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Το χορολογικό φαινόμενο της Επαρχίας Δωρίδας 
Χορογένεση και χορογραφία του Νεοελληνικού χορού 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η χορολογική έρευνα του 
Νεοελληνικού Χορού. Με τον όρο "Νεοελληνικός Χορός" εννοείται το 
χορευτικό φαινόμενο, το οποίο είναι γνωστό και με τον όρο Ελληνικός 
Παραδοσιακός Χορός. Ο όρος "χορολογική" εννοεί μια νέα επιστημονική 
προσέγγιση χειραφετημένη απ' την λαογραφική ή εθνολογική ή ιστορική 
ή συμβατική κινησιολογική προσέγγιση. 

Το κεντρικό ερώτημα, το οποίο τέθηκε, ήταν πώς είναι δυνατό να 
ερευνηθεί Χορογένεση και Χορογραφία στο Νεοελληνικό Χορό στον 
ορίζοντα της Χορολογίας. Αυτό το ερώτημα οδήγησε σε μεθοδολογικά 
προβλήματα, για το ποιες μέθοδοι πρέπει να εφαρμοστούν και με ποιο 
τρόπο. 

Αυτά τα προβλήματα τέθηκαν και λύθηκαν στα πλαίσια 
επιστημονικής Μεθοδικής και Δεοντικής. 

Χορογένεση και Χορογραφία κατέστησαν αντικείμενα έρευνας, ως 
Διαδικασία και μορφολογία. 

Διαδικασία και μορφολογία ως δρόμοι του Νεοελληνικού Χορού, ως 
πορεία και γίγνεσθαι αποτέλεσαν τις βάσεις της έρευνας. 

Κατά την έρευνα της Διαδικασίας αναπτύχθηκε στοιχειώδης 
ανάλυση των δομικών στοιχείων αυτής της διαδικασίας. Η ανάλυση 
αυτή έδειξε, ότι εδώ έχουμε ένα περσοναλιστικά, χορογραφικά 
περιγραφόμενο σύστημα διυποκειμενικών, κοινωνικών, ιστορικών, 
παραδοσιακών σχέσεων. 

Έτσι η Χορογένεση αποτελεί ένα κινητικό ορίζοντα, όπου 
συμπλέκονται ιστορία της κοινότητας, γενικός και τοπικός πολιτιστικός 
ορίζοντας και ατομικά χαρακτηριστικά. 

Μέσα στη Χορογένεση εμφανίζεται ένας απέραντος πλούτος 
δομικών στοιχείων, ρυθμός, αρμονία, συνέχεια, κοινότητα, ατομικότητα, 
επικοινωνία, παράδοση, ανανέωση, τόπος, ιστορία, κοσμοσυμπεριφορά, 
ανθρωπολογία, αισθητική, πολιτισμός. 

Η Χορογραφία έχει γενικά και τοπικά χαρακτηριστικά και συνδέεται 
με τη Χορογένεση. Η τοπική Χορογραφία παρουσιάζει αδρότητα και 
λιτότητα. Η έρευνα στη φάση της πρωτοκολλοποίησης εξελίχθηκε ως 
εξής: 

Ι. Επιτόπια πρωτόκολλα 
1. Ερωτηματολόγιο 
0 Ύ\ ivRvreuEn 



3. Παρατήρηση 
4. Συμμετοχή 
5. Αποτύπωση (μαγνητόφωνο, video, γραπτός λόγος, φωτογραφία) 
6. Αυτοβιογραφία 
Π. Σπουδαστηριακή εργασία πρωτοκόλλων 
1. Ταξινόμηση 
2. Οργάνωση και συστηματοποίηση 
3. Τοπολογική συγκέντρωση 
4. Πρώτες αναγωγές και γενικεύσεις ή υποθέσεις 
5. Πρώτες γενικεύσεις και θεωρήματα 
I I I . Εφαρμογή και εξέλιξη μεθόδων 
IV. Γενική συστηματοποίηση, ερμηνεία και πορίσματα 



The chorological phenomenon of the Doridas prefect 
Chorogenesis and Choriography in the Neo-hellenic dance 

Abstract 

The purpose of this thesis is the chronological stydu of the neo-hellenic 
dance. 

With the term "neo-hellenic dance" we mean the dance phenomenon 
also known by the term traditional Greek dances or folk dances. 

The term "chorologiky" signifies a new scientific approach emancipated 
from the laographic, ethnological, historic and "kinisiologia" (movement) 
approaches. 

The main question posed was how is it possible to study "chorogenesis" 
and choriography in the neo-hellenic danse in a chorological horizon. 

This question lead to methodological problems related to the methods 
that should be implemented and the manner of their implementation. 

These problems were posed and resolved in the Framework of scientific 
methodic and deontics. 

Chorogenesis and choriography became an object of study as a process 
and morphology. 

Process and morphology, as the course to neo-hellenic dance, became 
the basis of this research. 

An elementary analysis of the structural elements of this process 
developed during the research.ψ The analysis revealed a personal, 
choriographic, descriptive system, as well as intrasubjective, social, historic, 
traditional relations. 

Trus, chorogenesis constitutes a kinetic horizon linked to the history of 
the community, general and local cultural horizons as well as individual 
characteristics. 

Through chorogenesis appears a vast wealth of structural elements, such 
as, rhythm, harmony, continuity, commynity, individuality, communication, 
tradition renewal, place, history, "cosmos" behavior, and other 
anthropological, aesthetic, civilisation. 

Choriography (chorographia) has general and local characteristics and is 
linked to chorogenesis. Local choriography presents strength and 
moderation. 

In this stage, the protocol was developed as follows: 



I. Local protocol 
1. Questionnaire 
2. Interviews 
3. Observations 
4. Participation 
5. Registration (video, pictures, written word, cassettes) 
6. Autobiography 
I I . Laboratory protocol work 
1. Classification 
2. Systematic organisation 
3. Topological accumulation 
4. First reductions, generalisation or hypothesis 
5. First generalisatus and theorum 
I I I . Implementation and method development 
IV. General systématisation, interpretations and results 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 





Ι. ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ 

Το χορολογικό (μαινόμενο της επαρχίας Δωρίδας. Χορογένεση και 
χορογραφία του νεοελληνικού χορού. 

Το θέμα αρχίζει με μια βασική απορία. Εάν η προβληματική 
συνείδηση, και με τη μορφή υποθέσεων και με τη μορφή θεωρίας, 
προηγείται και είναι υπερβατική ως προς την προβληματική κατάσταση. 
Αυτό σημαίνει ότι ανακύπτει το πρόβλημα της στροφής προς τις πηγές 
και τις ρίζες του γενικού χορευτικού φαινομένου, προκειμένου αυτή ν' 
αποτελέσει εκκίνηση έρευνας και να έρθει προς τα τοπολογικά 
χαρακτηριστικά του φαινομένου, ως μεθοδολογική κίνηση. 

Αυτή η κίνηση οφείλει να συνοδεύεται κατ' ανάγκην από κριτική 
συνείδηση και τάση για νέα θεμελίωση. Επομένως το θέμα υποτάσσεται 
σε μια ερευνητική διαδικασία την οποία στην αρχή της την ονομάζουμε 
τακτική άγνοια. Αυτό γίνεται προκειμένου η προβληματική να μην έχει 
αποδεικτικά γνωρίσματα αλλά συστηματικές τάσεις. Έτσι το θέμα της 
έρευνας αυτής είναι η ίδια η προβληματική κατάσταση και το χορευτικό 
φαινόμενο το οποίο ερευνά. 

Το θέμα της έρευνας λέγεται: Το χορολογικό φαινόμενο της 
επαρχίας Δωρίδας. Χορογένεση και χορογραφία του νεοελληνικού 
χορού. 

Ο όρος «χορολογικό» εννοεί μία νέα επιστημονική προσέγγιση, 
χειραφετημένη απ' τη λαογραφική ή εθνολογική ή ιστορική ή συμβατική 
κινησιολογική προσέγγιση. 

Ο όρος «Νεοελληνικός χορός»1 εννοεί το χορευτικό φαινόμενο του 
οποίου οι απαρχές βρίσκονται στον 10ο αι. μ.Χ., όπου και οι απαρχές 
του νέου ελληνισμού2. Αυτό δεν σημαίνει διάσπαση της συνέχειας και 
ενότητας του ελληνικού χορού αλλά σημαίνει διάκριση. 

1. Οι όροι νέος ελληνιομός, νέα ελληνική λογοτεχνία, νεοελληνική γλώσσα, νεοελληνική 
ιστορία, νεοελληνική τέχνη κ.λ.π. χρησιμοποιούνται από Ελληνες και ξένους θεωρητικούς. 
Για τη χρήση των όρων αυτών και την προβληματική που αναπτύσσεται βλ. Σβορώνος Ν. 
(1982), Ανάλεκτα Νεοελληνικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, Θεμέλιο: Αθήνα σελ. 70-74. 
Στην προκείμενη περίπτωση η χρήση του όρου νεο-ελληνικός χορός δεν είναι απλά ένα 
προσδιοριστικό επίθετο με χρονική σημασία αλλά εγκλείει και τις δυνάμεις διαμόρφωσης 
αυτού του φαινομένου. Τέτοιες δυνάμεις καθιστούν το νεοελληνικό χορό φαινόμενο 
ελληνικότητας. 

2. Βακαλόπουλος, Α., (1991), Νέα ελληνική ιστορία 1204-1985, Βανιας: θεσ/κη, ε' εκδ. 
σελ.10-11, βλ. επ. Παπαρρηγόπουλος, Κ., Ιστορία του ελληνικού έθνους, Ν-Δ.Νίκας Ε: Αθήνα, 
8η εκδ. τομ. 6ος, σελ.17 και επ. βλ. Δημαράς, Κ., (1987), Ιστορία της Νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, Ικαρος: Αθήνα, 8η εκ. Πρόλογος Ία, 23. 
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Ο νεοελληνικός χορός διαμορφώνεται στον ορίζοντα του νέου 
ελληνισμού. Αυτό σημαίνει ότι διαμορφώνεται υπό τους όρους 
διαφοροποιημένων συνθηκών: ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών, 
πολιτισμικών κ.λπ.1 

Έτσι ο όρος νεοελληνικός χορός δείχνει τα όρια της έρευνας, τα 
οποία φθάνουν μέχρι τις απαρχές της διαμόρφωσης του, και δείχνει 
επίσης ότι η έρευνα οφείλει να εξετάσει τα χαρακτηριστικά του, το 
περιεχόμενο του, τη δομή και αρχιτεκτονική του, την υφή του, το νόημα 
του, το τ ι είναι αυτό τον οποίο το καθιστά νεοελληνικό. 

Αυτό οδηγεί στην αναγκαιότητα χορολογικής έρευνας του 
νεοελληνικού χορού με βάση τη θεώρηση ότι ο όρος μορφή εννοεί 
ενότητα μορφής, δηλαδή μορφή και περιεχόμενο αποτελούν 
αδιάσπαστη οργανική ενότητα.2 

Χορογένεση και χορογραφία σημαίνουν διαδικασία και μορφολογικά 
στοιχεία. Το στοιχείο, κατά τη διαλεκτική μέθοδο3, είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι της διαδικασίας. Υπ' αυτή την έννοια επιχειρείται μια 
στοιχειώδης καταγραφή και εξέταση των στοιχείων τα οποία 
συμβαδίζουν στη διαμόρφωση του φαινομένου. Διαδικασία και 
μορφολογία αποτελούν δρόμους της γενικής ιστορικής πορείας του 
νεοελληνικού χορού. 

II. ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η παρούσα έρευνα αρχίζει ως έρευνα των βάσεων4 της 
χορογραφίας. Με τον όρο βάσεις της χορογραφίας εννοούνται 
προβληματικές καταστάσεις, σε σχέση με το αντικείμενο και τα 
ερευνητικά παραδείγματα5 . 

Η μέχρι τώρα έρευνα του νεοελληνικού χορού στρέφεται προς 
συνοριακές περιοχές αυτού. 

1 . Για τη διαφοροπσίρηση των όρων, των συνθηκών στον ορίζοντα των οποίων 
διαμορφώνεται ο νέος ελληνισμός βλ. Georg - Hans Beck, (1988), Ιστορία της Βυζαντινής 
Δημώδους Λογοτεχνίας, Μορφ. Ιδρ. Εθν. Τραπ,: Αθήνα, σελ.31-50, βλ. εττ. Βακαλόπουλος, 
Α., όπ.τι., σελ.5-11, βλ. επ., Σβορώνος, Ν., (1982), επ.π., σελ.114-115. 

2 . Για τη θεώρηση ότι ο όρος μορφή εννοεί ενότητα μορφής και περιεχομένου, βλ. 
Croce, Β., Κείμενα αισθητικής ιστοριογραφίας. Δοκίμια, Δωδώνη:Αθήνα σελ.207-208, βλ. επ 
Παπανούτσος, Ε., 1976, Αισθητική, Ικαρος: Αθήνα, σελ.388-390, βλ.επ. Καστοριάδης, Κ., 
(1993) Ανθρωπολογία, πολιτική, φιλοσοφία, Ύψιλον: Αθήνα σελ.70 και βλ. επ. Χαϊντεγ-γερ, 
Μ., (1986), Η προέλευση του έργου τέχνης, Δωδώνη: Αθήνα, σελ.135-136. 

3. Ritter J.,(1974-1992), Historisches Wort, der PhSosophie, Wiss. Buchgesellschaft: Dar
mstadt, σελ. 163-225. 

4 . Kanitschekter, Bi,(1979), Philosophie und moderne PhystkV4.KG : Darmstadt σελ. 24-43. 

5 Αυτόθι σελ. 24-43. 



Ο νεοελληνικός χορός ,θεματοποιείται με βάση τις πηγές ως 
διακεκριμένη ενότητα, η οποία προσδιορίζεται από τοπικούς 
συντελεστές και υπερτοτακό γενικό χορολογικό ορίζοντα. 

Τα στοιχεία αυτά έχουν θεματοποιηθεί1 απ' την ελληνική λαογραφία, 
την ελληνική μουσικολογία, την ιστορία του πολιτισμού, αλλά οι 
θεματοποιήσεις αυτές αφορούν τις πηγές του χορευτικού φαινομένου 
αντεστραμμένες, δηλαδή στραμμένες προς ορίζοντες έξω απ* την ίδια 
τη χορευτική διαδικασία. Η διαπίστωση αυτή δείχνει ότι η έρευνα του 
χορευτικού φαινομένου παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση, η οποία 
οφείλεται κυρίως στο ότι οι αρχές της έρευνας αυτής δεν' έχουν 
ενδογενή χαρακτήρα. 

Επομένως η αναφορά σε σχετική βιβλιογραφία ή σε πιθανά 
επιστημονικά επίπεδα συζήτησης αποβαίνει άγονη, διότι τα στοιχεία 
αυτά, ενώ διαφέρουν απ' τη χορολογική θεματική, δημιουργούν μάλλον 
υποκατάστατα χορολογικής γνώσης, η οποία τελικά αποκτάει 
δεσμευτικό χαρακτήρα για την ανάπτυξη της ίδιας της χορολογίας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η χορολογική έρευνα, η οποία ξεκινάει 
την εξέταση ενός τοπικού χορευτικού φαινομένου, βρίσκεται 
αντιμέτωπη με δυσκολίες και προβλήματα τα οποία αφ' ενός μεν 
προέρχονται απ' τη συνοριακή έρευνα, αφ' ετέρου δε απΊην 
αναγκαιότητα να ξεκινήσει η έρευνα αυτή από σχετικά μηδενικό σημείο. 
Το επίπεδο της έρευνας το καθορίζει η έλλειψη και πρώτη θεμελίωση 
στοιχειώδους νέας μεθοδολογικής στροφής προς το ίδιο το πράγμα, το 
οποίο συστηματικά ορίζεται ως νεοελληνικός χορός. 

'. Ο Ν.Πολίτης επισημαίνει τη σημαντικότητα του νεοελληνικού χορού και υποδεικνύει 
τη χειραφέτηση του «ως ξεχωριστό και αξιοπρόσεχτο κεφάλαιο δίπλα στη μουσική και τη 
λαϊκή τέχνη» βλ. Πολίτης Ν., (1909), Λαογραφία, σελ.Μ. Για τη θεματοποίηση του 
νεοελληνικού χορού από τις προαναφερόμενες επιστήμες βλ. Δημαράς,Κ., (1989), όπ.π. 
αελ. 5-6, επ.βλ., Αικατερινίδης, Γ.,(1976), «Μεταμφιέσεις δωδεκαημέρου εις τον 
βορειοελλαδικόν χώρον», Πρακτικά Β' Συμποσίου Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου, 
Ιδρ. Μελ. Χερσονήσου του Αίμου, σελ. 13-27, επ. βλ. Baud-Bovy, S., {18Μ),Δοκίμιο yia το 
ελληνικό τραγούδι, Πελοπ. Λαογρ. Ιδρυμα: Ναύπλιο, επ.βλ. Κακούρη, Κ.,(1978), «Χορός και 
πομπή του Αη Γιώργη», Εθνογραφικά, Πελοπ. Λαογραφικό ίδρυμα:Ναύπλιο, σελ.93-104, 
επ.βλ. Κυριακίδου-Νέστορος, Α., Λαογραφικά Μελετήματα, Λιβάνης: Αθήνα, σελ.29, επ.βλ., 
Λουκάτος, Δ.,«Ο χορός στη Λαογραφία μας» Λί Εστία 67, σελ.45-50, επ.βλ., Μέγας, Γ., 
(1988), Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας, Οδυσσέας: Αθήνα σελ.183, 184, 
186, 187, 191, 193, 196, 197, 199, 200, 205, 206, 207, 208, 218, 228, επ,βλ., Μερακλής, 
Μ.,(1986), Ελληνική Λαογραφία Οδυσσέας: Αθήνα σελ. 136, επ.βλ. του ιδίου, -(1989), 
Λαογραφικά ζητφατα, Χ. Μπούρας: Αθήνα σελ. 119-120, επ.βλ., Πολίτης, Ν.,(1909), όπ.π., 
σελ. 14, επ,βλ., Ρωμαίος, Κ.,(1920), Κοντά στις Ρίζες, Βιβλ.της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και 
Σιας Α.Ε: β εκδ., Αθήνα σελ. 435-436, επ.βλ., Κεραμόπουλος, Α., (1925), «Η Εθνική μας 
μουσική και οι χοροί» Ημερολόγιο της Μεγ. Ελλάδος, σελ. 354-364, επ.βλ., Σπυριδάκης, Γ., 
(1972) Ελληνική λαογραφία (Λαϊκός πολιτισμός των νεώτερων Ελλήνων, τευχ. Δ σελ. 309, 
επ.βλ., Fauriel, C, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια, ΝίκαςΑ.Ε: σελ. 70. 
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III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ή ΜΕΤΑΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η μεγάλη θεωρητική επιστημονική υπόθεση της έρευνας αυτής είναι 
ότι: Ι) Η χορολογία είναι επιστήμη. II) Η χορολογία, ως επιστήμη του 
νεοελληνικού χορού, βρίσκεται στη φάση νέας θεμελίωσης της έρευνας 
τοπικών χορευτικών φαινομένων. 

Τα αίτια της τροπής αυτής, την οποία παίρνει η έρευνα εδώ, είναι 
μεθοδολογικά. Αυτό σημαίνει ότι, προκειμένου να θεμελιωθεί γενική 
χορολογική επιστήμη ενός συγκεκριμένου χορευτικού ορίζοντα, πρέπει 
να συντελεσθούν δύο κινήσεις. Η μία κίνηση στρέφεται προς τον 
κανόνα και το σύστημα των κλασικών επιστημών, απ' όπου παραλαμ
βάνονται μέθοδοι και λατουργικά στοιχεία και η άλλη κίνηση στρέφεται 
προς το ίδιο το πράγμα, στον ορίζοντα της θεωρίας των βάσεων1 και 
της εμπειρίας, η οποία στην παρούσα έρευνα εμφανίζεται με τη μορφή 
πρωτοκόλλων. 

Η αναγκαιότητα ύπαρξης χορολογικής επιστήμης, έρευνας του 
νεοελληνικού χορού, οδηγεί στη συστηματική θεματοποίηση του 
νεοελληνικού χορού, ο οποίος τώρα εμφανίζεται ως μια νέα τάξη 
προβλημάτων μέσα στις τάσεις της έρευνας, η οποία αφορά μια νέα 
συστηματοποίηση2. Ο λόγος για τη συστηματοποίηση αυτή είναι λόγος 
περί μεθόδου, δηλαδή μεθοδολογία3 ή μεταθεωρία4. Μεθοδολογία εδώ 
σημαίνει μια ανάλογη θεώρηση της πορείας της επιστημονικής 
εργασίας, όπως αυτή γίνεται κατά την ανάπτυξη των επιστημών5. Η 
παρούσα έρευνα διεξάγεται με βάση τους κανόνες της Μεθοδικής6, 
δηλαδή με βάση σύστημα αρχών, οι οποίες αρχές δεσπόζουν κατά τη 
συνεύρεση πολλών μεθόδων, προκειμένου να ερευνηθεί ένα αντικείμενο 
ή πεδίο. Η συνεύρεση αυτή εννοεί συστηματική διασύνδεση και τρόπους 
εφαρμογής στο πλαίσιο μιας έρευνας η οποία υπακούει σε αυστηρούς 
επιστημονικούς νόμους. Τη διασύνδεση αυτή παρακολουθεί η επιστήμη 
η οποία ονομάζεται Δεοντική.7 

1. Karïrtscheider, Β., όπ. π., σελ. 24-43 

2. Horz, Η.,- Liebscher, Η., κ.ά, (1983), Philosophie und Naturwissenschaffen, Diete Berlin, 
σελ. 601, επ. βλ., Κακούρη, Κ., (1983), «Η ελληνική λαογραφία σε σχέση με την εθνολογία 
και την ανθρωπολογία». Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου, Ι.Μ.Χ.Α. : 
σελ. 68, επ. βλ. Κυριακίδου Νέστορος, Α. όπ. π. σελ. 59-110 

3. Horz, Η., κ.α., όπ.π., σελ. 601 

4. Αυτόθι, σελ. 596 

5. Αυτόθι, σελ. 601-603 

6. Αυτόθι, σελ. 596 

7. Αυτόθι, σελ. 596,597, και επ. βλ, Klaus, G., -Buhr, M., (1975) Phìosophisches Wörter
buch, Diete Berlin σελ. 261. 
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Έτσι, με βάση τη μεθοδική και δεοντική της έρευνας, το ερευνητικό 
σύνολο μεθόδων δεν αποβαίνει μια απλή σειρά1 ή συσσώρευση μεθόδων 
αλλά αποκτά συστηματικά2 και επιστημονικά χαρακτηριστικά. Σύμφωνα 
με τις αρχικές μας διαπιστώσεις έγινε αναγκαίος ο συσχετισμός των 
μεθόδων της έρευνας, δηλαδή μεθόδου των φυσικών επιστημών και 
μαθηματικής μεθόδου με τη γενική φιλοσοφική μεθοδολογία, 
προκειμένου να καταστεί βέβαιη και η μεθοδολογία της παρούσης 
έρευνας και η θεμελίωση του νέου επιστημονικού ενδιαφέροντος της 
έρευνας αυτής.3 Με βάση την παραπάνω θεώρηση για τη διεξαγωγή 
της παρούσας έρευνας έγινε χρήση: 

Ι. Της γενικής μεθόδου έρευνας των φυσικών επιστημών4 

II. Της μαθηματικής μεθόδου5 

III. Μεθόδων της μοντέρνας φιλοσοφίας.6 

Με τη γενική μέθοδο των φυσικών επιστημών στην έρευνα αυτή 
εννοούμε: 

Ι. Πρωτόκολλα 
II. Επαγωγή και παραγωγή (υποθέσεις - γενικεύσεις) 

III. Πρώτα θεωρήματα. 
Έτσι στην παρούσα έρευνα: α) Η καταγραφή μεταβλήθηκε σε 

εμπειρία.7 β) Η εμπειρία οδηγήθηκε σε μια πρώτη γενίκευση 
θεωρητική.8 

Έτσι με τον τρόπο αυτό η καταγραφή εντάσσεται πλέον μέσα σε ένα 
σύστημα και έτσι αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα. 

Κυρίαρχα στοιχεία κατά τη διαδικασία αυτή είναι: 
Η ερευνητική κατάσταση, η οποία προσδιορίζεται από το θέμα και 

την αμεσότητα, η οποία αμεσότητα χαρακτηρίζει το παράδειγμα,9 

δηλαδή τον ερευνητή σε σχέση με το προς έρευνα θέμα. Έτσι στην 
παρούσα έρευνα η παρατήρηση αφορά διαδικασία, η οποία 
χαρακτηρίζεται από διάρκεια και αυθεντικότητα. 

1. Horz, Η., κ.α, όπ.π., σελ. 882, 886-890 

2. Αυτόθι, σελ. 881 

3. Φαράντος, Γ., (1989), Φιλοσοφία 1, Τελέθριον: Αθήνα σελ. tl-16. 

4. Kanitscheider, Β, ón.rt. σελ. 8,15-21, 24-43 

5. Horz, Η., όττ. π, σελ. 561-566, 598-600 

6. Φάραντος, Γ.,(1991), Φιλοσοφία 2. Παραδόσεις εισαγωγής φιλοσοφίας του 20ού aita

va, Τελέθριον: Αθήνα σελ. 176-190 

7. Kanitscheider, Β., όπ. π. σελ. 15-21 

8. Αυτόθι, σελ. 40-43 

s. Αυτόθι, σελ. 24-43 
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Κάθε πρωτόκολλο1 περιλαμβάνει α) συντελεστή χώρου, β) 
συντελεστή χρόνου, γ) συνθήκες, δ) περιγραφή φαινομένου, ε) 
παράδειγμα. 

Κατά τη συγκέντρωση των πρωτοκόλλων το φαινόμενο έχει το 
νόημα του αντικειμένου εμπειρικής παρατήρησης (φυσικών επιστημών) 
και της πρώτης γενίκευσης των πρωτοκόλλων.2 

Στη συνέχεια, βάσει λογικών νόμων, μεθόδων και θεωριών,3 μετά την 
ταξινόμηση των πρωτοκόλλων οδηγούμαστε στις επεξηγήσεις, 
γενικεύσεις και τα θεωρήματα. Όταν έχουμε επιβεβαίωση ενός 
φαινομένου σημαίνει επαληθεύσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα ως 
πρώτα συμπεράσματα. Τα πρώτα συμπεράσματα αφορούν κάθε μέρος 
της έρευνας, βρίσκονται σε εξέλιξη και οδηγούν σε παραπέρα 
συμπεράσματα. Η παρούσα έρευνα αποτελείται από μέρη,4 διότι δεν 
πρόκειται για επί μέρους έρευνα, αλλά αφορά το φαινόμενο ως σύνολο 
στοιχείων. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν γίνονται βάσεις, όπου βάσεις 
στις φυσικές επιστήμες είναι αξιώματα και θεωρήματα τα οποία 
γίνονται πηγές για παραπέρα έρευνα.5 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η έρευνα αυτή κυριαρχείται από 
προβλήματα, λύσεις, παρουσίαση νέων προβλημάτων και ερωτημάτων, 
οδηγούμενη διαρκώς προς το τελικό ερώτημα, που αφορά το νόημα του 
φαινομένου αυτού. 

Ως προς τη μαθηματική μέθοδο6 η παρούσα έρευνα δεν προχωράει 
συνειδητά πέρα από τα κράσπεδα της μεθόδου αυτής. Οι λόγοι για τους 
οποίους σταματάει εδώ είναι: α) Η τυπική μαθηματική γλώσσα 
χρησιμοποιείται από τη μέθοδο των φυσικών επιστημών, β) Η τυπική 
μαθηματική γλώσσα είναι παραγωγική γ) Μέσω αυτής της γλώσσας 
γίνεται το πέρασμα προς τη θεωρητική φιλοσοφική επεξεργασία. 
Η έρευνα αυτή παρακολουθεί και εξετάζει τα φαινόμενα τα ίδια, (ως 
προς την υφή, το τι τα καθιστά ίδια, την ιδιότητα, το χαρακτήρα, το 
νόημα κ.ά.), τα οποία ως φαινόμενα πολιτισμού7 γίνονται αντιληπτά 
μέσω της χορολογίας. Αυτό σημαίνει ότι η μετάβαση από τις μεθόδους 

1. Αυτόθι, σελ. 24-43 

2. Αυτόθι σελ. 24-43 

3. Αυτόθι, σελ. 24-43 

\ Horz, Η., όπ. π., σελ. 913-914 

s. KanitschekJer, Β., όπ. π., σελ. 24-43 

e. Horz, Η., όπ. π., 561-566, 596-600 

7. Kanitscheider, Β., όπ. π., σελ 24-43 
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των φυσικών και μαθηματικών επιστημών στις μεθόδους φιλοσοφίας 
είναι ελεγχόμενη, βάσει της δεοντικής, είναι μετάβαση φυσική και 
συστηματική. 

Στην παρούσα έρευνα τα σημαντικότερα θέματα για τα οποία 
κρίθηκε αναγκαία η φιλοσοφική επεξεργασία είναι: 

Πολιτισμός1 -Παράδοση2 -Κοινότητα3 -Πρόσωπο4 -Μόρφωση και 
Παιδεία5 -Γλώσσα6 -Σύστημα διυποκειμενικών χορολογικών σχέσεων7 -
Έκφραση8 -Κείμενα9 -Αισθητική10 -Ωραίο11 -Ηθική12 -Ελληνικότητα13 -
Νόημα.14 

Φιλοσοφικές Μέθοδοι15 

1. Διαλεκτική16 

Διαλεκτική είναι η μέθοδος η οποία αφορά τους γενικούς νόμους της 
κίνησης και της εξέλιξης της φύσης, της κοινωνίας και της σκέψης. Η 
διαλεκτική επίσης αφορά τις σχέσεις και την αλληλοσύνδεση στην εξέ-
ιξη, στη σκέψη και στην πράξη. Βασικά στοιχεία της διαλεκτικής είναι 

1. Ritter, J., ón.n., Β 4 σελ. 1309-1357 

2. Φαράντος, Γ., (1991), Φιλοσοφία 2, ότι. τι., σελ. 181 και 176-190 

3. Ritter,J., όπ.π., Β.3, σελ. 239-243, και βλ. επ.Κι-uger, F., (1929), Philosophie der Ge

meinschaft 

*. Ritter, J., όπ. π, Β. 7, σελ. 270-363 

s. Αυτόθι, όπ. π, Β. 2, σελ. 735-739 

e. Bannon, Th.,(1981),Wsforfcc/je Lfoguistik,Beck: München 

f. Habermas J.,-Luhmann, N.,(1975), Theorie der Gesellschaft, Suhrkamp: Frankfürt 

a. Ritter, J., όπ. π., Β. 1, σελ. 563-662 

9. Soring, I.,(1976), Literaturgeschichte und Theorie, Kohlhammer: Stuttgart 

1°. Rohrmoser, J.,(1972), Herrschaft und Versöhnung, Rombach: Freiburg 

11. Grassi, E.,(1980), Die Theorie der Schonen, DumonchKoln. 

12. Ritter, J., όπ. π., Β. 2, σελ. 759-814 

•ß. Farandos, G.,(1979), Piatons Philosophie derPeriagoge, Epistemata, Konfcjshausen -
Neuman: Wurzburg 

•w. Αυτόθι 

15. Bochenski, l.,(1954) Die Zeitgenössischen Denkmethoden, Dalp: Berlin 

16. Ritter, J., όπ. π, τομ. Β. 2, σελ. 163-225 και βλ. αυτόθι, σελ.226-230 
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οι αντικειμενικοί νόμοι, που είναι ενδογενείς μέσα στις κινήσεις των 
πραγμάτων και οι οποίοι έρχονται στην επιφάνεια μέσω της σκέψης και 
της δραστηριότητας του ανθρώπου. 

Τέτοιοι νόμοι της διαλεκτικής είναι η σχέση μεταξύ ουσίας και 
φαινομένου, περιεχομένου και μορφής, πραγματικότητας και 
δυνατότητας, αναγκαιότητας και τύχης, αιτίας και αποτελέσματος, 
γενικού και μερικού κ.λ.π. Η υποκειμενική διαλεκτική αφορά τη σκέψη 
και την πράξη ενός υποκειμένου. Σ' αυτή δε την περίπτωση λέγεται 
θεωρία της γνώσης και της πράξης. Ως τέτοια, η διαλεκτική ερευνά το 
σύνδεσμο και τις σχέσεις μεταξύ θεωρίας και πράξης, γνώσης και 
πράξης, της έσω και έξω πραγματικότητας του ανθρώπου και μάλιστα 
ακόμα και σε περιπτώσεις που γίνεται λόγος για σχετική αλήθεια, 
αφηρημένο και συγκεκριμένο, λογικό και ιστορικό. 

Η διαλεκτική ως μέθοδος στρέφεται επίσης προς τις αρχές, τα 
κριτήρια, τους σκοπούς και την αλήθεια τέτοιων θεωρητικών και 
πρακτικών υποσυστημάτων. Τη στιγμή που απασχολεί η διαλεκτική 
μέθοδος το μόνιμο και το παροδικό μέσα σε μια κίνηση, η διαλεκτική 
θεώρηση στρέφεται προς το διαρκώς νέο το οποίο εμφανίζεται στο 
βάθος της κίνησης αυτής. 

Χαρακτηριστικό της διαλεκτικής μεθόδου είναι ότι προσεγγίζει τα 
πράγματα απ' όλες τις πλευρές χωρίς να παραβλέπει τη βάση αυτών 
των πλευρών. Η διαλεκτική μέθοδος μάς οδηγεί στη βαθύτερη δυνατή 
κατανόηση των φαινομένων. Το ότι εδώ συνδέεται με τη διαλογική 
μέθοδο αυτό σημαίνει, ότι εδώ τα επί μέρους άτομα, τα οποία στη 
διαλεκτική ονομάζονται στοιχεία, στην παρούσα θεωρούνται ως 
πρόσωπα, το οποίο σημαίνει, ότι θεωρούνται ως ιστορικοί παράγοντες 
με ιστορική προσωπικότητα, βούληση, αυθορμητισμό, συνείδηση, 
ηθικότητα,ευθύνη, δική τους κοσμοσυμπεριφορά και ελευθερία1. 

2. Ερμηνευτική2 

Η ερμηνευτική μέθοδος αφορά τις ιστορικές και πνευματικές 
επιστήμες και τείνει να γίνει γενική μέθοδος.3 Με την ερμηνευτική 
γίνεται έκθεση, κατανόηση και ερμηνεία θεμάτων πολιτισμού και 
κειμένων. Με τον όρο κείμενο μπορεί να εννοείται από κλασικό κείμενο 
μέχρι κείμενο που αφορά τις φυσικές επιστήμες (βιολογία, π.χ ο 
ανθρώπινος οργανισμός ως κείμενο.) 

3. Γενετική4 

1. ΗΟΓΖ, Η., όπ. π, σελ. 173-184 

2. Ritter J., άπ. π, Β. 3, σελ. 1061-1073 

3. Φαράντος, Γ.,(1991), Φιλοσοφία 2, όπ. π, σελ. 184-187 και 7-16 

*. Ritter J., όπ. π, Β. 3 σελ. 278 
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Η γενετική μέθοδος θεωρεί ως όρους ανάπτυξης και εξέλιξης μιας 
πραγματικότητας ή φαινομένων τις στοιχειώδεις αρχές τους. Έτσι η 
μέθοδος αυτή ξεκινά από αυτές τις αρχές και στον ορίζοντα αυτής της 
μεθόδου συναντάται η στοιχειώδης ανάλυση. 

4. Ιστορική1 

Η ιστορική μέθοδος διαφέρει απ' τον ιστορικισμό, δηλαδή τάση 
σχετικοποίησης των φαινομένων. Η ιστορική μέθοδος αποσκοπεί στην 
κατανόηση, εννόηση, του ατομικού και επί μέρους σύμφωνα με το δικό 
του ξεχωριστό νόημα και την ένταξη του σε γενικούς νόμους της 
ιστορίας.2 

5. Φαινομενολογική3 

Κατά τη μέθοδο αυτή υπάρχει διάκριση μεταξύ της μεθοδικής 
εμπειρίας και της θέας, της αίσθησης, μεταξύ φυσικής τοποθέτησης 
έναντι του φαινομένου, πράγματος, αντικειμένου και της κριτικής, 
επιστημονικής, φιλοσοφικής τοποθέτησης και έτσι η διάκριση αυτή είναι 
ουσιώδες χαρακτηριστικό της συνείδησης. Έτσι η φαινομενολογική 
μέθοδος αποσκοπεί στη διάκριση της ουσίας, του νοήματος, της 
πραγματικότητας ενός φαινομένου, ενός πράγματος, από το ίδιο το 
φαινόμενο και το πράγμα, εδώ και τώρα (Husserl).4 

6. Αναλυτική - Συνθετική5 

Η αναλυτική αφορά τη διάκριση, διαίρεση, όσον αφορά την έρευνα 
και τη λογική. Η αναλυτική είναι επαγωγική ή αναγωγική και κριτική 
μέθοδος. Η συνθετική αφορά τη σύνδεση, το συσχετισμό. Η συνθετική 
είναι παραγωγική και αφορά πορεία από το γενικό προς το μερικό. 

7. Γλωσσανάλυση6 

Η γλωσσανάλυση ερευνά πνευματικές διαδικασίες της γλώσσας, τις 
οποίες αντικειμενοποιεί και έτσι σ' αυτό το σημείο συγγενεύει με τη 
Linguistik.7 Είναι μέθοδος της αναλυτικής φιλοσοφίας αλλά και της 
κλασσικής θεωρίας της γνώσης.8 

1. Ritler, J., όπ. π Β. 3 σελ. 1137-1147 

2. Φαράντος Γ.(1991) Φιλοσοφία 2 όπ. π σελ. 184-187 και 7-16 

3. Ritter, J., όπ. τι, Β. 7, σελ. 486-516 και βλ. επ. Bochenski, όπ. π, σελ. 22-37 

t . Φαράντος, Γ.,(1991), Φιλοσοφία 2, όπ. π, σελ. 76-87 

5. Ritter, J., όπ. π, Β. 1, σελ. 230-261 

β. Ritter, J., όπ. π, Β. 1, σελ. 230-261 

7. Potzig, W., (1950), Das Wunder der Sprache 
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Κατά τη γλωσσανάλυση η γλώσσα, ως ενότητα σκέψης και λέξης και 
ως θεωρία της έκφρασης, αφορά τη δομή των γλωσσικών φαινομένων 
έκφρασης, τα ίδια τα γλωσσικά φαινόμενα, τη γλωσσοποίηση ή 
εξωτερίκευση ψυχικών καταστάσεων ή σκέψης μέσω της γλώσσας, 
όπου η κάθε λέξη, η κάθε πρόταση θεωρείται ως τόπος μεγάλης 
συμπύκνωσης νοήματος και ως στοιχείο μέσω του οποίου μπορούν να 
περιγραφούν και να γίνουν κατανοητά έργα του ανθρώπου. 

Η γλωσσανάλυση συνδυάζει τη θεώρηση των χορευτικών 
φαινομένων με τη γλώσσα, θεωρεί τα ίδια τα φαινόμενα ως γλώσσα και 
ερευνά τις εξελικτικές διαδικασίες όπως αυτές αποκαλύπτονται με 
βάση τη γλώσσα. Η ανάλυση της γλώσσας και των γλωσσικών 
φαινομένων (χορός, μουσική κ.λπ) στην παρούσα έρευνα προέρχεται 
από την ελληνική θεωρία της γλώσσας κατά την οποία Ι) η λέξη είναι 
δήλωμα της ουσίας,1 II) μέσα στη γλώσσα εμφανίζεται συζήτηση, 
κίνηση, ερμηνεία, και αμφιβολία.2 

Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα γιατί προβήκαμε στη 
συστηματική σύνδεση τόσων μεθόδων. Η απάντηση του ερωτήματος 
δίνεται από την ίδια την πραγματικότητα που ερευνάται. Η φύση του 
αντικειμένου έγινε οδηγός για τη μεθοδική αυτή. Με την έρευνα αυτή 
έπρεπε το ίδιο το φαινόμενο να εκθέσει την υφή του, την ιδιότητα του 
και ιδιαιτερότητα του, δηλαδή το τι το καθιστά ίδιο, τη δομή και 
αρχιτεκτονική του, το νόμο και τη νομιμότητα του, την αρχή του και το 
σύστημα του, το χαρακτήρα, το λόγο του, την ουσία του, το νόημα του, 
τη δύναμη του. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να συνδεθεί διαδικαστική 
σκέψη3 και κατηγοριακή σκέψη,4 δηλαδή να συνδέσουμε διαδικασία και 
κατηγορία, την πορεία προς το νέο, και τα σταθερά στοιχεία, την 
ιστορική και χορολογική κίνηση. Αυτή η σύνδεση υπαγορεύεται απ' το 
ίδιο το χορευτικό φαινόμενο προκειμένου να αποκτήσει αυτοκυριαρχία 
γνώσης στο χώρο της επιστήμης. 

"Η γνώση, η εύρεση, δεν είναι μόνη της, είναι διαδικαστικό και 
κατηγοριακό στοιχείο. Η γνώση, η εύρεση είναι δεμένη με τη ζήτηση, 
συνδεδεμένη με την έρευνα, την ερώτηση, την περιέργεια, την απορία, 
το θαυμάζειν".5 

8. Φαράντος, Γ., (1991), Φιλοσοφία 2, όπ. τι., σελ. 231-245 

1. Πλάτων, Κρατύλος 383α-384ε και 388β 

2. Πλάτων, Πολιτεία 534β και επ. βλ. Πλάτων, Κρατύλος 437α, 391β - 427α 

3. Ritter, J., όπ. π, Β. 7, σελ. 1543-1561 

4. Αυτόθι, Β. 4, σελ. 713-783 

5. Φαράντος, Γ., (1981), Η θεωρία της απάτης και το πρόβλημα της Ιδεολογίας, Μπου-
κουμάνης: Αθήνα 
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Έτσι με τη μεθοδική σύνδεση διαδικαστικής και κατηγοριακής 
σκέψης 
επιδιώκεται και ανατροπή και υπέρβαση ιδεολογιών1 και επικρατούντων 
ιδεολογημάτων σχετικών με το νεοελληνικό χορό. 

IV. Εργονομία της έρευνας 

Με βάση τη θεώρηση ότι το όλον του φαινομένου νεοελληνικός 
χορός και το μέρος, τοπική χορευτική παράδοση, αποτελούν 
διακεκριμένη ενότητα, επιλέχτηκε ως χώρος της έρευνας ένα τοπικό 
χορευτικό υποσύστημα, στον ορίζοντα του ενιαίου ελληνικού 
χορευτικού συστήματος. 

Η επιλογή αυτή αφορά μια ομάδα χωριών της επαρχίας Δωρίδας -
Β.Α. ημιορεινή περιοχή του νομού Φωκίδας. Σ* αυτήν την περιοχή 
βρίσκονται και εξετάζονται ως προς το φαινόμενο του χορού τα χωριά: 
Λιδορίκι (πρωτεύουσα επαρχίας Δωρίδας), Καρούτες, Λεύκα, 
Παλαιόκαστρο, Μαλανδρίνο, Αμυγδαλιά, Βραΐλα, Σκαλούλα, Αιγίτιο. Τα 
δύο τελευταία χωριά μετά το 1950 δημιουργούν, στην ίδια περιοχή, το 
χωριό Πεντάπολη. Τα χωριά αυτά βρίσκονται περιφερειακά στον 
"κάμπο της Βελά" με υψόμετρο 600 μ., με εξαίρεση το Αιγίτιο και τις 
Καρούτες, τα οποία βρίσκονται επί των ορεινών όγκων. 

Η επιλογή αυτού του χώρου έρευνας έγινε με βάση: 
ί. - Την γεωγραφική ενότητα 

- Την καταγωγή και ιστορική συνέχεια 
- Την παράδοση - πνευματική, θρησκευτική, γλώσσα, ήθη, έθιμα 
- Την κοινωνική δομή και διαστρωμάτωση 
- Την οικονομική οργάνωση και εργασία 

II. Την ερευνητική κατάσταση η οποία χαρακτηρίζεται από το θέμα 
και τον ερευνητή ως προς: 

- Την εντοπιότητα 
- Την αμεσότητα ως προς τα φαινόμενα 
- Την πείρα 
- Τον γνώριμο τοπικό ορίζοντα 
- Την αυτοβιογραφία 

Η έρευνα εστιάζεται κύρια στην εποχή του μεσοπολέμου. 
Κατά τον σχεδιασμό της έρευνας δόθηκε ιδιαίτερη σημασία: 

Ι. Στην επιλογή της ερευνητικής περιοχής. 
II. Στην διατύπωση του πλάνου εργασίας. 

III. Στην επιλογή τεχνικών για τη διεξαγωγή της έρευνας. 
IV. Στην αυτεπιστασία. 
V. Στην κριτική συνείδηση και κριτικό έλεγχο. 

VI. Στην επιστημονική απόσταση. 

•*. Αυτόθι 
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Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 
Ι. Η συνέντευξη, η οποία γίνεται βάσει κλειστού και ανοιχτού 

ερωτηματολογίου. 
II. Η συστηματική παρατήρηση χορευτικών πράξεων, γεγονότων και 

συμμετεχόντων. 
III. Η συμμετοχή σε χορευτικές πράξεις και σε χορευτικά γεγονότα. 

IV. Η αποτύπωση - τραγουδιών, χορευτικών πράξεων, γεγονότων, 
συζητήσεων (video, μαγνητόφωνο, γραπτός λόγος, φωτογραφία). 

V. Οι ομαδικές συζητήσεις σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους. 
VI. Η συνεχής επαφή με τον πληθυσμό της περιοχής για την 

καλύτερη δυνατή προσέγγιση και κατανόηση των θεμάτων που αφορούν 
το χορευτικό φαινόμενο. 

Έτσι, η έρευνα παίρνει τα χαρακτηριστικά μιας διαρκούς 
διαδικασίας παρατήρησης, λογικής ανάλυσης, εποπτείας και κυριαρχίας 
της πραγματικότητας του φαινομένου. Αυτό γίνεται αιτία ώστε η 
έρευνα να μην περιορίζεται σε στενά πλαίσια, σε σχέση με τους 
συντελεστές του χώρου, του χρόνου και τις συνθήκες. 

Έτσι, σε σχέση με το συντελεστή χώρου η έρευνα διεξήχθη: 
Ι. Κατά βάση στην υπό έρευνα περιοχή, αλλά και στην Αθήνα, 

Πάτρα, Άμφισσα, Λάρισα, Ορχομενό, όπου έχουν μετοικήσει κάτοικοι 
της περιοχής και όπου έγιναν χορευτικά γεγονότα (Λάρισα, Αθήνα) 
κατά τη διάρκεια της έρευνας, με συμμετοχή υπερηλίκων προσώπων 
της υπό έρευνα περιοχής: 

II. - Σε οικίες (σε κλειστό και ανοιχτό χώρο) 
- Σε καφενεία, ταβέρνες (σε κλειστό και ανοιχτό χώρο) 
- Σε αλώνια 
- Σε πλατείες 
- Σε αυλές εκκλησιών 
- Σε μεταφορικά μέσα (κατά τη διαδρομή Αθήνα-Λιδσρίκι). 

Όσον αφορά το συντελεστή χρόνου η έρευνα διεξήχθη από το 1982 
μέχρι το 1991. Διεξήχθη καθ' όλες τις εποχές του έτους και κάτω απ' 
όλες τις συνθήκες. 

Ως προς τις συνθήκες: 
Η έρευνα αφορά κύρια πρόσωπα υπερήλικα και μεσήλικα, άνδρες και 

γυναίκες (ο αριθμός των προσώπων αφορά σχεδόν τον πληθυσμό 
υπερηλίκων και μεσηλίκων προσώπων της υπό έρευνα περιοχής) καθώς 
και πρόσωπα νεότερα σε ηλικία. 

Οι συνεντεύξεις - συζητήσεις έγιναν: 
- Με πρόσωπα που έχουν, κατά κοινή ομολογία, ιδιαίτερη σχέση με 

το χορό και διακρίνονται για την καλή χορευτική τους παρουσία. 
- Με πρόσωπα που δεν συμμετέχουν συχνά ή συμμετέχουν σπάνια 

σε χορευτική πράξη και η χορευτική τους παρουσία χαρακτηρίζεται και 
αυτοχαρακτηρίζεται ως μέτρια. 
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- Με πρόσωπα τα οποία, λόγω επαγγέλματος, βρίσκονται σε 
ιδιαίτερη σχέση με τα χορευτικά γεγονότα, όπως καταστηματάρχες, 
οργανοπαίχτες και ιερείς. 
Για τις ανάγκες της έρευνας, για την κατά το δυνατόν πληρέστερη 
κατανόηση και κατάκτηση της πραγματικότητας του φαινομένου, 
έλαβαν χώρα τα παρακάτω: 

Ι. Οι συνεντεύξεις - συζητήσεις διεξήχθησαν ως ατομικές και 
ομαδικές. Οι ομαδικές συζητήσεις, διάλογος, ανάπτυξη κριτικής και 
αυτοθεώρησης περί χορευτών και χορού διεξήχθησαν κατ' επανάληψη 
σε οικίες μεταξύ γυναικών και σε καφενεία μεταξύ ανδρών και 
γυναικών και κύρια μεταξύ ανδρών. Ο διάλογος αυτός αποτυπώθηκε 
(μαγνητόφωνο, γραπτός λόγος). 

II. Αποτυπώθηκαν (μαγνητόφωνο - video - γραπτός λόγος, φωτο
γραφία) τραγούδια ανθρώπινης φωνής, τα οποία τραγούδησαν υπερή
λικες και μεσήλικες σε κατ' ιδίαν συνάντηση και σε "γλέντια", σε 
οικίες, σε μαγαζιά και σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους (αλώνια, 
πλατείες, προαύλια εκκλησιών, δρόμους). 

ΙΙΙ.Αποτυπώθηκαν εθιμικές χορευτικές εκδηλώσεις (video, 
φωτογραφία), οι οποίες αφορούν την κοινότητα (πανηγύρι, Πάσχα, 
κ.λπ.) και χορευτικές εκδηλώσεις όπου την κεντρική θέση κατέχει η 
οικογένεια (βάπτισμα, αρραβώνες, γάμοι, ονομαστικές γιορτές). 

IV. Με προσωπική συμβολή δημιουργήθηκαν χορευτικά γεγονότα, με 
συμμετοχή κύρια υπερηλίκων και μεσηλίκων προσώπων. 

Τέτοια γεγονότα δημιουργήθηκαν: 
α) Σε χωριά της υπό έρευνα περιοχής. 
β) Στη Λάρισα, κατά τη συμμετοχή και χορευτική παρουσία 

εντοπίων σε χορευτικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του 
1ου Παγκόσμιου συνεδρίου (1987) "Ο λαϊκός χορός σήμερα", από το 
Ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης της Ουνέσκο. 

γ) Στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια του διήμερου σεμιναρίου (Απρίλιος 
1988 - προσωπική οργάνωση) το οποίο έλαβε χώρα στο πλαίσιο 
οργάνωσης σεμιναρίων του σωματείου «Ελληνικοί χοροί - Δόρα 
Στράτου» με θέμα «Χορός και τοπικός πολιτισμός». Συμμετείχαν καθ' 
όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου περίπου 30 άτομα εντόπια, ως 
χορευτές, τραγουδιστές, οργανοπαίχτες (κομπανία). Η προσωπική 
παρουσίαση του χορού ως χορευτική πράξη γινόταν διαρκώς 
παράλληλα με τη χορευτική παρουσία των εντόπιων. Σημαντική ήταν η 
βραδινή οργάνωση χορευτικού γεγονότος - γλέντι, στο οποίο 
συμμετείχαν και ενήλικες της υπό έρευνα περιοχής, οι οποία ζουν στην 
Αθήνα. 

V. Για τις ανάγκες της έρευνας έγινε συλλογή φωτογραφικού 
υλικού που αφορά το τοπικό χορολογικό φαινόμενο (1920 μέχρι 
σήμερα). 
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Έτσι η ερευνητική διάγνωση προσέλαβε τα χαρακτηριστικά της 
παρατήρησης, της αυτοπαρατήρησης, της αποτύπωσης, της 
συγκέντρωσης, της ταξινόμησης, της εξειδίκευσης, της συγκριτικής, 
ευρετικής και του πρωτοκόλλου. Καθ' όλη την πορεία η έρευνα 
στρέφεται στην ανακάλυψη κέντρων - προβλημάτων του τοπικού 
χορευτικού φαινομένου. 
Τα κέντρα καθ' όλη την πορεία της έρευνας βρίσκονται σε σχέση 
μεταξύ τους. Έτσι με βάση αυτά τα κέντρα διεξάγεται η πορεία, η 
επεξεργασία της έρευνας. 

Τα κέντρα αυτά είναι: 
Ι. Η επαρχία Δωρίδας ως τόπος. 
II. Η πολιτιστική γεωγραφία της Δωρίδας. 
III. Τραγούδι, μουσική, όργανα, οργανοπαίχτες, φορεσιά ως συζυγία. 
IV. Η γλωσσοποίηση του τραγουδιού ως δρόμος για αποκάλυψη 

γενετικής χορού. 
V. Χώρος του χορού. 
VI. Χρόνος του χορού. 
VII. Νομολογία του χορού. 
VIII. Πρώτος χορευτής και συγχορευτές. 
IX. Χορογραφία του χορού ως χορογραφία που αφορά τον 

χορευτικό τύπο της περιοχής, ως χορογραφία που αφορά την 
προσωπική ελεύθερη έκφραση και ως χορογραφία με χορογενετικές 
τάσεις, δηλαδή χορογραφία επαφής, διαλόγου, επικοινωνίας, 
αδρότητας, πνεύματος και πολιτιστικού γίγνεσθαι. 

Χ. Σχέσεις. Το κέντρο αυτό εντοπίζεται από την αρχή και βρίσκεται 
διαρκώς σε σχέση, κατά την πορεία της έρευνας, με τα 
προαναφερόμενα κέντρα και κύρια με τον πρώτο χορευτή. 

Η σπουδαστηριακή εργασία πρωτοκόλλων περιλαμβάνει: 
Ι. Ταξινόμηση. 
II. Οργάνωση και συστηματοποίηση. 
III. Τοπολογική συγκέντρωση. 
IV. Πρώτες αναγωγές και γενικεύσεις ή υποθέσεις. 
V. Πρώτες γενικεύσεις και θεωρήματα. 
Στη συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή και εξέλιξη των μεθόδων και η 

γενική συστηματοποίηση, ερμηνεία και πορίσματα. 
Έτσι τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται και περιγράφουν τα 

φαινόμενα εδώ, προκύπτουν από τη σπουδαστηριακή εργασία των 
πρωτοκόλλων τα οποία βρίσκονται συνολικά στο αρχείο της 
συγγραφέως υπό τους όρους της σύγχρονης τεκμηρίωσης, 
κωδικοποίησης και ταξινόμησης. Τα πρωτόκολλα αυτά προέρχονται όχι 
μόνο από τη λεκτική αλλά από τη συνεξέταση πρωτοκόλλων: 
συνέντευξης, παρατήρησης, συμμετοχής, αποτύπωσης, 
αυτοβιογραφίας. Αυτό σημαίνει ότι τα πρωτόκολλα που παρουσιάζονται 
αυτούσια στην εργασία, δηλαδή με το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής, 
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αποτελούν μέρος του συνόλου των πρωτοκόλλων. Η καταγραφή τους 
άλλοτε έχει το νόημα της ενίσχυσης των στοιχείων που αφορούν τα 
φαινόμενα και άλλοτε τα ίδια τα πρωτόκολλα αποτελούν στοιχεία 
ανάλυσης. 

Τέτοια πρωτόκολλα συμπεριλαμβάνονται στην εργασία υπό την 
έννοια ότι είναι τα πλέον αντιπροσωπευτικά από ένα σύνολο 
πρωτοκόλλων με το ίδιο νοηματικό περιεχόμενο. Η καταγραφή γενικά 
των στοιχείων που αφορούν το φαινόμενο γίνεται στη βάση κοινού 
τόπου πληροφόρησης. Προκειμένου να διευκρινισθούν τα στοιχεία και 
να εμφανισθεί το τι κατά βάση επικρατεί επιδιώχθηκαν κατ' επανάληψη 
συζητήσεις, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρερμηνεία. Όπου οι 
απόψεις διίστανται ή όπου εμφανίζονται κατ' εξαίρεση στοιχεία, τα 
οποία όμως τονίζουν τάσεις του χορού, δεν παραλείπονται από την 
εργασία. Με όλα αυτά θέλουμε να τονίσουμε ότι πρόκειται για 
πολιορκητική διαδικασία, η οποία επιδιώκει διαρκώς με σφαιρική 
προσέγγιση να φωτίζα το φαινόμενο. 

Της έρευνας προτάσσεται η πολιτιστική γεωγραφία της Δωρίδας, με 
βάση τη θεώρηση ότι το τοπικό χορευτικό φαινόμενο λαμβάνει χώρα 
μέσα σε ένα γενικευμένο συντελεστή χώρου. Θεώρηση ενός τέτοιου 
φαινομένου μέσα στο χώρο σημαίνει εθνολογία.1 

Η έρευνα διαιρείται σε τρία μέρη: 
Πρώτο μέρος: Καταγραφή και διάγραμμα της χορευτικής παρουσίας. 

Στο μέρος αυτό καταγράφονται, επεξεργάζονται και αναλύονται τα 
στοιχεία nou συνθέτουν το χορευτικό φαινόμενο. Όλη αυτή η 
διαδικασία γίνεται με βάση τα πρωτόκολλα. 

Στο δεύτερο μέρος συστηματοποιείται η Συντακτική του χορού και 
κανονολογία, η οποία οδηγεί σε συστηματοποίηση ενδογενετικών 
σχέσεων. 

Στο τρίτο μέρος κυριαρχεί η σύνθετη γενετική και διαλεκτική 
μέθοδος, όπου μέσω της ταμπελοποίηοης δομικών στοιχείων 
επιχειρείται αποκορύφωση αυτών των μεθόδων. Π.χ. Το «Πρώτον» και 
το «Δεύτερον», ταμπελοποίηση η οποία αναφέρεται στα δομικά 
στοιχεία και στις σχέσεις που αφορούν πρώτο και δεύτερο χορευτή. Σ' 
αυτό το μέρος λαμβάνει χώρα μια στοιχειώδης ανάλυση και 
γλωσσανάλυση. 

Τα συμπεράσματα της εργασίας είναι διάσπαρτα, είναι συνοπτικά 
και ανοίγονται διαρκώς νέα προβλήματα και πεδία. 

t. Akoun, Α., κ.α , (1973), Oie philosophie der Sozialwissenschaften (1860 μέχρι σήμερα), 
Ullstein:Frankfürt, σελ.130 
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Β. Πολιτιστική Γεωγραφία της Δωρίδας 

Ζ Τοπογραφία, εδαφολογική μορφολογία 

Ο κεντρικός χώρος αυτής της έρευνας οριοθετείται με το σημερινό 
πολιτικο-διοικητικό όρο "Επαρχία Δωρίδας", νομού Φωκίδας στη δυτική 
Στερεά Ελλάδα ή "Ρούμελη"1 . Αυτό σημαίνει ότι δεν αποκλείονται για 
την κατανόηση σύνθετων τοπικών σχέσεων συνοριακές περιοχές, οι 
οποίες ούτως ή άλλως αποτελούν μια ευρύτερη ενότητα. 

Αυτή η περιοχή συνορεύει γεωγραφικά: με την επαρχία Παρνασσίδας 
του νομού Φωκίδας ανατολικά, με το νομό Φθιώτιδας βόρεια, με το νομό 
Αιτωλοακαρνανίας δυτικά και βρέχεται νότια από τον Κορινθιακό κόλπο. 
Με τις περιοχές αυτές βρίσκεται και σε ιστορική συνέχεια και συνάρ
τηση2 . 

Το ανάγλυφο της περιοχής3 παρουσιάζει έντονες εναλλαγές, όπου κυ
ριαρχούν οι ορεινοί όγκοι (Γκιώνα, Βαρδούσια,Τρίκορφο), μια συνέχεια 
των Ελληνίδων ή της οροσειράς της Πίνδου. Σ' αυτούς τους ορεινούς 
όγκους προεκτείνονται χαμηλές, κυρίως στενές, λοφώδεις ζώνες, κοιλά
δες και κλειστές, ποικίλες και απότομες ακτές προς τον Κορινθιακό 
κόλπο. 

Οι παραθαλάσσιες αυλές11 της Δωρίδας συμπιέζονται από τις οροσει
ρές και έτσι το τυπικό ελληνικό "παιχνίδι" ξηράς και θάλασσας στη Δω
ρίδα παρουσιάζει μια χερσαία εσωστρέφεια. Στην περιοχή απουσιάζουν 
οι βαθείς πλωτοί κόλποι - μυχοί και πολύ περισσότερο οι πλωτοί ποτα
μοί. Λόγω μικρών και ακανόνιστων βροχοπτώσεων οι περισσότερες 

1. Βακαλόπουλθς Α, (1983), Ο χαρακτήρας των Ελλήνων, Αλτιτζή: Θεσ/νίκη, β' εκδ, 
σελ 41, επ βλ Παπαρρηγόπουλος Κ , Ιστορία του Ελληνικού Εθνους, Νίκας Α.Ε:8η εκ, 
τομ.6ος, σελ. 609, τομ. 7ος σελ. 43 επ. βλ., Γιαννόπουλου, Ι , (1971-1972), "Παλαιότερα 
ονόματα της Στερεάς Ελλάδος", στο. Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, 
τομ. Γ, σελ. 19-20 και επ βλ Βαλαώρα, Β., (1968), «Μοριάς και Ρούμελη» στο . Επετηρίς 
Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, τομ Α, σελ 209, 226. 

2 Βακαλόπουλος Α , όπ π, σελ 41-43, 102-103, επ βλ. Ραγκαβή, Ι, (1853), Τα Ελ
ληνικά, Τομ Α, Εν Αθήναις, σελ. 566, επ. βλ. Φιλιππίδη Δ,- Κωνσταντά Γ., (1988), Γεωγρα
φία Νεωτερική, Ερμής: Αθήνα, σελ. 163 και επ. βλ Κόλλια, Γ., (1971-1972), «Ιστορική και 
γεωγραφική θεώρησις της Φωκίδος» στο. Επετηρίς Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών, 
τομ Γ σελ. 482-489 

3. Το ανάγλυφο της περιοχής, οι γεωμορφολογικές και εδαφολογικές όψεις 
εξετάζονται σε συνεργασία με τον Καθηγητή του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπι
στημίου Αθηνών Λεοντάρη Σωτήρη Χρησιμοποιήθηκαν επίσης τα έργα των Philippson, Alt, 
(1950-1959), Die griechischen Landschaften, Frankfurt, 4 Bd, επ.βλ. Sauerwein, Fr, (1976), 
Griechenland, Land, Volk, Wirtschaft, Wien, επ. Γαλανόπουλος, Αγγ.,(1972), "Τεκτονικές 
Πλάκες " στο: Δελτίον Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, Αθήνα σελ.266-285 και επ βλ , 
Westermann (1968-1972) Λεξικόν της Γεωγραφίας, Μπραουνσβάιγκ. 

4 Liddell-Skott, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής γλώσσης, Σιδερής· Αθήνα, λήμμα: αυλή = 
ανοιχτός και αναπεπταμένος τόπος προς τα έξω -προς τον αέρα, τη θάλασσα 
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υδρορροές της περιοχής έχουν περιοδικό ή επεισοδιακό χαρακτήρα 
αποτελούν χείμαρρους ή ρυάκια, τα οποία όταν και όπου υπάρχουν είναι 
πηγή ζωής, ομορφιάς και λαϊκού πολιτισμού. 

Οι γεωμορφολογικές, εδαφολογικές όψεις της περιοχής στον ορί
ζοντα της παρούσας έρευνας οφείλουν να θεματοποιηθούν όχι μόνο une 
γεωλογική -στρωματογραφική έποψη ή υπό μηχανική- εξελικτική έποψΓ 
εξωγενών παραγόντων, αλλά υπό την κατηγορία ανθρωπογενούς δράσης, 
κλιματολογικών συνθηκών, βλάστησης, ενότητας ανθρώπινης ιστορίας 
και γεωγραφίας. Σ' αυτές τις δύο κατηγορίες εξωγενών και ανθρωπο-
γενών παραγόντων υποτάσσεται η θεώρηση της γεωμορφολογίας της 
περιοχής, ως μιας διαρκούς διαδικασίας μεταβολών, που διαιρείται σε 
φάσεις, περιόδους, εμπλουτισμό, καλλιέργεια και καταστροφές σχεδόν 
μοναδικές στην Ελλάδα, λόγω ακριβώς της αδρότητας της περιοχής. 

Ο Μαίανδρος, γεωμορφολογικό ανάγλυφο της περιοχής, εξωγενείς 
παράγοντες (αιολική ενέργεια, θάλασσα, λίγες και άγριες βροχοπτώσεις, 
μεταφορά υλικών από τους χείμαρρους, πυρκαγιές, ξηρασία, καρστικά 
φαινόμενα κ.λπ.), ανθρωπογενείς παράγοντες (οικιστική, υλοτομία, κτη
νοτροφία, γεωργία, εξόρυξη, κ.λπ.), ανακύκλωση, αυτό το τυπικό γνώρι
σμα της ελληνικής χερσονήσου1, είναι δυνατόν να εξιχνιασθεί στο φυσικό 
και πολιτιστικό πρόσωπο της Δωρίδας. Αποτέλεσμα αυτού του μαιάν
δρου είναι ότι αυτός τελικά δεν μπορεί να θεωρηθεί για τη Δωρίδα αλ-
λόχθων. Μπορεί οι αιτίες που τον προκάλεσαν να είναι, πολλές από 
αυτές, αλλόχθονες (π.χ. ιστορικές δυνάμεις), αλλά αυτός ο ίδιος είναι 
εντόπιος, όπως και ο λαϊκός πολιτισμός της Δωρίδας είναι σαφώς 
εντόπιος και κατά βάση αλλόχθων - αυτόχθων2. Αυτό είναι κρίσιμης 
σημασίας για την κατανόηση του θέματος της παρούσας έρευνας. 

Τα εσωτερικά καρστικά φαινόμενα των οροσειρών της Δωρίδας σχη
ματίζουν συχνά μικρές και μεγάλες καταβόθρες, όπου παρουσιάζεται ένα 
υδρογραφικό δίκτυο υπόγειας συλλογής και κυκλοφορίας όμβριων 
υδάτων και έτσι υπάρχουν πηγές στη λοφώδη ζώνη κυρίως, και οικισμοί 
σ' αυτήν τη ζώνη και χωριά, ακόμη και νομαδισμός. 

1 Μαριολόπουλος, Η , (1953), Επισκόπισις του κλίματος της Ελλάδος, Οργανισμός 
Εκδ Διδακ Βιβλίων: σελ. 9, 41-42, 68-69, επ. βλ Καραπιπέρη, Λ , (1962) Επί μιας κλι
ματικής διαιρέσεως της Ελλάδος βάσει των αποτελεσμάτων της βροχής, Δημοσ Εργα
στηρίου Μετεωρολογίας Παν/μίου Αθηνών, σελ 3-7, επ βλ. Μαριολοπούλου, Η ,(1960), Κλι-
ματογραφία των διαφόρων περιοχών της Ελλάδος, Αθήναι, σελ. 23 και επ βλ Κα
ραπιπέρη, Λ., (1960), Μια ποικιλία των ετησίων Geophysika pura, σελ 190-192 και βλ επ , 
Δημαράς, κ , όπ.π, Πρόλογος 

2. Sauerwein,Fr ,(1980)Geographie,Frankfurt-Berlin-Munchen βλ λήμματα 
-Αλλόχθων = από έναν άλλο, ξένο τόπο 
-Αυτόχθων = αυτό που βρίσκεται στον τόπο όπου πρωτοεμφανίσθηκε 
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Αξιοσημείωτη περίπτωση του υδρογραφικού δικτύου είναι ο Μόρνος, 
τα νερά του οποίου σχημάτισαν την τεχνητή λίμνη του Μόρνου για την ύ
δρευση της Αθήνας. 

Αυτό το υδρογραφικό δίκτυο λόγω του ποικίλου ανάγλυφου (τοπο
γραφία της ευρύτερης περιοχής) είναι δύσκολο να έλθει με τεχνικά μέσα 
στην επιφάνεια και έτσι είναι σχεδόν αδύνατη η εντατική γεωργική καλ
λιέργεια στη λοφώδη ζώνη, με ανάλογες επιπτώσεις για τους κατοίκους 
της περιοχής. Έτσι, με τα σημερινά δεδομένα, η περιοχή ανήκει στις 
γεωργικά σχεδόν στείρες περιοχές και αυτό αιτιολογεί την πληθυσμιακή 
στατιστική της περιοχής1 και επομένως τα «ήθη και έθιμα», τη σταθερό
τητα και διάρκεια της παράδοσης. 

Η άμεση απορρόφηση των ομβρίων υδάτων από το έδαφος οδηγεί στη 
διατήρηση των ποσοτήτων και έτσι στη μονιμότητα των πηγών, δηλαδή 
των υδάτινων οάσεων, οι οποίες ορογραψικά σημαίνουν συστατικά ση
μεία για την ύπαρξη οικισμών και ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτά τα 
σημεία δεν εμφανίζουν ετερογενή στοιχεία και για τον λόγο αυτό έχουμε 
μια σαφή ομοιογένεια στο λαϊκό πολιτισμό της Δωρίδας. 

Η ομοιογένεια συνυπάρχει με τη διαφορά και την ατομικότητα, των 
οποίων η γενετική καθορίζεται από τις τοπικές ιδιαιτερότητες και συν
θήκες. 

Σε αυτές τις ιδιαιτερότητες μπορούν να συναριθμηθούν και οι πετρο-
γραφικές και εδαφολογικές ιδιαιτερότητες (π.χ. περιοχή "Πεντεόρια", 
όπου έχουμε φαινόμενα ανάλογα με πολλά νησιά του Αιγαίου, ακόμη και 
με περιοχές της Ιρλανδίας, π.χ. οι ξερολιθιές, που αποτελούν έργα μεγά
λης εθνολογικής σημασίας). 

Ή γεωμορφολογική γένεση και η γέννηση της ιστορικής ύπαρξης του 
ανθρώπου συμπλέκονται κατά παραδειγματικό τρόπο στην περιοχή 
"Πεντεόρια", όπου έχουμε ένα άρτιο σκελετικό τοπίο, μια έρημο της 
πέτρας, μια στέππα και φυσικά ακραίες συνθήκες για το λαϊκό πολι
τισμό της περιοχής. 

Συνοψίζοντας, σε επαφή με το θέμα της έρευνας, μπορούμε να πούμε 
ότι στη Δωρίδα έχουμε: 

Ι. Μία τυπική συμπλοκή τοπογραφίας και παραδοσιακής χορογραφίας 
II. Το γεωμορφολογικό ανάγλυφο, που εμφανίζει δωματίωση, εμφανί

ζει ταυτόχρονα και μια πληθώρα, μια ποικιλία, μικρών και εσωστρεφών 
?χετικά τοπίων, τα οποία δεν είναι κλειστά αλλά ανοιχτά προς ένα ευ
θύτερο μαίανδρο. 

III. Το οικονομικό και πληθυσμιακό δυναμικό των τοπιολογικών ατόμων 
ΐίναι περιορισμένο, όπου οι κύριοι οικισμοί κατέχουν μικρή εμβέλεια, αλ-
Κά έχουν κεντρικό ρόλο και λειτουργίες. 

1. Μαλίσσος Κ , (1981), Οικονομική ανάπτυξη και Φωκίδα, Gutenberg σελ 32-38 και 
:π βλ Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας, Απογραφές 
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IV. Ορεινοί φραγμοί δυσκολεύουν την εκμετάλλευση μιας σε βάθος 
περιοχής και την απρόσκοπτη επικοινωνία με άλλα κέντρα. 

V. Η δημιουργία πάσης φύσεως μεγάλων συγκοινωνιακών αρτηριών 
είναι δύσκολη και η κυκλοφορία μέσω περασμάτων αργή και επίπονη. 

VI. Ανθρωπογενή αίτια οδήγησαν σε μεγάλη επιβάρυνση του περιβάλ
λοντος και σε μείωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης υπό τους όρους του 
20ού αιώνα. 

VII. Οι παραπάνω συνθήκες οδήγησαν στην παντελή απουσία της βιο
μηχανικής επανάστασης, σε λειψανδρία, συρρίκνωση του πληθυσμού και 
καταστροφή οικισμών. 

VIII. Το κλίμα, η ομορφιά των τοπίων, η νοσταλγία των μετοίκων, η 
εμποδισμένη ζωή της εστίας και η δύναμη της παράδοσης οδηγούν σε 
εποχικές αναβιώσεις των χωριών, αλλά και νοθεύσεις των τοπικών πα
ραδόσεων. 

IX. Οι θετικές και αρνητικές εξελίξεις αφορούν τη γεωμορφολογία, 
την τοπογραφία, τη χλωρίδα, την πανίδα, το κλίμα, τον πληθυσμό και τη 
λαϊκή παράδοση. 

Χ. Η «δωρική αδρότητα» και λιτότητα, η συνεχιζόμενη επίμονη μάχη 
με το χώρο και το χρόνο, την ιστορία και το μέλλον, θεμελιώνονται πάνω 
σε μια δύσκολη περιοχή, η οποία διεκδικεί και για το λόγο αυτό ακόμα 
και σήμερα και με το χορό, το να θεωρείται η περιοχή της «λεβεντιάς» 
και «παλληκαριάς». 

II. Το κλίμα 

Ο κλιματολογικός χάρτης της Δωρίδας μπορεί σήμερα να στηριχθεί 
σε ακριβή μικροκλιματικά στατιστικά στοιχεία, τα οποία περιγράφουν 
μια ποικιλία τοπικών μικροκλιματικών σχέσεων, οι οποίες όμως συνολικά 
εντάσσονται στις μακροκλιματικές σχέσεις της Δυτικής Στερεάς Ελ
λάδας1 . 

Έτσι έχουμε και εδώ μια μαιανδρική εικόνα οριζόντιας διακλάδωσης 
κλιματολογικών συνθηκών και μια ολική εικόνα στο κάθετο κλιματολογι
κό διάγραμμα της περιοχής, όπου εμφανίζονται πολλές κλιματολογικές 
ζώνες, από τη ζώνη των ετήσιων των παράκτιων περιοχών, μέχρι την 
αλπική ζώνη των ορεινών όγκων2 . 

Θερμοκρασία, υγρασία, βαρομετρικά χαμηλά, συχνότητα, ένταση και 
έκταση των φαινομένων διαφοροποιούνται ως προς το κάθετο κλιματο-

1 Μαριολόπουλος, Η , (1960), όπ π , σελ 23 επ βλ. Καραπιπέρη, Λ , (1962), όπ π , 
σελ 3-7 και επ βλ Καραπιπέρη, Λ., (1960) οπ π , σελ , 190-192. 

2 Μαριολόπουλος, Η , (1960), όπ. π , σελ 9-16 και επ βλ Καραπιπέρη, Λ., (1960), όπ. 
π , σελ 190-192 
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λογικό διάγραμμα, όχι ως προς το οριζόντιο.1 

Οι παραθαλάσσιοι άνεμοι της περιοχής εντάσσονται στα φαινόμενα 
της Δυτικής Στερεάς, του Ιονίου και της Νότιας Αδριατικής, ενώ οι άνε
μοι της ενδοχώρας εντάσσονται στις ευρύτερες κινήσεις της ατμόσφαι
ρας της οροσειράς της Πίνδου.2 

Εντατική ηλιοφάνεια, ανάλογη με αυτή των ευρύτερων συνοριακών 
περιοχών, ανεμολογική κλίμακα που εκτείνεται από τις αύρες του θέρους 
μέχρι τους κυκλώνες του χειμώνα, ξηρασία, το θέρος κυρίως και τις άλ
λες εποχές του έτους, βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις (στα ορεινά), κυ
ρίως χειμώνα και αρχόμενη άνοιξη, αιτιολογούν μια κάθετη κλιματολογι
κή ποικιλία μεγάλου ενδιαφέροντος.3 

Την ένταση και περιοδικότητα των φαινομένων, κυρίως τον χειμώνα, 
τις καθορίζουν κινήσεις του αέρα από βορειοδυτικά. Έτσι έχουμε βασικά 
δύο ουσιαστικές φάσεις στον ετήσιο κλιματολογικό κύκλο, μια θερινή πε
ρίοδο ξηρασίας με προεκτάσεις προς το φθινόπωρο και την άνοιξη και 
μια χειμερινή περίοδο βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων κυρίως στα 
ορεινά, με προεκτάσεις κυρίως προς την άνοιξη. 

Οι μεταβατικές περίοδοι, από το θέρος στο χειμώνα και από το χει
μώνα στο θέρος, είναι για τις χαμηλές περιοχές πιο σύντομες, ενώ για 
τις ορεινές πιο διαφοροποιημένες.4 

Έτσι έχουμε στη Δωρίδα βασικά τρεις ευκρινείς κλιματολογικές πε
ριόδους: 

Ι. Άνοιξη και κάρπισμα Μάρτιο - Ιούνιο 
II. Ξηρασία και θέρος Ιούνιο - Οκτώβριο 
III. Βροχοπτώσεις και χειμώνα Οκτώβριο - Μάρτιο 
Μέσα σε αυτές τις περιόδους διαπιστώνονται διαφορές, όσον αφορά 

τη διάρκεια και την ένταση κυρίως και μάλιστα στο κάθετο κλιματολογι
κό διάγραμμα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω έχουμε κλιματολογικά στοιχεία ετήσιων, 
εύκρατα, ηπειρωτικά και αλπικά. 

Ακραία δεδομένα ετήσιας θερμοκρασίας εδάφους εκτείνονται σε μια 
κλίμακα +44° έως -15°.5 

Μεγάλες διαφορές εμφανίζονται κυρίως όσον αφορά τις ημέρες πα
γετού και κάλυψης με χιόνια, μεταξύ παράκτιων περιοχών, ενδοχώρας 
και υψηλών ορεινών περιοχών. Ο παγετός προκαλείται κυρίως από υψη-

1 Μαριολόπουλος, Η , (1960), όπ π , σελ 15-17 και επ βλ Μαριολόπουλος Η , (1953) 
όπ π , σελ. 41-42 

2 Μαριολόπουλος Η., (1960) όπ π , σελ. 23-25. 

3. Αυτόθι, σελ 23-28. 

ι Αυτόθι, σελ 9-10. 

s Αυτόθι, σελ 11-16, 25 
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λες αέριες μάζες από την περιοχή της Πίνδου, που εισχωρούν μέχρι τις 
κοιλάδες της Δωρίδας. 

Οι υψηλές θερμοκρασίες του θέρους και για τη λοφώδη ζώνη της Δω
ρίδας, κυρίως κατά την ηλιοφάνεια, αιτιολογούν χαμηλή κλίμακα υγρα
σίας και έτσι, σε συνδυασμό με τη νυχτερινή ψύχρα, ένα πολύ καλό κλί
μα.1 

Αυτά τα δεδομένα βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με το λαϊκό πολι
τισμό της περιοχής. 

III. Χλωρίδα και τοπί& 

Το κλίμα, ως ένα αφηρημένο φαινόμενο, αποκτά θεατή έκφραση στο 
φυτικό κόσμο ενός χώρου. 

Στον ορίζοντα της παρούσας έρευνας δεν μας ενδιαφέρει τόσο η δο
μή της χλωρίδας (flora) της περιοχής όσο οι φυσιογνωμικές και οικολο
γικές σχέσεις. 

Ενώ στις ανώτερες ορεινές ζώνες η χλωρίδα διακρίνεται για την 
προσαρμογή της σε περιόδους ψύχους, στις κατώτερες ορεινές, λοφώ
δεις και παράκτιες περιοχές διακρίνεται για την προσαρμογή της σε πε
ριόδους ξηρασίας. Μια μέση κατάσταση εμφανίζεται στην άμεση περιοχή 
υδρορροών, η οποία είναι και η ζώνη με τη μεγαλύτερη σημασία για το 
λάικό πολιτισμό της περιοχής. 

Τα αειθαλή φυτά χαρακτηρίζονται από την οικονομία και προστασία 
των χυμών. Έτσι έχουμε ξερόφυτα και φυτά αποθηκευμένης υγρασίας. 
Τα ξερόφυτα έχουν πολλά χαρακτηριστικά, που φτάνουν από τα μικρά 
φύλλα μέχρι τα αγκάθια (π.χ. ελάτη, κυπαρίσσι, κέδρος) ή από φύλλα με 
υμένα (π.χ. πικροδάφνη, βάτος) ή από φύλλα προστατευόμενα με 
τρίχωμα ή αρωματικά και αιθέρια έλαια (π.χ. θυμάρι κ.ά.). Πολλές φορές 
αυτά τα χαρακτηριστικά συνυπάρχουν στο ίδιο φυτό. Άλλα φυτά μπο
ρούν να συντηρούν το νερό στα σωματώδη χυμώδη φύλλα τους (π.χ. η 
οπούντια, αγκάβη κ.λπ.) και με τις βαθιές τους ρίζες. Αντίθετα με τα 
ξερόφυτα άλλα φυτά φύονται και αναπτύσσονται κατά την περίοδο των 
βροχών. Τέτοια φυτά είναι τα γεώφυτα ή θερόφυτα (ασφόδελλος, άγρια 
κρόμυα, κ.λπ.), τα οποία το θέρος επιβιώνουν υπόγεια με το ριζικό τους 
σύστημα. 

Από αυτό προκύπτει ένας ετήσιος πολύχρωμος ρυθμός. Την περίοδο 
Μάρτιο - Ιούνιο «ανθίζει και η πέτρα» και έτσι η περιοχή μεταβάλλεται σε 
έναν παράδεισο φυτών, ανθέων και χρωμάτων. Με την εμφάνιση της 
ζέστης αυτός εξαφανίζεται, αφήνοντας πίσω, σε μικρό διάστημα, το ξε
ρό κίτρινο και καφέ χρώμα μαζί με το γκρι των βράχων και το πράσινο 

ι Αυτόθι, σελ 27 

2 Sauerwein Fr, (1980), όπ π , σελ. 31-35 και επ βλ Westermann όπ π 
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των αειθαλών φυτών και των υπέροχων ορεινών λειβαδιών. 
Η πολυχρωμία του τοπίου αρχίζει με την άνοιξη και η αποθέωση του 

ανθισμένου τοπίου επέρχεται γύρω στο ορθόδοξο Πάσχα (μετά την εαρι
νή ισημερία), με το οποίο συναρτάται και η εορταστική αποκορύφωση 
στη Δωρίδα και η αποκορύφωση της συλλογικής χορευτικής διαδικασίας. 

Η προσαρμογή της χλωρίδας σε περιόδους ξηρασίας και ψύχους και 
σε υδροφόρες ζώνες θεμελιώνει ένα απέραντο πλήθος φυτών, δηλαδή 
μια πλουσιότατη και διαφοροποιημένη χλωρίδα. Στην κατηγορία των αει
θαλών φυτών ανήκουν τυπικά δένδρα όπως η πεύκη (Pinus halepensis), η 
κυπάρισσος (Cupressus sempervivens), η ελάτη και ο πρίνος. Στις υδρο
φόρες περιοχές, στη λοφώδη και στην ορεινή ζώνη, απαντώνται η δρυς, 
η καστανιά, ο πλάτανος (Platanus orientalis), η ελάτη, ο κέδρος και μο
ναδικές οικογένειες κυπαρίσσου, κυρίως στις δασώδεις περιοχές. Η φυ
σική βλάστηση υφίσταται σε ακρωτηριασμένη μορφή, επί χιλιετίες. Αν-
θρωπογενή αίτια (γεωργία, κτηνοτροφία, οικιστική, ενέργεια, ναυσι
πλοΐα, χειροτεχνία, κ.λπ.) οδήγησαν τη φυσική βλάστηση της περιοχής, 
μαζί με εξωγενή αίτια (ξηρασία, πυρκαγιές κ.λπ.), σε υποβάθμιση και α
διόρθωτες συνέπειες. Δάση, οικοσυστήματα, σπάνια χλωρίδα, ως φυσικό 
ένδυμα υφίστανται μόνο σε αδιάβατες περιοχές. Τη θέση πρώην δασών, 
μέχρι ένα ύφος 800 μ., παίρνουν σήμερα διάδοχα φαινόμενα, όπως η 
Macchia (Τραχιώτις, κυπριακά). Η Macchia αποτελείται από θάμνους και 
δένδρα από 1- 5 μ. ύψος, αδιαπέραστα, σε αντίθεση με το δάσος.1 

Τα φρύγανα είναι φυτά στέππας και τέτοια είναι: το θυμάρι (Thymus 
vulgaris), τα ρίκια, τα σάρωθρα, ο ασφόδελλος και πολλά άλλα. Macchia 
και φρύγανα είναι διάδοχα φαινόμενα πρώην δασών. Οι πόες και τα 
χόρτα συμπληρώνουν την πλούσια εικόνα της χλωρίδας της περιοχής. 
Τα περισσότερα φυτά της Δωρίδας είναι ενδημικά, αλλά από την αρχαιό
τητα ο φυτικός τάπης της Δωρίδας συμπληρώνεται με απόδημα φυτά 
από άλλες ηπείρους, όχι όμως σε βαθμό όπως σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας.2 

1. Στη Macchia ανήκουν φυτά όπως ο αειθαλής πρίνος (Quercus ilex), ο κότσικας (Quer-
cus coccifera), η κουμαριά (Arbutus unedo), η γλιστροκουμαριά (Arbutus Andrachne), ο βά
τος (Laurus nobilis), η μυρτιά (Myrtus Communis), ο σκίνος (Pistacia lenticus), ο ολέανδρος 
(Nerium Oleander, πικροδάφνη), η σπάρτα (Spartium junceum), η γκόρτσα (Pyrus salicifolia), 
η αγριελιά (Olea europea sylvestris) κ.ά. Εκτός από τη Macchia είναι πολύ διαδεδομένα τα 
Φρύγανα, που φύονται μεταξύ άλλων φυτών ή μόνα τους σε γυμνό ή πετρώδες έδαφος, 
βλ. Sauerwein Fr., (1980), όπ. π., σελ. 31-35 

2. Αυτόθι, σελ. 31-35. Έτσι έχουμε από Ανατολική Ασία: πορτοκαλιές (citrus aurantia 
dulcis), μανδαρινιές (citrus nobilis), βερυκοκιές (Prunus armeniaca), ροδακινιές (Prunus per
sica) κ.λ.π. Κεντρική και Νότια Ασία: λεμονιές (Citrus medica),· βάμβακα (Gossypium herba-
ceum), κυδωνιές (Cydonia vulgaris) κ.ά. Αυστραλία: ευκάλυπτοι (Eucalyptus globulus) 
Αφρική: καρπούζια (Citrullus vulgaris) κ ά Νότια Αμερική: ντομάτες (Solanum Lycopersi-
cum Peru), φυστίκια (Arachis hypogaea, Βραζιλία), πατάτες (Solanum tuberosum, Άνδεις). 
Κεντρική και Βόρεια Αμερική: αραβόσιτος (Zea Mays, Μεξικό, Agave americana, Μεξικό), 
Οπούντια (Opuntia Ficus Indica, Μεξικό). 
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Οφείλουμε μόνο να διαγνώσουμε ότι η χλωρίδα μιας περιοχής, όπως 
της Δωρίδας, έχει αφήσει ανεξίτηλα ίχνη μέσα στο λαϊκό πολιτισμό και 
στον παραδοσιακό χορό και στην παραδοσιακή δημοτική ποίηση και 
στους ίδιους τους κατοίκους, στα ήθη και τα έθιμα τους, στις εργασίες 
τους, στην οικονομία, στην οικιστική, στην ικανοποίηση των ποικίλων 
αναγκών τους. Είναι επομένως αυτονόητο ότι η χλωρίδα αυτή έγινε θέ
μα στην πνευματική τους ζωή και επηρέασε ακόμα και αυτό που ονομά
ζουμε «ψυχοσύνθεση» του πληθυσμού μιας περιοχής. Οι σχέσεις των κα
τοίκων της Δωρίδας με αυτή την περιοχή της «φύσης» είναι πολύ πιο πο
λύπλοκες από ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε επιφανειακά και αυτές απο
τυπώθηκαν μέσα στους μύθους τους, στις ποροιμίες, στα τραγούδια 
τους και στους χορούς τους. 

Αυτή η βαθιά, άμεση και εσωτερική σχέση των Ελλήνων, εκτός αστι
κών κέντρων, με τη «φύση» είναι ίσως όχι απλά μεγάλης αλλά μέγιστης 
πολιτιστικής και ανθρωπολογικής σημασίας. Το να περάσουμε τη θεώρη
ση του ελληνικού παραδοσιακού χορού από αυτή τη σφαίρα σχέσεων 
ανθρώπων και φύσης είναι μια αναπότρεπτη αναγκαιότητα, διότι διαφο
ρετικά μιλάμε για φαινόμενα των οποίων αγνοούμε τις βάσεις και τις 
αρχές. 

Είναι αυτονόητο ότι οι παραπάνω σχέσεις καθορίζονται ιστορικά, 
πολιτιστικά, οικονομικά και πνευματικά και έτσι με το χορό μιας περιο
χής εννοούμε γενικές και συγκεκριμένες χορευτικές σχέσεις. 

IV. Ιστορική προσωπογραφία 

Η ιστορική προσωπογραφία της ελλαδικής επαρχίας γενικά έλκει την 
καταγωγή της από το Βυζάντιο.1 

Κατά την περίοδο αυτή η ελληνική επαρχία αποκτάει όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά τα οποία διατήρησε και κατά την Τουρκοκρατία και με
τά την απελευθέρωση της Ελλάδας μέχρι και τις αρχές του 20ού αιώνα 
με μικρές διαφορές.2 

Έτσι η Δωρίδα αποτελεί τμήμα μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, όπου 
εμφανίζονται διάσπαρτα χωριά, γνωστές σχέσεις ιδιοκτησίας και φορο
λογίας, χωρικοί, πάροικοι και ακτήμονες, μεγαλοκτηματίες, φεουδάρχες 

1 Παπαρρηγόπουλος, Κ., όπ π , τομ. 6ος σελ 17, επ βλ Βακαλόπουλος Α, (1991), όπ 
π. σελ 5-18, επ.βλ , Δημαρά, Κ., όπ. π.(1987), πρόλογος ια, σελ.5 και επ βλ Ν Η Baynes,-
Η St L Β.Moss, (1988), Βυζάντιο Εισαγωγή στα Βυζαντινό Πολιτισμό, Παπαδήμας· Αθήνα, 
σελ 347. 

2. Βακαλόπουλος Α.,(1991), όπ.π ,σελ 5-12, επ βλ Δημαρά Κ, όπ.π., πρόλογος και 
σελ 5-7, επ.βλ Ν.Η. Baynes-H St. L Β Moss, όπ.π , σελ 23, και επ.βλ , Στεφανίδου, Β., 
(1959) Εκκλησιαστική Ιστορία, β' εκδ Αθήνα 138-467. 
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και μοναστήρια, όπως KOL συνεταιρισμοί και ελεύθερη ξύλευση και βοσκή 
ποιμνίων στις δύσβατες περιοχές και τα δάση. 

Ελεύθεροι χωρικοί1 ήταν οι σημαντικότεροι φορολογικοί, πολιτικοί 
και πολιτιστικοί φορείς του Βυζαντίου μέσα στη βυζαντινή επαρχία. Αυ
τοί πλήρωναν βασικούς φόρους, κεφαλικούς φόρους, φόρους ζωοτρο-
φίας και βοσκής και πρόσφεραν «αγγαρεία» για κοινωφελή έργα, όπως 
δρόμους, γέφυρες κ.λπ. 

Προκειμένου να υπάρξει ελάφρυνση από τους φόρους οι χωρικοί πα
ρέδιδαν ονομαστικά τα κτήματα τους σε μεγάλους γαιοκτήμονες ή μονα
στήρια. Το βυζαντινό χωριό δεν ήταν τόσο μια αγροτική ή κτηνοτροφική 
ενότητα, όσο μια διοικητική φορολογική ενότητα, η οποία υπάκουε στην 
αρχή «όποιος κατέχει πληρώνει και όποιος πληρώνει κατέχει». 

Έτσι μέσα στη βυζαντινή επαρχία εγκαταστάθηκε μια βασική κοι
νωνική αντιπαράθεση μεταξύ μεγαλοκτηματιών και ελεύθερων χωρικών.2 

Η μεγαλογαιοκτησία κατά περιόδους έπαιζε και προστατευτικό ρόλο 
για τους ελεύθερους χωρικούς, πράγμα το οποίο φαίνεται πιό καθαρά 
στην περίπτωση των μοναστηριών και των τοπικών Μητροπόλεων. Έτσι 
διαμορφώθηκαν ιστορικές, κοινωνικές σχέσεις μέσα στη βυζαντινή επαρ
χία, οι οποίες βρήκαν έκφραση μέσα στο λάίκό πολιτισμό των χωρικών 
και των επαρχιών. 

Κατά τις περιόδους της ξενοκρατίας (Φραγκοκρατία, Βενετοκρατία, 
Τουρκοκρατία), ενώ διατηρούνται βασικά οι παραπάνω σχέσεις, εντού
τοις γνωρίζουν μια απέραντη δραματοποίηση, διότι σ' αυτές προστίθε
νται η βάρβαρη ξένη κατοχή, η χωρίς όρια καταπίεση, η λεηλασία, οι φό
νοι, οι διώξεις, η εκμηδένιση.3 

Ενάντια στη βυζαντινή διαίρεση της κοινωνίας εμφανίζεται ήδη τον 
10ο αιώνα ο νέος ελληνισμός,4 ένας νέος επαναστατικός για την εποχή 
πολιτισμός, ο οποίος, με το ακριτικό κίνημα, το δημοτικό κίνημα, και ένα 
ι/έο ανθρωπισμό, πηγάζει μέσα από τη βυζαντινή επαρχία και φτάνει 
jéxpi και την πρωτεύουσα. 

Αυτός ο ελληνισμός, όταν το Βυζάντιο κατακτάται απ' τους Τούρ-
<ους, στρέφεται με ένταση ενάντια στην Τουρκοκρατία.5 Αυτή η φάση εί-

1. Σβορώνου Ν., (1991), Η βυζαντινή επαρχία, Εταιρ. Σπουδών Νεοελληνικού 
ιολιτισμού και γενικής παιδείας: Αθήνα, σελ. 34, επ βλ., Βακαλόπουλος, Α , (1991) όπ.π. 
τελ.17, επ βλ , Ν.Η Baynes - H.St.L Β Moss, όπ.π , 141-142 και επ βλ Sauerwein, (1980), 
in π., σελ. 55-75 

2 Σβορώνου,Ν ,όπ.π.,σελ.22-26, 36-40 και επ βλ. Βακαλόπουλος Α , (1991), όπ π., 
ίελ.17 

3. Βακαλόπουλος Α , (1991), όπ π., σελ.55-65. 

4 Βακαλόπουλος Α ,(1991), όπ π., σελ.10-11, επ.βλ Δημαράς Κ ,όπ π ,19-30 και επ βλ 
Ιβορώνου Ν , όπ.π., σελ.57-58. 

5. Fiscer, W., - Rondholz, Τ , - Φαράντος, Γ., (1974), Επανάσταση και Αντεπανάσταση 
ττην Ελλάδα, Μπουκουμάνης· Αθήνα, σελ.40, βλ επ Σβορώνος, Ν , όπ π σελ 220-225. 
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ναι εκείνη η οποία αποτυπώνεται και χαρακτηρίζει με έμφαση το λαϊκό 
πολιτισμό των ελλαδικών επαρχιών, τη δημοτική ποίηση, τους ελληνι
κούς παραδοσιακούς χορούς, σχεδόν μέχρι τις μέρες μας. 

Σε σχέση με αυτό η Δωρίδα, με τις επιμέρους περιοχές της, απο
τελεί ένα τυπικό και χαρακτηριστικό παράδειγμα. Χωρίς τη νεοελληνική 
επανάσταση ενάντια στην Τουρκοκρατία1, ο λαϊκός πολιτισμός της Δω
ρίδας, τα ήθη και έθιμα της, τα δημοτικά της τραγούδια,η ιστορική της 
προσωπογραφία, ως μιας περιοχής κατεξοχήν χωρικής μέχρι τα μέσα 
του αιώνα μας, είναι τελείως ακατανόητος, παρερμηνεύεται και οδηγεί
ται σε ανεπίτρεπτες παραμορφώσεις. 

Το έργο μιας συνοπτικής «ιστορικής προσωπογραφίας» της είναι 
ακριβώς αυτό, να δείξει δηλαδή τους βασικούς άξονες και τη σημασία 
τους για την τωρινή καταγραφόμενη κατάσταση. 

Έτσι: 
Ι. Στο Βυζάντιο τις αρχαίες ελληνικές πόλεις διαδέχονται χωριά, 

επαρχίες και χωρικός τρόπος ζωής, θεμελιώνεται η αντίθεση μεταξύ 
μεγαλογαιοκτησίας και φτωχών ή ακτημόνων χωρικών, διαμορφώνεται ο 
ελληνικός ορθόδοξος πολιτισμός και εμφανίζεται η νεοελληνική επα
νάσταση, ο νέος ελληνισμός. 

II. Στην Τουρκοκρατία, αυτός ο ελληνισμός στρέφεται ενάντια στην 
τουρκική βαρβαρότητα, κατοχή και καταπίεση και μετά από πολλές κα
ταστροφές και θυσίες νικάει, απελευθερώνεται και έτσι αναπτύσσει ένα 
νέο δικό του λαϊκό πολιτισμό, ύψιστης σημασίας, ο οποίος διατηρείται, 
στα βασικά του στοιχεία, μέχρι τις μέρες μας. 

III. Μετά την απελευθέρωση η "προστασία" των Μεγάλων Δυνάμεων 
των 19ου και 20ού αιώνων και οι ανάλογες εξελίξεις στην Ελλάδα κατέ
στησαν την πρόοδο και τη βιομηχανική επανάσταση, για περιοχές όπως 
η Δωρίδα, μια διαδικασία καθυστέρησης και ανώμαλης ανάπτυξης. Έτσι 
όμως, ενώ εμποδίστηκαν οι διαδικασίες ανάπτυξης σε παρόμοιες περιο
χές δημιουργήθηκαν σύνορα γι' αυτές, όπου έγινε δυνατόν να διατηρη
θούν παραδοσιακές μορφές λαϊκού πολιτισμού με λιγότερες παραμορ
φώσεις και γι' αυτό με μεγαλύτερη σημασία. 

V. Πληθυσμιακή δομή, οικονομία 

Η πληθυσμιακή δομή της Δωρίδας καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από 
τις πολιτικοκοινωνικές εξελίξεις (Επανάσταση '21, οικονομική καχεξία, 

1. Ευθυμίου Ιερομόναχου, (1985), Χρονικό του Γαλοξειδίου Ακρίτας Αθήνα, σελ. 15-92, 
επ βλ Σάθας, Κων , (1869), Τουρκοκρατούμενη Ελλάς, Βιβιοπωλ Ιστορικών Μελετών, 
Αθήνα, σελ 169, 170, 358, 405, 411, 420, 460, 486, 492, 500, επ βλ Παπαρρηγόπουλος Κ., 
όπ π , τομ. 6ος, σελ 539, 610, 648 επ.βλ Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη, Κοσμαδάκη 
Αθήνα, πρόλογος και επ βλ Σταμέλος, Δ , (1986), Η Δωρίδα στη Τουρκοκρατία, Γλάρος 
Αθήνα, σελ 7-158. 
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κτηνοτροφία, πόλεμοι, αστυφιλία, αποδημία, βιομηχανική επανάσταση 
κ.λπ.). 

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία για την αξιο
λόγηση της πληθυσμιακής ανάπτυξης ή μείωσης κατά τους δύο τελευ
ταίους αιώνες. 

Ενώ από το 1951 παρατηρείται στην Ελλάδα γενικά μια μικρή πληθυ
σμιακή αύξηση, στη Δωρίδα παρατηρείται μείωση, η οποία κατά τόπους 
προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά ερήμωσης και γήρανσης, οι οποίες δεν 
οφείλονται σε υπογεννητικότητα ή παιδική θνησιμότητα αλλά σε μετοι
κεσία και εγκατάλειψη.1 

Η διασπορά του πληθυσμού μέσα στη Δωρίδα και οι κατευθύνσεις 
κίνησης του είναι τυπικές για μια ορεινή περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. 
Δεν παρατηρείται συσσώρευση σε εντόπιες πόλεις, ούτε μεγάλη εντόπια 
μετανάστευση, αλλά μετοικεσία και αποδημία, οι οποίες πήραν τα χαρα
κτηριστικά φυγής προς το κέντρο, χωρίς ενδιάμεσο σταθμό στην περιο
χή-

Οι λόγοι της μετοικεσίας ήταν έλλειψη εργασίας, γης, μορφωτικών 
ευκαιριών ή οικογενειακοί λόγοι ή λόγοι υγείας ή η ανάγκη για καλύτε-ρες 
συνθήκες ύπαρξης, για επικοινωνία, για μοντέρνα ζωή κ.λπ. 

Η μετοικεσία έχει μόνιμο χαρακτήρα και διακόπτεται μόνο εποχιακά 
και ευκαιριακά. 

Η πληθυσμιακή δομή παρουσιάζει μια ακανόνιστη δημογραφική πυρα
μίδα ηλικιών. Η πυραμίδα αυτή δείχνει μια σχετικά πολύ στενή βάση 
νέων ηλικιών και μια ευρεία κορυφή γεροντικών ηλικιών.2 

Η οικογένεια με 1 - 2 παιδιά είναι τυπική, ενώ η πολύτεκνη οικογένεια 
είναι σπάνια. 

Αυτό δεν είναι όμως φαινόμενο βιομηχανικής κοινωνίας αλλά στα
σιμότητας, όπου είναι αδύνατος ο οικογενειακός σχεδιασμός και εμφανί
ζεται έντονα η γήρανση. 

Ο γεωργοκτηνοτροφικός τομέας επομένως μειώνεται συνεχώς και 
διευρύνεται ο δευτερογενής και τριτογενής τομέας, τα επαγγέλματα αυ
ξάνουν, όπως και η προσφορά υπηρεσιών και η πρωτογενής παραγωγή 
μειώνεται. 

Το μορφωτικό επίπεδο των χωριών, όσον αφορά τη γεροντική ηλικία 
είναι πολύ χαμηλό, ενώ όσον αφορά τις νεαρές ηλικίες είναι ανεβασμένο 
στο επίπεδο της γυμνασιακής μόρφωσης. 

Η θέση της γυναίκας, σχετικά με τα παραπάνω, είναι χειρότερη από 
τη θέση του άνδρα. Στις νέες ηλικίες απουσιάζει το φαινόμενο του αναλ-

1 Μαλίσσος Κ, όπ.π., σελ 34, επ βλ. Δαμιανάκος, Στ., (1987), Διαδικασίες Κοινωνικού 
μετασχηματισμού στην αγροτική Ελλάδα, Εθν Κεντ. Κοιν Ερ σελ 32-37, και επ βλ. 
Fischers κ ά , όπ π , σελ 31 

2 Μαλίσσος Κ , όπ.π , σελ.35 
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φαβητισμού. 
Έτσι γίνεται εμφανής στη Δωρίδα μια πληθυσμιακή ασυμμετρία, η 

οποία κυοφορεί πάντα την οκονομική καθυστέρηση και την κοινωνική 
στασιμότητα. 

Οι κάτοικοι της Δωρίδας είναι 100% ορθόδοξοι χριστιανοί και ελ
ληνικής καταγωγής,1 όπου απουσιάζουν οι μειονότητες και έτσι έχουμε 
εθνική και θρησκευτική ταύτιση. 

Η γλώσσα είναι ελληνική, ομιλείται, στις γεροντικές ηλικίες, παρα
δοσιακό τοπικό φωνητικό ιδίωμα 

Στη Δωρίδα οι οικισμοί αποτελούν χωριά και κωμοπόλεις με αιω
νόβιους πυρήνες.2 Η οικιστική απομόνωση είναι άγνωστη και ο εποχιακός 
κτηνοτροφικός νομαδισμός, που παρατηρείτο μέχρι τη δεκαετία του '50, 
έχει σχεδόν εκλείψει, όπως και τα καλύβια, τα οποία όμως μέχρι τότε 
αποτέλεσαν ένα σημαντικό τόπο του θέματος,το οποίο περιγράφουμε.3 

Αυτός ο τόπος έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στο ρυθμό του λαϊκού 
πολιτισμού της περιοχής. Ο νομαδισμός αυτός εννοεί εποχιακή, θερινή 
κυρίως, διακίνηση προς τα ορεινά κτηνοτροφικών οικογενειών, που είναι 
ιδιοκτήτες των ποιμνίων τους αλλά έχουν και άλλες, κυρίως γεωργικές, 
ασχολίες και σταθερή διαμονή σε παρακείμενα χωριά. 

Νομαδισμός μεγάλων αποστάσεων, κυρίως χειμερινός, αφορά χωριά 
της ορεινής ζώνης της Δωρίδας. Αυτή τη μορφή μεικτής οικονομίας την 
ονομάζουμε "οικονομία των καλυβιών". 

Οι τυπικές κατοικίες της εποχής του νομαδισμού είναι τα «κατκιά», 
«κονάκια», μικρές πρωτόγονες λιθοδομές, κοντά σε ένα δένδρο, σκεπα
σμένες με κλαδιά, σε άμεση επαφή με τη «στρούγγα», όπου συγκεν
τρώνονται τα ζώα, κυρίως για το άρμεγμα, σε ορεινά λειβάδια, μαζί με 
άλλα «κατκιά» γύρω από μια υδροληπτική πηγή (πηγάδι ή πηγή). 

Τα «κατκιά» έχουν τη μορφή τετράγωνης ή στρογγυλής καλύβας. Οι 
«στρούγγες» καταλαμβάνονται πριν την άφιξη με ένα κλαδί παρακείμε
νου δένδρου, το οποίο ισχύει ως συμβόλαιο εγκατάστασης. 

Κατά την περίοδο αυτού του νομαδισμού αναπτυσσόταν μια sui ge
neris βαθύτατη συντροφικότητα και απομόνωση, η οποία επηρέασε τον 
τύπο του ανθρώπου αυτών των περιοχών, τα ήθη και τα έθιμα του. 

1. Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, Απογραφές 1931-1981. 

2 Μαστροκώστα, Ε , (1955), «Επιγραφαί εσπερίας Λοκρίδος», Αρχαιολογική Εφημερίς, 
επ.βλ. στο Εγκ Λεξικό Ηλίου, τομ 12ος, σελ.511 και επ.βλ. Sauerwein, όπ.π , σελ.55-75 

3. Τα στοιχεία που αφορούν στη συνέχεια την πολιτιστική προσωπογραφία της Δωρί
δας προέρχονται από τα πρωτόκολλα καταγραφής, της παρούσας έρευνας Χρησι
μοποιήθηκαν επίσης τα έργα του Λουκόπουλου Δημητρίου. 

- (1983), Γεωργικά της Ρούμελης, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα. 
- (1984), Αιτωλικαί οικι'σεις, σκεύη και τροφαί, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα. 
- (1985), Πώς υφαίνουν και ντύνονται οι Αιτωλοί, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 
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Η τοποθεσία των χωριών καθορίζεται ιστορικά, υδατογραφικά (πη
γές), εδαφολογικά και κλιματολογικά. Το τυπικό "χωριό - σωρός" με σπί
τια το ένα δίπλα στο άλλο, λιθόκτιστα μέχρι τη δεκαετία του 70, ενός 
ορόφου κυρίως, με μικρές αυλές και ακανόνιστα σοκάκια, συγκεντρώ
νεται γύρω από την πλατεία, όπου συνήθως βρίσκεται η εκκλησία, η πηγή 
και η αγορά. Η πλατεία είναι ο πιο νευραλγικός χώρος του χωριού, όπου 
λαμβάνουν χώρα ποικίλες συναντήσεις, συζητήσεις και τα πανηγύρια και 
οι χοροί. 

Χωριά με πολεοδομικό σύστημα σπανίζουν, όπως και η διασπορά 
οικιών και προσχεδιασμένων συνοικιών. Τα χωριά αποτελούν κοινότητες 
κοινής ζωής και κατοικίας με σύνθετους συγγενικούς και συγχωριανούς 
δεσμούς, όπου ο κάθε κάτοικος γνωρίζει καλά τον άλλο και επικοινωνεί 
μαζί του. 

Ο πολιτισμός της κατοικίας, η καθαριότητα, ο πολιτισμός του σώμα
τος, η αλληλεγγύη, η φιλοξενία, η φτώχεια, η τάση για ανάπτυξη, η κοι
νότητα, ήταν βασικά χαρακτηριστικά των χωριών της Δωρίδας, μέχρι 
σχεδόν τις μέρες μας, που έχουμε την εισβολή της μοντέρνας εποχής 
και στο τελευταίο χωριό της περιοχής. 

Το κλίμα, η μορφολογία του εδάφους και η πληθυσμιακή εξέλιξη κα
θόρισαν τη γεωργική οικονομία, την κτηνοτροφία, τη βιοτεχνία, μέχρι και 
την πρωτόγονη βιομηχανική εξέλιξη. 

Η μικρή ιδιοκτησία είχε οικογενειακή μορφή, αφορούσε κυρίως την 
κτηνοτροφία και για λόγους κληρονομικούς βρισκόταν σε διαρκή διάσ
παση. Έτσι ούτε εντατικές καλλιέργειες ήταν δυνατές ούτε ανάπτυξη 
επιχειρήσεων ούτε εκμηχάνιση. 

Όμως η οικιακή οικονομία παρουσίαζε στοιχεία λιτής αυτάρκειας και 
υπερηφάνειας, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται και στον τοπικό χορό, 
όπως επίσης και οι αρετές που αναπτύσσονται κατά την αντιμετώπιση 
σκληρών όρων ζωής και δραστηριότητας. 

Η κτηνοτροφία, κυρίως αιγοπροβάτων, η οποία ευνοείται απ' τη χλω
ρίδα της περιοχής, καθόρισε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο ζωής των κα
τοίκων της. 

Για τα περισσότερα χωριά της περιοχής, μέχρι τη δεκαετία του '70, 
οι μόνες πηγές ενέργειας ήταν τα δάση· και τα νερά, τα οποία σιγά - σιγά 
αντικαταστάθηκαν από τα προϊόντα πετρελαίου και τον ηλεκτρισμό, τα 
οποία είναι εισαγόμενα στην περιοχή. Στη Δωρίδα δεν θεμελιώθηκε 
αξιόλογη βιοτεχνία, ούτε υποτυπώδης βιομηχανία. 

Το εμπόριο είχε το χαρακτήρα ανταλλαγής προϊόντων, μικροε-
πιχείρησης και μεσοεπιχείρησης, υπήρχαν παζάρια, εμπορικά κέντρα της 
περιοχής και εμπορικά σημεία. Το εμπόριο, μέχρι τη δεκαετία του '60, 
αφορούσε κυρίως τρόφιμα, οικοδομικά υλικά, αντικείμενα προσωπικής 
χρήσης, δασικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. 

Η συγκοινωνία και επικοινωνία, μέχρι τη δεκαετία του '60, ήταν ανά
λογη προς τις εδαφολογικές και οικιστικές συνθήκες, δηλαδή καμία με-
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γάλη οδική αρτηρία, αλλά καρόδρομοι και μονοπάτια, απουσία βέβαια 
τρένων και περιπτωσιακή θαλάσσια επικοινωνία με καΐκια. Μέχρι την πα
ραπάνω εποχή κύριο μέσο συγκοινωνίας και μεταφορών ήταν τα ζώα και 
λίγα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης. Πολλά χωριά μέχρι τη δεκαετία του 
'60 δεν είχαν «φως και τηλέφωνο» και όταν υπήρχαν αυτά ήταν κοινής 
χρήσης. 

Η τουριστική κίνηση στην περιοχή, ακόμη και σήμερα, είναι ανύ
παρκτη και απουσιάζει κάθε τουριστική υποδομή. Μέχρι τη δεκαετία του 
'60, η κατ' οίκον ύδρευση ήταν ανύπαρκτη στα χωριά, τα περισσότερα 
σπίτια δεν είχαν αποχωρητήρια με νερό, το πλύσιμο των ρούχων και η 
περιποίηση του σώματος γινόταν με σχεδόν πρωτόγονα μέσα, όμως στις 
γιορτές και τα πανηγύρια η φρεσκάδα και η καθαριότητα ήταν κυρίαρχο 
στοιχείο της εμφάνισης και επίδειξης. 

Μέχρι τη δεκαετία του '60 η γυναικεία τουαλέτα ήταν ανύπαρκτη, 
εκτός από τη φυσική. Την ανδρική τουαλέτα συνιστούσε κάποιο κουρείο, 
ανοιχτό πριν τις γιορτές. 

Από τη δεκαετία του '60 όμως είχαμε αποφασιστικές εξελίξεις στην 
περιοχή. Από τη μία μεριά τη φυγή και από την άλλη τη ραγδαία άφιξη 
προϊόντων, μέσων και συνθηκών της βιομηχανικής εξέλιξης στην Ελλάδα. 

Αυτή τη στιγμή συνυπάρχουν, οριζόντια και κάθετα, στα χωριά της 
περιοχής όλα τα στοιχεία, η δορυφορική τηλεόραση με τον 19ο αιώνα, η 
«Αθήνα» με την παραδοσιακή Δωρίδα. Αυτή η εξελικτική πολιτιστική και 
κοινωνική μορφολογία αποτελεί τον τόπο μέσα στον οποίο θεμελιώ
νεται η ερευνητική κατάσταση αυτής της εργασίας, της οποίας σύμβολο 
είναι η γιαγιά, η μνήμη που έρχεται από μια άλλη εποχή, μπροστά στο 
μικρόφωνο του ιαπωνικού μαγνητοφώνου, που κρατάει (και καταγράφει) 
ένας ντόπιος επιστήμονας, που δεν είναι πλέον μόνο ντόπιος αλλά και 
«Αθηναίος», υπό την έννοια ενός άλλου τόπου, χρόνου και ορίζοντα. 

Το κατά πόσον αυτοί οι δύο ορίζοντες μπορούν να ταυτιστούν είναι 
μέγα πρόβλημα. Επιχειρούμε να φέρουμε εκείνον τον ορίζοντα στο δικό 
μας ορίζοντα και αυτό δεν είναι τυπικό μόνο για την ερευνητική κα
τάσταση στον ελληνικό παραδοσιακό χορό αλλά και για τη χορευτική 
κατάσταση γενικά σήμερα. 

Η έρευνα έχει και τα χαρακτηριστικά της διάσωσης. Έτσι η έρευνα έ
χει και η ίδια το νόημα μιας πολιτιστικής διεργασίας. Ο ίδιος ο ελ
ληνικός παραδοσιακός χορός, αν δεν γίνει θέμα αυστηρής επιστημονικής 
γνώσης, θα καταντήσει παραδοσιοφανής και τότε στη θέση της πα
ράδοσης θα έλθουν τα φολκλόρ και τη θέση της θα την πάρει μία πα
ράταση ενός, ήδη, παραποιημένου ελληνικού λαϊκού πολιτιστικού φαινο
μένου μεγάλης σημασίας. 

Η ερευνητική κατάσταση του ελληνικού παραδοσιακού χορού κυ
ριαρχείται από μια τέτοια γενική ένταση και γι' αυτό κυρίαρχο στοιχείο 
της είναι η πιστότητα της καταγραφής και η αμεσότητα της ερμηνείας. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ A' 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ 





ΚΕΦΑΛ. 1 ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ 

Ο όρος χορευτική συζυγία εννοεί στοιχεία τα οποία εμφανίζονται μα
ζί με το χορό και έτσι εντάσσονται στη χορευτική διαδικασία. 

Η χρήση του όρου συζυγία θα μπορούσε να κατανοηθεί καλύτερα με 
την υπογράμμιση ότι στο δημοτικό τραγούδι απαντάται ο όρος ζυγά - ζυ-
γά. Για παράδειγμα αναφέρονται στίχοι δημοτικού τραγουδιού, το οποίο 
τραγουδιέται στην εν λόγω περιοχή αλλά και ευρύτερα: 

"Ολα τα πουλάκια ζυγά-ζυγά 
τα χελιδονάκια ζευγάρωνα' 

Υπ' αυτήν την έννοια του όρου εξετάζονται εδώ: 1.1) η ενδυμασία, 1.2) 
τα μουσικά όργανα και οι οργανοπαίχτες και 1.3) το τραγούδι. 

/./ Ενδυμασία 

Η ενδυμασία εξετάζεται σε σχέση με την παρουσία του ατόμου στο 
χορό και επιχειρείται μια κατά το δυνατόν στοιχειώδης καταγραφή της. 
Με την εξέταση αυτή επιδιώκεται κύρια να αποκαλυφθούν στοιχεία τα 
οποία να δείχνουν εάν υπάρχει σχέση ενδυμασίας και χορού. Αυτό είναι 
ένα ερώτημα για το νεοελληνικό χορό. 

Έτσι για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος κρίνεται ότι είναι α
παραίτητο να γίνει μια λεπτομερής καταγραφή των στοιχείων τα οποία 
να συμβάλλουν έτσι στη διαμόρφωση, κατά το δυνατόν, μιας ολοκληρω
μένης εικόνας της ενδυμασίας σε σχέση με το χορό. 

Η ενδυμασία με την οποία οι εντόπιοι εμφανίζονται σε εορταστικές 
και κοινωνικές εκδηλώσεις ακούγεται στην εν λόγω περιοχή με τον όρο 
"φουρισά'.1 Στον όρο "φουρισά' δεν συμπεριλαμβάνονται τα ενδύματα 
της καθημερινής ζωής: 

"αυτάνα τα ρούχα πόχουμι να βγαίνουμι σι κόσμου είνι η φουρισά'.2 

Εκτός από τον όρο "φουρισά' ακούγονται και οι φράσεις: "τα καλά τα 
ρούχα' ή τα "γιορτ(ι)νά τα ρούχα'. 

Εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι κατά την περίοδο του με
σοπολέμου, στην οποία εστιάζεται η έρευνα, η ενδυματολογική εμφάνιση 
των κατοίκων της εν λόγω περιοχής παρουσιάζεται: α) ως εμφάνιση με 
τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής ενδυμασίας και β) ως εμφάνιση με 

'. Πληροφορίες για τη φορεσιά στην υπό έρευνα περιοχή βλ. πρ 27, 41, 35, 59, 7, 18, 
1, 2, 10, 36, 40, 39, 54. 

2. Βλ πρ. 27 και πρβλ. πρ , 35, 59, 1, 10, 3, 7, 15, 25 

53 



τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ενδυμασίας, η οποία ακούγεται με τον 
όρο "φράγκικα". Η εξέταση εδώ αφορά την παραδοσιακή ενδυμασία. 

Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι λόγω της χρονικής απόστασης 
που μας χωρίζει σήμερα από την εποχή όπου αλλάζει η φορεσιά, πε
ρίπου 1920-30, και λόγω της αντίληψης ότι η νυφιάτικη φορεσιά είναι η 
φορεσιά του "κάτω κόσμου', η ανεύρεση φορεσιάς διατηρημένης στο 
συνολό της σήμερα καθίσταται δύσκολη έως και αδύνατη. 

Έτσι τα στοιχεία που αναφέρονται στη συνέχεια προέρχονται από τη 
συγκέντρωση και εξέταση τμημάτων φορεσιάς, από προφορικές πληρο
φορίες και από την αποτύπωση της φορεσιάς σε φωτογραφίες. 

Ο Δ. Λουκόπουλος στο έργο του «Πώς υφαίνουν και ντύνονται οι Αι
τωλοί», αναφερόμενος στη γυναικεία φορεσιά της εν λόγω περιοχής 
θεωρεί ότι πρόκειται για παραλλαγή της Πλατανιώτικης ενδυμασίας.1 

/././. Γυναικεία φορεσιά 

Η φορεσιά του γυναικείου φύλου παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μετα
ξύ των γυναικών. Οι διαφοροποιήσεις σχετίζονται με το στάδιο ηλικίας 
και με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η γυναίκα κατά τη διάρκεια 
του βίου. Έτσι η γυναικεία φορεσιά διακρίνεται σε: 

Ι. Φορεσιά παιδική, 
il. Φορεσιά υποψήφιας για γάμο και ανύπαντρης γυναίκας. 
III. Φορεσιά νυφιάτικη. 
IV. Φορεσιά παντρεμένης μέσης ηλικίας. 
V. Φορεσιά γυναίκας σε χηρεία και υπερήλικης γυναίκας. 
Εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν παρατηρούνται ούτε ανα

φέρονται οι εντόπιοι σε χαρακτηριστικά τέτοια που να υποδηλώνουν κοι
νωνικοοικονομικές διαφορές, δηλαδή να υποδηλώνουν ταξικές διαφορές. 
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε φορεσιάς σχετίζονται κύρια με προ
σωπικές επιλογές, δηλαδή με επιλογές που αφορούν το καλλιτεχνικό 
γούστο: 

" Ένα πράμα ήταν ούλις οι φουρισές, δεν ήταν καλλίτιρις 
και χειρότιρις. Δε κουρόϊδευαν κι δε παριξίγαγαν 
τέτοια πράματα ου κόσμους, ήταν φτουχός. Όσις ήταν 
μιρακλούδσις, τα κατάφερναν να τ'φοράνι μι γούστου 
τ'φουρισά'.2 

Η πρώτη ύλη για τη δημιουργία της γυναικείας φορεσιάς είναι το 
μαλλί των προβάτων, με εξαίρεση τη νυφιάτικη φορεσιά, η οποία γίνεται 
με ύφασμα του εμπορίου, το οποίο προμηθεύονται από τα πλησιέστερα 

1. Για τη φορεσιά της Ευρύτερης περιοχής βλ. Λουκόπουλος Δ., (1927) Πως Υφαίνουν 
και ντύνονται οι Αιτωλοί, Δωδώνη: Αθήνα-Γιάννινα 1985 σελ 118-1221 και 1-155. 

2 Βλ. πρ 35 και πρβλ πρ 41, 18, 7, 27, 10, 3, 59, 7, 15, 33. 
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εμπορικά κέντρα: του Λιδορικίου, της Άμφισσας, του Γαλαξειδιού, του 
Αιγίου. Η επεξεργασία της πρώτης ύλης γίνεται από τις ίδιες τις γυναί
κες Το ράψιμο της φορεσιάς γίνεται από μοδίστρες του χωριού. 

Η γυναικεία φορεσιά γενικά διαμορφώνεται από: α) το "σάκκό', ο ο
ποίος καλύπτει το κορμί και τα άνω άκρα β) τη "φανέλλα', η οποία καλύ
πτει το σώμα από τη βάση του λαιμού μέχρι τον αστράγαλο και δεν κα
λύπτει τα άνω άκρα και γ) το "φόρεμα' ή τη "φούστα', που καλύπτει το 
σώμα από τη μέση μέχρι τον αστράγαλο και αφορά μόνο τη νυφιάτικη 
φορεσιά. 

Στη γυναικεία φορεσιά συμπεριλαμβάνονται ως αναγκαία εξαρτήματα 
και τα ακόλουθα: 

α. Τα εσώρουχα. 
β. Το μαντήλι. 
γ. Η ποδιά. (Δεν φοριέται στην νυφιάτικη φορεσιά) 
δ. Οι κάλτσες. 
ε. Τα υποδήματα. 

Ι) Παιδική φορεσιά. 
Η ενδυματολογική εμφάνιση των μικρών κοριτσιών θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι παρουσιάζεται κατά βάση ως μικρογραφία της εμφάνισης 
των ενηλίκων γυναικών, δηλαδή η φορεσιά αυτή περιλαμβάνει μαντήλι, 
σάκκο, φανέλλα, κάλτσες και υποδήματα. Η φανέλλα περιγράφεται 
παρακάτω στη φορεσιά της ανύπαντρης γυναίκας. 

Το χρώμα της παιδικής φορεσιάς ποικίλλει: 
"ό,τ' είχαμι φοράγαμι στα μικρά τα πιδιά, 
ζιστά κι καθαρά μας ένοιαζι νάνι'. 

II) Φορεσιά υποψηφίας για γάμο και ανύπαντρων γενικά κοριτσιών. 
Η φορεσιά αυτή αφορά τις εμφανίσεις των κοριτσιών που πα

ρουσιάζονται στο χορό ως υποψήφιες νύφες και των γυναικών εκείνων οι 
οποίες δεν παντρεύτηκαν ακόμα. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την ηλικία, η 
ανύπαντρη γυναίκα εμφανίζεται στο χορό με την ίδια φορεσιά και συνή
θως αποκαλείται "κορίτσι', έστω και εάν είναι μέσης ηλικίας. Το χρώμα 
της φορεσιάς αυτής είναι κύρια λευκό, αλλά και σε άλλα χρώματα, σε 
ανοιχτό τόνο π.χ. ροζ κ.λπ. Γίνεται από ύφασμα μάλλινο υφαντό. 

α. Ο σάκκος είναι "μισουτός", δηλαδή εφαρμόζει στη μέση. Από τη 
μέση και μέχρι το ύψος περίπου της λεκάνης σχηματίζονται πτυχές, κυ
ρίως στο πίσω μέρος, με αποτέλεσμα να τονίζεται ακόμα περισσότερο η 
μέση. Το δημοτικό τραγούδι λέει:1 

"Σιγά-σιγά μαρή Στυλιανή..... 
σιγά-σιγά που περπατάς 

Βλ πρ. 69 και πρβλ. πρ 5, 33, 32, 28, 26, 2, 15, 36, 24 
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και τη μεσούλα σου λυγάς..." (Τσάμικο) 
Ο σάκκος συνήθως φέρει κέντημα κατά μήκος του στήθους, "στην 

τραχηλιά'. Το χρώμα και το σχέδιο του κεντήματος είναι θέμα προσω
πικών προτιμήσεων. 

β. Η φανέλλα καλύπτει ολόκληρο το σώμα από τη βάση του λαιμού 
μέχρι τον αστράγαλο. Δεν καλύπτει τα χέρια. Ο ποδόγυρος της φανέλ-
λας δημιουργείται με περίσσεια υφάσματος, έτσι που να εμφανίζει λε
πτές πτυχές, και ονομάζεται "καμούφ'. Ο ποδόγυρος "έχ(ει) κιντίδια ή 
συρρίτια χρουματιστά' κ.λπ.1 

γ. Το μαντήλι που καλύπτει το κεφάλι είναι λευκό και ονομάζεται 
στην εν λόγω περιοχή "φακιόλ(ι)' ή και "βαμπακέλα". Το δημοτικό τρα
γούδι λέει:2 

".... και πέρα πάει (η) Παρασκευή 
με τ'άσπρο της φακιόλι..." (Τσάμικο) 

Τα κορίτσια δεν δένουν τις άκρες του μαντηλιού ψηλά στο κεφάλι 
όπως οι νύφες και οι παντρεμένες, που εξετάζονται παρακάτω. Αφήνουν 
τις άκρες του κάτω, παράλληλες, μπροστά, κατά μήκος του στήθους ή 
τις σταυρώνουν μπροστά στο λαιμό για να τις δέσουν πίσω στον αυχένα. 

Εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι συνηθίζεται η υφαρπαγή 
μαντηλιών από νέους. Η πράξη αυτή σημαίνει, στην εν λόγω περιοχή, 
κατ' αρχήν προσβολή της αξιοπρέπειας της νέας που την υφίσταται και 
είναι ένας τρόπος πίεσης της νέας αλλά και της οικογένειας της να 
αποδεχτούν την πρόταση γάμου του νέου, ο οποίος προβαίνει σε τέτοια 
πράξη, συνήθως, επειδή είναι ανεπιθύμητος για γαμπρός. 

Τέτοια περιστατικά έχουν συμβεί και κατά τη χορευτική διαδικασία. 
Επισημαίνουμε όμως ότι ενώ έχουν συμβεί τέτοια περιστατικοί παρά την 
κοινωνική πίεση, πολλές νέες αρνήθηκαν να υποστούν τέτοιον εκβιασμό.3 

δ. Η ποδιά. Τη συγκεκριμένη φορεσιά τη συνοδεύει και ποδιά σε 
χρώματα μαύρο, μπλε, ροζ, κλπ. Η ποδιά φέρει "τσέπη' και "καμούφ'. 
Είναι κεντημένη στα πλάγια, στο κάτω μέρος και στην τσέπη με πολύ
χρωμο κέντημα και με μοτίβα πουλιών, λουλουδιών και γεωμετρικών 
σχημάτων. Το δημοτικό τραγούδι λέει-

"Στη κεντημένη σου ποδιά 
λαλούν αηδόνια και πουλιά.." (Συρτοκούνητο) 

ε Τα εσώρουχα περιλαμβάνουν το "μ(ι)σοφόρ(ι), του μπούστο και το 
βρακί". Είναι χειροποίητα, υφασμένα στον αργαλειό, βαμβακερά και 
συνήθως λευκά. 

1 Βλ. πρ 27, 1 και πρβλ πρ 35, 37, 15, 25, 27, 10 

2 Βλ , πρ , 24 και πρβλ πρ. 32, 33, 26, 2, 30, 36, 24 

3 Βλ , πρ 22 και πρβλ πρ 23, 4, 27, 25, 52 
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Το ράψιμο στο μεσοφόρι βρίσκεται σε αντιστοιχία με αυτό της φα-
νέλλας. Το "βρακί" είναι μακρύ σχεδόν μέχρι το γόνατο, με ανοίγματα 
στα πλάγια, τα οποία φέρουν και από ένα μακρύ κορδόνι από το ίδιο 
ύφασμα. Τα κορδόνια δένονται στη μέση: τα δύο της μπροστινής 
πλευράς δένονται πίσω, όπως στο δέσιμο της ποδιάς, και τα άλλα δύο, 
της πίσω πλευράς, δένονται μπροστά. 

Ο "μπούστο^' είναι εσώρουχο το οποίο καλύπτει το γυναικείο στή
θος, έτσι ώστε να εξασφαλίζει σταθερότητα του στήθους. 

στ. Οι κάλτσες είναι μάλλινες ή βαμβακερές, του εμπορίου και σε 
χρώμα συνήθως λευκό ή καφέ. 

ζ. Τα υποδήματα είναι είδος δυσεύρετο: 
"παπούτσια πότι είχαμι, πότι δεν είχαμι. Λαν(ει)ζόμασταν 

τα θκά σ\ τ'αλνού για να πάμι στν ικκλισά κι στον χουρό'1 

Πολλές φορές φορούν για υποδήματα: 
"βακέτα καρφουμέν(η) μι πρόκις κι νια λουρίδα στου πίσου 

μέρους στου ποδάρ' ή τσόκαρα ξύλινα' ή "γουρουνοτσάρουχα". 
Αργότερα για τις σόλες των υποδημάτων χρησιμοποιούνται ελαστικά 

αυτοκινήτων. 
η. Τα μαλλιά των κοριτσιών είναι μακριά, πλεγμένα σε κοτσίδες ριγ

μένες στην πλάτη και στολισμένες στο τελείωμα με κορδέλλες, σε χρώ
μα προσωπικής επιλογής. Οι κορδέλλες δένονται σε φιόγκους. Το δημο
τικό τραγούδι λέει: 

" ..που χορεύει νια μικρούλα, 
τ' ονομά της Παναγιούλ2 

που'χει τα μαλλιά μετάξι 
και πλεμένα με τη τάξη..." Συρτό (καγκέλι) 

Στη συγκεκριμένη φορεσιά προστίθεται αργότερα (1930-1940) και το 
"μπερτόν(ι)'. Είναι μάλλινο, λευκό, πλεχτό στο χέρι με βελονάκι και με 
πλούσια σχέδια στο πλέξιμο του. Το φορούν στις πλάτες, συνήθως σε 
χορευτικές εκδηλώσεις, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χα
μηλή3 . Στην καθημερινή ζωή φορούν την παραδοσιακή "μαλλίνά'. 

III. Νυφιάτικη φορεσιά. 
Το ύφασμα για την κατασκευή της νυφιάτικης φορεσιάς το προμη

θεύονται από το εμπόριο. Η φορεσιά αυτή δωρίζεται από το γαμπρό στη 
νύφη Το τυπικό της προσφοράς γίνεται κατά τη γαμήλια διαδικασία, 
πριν τη στέψη, όταν ο γαμπρός και οι προσκεκλημένοι του φθάνουν ως 
πομπή στο σπίτι της νύφης. 

1 Βλ πρ , 27 και πρβλ πρ. 1, 3, 35, 59, 41, 18, 10 

2 Βλ , πρ , 69 και πρβλ πρ 24, 32, 33, 2, 15, 28, 2 

3 Το μπερτόνι είναι ένδυμα που μοιάζει με τη "μάλλινα", η οποία φοριέται στην 
καθημερινή ζωή το χειμώνα 
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Οι νυφιάτικες φορεσιές εμφανίζουν ποικιλία χρωμάτων, π.χ. λευκό, 
ροζ, γαλάζιο, κίτρινο κ.ά. Η επιλογή του χρώματος και η ποιότητα του 
υφάσματος γίνεται από τη νύφη και το γαμπρό, κατά τη διάρκεια του αρ
ραβώνα. 

Η νυφιάτικη ενδυματολογική εμφάνιση στο σύνολο της διαφοροποιεί
ται από την προαναφερθείσα φορεσιά των κοριτσιών στα εξής σημεία: 

α. Σάκκος: Στο στέρνο, γύρω στο λαιμό, κατά μήκος του στήθους και 
στα άκρα των μανικιών προστίθεται συνήθως δαντέλα, ενώ απουσιάζει 
το κέντημα. 

β. Το φόρεμα ή φούστα, όπως λέγεται, καλύπτει το μέρος του σώμα
τος από τη μέση μέχρι τον αστράγαλο, και προστίθενται στο φόρεμα 
δαντέλες κάθετες, συνήθως στην μπροστινή όψη και στον ποδόγυρο. 

γ. Η ποδιά απουσιάζει. 
δ. Το κεφάλι καλύπτεται με το "πολιτικό' μαντήλι το οποίο προμη

θεύονται κύρια από το Γαλαξείδι, ή τη "σκεπή', σε χρώμα καφέ. 
Το πολιτικό μαντήλι κυκλοφορεί σε διάφορα χρώματα. Επικρατεί κύρια 
το πράσινο "λαχανΓ και το κίτρινο. Στολίζεται με λεπτά σχέδια λουλου
διών. Στην περιφέρεια φέρει τις " μπιμπίλεζ. Οι μπιμπίλες είναι μικρά 
πλεχτά μοτίβα σε κίτρινο χρώμα με ανθάκι στο κέντρο τους. 

Ο τρόπος που δένεται το μαντήλι της νύφης ονομάζεται "κου-
(γ)φούκ(ι)'. Για να γίνει αυτό το δέσιμο σταυρώνουν τις άκρες του 
μαντηλιού πίσω στον αυχένα και τις ανεβάζουν ψηλά στο κεφάλι, όπου 
δένονται όχι στο κέντρο της κεφαλής αλλά προς την αριστερή ή δεξιά 
πλευρά. Το όμορφο δέσιμο αποκαλύπτει καλλιτεχνικό γούστο. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίνεται στο να φαίνεται η χωρίστρα των μαλλιών, τα οποία 
μπορεί να είναι κοτσίδες ριγμένες στις πλάτες ή ανεβασμένες στραυρω-
τά ψηλά στο κεφάλι. 

ε. Εσώρουχα: Το μεσοφόρι της νύφης ονομάζεται "πκάμσου". Το 
υποκάμισο και το βρακί έχει τύχει συνήθως ιδιαίτερης επεξεργασίας κα
τά την ύφανση τους, έτσι ώστε το ύφασμα να είναι πιο λεπτό. Τα εξαρ
τήματα αυτά στολίζονται με δαντέλλες, συνήθως χειροποίητες. 

Τα υποδήματα: είναι συνήθως σε χρώμα καφέ ή μαύρο και είναι "χα
μηλά, παπαδίστικα"'. Τα προμηθεύονται από τα εμπορικά καταστήματα ή 
τα κατασκευάζουν στον "μπαλουματή' του χωριού. 

Η πρώτη εμφάνιση της νύφης με τη νυφιάτικη φορεσιά γίνεται στο 
χορό, όπου χορεύει με την οικογένεια της στην αυλή του σπιτιού της 
πριν ξεκινήσει η πομπή για την εκκλησία. 

IV. Φορεσιά παντρεμένης γυναίκας 
Η γυναίκα ως νιόπαντρη και κατά τα πρώτα χρόνια του γάμου της 

συνεχίζει να φοράει σε τέτοιες εκδηλώσεις τη νυφιάτικη φορεσιά. Με το 
πέρασμα όμως του χρόνου και ιδιαίτερα όταν δημιουργούνται σοβαρές 
οικογενειακές υποχρεώσεις, π.χ. πολύτεκνη οικογένεια κ.λπ., η φορεσιά 
αυτή κλείνεται πλέον στην "κασέλα" για να την ξαναφορέσει "όταν θα 
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γίν(ει) νύφ(η) για του κατ' κόσμου'. Η ενδυματολογική εμφάνιση εις το 
εξής μοιάζει με αυτή των ανύπαντρων κοριτσιών, με τη σημαντική 
διαφορά που αφορά το χρώμα. Το χρώμα δηλαδή της ενδυμασίας της 
πλέον είναι σε σκούρο τόνο. 

Συνεχίζει, εφ' όσον το επιθυμεί, να διατηρεί το δέσιμο του μαντηλιού, 
το οποίο προαναφέρεται στη νυφιάτικη φορεσιά και με το δέσιμο αυτό 
δείχνει ότι αντιστέκεται, "δε του βαζ' κατ", στην πίεση των προβλημά
των της ζωής και του χρόνου. 

V. Φορεσιά γυναικών σε χηρεία και υπερήλικων. 
Οι γυναίκες συνεχίζουν μέχρι τα βαθιά γεράματα να συμμετέχουν στις 

χορευτικές εκδηλώσεις, χωρίς όμως να χορεύουν συχνά. Έτσι εμ
φανίζονται συνήθως σε χορευτικά γεγονότα που αφορούν αρραβώνα ή 
γάμο οικείων προσώπων, π.χ. παιδιών και εγγονιών. 

Η βασική δομή της φορεσιάς γι' αυτήν την ηλικία δεν αλλάζει. Τα κύ
ρια χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν είναι ο σκούρος τόνος των χρω
μάτων, το δέσιμο του μαντηλιού γύρω απ' το πρόσωπο, που συνήθως λύ
νεται στην περίπτωση του χορού και αφήνονται οι άκρες παράλληλες κά
τω και κατά μήκος του στήθους, και η απουσία διακοσμητικών στοιχείων 
π.χ. κεντημάτων κ.λπ. 

Υπερήλικες γυναίκες συμβαίνει να μπαίνουν στο χορό που γίνεται 
Κυριακές, Αποκριές και με ενδύματα καθημερινά, π.χ. με τη "σιγκούνα ή 
φλοκάτο'. Η "σιγκούνα' είναι εξωτερικό ένδυμα, μάλλινο, χωρίς μανίκια, 
μακρύ μέχρι τον αστράγαλο, σε χρώμα λευκό ή μαύρο και με τα "φλόκια" 
προς τα έξω. Είναι ένδυμα χειμωνιάτικο και για τις αγροτικές εργασίες1. 

Γενικός κανόνας είναι ότι η γυναίκα δεν είναι "πρέπον" να εμφα
νίζεται: "ξεσκούφωτ(η), ξεκάλτσωτ(η) και κουρεμέν(η)'. 

Το γεγονός ότι η κάλυψη της κεφαλής θεωρείται απαραίτητο στοι
χείο της γυναικείας εμφάνισης δείχνεται και με την επισήμανση ότι το 
στοιχείο αυτό αφορά και την παιδική ηλικία της γυναίκας: 

"Απου τότι π'αρχινάγαμι τα κουρτσάκια να πιρπατάμι 
μας φόραγαν μαντήλ(ι) στου κιφάλ(ι)'.2 

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρατηρείται ότι η διακόσμηση της φορε
σιάς και η πλέον λαμπρή ενδυματολογική εμφάνιση παρατηρείται στο 
χορό και αφορά κυρίως τα ανύπαντρα κορίτσια, με αποκορύφωση τη νυ
φιάτικη παρουσία της γυναίκας. Γενικά η χορευτική παρουσία απαιτεί 
καλή ενδυματολογική εμφάνιση, " νάνι καλουντμέν(η), όχι ανάλλαγή". Η 
εμφάνιση της γυναίκας που έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής δείχνει " του 

1. Κατά τις αγροτικές ασχολίες η σιγκούνα αποτελεί πολλές φορές σημείο προφύ
λαξης του βρέφους. Αυτό γίνεται με το να στρέφουν τον ποδόγυρο της σιγκούνας προς 
τις πλάτες, έτσι ώστε να δημιουργείται ο χώρος για τη μεταφορά του βρέφους 

2 Βλ. πρ 43 και προβλ 27, 35, 1, 3, 41, 43, 24 
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γούστου κι του μιράκ(ι) τση γ(υ)ναίκαζ\ Γυναίκα που έχει φροντίσει τις 
λεπτομέρειες της ενδυματολογικής εμφάνισης σε συνδυασμό με τη 
φυσική ομορφιά και με τον όμορφο χορό γίνεται σημείο έλξης του 
βλέμματος: 

"Όσις είχαν μφάκ(ι), είχαν κιντίδια στ' φουρισά, φιόγκια στ'ς 
κουσίδις, σκλαρΐκια, ουραία κουρμουστασά, όμουρφου χουρό, 
ήταν να μη τρας αλλού, ήταν έβγα ήλι(ε) /Γ.1 

Είναι αξιοσημείωτο το ότι ακόμα και σήμερα ενθυμούνται γυναίκες, οι 
οποίες δεν ζουν πιά και για τις οποίες λένε, ότι: "άφσαν ιποχή'. Επιση
μαίνεται η ιδιαίτερη φροντίδα της φορεσιάς για την εμφάνιση στο χορό 
με το παρακάτω περιστατικό: 

"Η Κοντομήτρινα, πού ήταν μιρακλού σε ούλα κι στα ρούχα π' 
φόραγι κι στου χουρό, τ'ν ίδια ώρα π' γίνιταν ου χουρός, πήρι 
του ύφασμα παραμάσκαλα, πήγι στ' μουδίστρα, τς όραψι του 
σάκκου κι πρόλαβι κι ήρθε κι χόριψι, μι του κινούργιου 
σάκκοϋ'.2 

Τα στοιχεία της φορεσιάς που φαίνεται ότι έχουν σχέση με το χορό 
και ίσως να προσδιορίζουν ώς ένα βαθμό τη γυναικεία χορευτική παρου
σία και να την τονίζουν είναι: 

-Το μάκρος. Η φορεσιά καλύπτει σχεδόν τα κάτω άκρα και η γυναίκα 
χορεύει τόσο στρωτά που σχεδόν δεν φαίνεται ο αστράγαλος της. 

-Η φορεσιά είναι "μισουτή" και τονίζει ιδιαίτερα τη μέση και τη περιο
χή της λεκάνης. Όμως το χορό της η γυναίκα "του πάει ακούν(η)τοι)', 
δηλαδή χωρίς κίνηση της λεκάνης. 

-Το μαντήλι και οι κοτσίδες δρουν ως συμπλήρωμα της "ίσας κουρ-
μουστασάξ' στο χορό, ακολουθώντας την κάθετη κίνηση του σώματος, η 
οποία επισημαίνεται με τη φράση: "χορεύ' σα κυπαρίσ' ίσα"? 

-Ο ποδόγυρος της φορεσιάς, το "καμούφ',το οποίο διακρίνεται για 
την περίσσεια υφάσματος, προσδίδει ιδιαίτερη ομορφιά κατά τη στιγμή 
που η γυναίκα χορεύοντας κάνει στροφές και μάλιστα όταν χορεύει το 
χορό "κουν(η)τό", όπου παρατηρείται κάθετη, συνολική περιστροφική 
κίνηση, του σώματος αριστερά - δεξιά: 

"έπιρνι τ'φούρλα κι άνοιγι του φστάν(ι) σαν ουμπρέλλα".Λ ή 
"ΟτανχόριαυνΚουν(η)τό πάινι κι του καμουφ πέρα δώθι 
κι χάρζί'.5 

1 Βλ , πρ. 35, και προβλ 26, 37, 27, 41, 59, 7, 12 

2 Βλ πρ 41, και πρβλ., 24, 27, 42, 26, 52 

3 Βλ πρ 2 και πρβλ. 26, 28,39, 56, 33, 39, 40 

4 Βλ πρ 2 και πρβλ. πρ 44, 1, 32, 41, 24, 26, 5 

5 Βλ πρ. 2 και πρβλ πρ. 26, 32, 24, 25, 56 
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Η συνολική εμφάνιση της γυναίκας στο χορό έχει ιδιαίτερη σημασία, 
αφού μέσα από τις μαρτυρίες φανερώνεται επιθυμία για την κατάκτηση 
του όμορφου παρά την αρχική άποψη που λέει: 

"οτ 'είχι πιδάκι μ ' φόραγι η κάθι μία, δε γέλαγι τότι ου κόσμους, 
ήταν φτουχός".^ 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η φορεσιά βρίσκεται σε άμεση σχέση με 
το χορό και είναι στοιχείο που συνυπολογίζεται κατά την αξιολόγηση της 
γυναίκας στο χορό. 

1.1.2. Α νδρική φορεσιά 

Την ανδρική φορεσιά την αποτελούν η "φστανέλά" και η "πκαμίσα". 
Για γιορτινές μέρες έχουν συνήθως τη γιορτινή φορεσιά της φουστα
νέλας. Η πουκαμίσα είναι κυρίως φορεσιά των ηλικωμένων. 

Η φορεσιά της φουστανέλας αποτελείται από: 
Ι. Τη φουστανέλα, η οποία καλύπτει το σώμα, από τη μέση μέχρι το 

μέσον του μηρού ή και μέχρι το γόνατο: 
"Οι μιρακλίδις φόραγαν κουντύτιρις, στρουγγ(υ)λές φστανέλις, 
όχ(ι) μακριές κουλουκουτρουνέικις". 

Το ύφασμα είναι του εμπορίου, λευκό, και ράβεται από μοδίστρες του 
χωριού. Επιδιώκεται η κατασκευή της να γίνεται με πολλά "λαγγιόλιά". 
II. Το "γιλέκου" με τα "τσπούνια". Το χρώμα του είναι μαύρο κυρίως ή και 

σκούρο μπλε, από μάλλινο υφαντό ύφασμα ή σπανίως από ύφασμα 
"τσόχα" του εμπορίου. Είναι συνήθως "'σταυρουκούμπουτοϋ' μπροστά, με 
κουμπιά διακοσμητικά, χειροποίητα. Το ράψιμο γίνεται από ειδικούς 
ράφτες, κυρίως από το χωριό Διακόπι της Δωρίδας. Το γιλέκο έχει 
κέντημα, με μαύρο "κουρδουνέτου", στο μπροστινό μέρος και στα 
"τσπούνια". 

III. Το "π(ου)κάμισου" φοριέται μέσα απ'το γιλέκο, είναι λευκό και με 
στρογγυλό συνήθως κόψιμο στο λαιμό, "παπαδίστκοΰ'. Η κατασκευή των 
μανικιών παρουσιάζει δύο μορφές: Μανίκια κλειστά, με κουμπί στο χέρι 
και αρκετό φάρδος, ή φαρδιά πάλι αλλά με άνοιγμα μεγάλο στο χέρι. Ως 
εξάρτημα στο πουκάμισο αναφέρεται και το "κουλάροϋ'. 

IV. Το "σλάχ(ι)' είναι δερμάτινο, με κέντημα ή όχι. Το φορούν στη 
μέση. Στο "σελάχι" ο μερακλής έχει προσωπικά αντικείμενα, όπως κα-
θρεφτάκι, χτένα, καπνό, μαχαίρι, τσαγκαρόσουβλο για να ράβει τα 
"γουρνουτσάρχα", και κυρίως τοποθετεί στο σελάχι την "κουμποΰρα". Το 
σελάχι διακοσμείται με μαντήλι κεντημένο, χειροποίητο ή με ζωνάρι με
ταξωτό ή πλεχτό. 

. Βλ πρ 35 και πρβλ. πρ 37, 42, 41, 25, 24, 26 
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V. Τα τσαρούχια είναι συνήθως κόκκινα με μαύρη φούντα. Κατασκευά
ζονται στο Λιδορίκι ή τα προμηθεύονται από το εμπόριο και τα ονομά
ζουν "τουρναβίτκά" και " τιμπέλ(ι)κα". 

VI. Τη "σκούφια',σε χρώμα μαύρο ή μπλε, σε σκούρο τόνο, χωρίς 
φούντα. 

VII. Το "πανουβράκ(ι)', το οποίο δένουν στη μέση με τη "βρα-
κουζώνα". Η βρακοζώνα είναι σχοινί - σπάγγος ή μάλλινο. Το μάλλινο με 
την τριβή έχει τον κίνδυνο να κοπεί. 

VIII. Στο σημείο της κνήμης, κάτω από το γόνατο, φορούν τις "μαΰρις 
γουνατάρις μι φούντιζ'. 

Η "πκαμίσά" έχει χρώμα συνήθως σκούρο γκρίζο, με λεπτές ρίγες, 
λευκές. Το ύφασμα είναι υφαντό ή του εμπορίου. Καλύπτει το σώμα από 
το λαιμό μέχρι το μέσον περίπου του μηρού. Η πουκαμίσα συμπληρώ
νεται από το πανοβράκι, τις καλτσοδέτες, τα τσαρούχια και τη μαύρη 
σκούφια. 

Η ενδυματολογική ανδρική εμφάνιση αποτελεί επίσης στοιχείο 
αξιολόγησης της χορευτικής παρουσίας:1 

"Μιρακλής στ' φουρισά είνι ικείνους πόχ(ει) πρώτα - πρώτα 
ούλα τα εξαρτήματα: Τσπούνια, τσαρούχια τουρναβίτκά μι φού
ντα, γουνατάρις, σλάχ(ι), τ' σκούφια στραβά, τ 'κουμπούρα. Λε τα 
'χαν ούλ(οι). Αυτοίν(οι) π' τα 'θελαν όμους, έκαναν του κουμά
ντου τς και τα φόραγαν". 

Αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα ανδρών που, λόγω και της 
ιδιαίτερης φροντίδας της φορεσιάς, χαρακτηρίζονται ως "λεβέντες", 
"μερακλήδες", " τσιλιπήδεζ. Σημαντικό σ' αυτή την περίπτωση είναι ότι 
μεταξύ τέτοιων ανδρών μερικοί είναι ιδιαίτερα φτωχοί. Χαρακτηρίζο
νται με τον όρο " πιρήφαν(οι)'. "Ηταν φτουχοίαλλά πιρήφαν(οι)'.2 

Τα στοιχεία της ανδρικής φορεσιάς που κύρια συνδέονται με το χορό 
και την ομορφιά του χορού είναι: 

Ι. Ο τρόπος τοποθέτησης της σκούφιας στο κεφάλι. Επιδιώκουν να 
φορούν: 

"τη σκούφια στραβά, απ' τ' νιάμιριά να 'ρχιτι χαμπλά, 
απ' παν' απ' του μάτ".3 

Παράλληλα είναι επιτυχία σε όλη τη διάρκεια του χορού η σκούφια να 
παραμείνει στο κεφάλι. Η συγκεκριμένη απαίτηση δείχνει ότι το κεφάλι 
πρέπει να ακολουθεί την κίνηση του σώματος και ότι οι κινήσεις στο 
χορό διακρίνονται από συνολική σταθερότητα του σώματος. Η απόλυτη 

ι Βλ πρ. 24 και πρβλ πρ 44, 39, 1, 2, 19, 25, 26, 29 

2 Βλ. πρ. 26, 30, 39, 2, 24, 5, 8, 4, 52, 25, 1 

3. Βλ. πρ 24 και πρβλ πρ 19, 5, 54, 47, 25, 29, 39 
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εξασφάλιση της συγκεκριμένης επιτυχίας όμως φαίνεται ότι είναι 
δύσκολη εφ'όσον λένε ότι: 

"Για να μη μας πεφ'τ' η σκούφια, π' τ' βάζαμι στραβά, όταν 
χουρεύαμι, τ'ς βάζαμι νια κόπτσα για να πιάνιτι στα μαλλιά. Για 
να κρατιέτι η κόπτσα βάζαμι στα μαλιά λίγου ριτσίνι, ιλατίσοϋ'.1 

II. Το μάκρος της φουστανέλας είναι θέμα προσωπικής επιλογής και 
παίζει ρόλο στο χορό του πρώτου χορευτή: 

"Οι μιρακλίδις δε φουράγανμακριές φστανέλις, κι κατ για μέχρι 
τα γόνατα, σα τς κουλουκουτρουνέικις. Τς είχαν κουντές, 
στρουγγ(υ)λές, κι όταν κάναν τ' κουλουκαθιά μι τ' γυρβουλιά, 
έρχουνταν ουραία, δε σβαρνίζουνταν καταή'.2 

III. Τα πολλά «λαγγιόλια» της φουστανέλας προσδίδουν ιδιαίτερη 
ομορφιά στις «φούρλις» του χορευτή, μεγαλώνουν δηλαδή το άνοιγμα 
της φουστανέλας κατά τις περιστροφικές κινήσεις. 

IV. Μέσω της φορεσιάς επιδεικνύεται και η παλληκαριά, όπως αυτή 
εννοείται σ' αυτήν την περιοχή και εποχή (βλ. Μέρος Γ) 

"Αμα δε φαίνισαν παλλ(η)καράς στου χουρό, δε σ' δίναν 
εύκουλα γυναίκα τότί'.3 

Τέτοιο στοιχείο φανερώνεται και με την «.κουμπούρα» και τη 
" λιρουμέν(η) φστανέλλά': 

"για να δείξουμι τ' παλληκαριά μας στου χουρό, λιρώναμι ιπί-
τηδις τ' φουστανέλα,μι λίπους κι κόκκινου χούμα. Τ άλλα τα 
ρούχα μας ήταν πιντακάθαρα. Όταν μπαίναμι μπρουστά στο 
χουρό βγάζαμι κι τ' κουμπούρα απ' του σλάχι κι τ(ου)φικάγαμι 
στου ν αέρα'.4 

Ο άνδρας έπρεπε να έχει φροντίσει τη σταθερότητα της φορεσιάς, 
ιδιαίτερα για το χορό, εφ' όσον υπήρχε κίνδυνος να σχισθεί το «πανο-
βράκ(ι)» ή να κοπεί η «βρακουζώνα» και να προκαλέσει τα γέλια. Έχουν 
συμβεί αντίστοιχα περιστατικά.5 

Οι νέοι μετά το 1920 δεν φορούν φουστανέλα, εκτός από εξαιρε
τικές περιπτώσεις, που σχετίζονται και με το χορό. 

"Οταν παντρεύκα του '23 φόρισα στου γάμου μ' τ' φστανέλα 
για δυο - τρείς μέρις, για να φαίνουμι παλληκαράς. Τ ξανά φόρισα 
τουν ιρχόμενου χρόνου, στου παγγύρ τ'ς Πλέσσας (Αμυγδαλιάς) 
στου Κούτσουρα'.6 

ι Βλ πρ 29 και πρβλ. πρ. 25, 42, 54, 24, 25, 26 

2. Βλ. πρ 24 και πρβλ 29, 54, 43, 24, 5, 42, 1, 2, 3, 6 

3. Βλ. πρ 24 και πρβλ 44, 25, 1, 2, 36, 26, 28, 33, 32, 52 

ι Βλ πρ 24 και πρβλ.πρ 5, 19, 17, 44, 39, 40, 52, 53 

s Βλ. πρ 26 και πρβλ 24, 29, 41, 40, 36, 30, 31, 46 

6 Βλ πρ 57 και πρβλ πρ 24, 29, 25, 42 

63 



Οι ηλικιωμένοι αυτής της εποχής δεν αντικαθιστούν τη φουστανέλα 
και την πουκαμίσα με τα «φράγκικα», όπως ονομάζουν την εισαγόμενη 
φορεσιά των νέων, και έχουν την άποψη ότι: 

"απού τότι π' σταμάτσαν να φουράνι τα θ'κάμας τα ρούχα, οι 
άντρις μπήκαν μέσα στα βρακιάτ'ς. Κάν(ν)ι τ'γυρβουλιά αλλά δε 
νουστιμίζ' όπους πρώτα. Οι γυναίκις πουηταν ουλις ένα πράμα, 
γυναικάρις με τα μακριά τα φστάνια στου χουρό, έβγαλαν τα 
πουδάρια τ'ς όξω, π'δάνι πφσσότιρου. Ξέφτσι ου χουρός, έχασι τ' 
νοστιμιά πούχί'.^ 
Τα παραπάνω δείχνουν ότι η ίδια η φορεσιά φανερώνει παλληκαριά, 

στοιχείο που θεωρείται προσόν για τον άνδρα αυτής της εποχής. Στο χο
ρό η παλληκαριά τονίζεται και με την εμφάνιση της «λερωμένης» φου
στανέλας, καθώς και με τους πυροβολισμούς. 

Η φροντισμένη ανδρική φορεσιά δηλώνει μεράκι. Αυτή η φροντίδα ση
μαίνει πλήρωση προσωπικής επιθυμίας και δεν σχετίζεται με το βιοτικό 
επίπεδο. Είναι θέμα «υπερηφάνειας». 

Έτσι η φορεσιά στο χορό σημαίνει για τον άνδρα και απόδειξη παλ-
ληκαριάς και υπερηφάνειας. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω δείχνεται ότι. 
Ι Η φορεσιά βρίσκεται σε σχέση με το χορό. 

II. Η παρουσία του ατόμου σε δημόσιο χορό προϋποθέτει αξιοπρεπή 
ενδυματολογική εμφάνιση. 

III. Η φροντίδα για την κατά το δυνατόν όμορφη ενδυματολογική εμ
φάνιση συμβάλλει στη θετική αξιολόγηση. Η όμορφη εμφάνιση δεν έχει 
σχέση με την υπερβολή. 

IV. Μέσω της φορεσιάς αναδεικνύονται χαρακτηριστικά του χορού 
που σχετίζονται και με την αντίληψη περί της αισθητικής των χορευτι
κών κινήσεων. Τα χαρακτηριστικά αυτά συμβάλλουν στην ανάδειξη της 
ομορφιάς του χορού.-

V. Τα στοιχεία που σχετίζονται με διαφοροποιήσεις της φορεσιάς 
όσον αφορά προσωπικές προτιμήσεις και επιλογές π χ. χρώματα, κεντή
ματα κ.λπ. είναι στοιχεία που συμβάλλουν και στην ατομική διάκριση 
κατά τη χορευτική διαδικασία. 

1.2. Μουσικά όργανα - Οργανοπαίχτες 

Στην καταγραφή των στοιχείων του χορευτικού φαινομένου η εξέταση 
και καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τα μουσικά όργανα και τους 
οργανοπαίχτες είναι σημαντική προκειμένου να δημιουργηθεί, κατά το 
δυνατόν, πληρέστερη εικόνα του φαινομένου αυτού και με σκοπό να 
ανευρεθεί εάν αναπτύσσεται σχέση μεταξύ χορευτών και οργανοπαιχτών 

Βλ. πρ 24, και πρβλ 20, 44, 1, 3, 27, 52, 2, 13, 36, 15 
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και ποιο είναι το σημασιολογικό περιεχόμενο αυτής της σχέσης κατά τη 
χορευτική διαδικασία. 

Έτσι εξετάζεται συστηματικά: το είδος των μουσικών οργάνων, η 
σχέση των χορευτών με αυτά, η συμβολή των μουσικών οργάνων στη δη
μιουργία χορευτικών γεγονότων, οι αλλαγές των μουσικών οργάνων και 
οι επιδράσεις των αλλαγών αυτών στο χορό και τους χορευτές. Ως προς 
τους οργανοπαίχτες εξετάζεται η μουσική τους παιδεία, οι επαγγελματι
κές συνθήκες, η συμβολή τους στην ανάπτυξη της χορευτικής διαδικα
σίας, οι λόγοι που οδηγούν τους χορευτές σε δαφοροποιημένες προτιμή
σεις όσον αφορά τους οργανοπαίχτες και η κριτική και αξιολόγηση την 
οποία υφίστανται αυτοί. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται 
εδώ επεξεργάζονται και αναλύονται στο Μέρος Γ, το οποίο αφορά και τις 
σχέσεις πρώτου χορευτή και οργανοπαιχτών. 

Ι. Μουσικά όργανα 
Τα μουσικά όργανα που συνοδεύουν το χορό είναι "η καραμούζα', που 

αντιστοιχεί στη ζυγιά, και "τα κλαρίνα' ή "τα όργανα' ή η "κουμπανία", 
όπως ονομάζονται στην εν λόγω περιοχή.1 

-Η ζυγιά περιλαμβάνει, μία ή δύο «καραμούζις» και «τούμπανου» ή, 
σπάνια, «καλάμ» και τούμπανο: 

"Μαζεύουνταν οι τσουπάνηδις στ'πλατεία μι του καλάμ' 
κι βάραϊ κι του τούμπανου κι χάλαγι ου κόσμου?.2 

-Η «κουμπανία» περιλαμβάνει: "κλαρίνου, βιουλί, σαντούρ, λαγούτο ή 
τάμπρά'.3 Το κλαρίνο εμφανίζεται σπάνια κατά τις αρχές του αιώνα. 
Καθιερώνεται και επικρατεί μετά το 1920. Εισάγεται κυρίως από με
τανάστες της Αμερικής κατά την επιστροφή τους.4 

Το 1930, περίπου, εισάγεται και το γραμμόφωνο. Κάθε χωριό σχεδόν, 
κατά τη χρονική εποχή του μεσοπολέμου, παρουσιάζει αυτάρκεια ως 
προς τα όργανα της ζυγιάς. Τα όργανα της κομπανίας όμως συνήθως συ
μπληρώνονται, εν μέρει από γειτονικά χωριά, ή και προσκαλούνται στο 
σύνολο τους, διότι υπάρχουν χωριά που δεν διαθέτουν όργανα κομπα
νίας ή τα αποκτούν αργότερα. 

1 Για τα μουσικά όργανα και τους οργανοπαίχτες στην ευρύτερη περιοχή βλ. Δ. Μαζα-
ράκη, (1984), Το λαϊκό κλαρίνο στην Ελλάδα, Κέδρος: Αθήγα, σελ. 33-37 και 43-45, βλ , επ 
Δ Λουκόπουλος, (1983), Γεωργικά της Ρούμελης, Δωδώνη· Αθήνα-Γιάννινα, σελ 79 Στο 
παράρτημα οργανοπαιχτών εμφανίζεται κατάλογος των οργανοπαιχτών της εν λόγω πε
ριοχής. 

2 Βλ πρ. 4 και πρβλ 1, 3, 2, 5, 15 

3 Βλ πρ. 29, 6, 17, 19, 25, 26 Τάμπρα = ταμπουράς μουσικό όργανο,το οποίο έπαιζε 
και ο Μακρυγιάννης, βλ. Αραβαντινού Π., σ.12. 

« Βλ. πρ. 34 και πρβλ 32, 43, 26, 28, 24, 25, 1, 2, 3, 5, 52, 38, 53 
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Οι ηλικιωμένοι προτιμούν τη ζυγιά, ενώ οι νεότεροι την κομπανία, 
ιδιαίτερα σε χωριά όπου απουσιάζουν όργανα κομπανίας, για παράδειγμα 
στο Αιγίτιο: 

"Μας άρισι η καραμούζα, τ'ν αγαπάγαμι απού μκρά πιδιά'.1 

Όταν ο χορός συνοδεύεται με τον ήχο του κλαρίνου οι ηλικιωμένοι 
παρουσιάζουν δυσκολία προσαρμογής: 

"Ου κλαρτζής ου Κατράπας, π' όρχιταν στου χουριό κι έπιζι μας 
όλιϊ: Ορέ σας χάλασι η καραμούζα κι δε μπουρείτι να του πάτι 
του χουρό μι του κλαρίνου'.2 

Σε νέους, άνδρες και γυναίκες, αρέσει περισσότερο ο ήχος του κλα
ρίνου απ' αυτόν της καραμούζας: 

"Του κλαρίνου είνι γλυκότιροΰ'....3 

ή 
"Η καραμούζα έχ(ει) άλλου παίξμου. Αυτοίν(οι) π' μεγάλουσαν 

χουρεύουντα'ς μι τ' καραμούζα, χόριυαν πουλύ ουραία. Ηταν κα-
λύτερ' οργανοπαίχτις οι καραμζάδις, κι ειδικά ου Ταραμπούρας. 
Ήταν όμως άλλ(η) σκάλα. Ιμείς (80 χρόνων σήμερα) λίγου τ'ς 
φτάσαμι γιατ''μπήκι του κλαρίνου, κι μας άρισι περσσότεροϋ''.4 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, χορευτές οι οποίοι αυτοαξιολογούνται ως 
καλοί και απαιτητικοί δηλώνουν ότι προτιμούν να χορεύουν με όργανα, 
παρά με αντίφωνο τραγούδι: 

"Μι του τραγουδ' πάει ίσα ου χουρός, δε μπορείς να κάνεις 
πολλά τσαλ(ι)μάκιά''.5 

Υποστηρίζουν επίσης ότι ο χορός αποκτάει ιδιαίτερη ζωντάνια και 
ομορφιά όταν συνοδεύεται με όργανα. 

" Τα όργανα σ' ανιβάζνί'6 

ή 
" Τ'ς βλέπαμι σα θεό τ'ς οργανοπαίχτις".7 

Η είσοδος του γραμμοφώνου ενθουσιάζει κυρίως τους νέους, οι 
οποίοι προτιμούν να χορεύουν με γραμμόφωνο παρά με αντίφωνο τρα
γούδι. Έτσι το γραμμόφωνο αντικαθιστά το αντίφωνο τραγούδι στο χο
ρό, όταν απουσιάζουν τα όργανα: 

1 Βλ. πρ 1 και πρβλ πρ 3, 2, 25, 4 

2 Βλ. πρ 1 και πρβλ πρ 4, 34, 3, 29 

3 Βλ πρ. 33 και πρβλ πρ. 41, 32, 36, 34, 40, 45, 52 

•». Βλ πρ. 28 και πρβλ. πρ 29, 32, 25, 26, 24, 5, 32, 3 

s Βλ πρ. 5 και πρβλ. πρ 2, 29,24,32, 33,41, 25, 26, 28 

6. Βλ πρ 32 και πρβλ πρ 6, 41, 52, 2, 4, 32, 52, 26 

7 Βλ πρ 28 και πρβλ. πρ. 26, 6, 32, 5, 2, 24, 39, 41 
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"Στ'ς αρχές ειδικά δε του χουρταίναμι, του ξιλ(ι)γώναμί'.1 

Το "καλάμ(ι)' ή "φλουγέρά' είναι διαδεδομένο όργανο κυρίως σε 
ποιμένες, όπου η ενασχόληση τους αρχίζει από την παιδική ηλικία.2 

// Οργανοπαίχτες. 
Οι οργανοπαίχτες διακρίνονται σε διαμένοντες στις εν λόγω κοινό

τητες, σε διαμένοντες σε κοινότητες της ευρύτερης περιοχής και στα 
μέλη της οικογένειας "του γυφτο-Ταραμποΰρα",3 η οποία οικογένεια κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο διαμένει σε σκηνή στην εν λόγω περιοχή, 
πλέκοντας καλάθια. 

Οι οργανοπαίχτες είναι κατά βάση αυτοδίδακτοι, με προπαιδεία κυ
ρίως στη φλογέρα και στο σφύριγμα. Μαθαίνουν το όργανο που παίζουν 
μέσα από την προφορική παράδοση, μέσα από ό,τι μπορούν να «κλέψουν 
με το μάτι και με το αυτί». Στρέφονται προς τα όργανα επειδή το επιθυ
μούν πολύ. Αναφέρουμε σαν παράδειγμα τα παρακάτω: Ο Χαρ. Κατρά-
πας από την παιδική του ηλικία εκδήλωσε με κλάμα την επιθυμία του να 
μάθει κλαρίνο. Τα αδέλφια Σπ. Κακόπουλος στο σαντούρι και Κ. Κακό-
ποουλος στο βιολί απ'το χωριό Σκαλούλα ήλθαν σε ρίξη με την οικογέ
νεια τους, όταν ήταν έφηβοι, διότι οι γονείς τους επιθυμούσαν να τους 
μορφώσουν, ενώ αυτοί " Έκαναν συνέχεια σκασιαρχείο από το Γυμνάσιο' 
επειδή ήθελαν να ασχολούνται με τα μουσικά αυτοσχέδια όργανα, με α
ποτέλεσμα να τους στείλει οικοτρόφους σε σχολείο των Αθηνών ο πατέ
ρας τους, έτσι ώστε να αποτρέψει την ενασχόληση τους με τα όργανα, 
πράγμα το οποίο δε μπόρεσε όμως να το πετύχει εφ' όσον επέστρεψαν 
στο χωριό και τελικά έγιναν πολύ καλοί οργανοπαίχτες. Με αυτά θέλου
με να τονίσουμε ότι οι γονείς γενικά δεν ήθελαν να γίνονται τα παιδιά 
τους οργανοπαίχτες (και γι'αυτόν τον λόγο έχουν αποτρέψει πολλά άτο
μα) και ότι όσοι έγιναν ήταν επειδή τους οδηγούσε βαθειά επιθυμία, με
ράκι να μάθουν κάποιο όργανο. 

Εκτός από το επάγγελμα του οργανοπαίχτη ασχολούνται και με τις 
αγροτικές ασχολίες, όπως το σύνολο των κατοίκων. Παίζουν σε χορευτι
κές περιστάσεις του χωριού τους αλλά και σε γειτονικά χωριά ή και σε 
χωριά της ευρύτερης περιοχής. 

Η συμμετοχή τους σε χορευτικά γεγονότα άλλων χωριών γίνεται κα
τόπιν πρόσκλησης καταστηματαρχών ή με δική τους πρωτοβουλία, αυ
θόρμητα, λόγω συγγενικών και φιλικών δεσμών. 

Η μετακίνηση τους γίνεται με τα πόδια ή με ζώα. Ορισμένοι με
τακινούνται κατά τους χειμερινούς μήνες και στην Αθήνα, όπως για πα-

1 Βλ. πρ. 38 και πρβλ. πρ. 52, 32, 27, 33, 36, 4, 2. 

2 . Βλ πρ 29 και πρβλ πρ. 4, 6, 52, 42, 20, 19,15, 24, 30 

3 . Βλ πρ 24 και πρβλ. πρ 29, 1, 6, 32, 26, 28 
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ράδειγμα ο κλαριτζής Κατράπας, που παίζει το χειμώνα σε ταβέρνες και 
κέντρα διασκεδάσεως όπου συχνάζουν κυρίως συμπατριώτες του.1 Δεν 
μετακινούνται συνήθως σε σημαντική γιορτή του χωριού τους, όπως την 
ημέρα της Αγάπης το Πάσχα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις επιλέγουν το 
χωριό ή το χορευτικό γεγονός. Προσκαλούνται σε σημαντικές γιορτές, 
όπως σε πανηγύρι από καταστηματάρχες του χωριού και σε γάμους από 
την οικογένεια του γαμπρού κυρίως, αλλά και της νύφης. 

Η επιλογή των οργανοπαιχτών γίνεται κυρίως με βάση τις μουσικές 
τους δυνατότητες και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Εκ μέρους των οργα
νοπαιχτών η επιλογή γίνεται με βάση το μουσικοχορευτικό επίπεδο του 
χωριού, την προσφορά χρημάτων, τις διαπροσωπικές σχέσεις, και την 
αντίληψη που έχουν όσον αφορά τη συμπεριφορά και τη φιλοξενία των 
κατοίκων και των καταστηματαρχών: 

"Ου πατέρας μ' τα ξιχώρζι τα χουριά. Στ'ν Αμυγδαλιά ας πούμι 
δεν ήθιλι να πααίνει λόγω τ' Κούτσουρου. Προτίμαγι τα χουριά 
πού 'χαν τάξ. Δε κοίταζι πουρτουφόλια, όπως μας έλιγι, αλλά 
όνομα, γι' αυτό κι γύρναγι στου χουριό απένταρους. Είχι πα
ντού φίλ(ου)ς κι στου τέλους έκανι θκό τ' γλέντ' κι τα κέρναγι 
οτ' έπιανι. Τουν αγάπαγαν, κι γι'αυτό στα χουριά τ'ς Λωρίδας 
ζήταγαν μόνο αυτόν"'.2 

Συνήθως υπάρχει μόνιμη συνεργασία χωριών και οργανοπαιχτών. Για 
παράδειγμα στην Αμυγδαλιά παίζει κυρίως η κομπανία του Τσέλου από 
τα Πεντεόρια, στο Αιγίτιο ο Κάρμας από το Σεβεδίκο, στο Λιδορίκι 
επίσης ο Κάρμας και ο Πίτσος (Φαλιαμπάρας) από το Κάλλιο, στο 
Μαλανδρίνο ο Κατράπας. Στα πανηγύρια δεν επαρκεί συνήθως μια 
κομπανία και προσκαλούνται περισσότερες. Το κλείσιμο της συμφωνίας 
.δεν σχετίζεται με χρήματα. Είναι συμφωνία λόγου.3 

Η παρουσία των γύφτων μουσικών στο χωριό, δηλαδή της οικογέ
νειας του Ταραμπούρα, αποτελεί αφορμή για δημιουργία χορού: 

"Αμα αϊκούγαμι οτ' είνι ιδώ ου Ταραμπούρας, ξέραμι οτ' τ' 
Κυριακή έχουμι χουρό κι κάναμι πα ντε ίου τρόπου να 
μαζευτούμι, κι οι τσουπάνηδις, ούλοι'4 

ή 
"Ου Γυφτουγιώργ(η)ς έπαιζι καραμούζα. Έπιζι ανώτερα απού 

κλαρίνου, μας έπιανι, δε διέφιρι απούμάς"'.5 

ι Βλ πρ. 47 και πρβλ. πρ. 34, 51, 60, 52, 28, 32, 59, 60 

2. Βλ πρ 34 και πρβλ πρ. 60, 29, 28, 26, 33, 39, 25, 4, 5, 2 

3. Βλ πρ. 62 και πρβλ 29, 39, 26, 6, 60, 61, 39, 38, 32, 6 

4
 Βλ. πρ 26 και πρβλ. 43, 28, 36, 41, 30, 33, 32, 51, 50, 40 

5
 Βλ. πρ 28 και πρβλ. 32, 29, 36, 25, 52, 39, 43, 42 
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Τον Γυφτογιώργη τον διαδέχεται στο κλαρίνο ο γιος του.1 Οι κά
τοικοι σέβονται και αγαπούν τη συγκεκριμένη οικογένεια των γύφτων. 
Χαίρονται για την παρουσία τους στο χωριό διότι η συμμετοχή στο χορό 
είναι μεγαλύτερη, εφ' όσον συνηθίζεται να προσφέρονται λιγότερα 
χρήματα στους γύφτους. 

Οι οργανοπαίχτες της ζυγιάς συνήθως παίζουν όρθιοι, αλλά και 
καθισμένοι εντός του κύκλου και ακολουθούν συνήθως τον πρώτο του 
χορού, ενώ οι οργανοπαίχτες της κομπανίας είναι καθισμένοι, συνήθως 
εκτός, αλλά και εντός του κύκλου, σύμφωνα με την ευρύτητα ή όχι του 
χώρου. Αντιπροσωπευτική περίπτωση συμμετοχής οργανοπαιχτών σε 
χορευτικό γεγονός αποτελεί το πανηγύρι. 

Αρχίζουν το παίξιμο συνήθως με τραγούδια "τραπιζοΰ' και στη συνέ
χεια, εάν ο χορός δεν έχει στηθεί ακόμα, παίζουν τραγούδια "μιρακλί-
τκά\ χορευτικά, ώστε να ωθήσουν τους συμμετέχοντες " ν' αρχίσουν, " ν' 
ανοίξουν το χορό.2 

Οι οργανοπαίχτες συνήθως συμβάλλουν στην αποφυγή παρεξηγήσεων 
που μπορεί να δημιουργηθούν μεταξύ οργανοπαιχτών και συμμετεχόντων 
ή μεταξύ συμμετεχόντων. Φροντίζουν και για την αποκατάσταση της 
ηρεμίας όταν σημειωθεί ένταση και αντιδικία.3 

Γνωρίζουν τους κανόνες που ισχύουν στο χορό και φροντίζουν για 
την τήρηση τους, έστω και εάν αυτό σημαίνει υπέρβαση των φυσικών 
τους δυνάμεων, όπως την αντοχή σε αϋπνία, σε ασιτία, σε κούραση.4 

Γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι πριν φθάσει το γλέντι στο τέλος πρέπει 
να χορέψει πρώτο στον κύκλο και το τελευταίο άτομο που έχει εκφράσει 
τέτοια επιθυμία. Παύση του χορού, με δική τους πρωτοβουλία, σημαίνει 
προσβολή προς τα άτομα που επιθυμούν να χορέψουν και τούτο μπορεί 
να γίνει σημείο τριβής και να δημιουργηθεί αντιδικία με άγνωστα αποτε
λέσματα. Τα παρακάτω περιστατικά δείχνουν τη συμβολή των οργανο
παιχτών σε επικείμενες δυσαρέσκειες και παρεξηγήσεις: 

Ι. « Νιαρός ιρωτευμένους παραγγέλ(ει) τραγούδ' στον κλαρτζή 
του Κατράπα, ου οποίος, επειδή αντιλαμβάνεται ότι θα προκαλέ
σει τους αδελφούς του κοριτσιού προς το οποίο απευθύνεται η πα
ραγγελία, τον παρακαλεί να χορέψ' άλλο τραγούδι, για να μη 
χ(υ)θείαίμα ».5 

1 . Βλ. πρ 28 και πρβλ 42, 43, 29, 32, 25, 52, 43, 36, 2 

2 . Βλ. πρ. 62 και πρβλ 60, 29, 6, 39, 38, 39, 52, 32, 28, 26, 39 

3 . Βλ. πρ. 62 και πρβλ 29, 62, 6, 60, 61, 39, 32, 52, 38 

4 . Βλ. πρ 62 και πρβλ 6, 4, 61, 66, 67, 29, 60, 59 

5 . Βλ. πρ. 34 και πρβλ 12,10, 60, 52, 39 
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II. Οργανοπαίχτες που έχουν "κλείσ' συμφουνία" να συμμετέχουν σε 
πανηγύρι γειτονικού χωριού, αρχίζουν να παίζουν στο χωριό τους με το 
σχόλασμα της εκκλησίας, θεωρώντας ότι η διάρκεια του χορού θα είναι 
μικρή. Η συμμετοχή όμως είναι μεγάλη και δεν μπορούν να διακόψουν το 
χορό αλλά ούτε και να συνεχίσουν να παίζουν, λόγω της συμφωνίας τους 
με το άλλο χωριό: 

" Έτσ'βγαζ' του σουγιά μι τρόπου κι τρουπάει του τούμπανου τ' ου 
οργανουπαίχτς κι ετσ'βγήκαν απ' τ' δύσκουλ(η) θέσ".^ 

Οι οργανοπαίχτες δέχονται κριτική, η οποία αφορά την τεχνική στο 
παίξιμο, την ικανότητα να αντέχουν, να υπομένουν και τη συμπεριφορά 
προς τους χορευτές και το χαρακτήρα τους: " Τ'ς πιρνάγαμι ολνούς άπου 
ψλο κοσκινού1?- Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω εκφράσεις και 
απόψεις για τον κλαριτζή Κατράπα από το Μαλανδρίνο: 

"Βάραγι γλυκά, στρουτά, δε του γύφτιζι, είχι δυνατό φύσμα και 
μιγάλ(η) αντουχή. Πουλλές φουρές πρήζουνταν τα χείλια τ\ γιατ' 
βάραγι μιρόνυχτα, συνέχεια, έπιζι εικουστέσιρις ώρις χουρίς ανά
σα. Αϊκούγαμι τουν αντίλαλου απ' του φύσημα τ' γύρου στα βνά. 
Άμα καταλάβινι οτ' κάποιος ήξιρι χουρό έκλεινε τα μάτια κι έπιζι. 
Άμα έβλιπι οτ' δυσκολεύιταν κοίταζι τα ποδάρια τ'. Δε σταμάταγι 
άμα δε τ' όλιγι αυτός π' χόρευι σταμάτα. Βουήθησι τα χωριά να 
μάθνι να χουρεύνι μι κλαρίνο. Στα χουριά π' πέρασι ου Κατράπας 
έμαθαν χουρό1 ? 

Το παρακάτω περιστατικό ενισχύει την άποψη ότι ο προαναφε
ρόμενος κλαριτζής έχει δυνατότητα να συνεργάζεται και να βοηθάει τους 
χορευτές. Το περιστατικό γίνεται στο Μαλανδρίνο μεταξύ του κλαριτζή 
Κατράπα, του καταστηματάρχη και της γυναίκας του. 

"Αέει ου Κατράπας στ' Γιωργίτσα να μπει κι αυτήν στου 
χουρού. -Ου άντρας τ'ς λέει: αφού δε ξέρ', τι να χουρέψ'. 

-Ιγώ θα τ' χουρέψου, λέει ου Κατράπας. 
-Α ν τ' χουρέψεις, λέει ου άντρας τ'ς, του βλεπς αυτόνου του 

κριάρ', είνι τριάντα ουκάδις, θα του σφάξου να του φάμι. 
-Άμα δε τ' χουρέψου, λέει ου Κατράπας,θα του σπάσου του 

κλαρίνου. Του απουτέλεσμα; 
Τχόριψι τ'Γιωργίτσα. Τό 'σφαξι του κριάρ'κι τό 'φαγάν"'.* 

Ο Κατράπας ολοκληρώνει την κομπανία του άλλοτε με τους οργα
νοπαίχτες "Κακουπλαίους" από το χωριό Σκαλούλα5 και τότε παίζουν με 

1 Βλ. πρ. 28 και πρβλ 24, 29, 39, 52, 36, 39, 30 

2 Βλ. πρ 52, 56, 32, 29, 24, 41, 5, 1, 3 

3 Βλ πρ 63, 32, 24, 29, 52, 34, 26, 39, 40, 41 

4 . Βλ. πρ. 34 και πρβλ πρ 26, 41, 28, 25, 32, 33, 40 

5 Βλ πρ. 60, 59, 61, 32, 24, 28, 56, 52, 29 
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αρμονία, "ταιριασμένοι', και άλλοτε με οργανοπαίχτες του Μαλανδρίνου, 
όπου συχνά έχουν δυσαρμονία, με αποτέλεσμα να τον απασχολεί η 
αρμονία των οργάνων και το ρυθμικό μέρος της μουσικής, με επιπτώσεις 
έτσι στη μελωδική απόδοση: 

"Πουλλές φουρές έβγαζι του κλαρίνου απ του στόμα κι τ'ς όλιϊ: ή 
θα παίξτι σούστα, ή θα σας τα σπάσου τα όργανα".^ 

Παράλληλα με τον Κατράπα παίζει κλαρίνο και ο Τσέλος από τα Πε-
ντεόρια, ο οποίος φημίζεται για το καλό του παίξιμο. Παραθέτουμε άπο
ψη χορευτή που αναφέρεται συγκριτικά στο παίξιμο των δύο κλαριτζη-
δών. 

"Οι Πινταουρίτις ήταν καλύτερ' χουρευταράδις, γιατ' είχαν 
ουργανοπαίχτις καλούς. Αν βαρούσαν ιδώ στο θ' κόμας του χουριό 
τα όργανα αυτάνα, οι πιρσσότερ' δε θα μπορούσαν να χουρέψνι. 
Ήταν όργανα να πέφτ τ'ς ελιάς του φύλλου. Ιμείς οι χουριυταρά-
δις, ιμπουδιστήκαμι απ' του Κατράπα. Ου Κατράπας, πρώτουν κι 
κύριου δεν είχι πάντα καλή παρέα, μετά ήθιλι να βοηθάει να του 
πας του χουρό, έβλιπι τα πουδάρια σ' κι πάϊνι μι τα πουδάρια σ'. Ι
νώ ου Τσέλος δεν έβλιπι τα ποδάρια σ'. Αν θες πήγαινε το, αυτός 
τό'πιζι παθητικά του τραγούδ'. Αυτνού π' δεν ήξιρι χουρό, τόλιγι 
από μέσα τ', να πας να μάθ'ς χουρό. Αε τό' πιζι του κλαρίνου μι 
πατήματα. Όχ(ι) λοιπόν ότ' ήταν καλύτερ'χουρευταράδις ικείν(οι). 
Είχαν τα όργανα, τ'ς είχαν εμπουτίσ' τα όργανα κι χόριυαν παθη
τικά, ουραία, ινώ ιμείς είχαμι μαθ' ναχουρεύουμι σύντουμα. Αϊντι, 
άϊντι ιμείς οι χουριυταράδις, π' ξανοίξαμι και μ' αλλνούς ουργα-
νοπαίχτις, χουρεύουμι ουραία, παθητικά'?-

Το παρακάτω περιστατικό παρέχει άλλες πληροφορίες όσον αφορά τις 
προτιμήσεις: 

"Κάπουτι έστλι ου Κατράπας του Τσέλου να παίξ' στου Κο-
νιάκου στ' θέση τ' γιατ' ήταν άρρωστους. Γύρσι ου Τσέλος κι λέει 
στου Κατράπα: -Ένα τσουβάλι λιφτά ίφιρα. Τ λέει ου Κατράπας: 
όταν τελείουσις, κάθσις, κέρασις, γνωρίσκις, να σι ξανακαλέσνι; 
Αέει ου Τσέλους: - Μπά όχι, ξέρ'ς τι μου είπαν; Καλός είσι κι ά
γιους, γλυκά παίζεις, αλλά ικείνου του φύσμα τ' Κατράπα, ν' αϊ-
κούμι τουν αντίλαλου τ' στα Βαρδούσα, δε τόχεις, για μας είσι ά
χρηστους".3 

Αυτά τα στοιχεία αναλύονται παρακάτω, εφ' όσον σχετίζονται με τις 
διαφοροποιημένες προτιμήσεις των χορευτών όσον αφορά τους οργα
νοπαίχτες. 

1
 Βλ πρ 34, 30, 38, 29, 63, 56, 52 

2
 Βλ πρ 28 και πρβλ πρ 29, 24, 28, 26, 20, 66, 67 

3
 Βλ πρ 34 και πρβλ. πρ. 63, 32, 28, 29, 25, 39, 38 
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Με συγχωριανούς οργανοπαίχτες δημιουργούνται συχνά γλέντια στο 
χωριό, ιδιαίτερα τα βράδυα σε μαγαζιά: 

"Πίναμι κανά κατοσταράκι κι μι στέλναν για του βιουλί, κι 
κράταγι του γλέντ ηουλλές φουρές ώς τς αυγές. Γινόμασταν 
δαυλι"^ ή 
"Οταν ου Κατραπάς ήταν στου χουριό, κάθι βράδ' είχι γλέντ' σι 

μαγαζί".2 

Σε σπίτια οργανοπαιχτών γίνονται επίσης συχνά γλέντια: 
"Στου σπίτι μας κάθι τόσου γινόταν γάμους. Έρχονταν κι 

απού άλλα χουριά φίλ(οι) τ' πατέρα μ ' κι έπιζι του κλαρίνου κι 
όχι μόνο του ξμέρωναν, αλλά μιρικές φουρές κράταγι κι μέρες"? 
Σε χωριά που συχνάζουν οργανοπαίχτες γίνονται περισσότερα γλέν

τια και κατά γενική ομολογία παρατηρείται υψηλότερο χορευτικό επίπε
δο, σε αντίθεση με τα χωριά που δεν έχουν συχνή επαφή με οργα
νοπαίχτες.4 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι οι προτιμήσεις των χορευτών, όσον αφο
ρά τους οργανοπαίχτες, διαφοροποιούνται. Γενικά όμως, σύμφωνα με 
τις μαρτυρίες, θεωρούνται ως απαραίτητα στοιχεία κυρίως τα παρακά
τω: 5 

Ι. Η αρμονία, "του ταίριασμα' των οργανοπαιχτών: "Σα τ' Κουλέτσ' τα 
κύπρια είνι τιριασμέν(οι)' λένε στη περίπτωση που η κομπανία παρου
σιάζει αρμονία. 

II. Το εντόπιο μουσικό χρώμα, "ναμας πιάν(ν)ί\ όπως λένε. 
III. Τρόποι παιξίματος που σχετίζονται και με επιθυμίες όπως: 
"να παίζνι γλυκά', "ναμη γκαρίζνι", "να χνι δυνατό φύσμα", "να 
μην είνι ψόφι(οι)', "να βγάζνι μιράκι και ν' ανασταίν(ν)ι 
πιθαμένς". 

IV. Παράλληλα με τη μουσική υπάρχει και η απαίτηση για καλή α
πόδοση των τραγουδιών από τον τραγουδιστή, όπως: "Να τραγδά(ει) 
σούστα', σύμφωνα δηλαδή με το εντόπιο ηχόχρωμα. "Να 'χει καλή, 
δυνατή φουνή, να 'νι μιρακλής, να ξέρ' τα τραγούδια'. 

Εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι το τραγούδι συνοδεύει πάντα 
τη μουσική, με εξαίρεση τις συγκεκριμένες οργανικές μελωδίες και τις 
προσωπικές επιθυμίες για οργανικούς σκοπούς. 

1 . Βλ πρ 29 και πρβλ 1, 20,43, 25, 26, 28, 30, 60, 2, 5 

2 . Βλ πρ 26 και πρβλ 28, 54, 52, 32, 33, 29, 60 

3 . Βλ πρ 34 και πρβλ πρ 29, 60, 32, 5, 2 

4 Βλ. πρ 62, 65, 66, 67,29, 6, 60,34, 28, 33, 26, 24, 25 

5 . Βλ πρ 26, 28, 32,5, 62, 29, 6, 25, 39, 24, 59, 66, 67 
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Ο μεγάλος αριθμός οργανοπαιχτών (βλ. παράρτημα οργανοπαιχτών), 
ζυγιάς και κομπανίας, που συμμετέχουν σε χορευτικά γεγονότα των εν 
λόγω χωριών, συμβάλλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια της μουσικοχο-
ρευτικής παράδοσης, στην ανάπτυξη καλλιτεχνικού κριτηρίου και οε δια
φοροποιημένες προτιμήσεις και επιλογές. Οι οργανοπαίχτες είναι παρά
γοντες δημιουργίας, ανάπτυξης διαπροσωπικών και διακοινοτικών σχέ
σεων. Η εντοπιότητα των οργανοπαιχτών είναι σημαντικός παράγοντας 
για τη χορευτική διαδικασία, εφ' όσον οι οργανοπαίχτες γνωρίζουν σχε
δόν το γενικό χορευτικό επίπεδο χωριών αλλά και χορευτών. Λόγω της 
εντοπιότητας, οι οργανοπαίχτες γνωρίζουν τους κανόνες που διέπουν το 
χορό και αυτό μπορεί να θεωρηθεί σημαντικός παράγοντας για την τήρη
ση και τη συνέχεια των αρχών που αφορούν τη χορευτική διαδικασία. 

Η συμμετοχή των οργανοπαιχτών σε χορευτικές περιστάσεις και άλ
λων χωριών συμβάλλει στην καλλιέργεια κοινών στοιχείων παράδοσης 
ως προς τη μουσική, το τραγούδι και το χορό. 

Έτσι οι οργανοπαίχτες είναι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανά
πτυξη πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των χωριών και μ' αυτόν τον 
τρόπο συμβάλλουν στην ενότητα αλλά και στην πολυμορφία και ποικιλία 
των τοπικών χορευτικών φαινομένων. Οι αλλαγές των μουσικών οργά
νων επιδρούν στη μελωδία της μουσικής κι έτσι και στο χορό, με αποτέ
λεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες προσαρμογής των χορευτών, με ε
ξαίρεση τους νέους. Αυτό σημαίνει, ότι τα μουσικά όργανα γίνονται πα
ράγοντες που οδηγούν και σε μορφικές αλλαγές του χορού. 

1.3. Το τραγούδι 

Το τραγούδι αποτελεί συστατικό στοιχείο του χορού, που σημαίνει 
ότι ως συστατικό στοιχείο του αποτελεί και πηγή για το νόημα του χο
ρού. Έτσι για την ανεύρεση της σχέσης τραγουδιού και χορού θεωρείται 
σκόπιμη η κατά το δυνατόν στοιχειώδης καταγραφή των στοιχείων που 
αφορούν την τραγουδιστική διαδικασία, προκειμένου να αποκαλυφθούν 
στοιχεία που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο το τραγούδι συμβάλλει 
στη χορευτική διαδικασία και να αποκαλυφθεί η δυναμική του τραγουδιού 
στο γίγνεσθαι του χορού. 

Με βάση αυτή τη σκέψη καταγράφονται εδώ και εξετάζονται στοιχεία 
που αφορούν γενικά την παρουσία του τραγουδιού στο χορό ως διαδι
κασία που συμβάλλει στη δημιουργία και ανάπτυξη της χορευτικής δια
δικασίας. Έτσι, με βάση τα πρωτόκολλα, γίνεται προσπάθεια να φανεί: 
α) η αντίληψη των εντοπίων όσον αφορά την τραγουδιστική έκφραση και 
β) η θέση του τραγουδιού στην καθημερινή και γιορτινή χορευτική 
έκφραση. Τα στοιχεία αυτά θα μας οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση 
της προσωπικής σχέσης του χορευτή με το τραγούδι το οποίο χορεύει, η 
οποία εξετάζεται παρακάτω στο κεφάλαιο της παραγγελίας, έτσι ώστε 
στο σύστημα σχέσεων (Μέρος Γ) να αποκαλυφθεί συστηματικά το ση-
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μασιολογικό περιεχόμενο του τραγουδιού ως προς το νόημα και το πνεύ
μα του χορού. 

Τα τραγούδια, σε σχέση με το χορό και το γλέντι γενικότερα, δια
κρίνονται σε τραγούδια: 

" Τραπεζού, Τσάμκα, Σουρτά, Κουν(η)τά ή Συρτοκούνητα". 
Του "τραπεζού" τα τραγούδια είναι ελεύθερα ρυθμού και έρρυθμα.1 

Δεν χορεύονται αλλά τραγουδιούνται σε γλέντια. Τα Τσάμικα, Συρτά και 
Κουνητά είναι τραγούδια έρρυθμα τα οποία χορεύονται άλλα τραγου
διούνται και στο τραπέζι. Υπάρχουν και τραγούδια τα οποία τραγουδιού
νται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως στο δρόμο κατά τη γαμήλια διαδικα
σία, και γίνονται αντιληπτά από τους εντόπιους με τ' όνομα τους, για 
παράδειγμα: η "Νεραντζούλα". Τα τραγούδια αυτά δεν χορεύονταν. 

Από το σύνολο των τραγουδιών, άλλα σχετίζονται με έθιμα: "είχαν 
του δκο τς του κφό\ άλλα είναι τραγούδια γενικής χρήσης: "π' λέγαμι 
ούλις τς ώρις" και άλλα τραγουδιούνται: "όταν του φερ' του σεφίτ. Σ' αυ-
τάνα ήταν κι ξέφραγα, ξισκέπαγα τραγούδια'. Αυτά τα ξέφραγα τρα
γουδιούνται όταν είναι η κατάλληλη στιγμή, η οποία επιτρέπει την ελευ
θεροστομία η οποία τα χαρακτηρίζει. Κατά την αναζήτηση εθιμικών τρα
γουδιών υπήρξε δυσκολία ανεύρεσης, διότι δεν βοηθούσε η μνήμη των ε
ντοπίων, λόγω του ότι τέτοια τραγούδια έχουν σταματήσει να τραγου
διούνται πριν από αρκετά χρόνια. 

Υπάρχει ένας αριθμός τραγουδιών τα οποία η έρευνα τα ανασύρει και 
παρουσιάζονται για πρώτη φορά. 

Σε παράρτημα (βλ.παράρτημα τραγουδιών) αναφέρονται ενδεικτικά 
στίχοι σε σχέση με το θεματολόγιο τραγουδιών. Πηγή των τραγουδιών 
αυτών είναι ηλικιωμένα πρόσωπα της εν λόγω περιοχής. 
Η γλώσσα των τραγουδιών διαφέρει από τον κοινό καθημερινό λόγο. Δεν 
τηρούν όλα τα γλωσσικά ιδιώματα και ιδίως την αποκοπή φωνηέντων 
στην κατάληξη. Έτσι, ο λόγος είναι κάπως καθαρότερος και υπάρχουν, 
όχι συχνά, και λέξεις της καθαρεύουσας. Η εξέταση του τραγουδιού γίνε
ται σε σχέση με το "γενικό" χορό και το "γλέντι", όπου και στις δύο περι
πτώσεις ο χορός μπορεί να γίνεται με αντίφωνο τραγούδι, με μουσικά 
όργανα ή με γραμμόφωνο. Αντιπροσωπευτική περίπτωση τραγουδιού σε 
χορό κατ' έθιμο, "γενικό", αποτελεί το χορευτικό γεγονός της αγάπης το 
Πάσχα και σε γλέντι το χορευτικό γεγονός αρραβώνα και γάμου στο 
σπίτι της νύφης και του γαμπρού, Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα.2 

1 Για το τραγούδι της εξεταζόμενης και ευρύτερης περιοχής βλ Μ Μερλιέ, (1931), 
Τραγούδια της Ρούμελης, Σιδερής. Αθήνα, πρόλ -96, βλεπ Κ Μάρκου (1978), Δημοτικά 
Τραγούδια ΚονιακούΔωρίδας, Αθήνα, σελ. 10-273, βλ επ. S Baud-Bovy (1984), Δοκίμιο για 
το ελληνικό τραγούδι, Πελ. Λαογ Ιδρ Ναυπλ σελ 35, βλ επ Ε Σπανδωνίδη, (1939), Τρα
γούδια τηςΑγόριανης, Πυρσός: Αθήνα, σελ. προλ-427 

λ Πληροφορίες που αφορούν γενικά το τραγούδι βλ πρ 5, 24, 29, 26, 15, 19, 20, 21, 
25, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 41, 42, 43, 59 
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α. Σε "γενικό" χορό με αντίφωνο τραγούδι η έναρξη1 γίνεται συνήθως 
ino άτομα με ικανότητες στο τραγούδι, τα οποία πιάνονται στην αρχή 
rou κύκλου και παραμένουν στη θέση τους συνήθως μέχρι τη λήξη του 
χορού. Τα άτομα αυτά, άνδρες και γυναίκες σύμφωνα με την περίσταση, 
ΐίναι καλλίφωνα, έχουν σταθερότητα στο ρυθμό, ένταση στη φωνή, 
γνωρίζουν πολλά τραγούδια. Το άτομο που κατέχει τη δεύτερη θέση έχει 
επιπλέον την ικανότητα να παρακολουθεί τον πρώτο χορευτή και να 
προσαρμόζει τη ρυθμική αγωγή του τραγουδιού σύμφωνα με τις ανάγκες 
rou. Η σημασία της δεύτερης θέσης, σε σχέση με το τραγούδι, γίνεται 
φανερή στον κατ" έθιμο χορό της αγάπης, όπου την κατέχει συνήθως γέ
ροντας, που έχει τις παραπάνω ικανότητες.2 Τα άτομα που αρχίζουν το 
χορό, με ικανότητες στο τραγούδι, όπως υποστηρίζεται, παρουσιάζουν 
ιδιαίτερες ικανότητες και στο χορό και κατατάσσονται στους μερακλή
δες: 

"Ου τραγουδιστής ου καλός είνι κι χουριυταράς, είνι 
μιρακλήζ? 
Το τραγούδι αρχίζει ο πρώτος χορευτής, εάν το επιθυμεί,ή ο δεύτε

ρος, όπου αμέσως συγχρονίζονται μαζί του τα πλησιέστερα άτομα προς 
τον πρώτο και πριν λήξει η μουσική φράση έχουν ήδη αρχίσει να το επα
ναλαμβάνουν τα υπόλοιπα άτομα του κύκλου, με κύρια επιδίωξη τη στα
θερότητα σε μέτρο και ρυθμό και με την προσοχή τους επικεντρωμένη 
στον πρώτο του χορού. 

Τραγουδούν άλλοτε οι άνδρες και επαναλαμβάνουν οι γυναίκες και άλ
λοτε μικτές ομάδες ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τη συμμετοχή 
των φύλων στη χορευτική πράξη. Μαρτυρίες ανδρών φανερώνουν θετι
κές απόψεις για το τραγούδι των γυναικών: 

"Είχαν ψ'λες φουνές, σ' τρύπαγαν τ' αυτιά, σα καναρίνια τρα-
γδάγαν.4 

Όταν ο χορός είναι έθιμο, αρχίζουν με εθιμικά τραγούδια. Στη συνέ
χεια η επιλογή του τραγουδιού συνήθως γίνεται από τον κάθε πρώτο. 
Εάν ο πρώτος δεν εκφράσει επιθυμία, το τραγούδι επιλέγεται συνήθως 
από τον δεύτερο του κύκλου, με βάση τις χορευτικές ικανότητες του 
πρώτου, οι οποίες συνήθως είναι γνωστές, και πολλές φορές η επιλογή 
γίνεται με βάση το όνομα του χορευτή ή με στοιχεία της προσωπικής του 
ζωής. Στην περίπτωση που ο πρώτος παρουσιάζει δυσκολίες χορευτικής 
προσαρμογής αλλάζουν τη ρυθμική αγωγή ή και το τραγούδι. 

Βλ. πρ 24 και πρβλ 26, 28, 32, 5, 4, 2, 36, 30, 44, 59 

. Βλ. πρ 28 και πρβλ. 32, 26, 24, 30, 29, 43, 25 

Αυτόθι 

. Βλ πρ 36 και πρβλ πρ.32, 24, 36, 1, 2, 3, 52, 43, 30 
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Η συμμετοχή στο χορό με αντίφωνο τραγούδι είναι μεγάλη και επει
δή, βάσει της εθιμοτυπίας, "πρέπ" όλα τα άτομα να γίνουν κορυφαία, συ
νήθως χορεύουν ένα τραγούδι ή μέρος αυτού αντί δύο τραγουδιών, όπως 
κατά βάση συνηθίζεται, έτσι ώστε μέχρι το ηλιοβασίλεμα όλα τα άτομα 
να έχουν χορέψει στην πρώτη θέση, "μπρουστά'. Όταν ο χορός γίνεται με 
συνοδεία μουσικών οργάνων τα τραγούδια αφορούν την προσωπική επι
λογή του χορευτή ή την επιλογή των οργανοπαιχτών. Τραγουδάει συνή
θως ο οργανοπαίχτης έγχορδου οργάνου, χωρίς να αποκλείεται ακόμα 
και ο κλαριτζής. Θεωρείται απαραίτητο στοιχείο το τραγούδι εφόσον 
"ζουντανεύ κι ουμουρφαίν(ει) του χουρδΛ και "ξικουράζ' κι τα όργανα'.2 

Ο τραγουδιστής ακούγεται από το σύνολο των συμμετεχόντων, παρ' όλο 
που τραγουδάει υπαίθρια, χωρίς μικροφωνικές εγκαταστάσεις: 

"Πρώτα απ' ούλα ου κόσμους είχι φουνή τότι, αηδόνια. Αλλά κι ου 
κόσμους γύρου έκανι ησυχία, ήθιλι ν' αϊκούει τα τραγούδια, τ'ς 
άρισι. Αλλά όπους βλέπαμι τότι μι νια λάμπα κι τρώγαμι, κι δια-
βάζαμι, κι ράβαν οι γυναίκις γιατ' είχι συνηθίσ' του μάτι μας, έτσ 
γινόταν κι μι του τραγούδ', τ'αυτίμας είχι συνηθίσ' ν' αϊκούει'.3 

β. Σε "γλέντι' ο χορός αρχίζει μετά από πολύωρο τραγούδι. Επειδή θεω
ρούμε ότι το τραγούδι, πριν τη χορευτική πράξη, είναι σημαντικός παρά
γοντας για τη δημιουργία της και επειδή: "φκιάν(ει) του κόσμου να σκου-
θεί γιαχουρό',4 δηλαδή δημιουργεί συνθήκες για χορευτική έκφραση, 
εξετάζουμε το τραγούδι όπως παρουσιάζεται σε όλες τις φάσεις του 
γλεντιού. 

Με τη λήξη του φαγητού, συνήθως υψώνει κάποιος το ποτήρι, εύχεται 
και τσουγκρίζονται ποτήρια, ανταλλάσσονται ευχές, με βάση το γεγονός 
για το οποίο γλεντούν και έτσι δημιουργείται εύθυμη ατμόσφαιρα, όπου 
έχουν θέση γέλια, πειράγματα κ. ά. 

Άτομα που έχουν ιδιαίτερη ικανότητα στο τραγούδι έχουν φροντίσει 
εκ των προτέρων να πλαισιώνονται από άλλα άτομα, που θα τους ενι
σχύουν τραγουδώντας, και έτσι δημιουργούνται πυρήνες τραγουδιού, "οι 
πάρεις". Ένα άτομο συνήθως της παρέας αρχίζει τραγούδι "τραπεζού" και 
αμέσως συγχρονίζεται μαζί του όλη η παρέα. Όταν καθυστερεί το ξε
κίνημα τραγουδιού, συνήθως κάποιο άτομο απευθύνεται σε πρόσωπα 
"τραγουδιστές", με αφορμή το τσούγκρισμα των ποτηριών και την ευχή 
"γεια μας" και τους παρακινεί λέγοντας: 

1
 . Βλ. πρ. 5 και πρβλ. πρ.6, 39, 32, 28, 24, 26, 41, 33, 2, 39, 8 

2
 . Βλ. πρ 62 και πρβλ. πρ.29, 4, 60, 34, 30, 30, 32, 38, 39, 61, 66, 67, 6 

3
 . Βλ πρ 32 και πρβλ πρ. 59, 30, 52, 40, 41, 36 

4
 Βλ πρ 32 και πρβλ πρ 59, 30, 52, 28, 26, 24, 2, 3, 4, 6, 61 
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"άϊντι πιάστι κανένα τραγούδ, να ξιβανιστούμι ντε...".1 

Το πρώτο τραγούδι μπορεί να είναι κατ' έθιμον και τούτο προσδιο
ρίζεται από το θέμα του γεγονότος. Τα πρώτα τραγούδια στο γλέντι 
είναι πάντα "τραπεζού", "κλέφτικα". " Τραγούδια απ' του κάτ' κόσμου, να 
σ'ραΐζιτ(ι) η καρδιά'.2 Αυτό σημαίνει ότι τα τραγούδια αυτά, δηλαδή τα 
κλέφτικα και γενικά του τραπεζιού, είναι τραγούδια τα οποία συγκινούν. 
Η απόδοση τους απαιτεί συμμετοχή του τραγουδιστή, απαιτεί έκφραση 
εσωτερικότητας, με αποτέλεσμα να προκαλείται συγκίνηση. Ενδιάμεσα 
αυτών των τραγουδιών, τα οποία έχουν βαρύ τόνο, τραγουδούν ολιγόστι-
χα τραγούδια, γρήγορης ρυθμικής αγωγής, χαρούμενου τόνου, με περιε
χόμενο που αναφέρεται στην ομορφιά, την αγάπη, τον έρωτα, την εθνι
κότητα κ.λ.π. Τα τραγούδια αυτά είναι "γύρισμα", δηλαδή εναλλαγή σε 
ρυθμό και τόνο.3 

Τραγουδούν συνήθως μικτές παρέες ανδρών και γυναικών, εκτός από 
την περίπτωση που το γλέντι γίνεται σε κλειστό χώρο μαγαζιών, όπου 
δεν συμμετέχουν γυναίκες. 
Παρατηρείται τάση συναγωνισμού στις παρέες, η οποία εντοπίζεται κυ
ρίως στο ξεκίνημα τραγουδιών. Υπερέχει η συντροφιά που παρουσιάζε
ται ως πρωτοπόρος, ως οδηγός στο τραγούδι, ενώ η άλλη ακολουθεί με 
επανάληψη. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια υπεροχή τότε οι 
πρωτοπόροι συνήθως απευθύνονται πειρακτικά στην άλλη συντροφιά, με 
φράσεις όπως: "άιντι ντε πιάστι κι σεις κανένα1." ή άιντι κι απ' τ'μεριά 
σας.^ Όταν οι συντροφιές είναι ισοδύναμες, για να πάρει την πρωτοπο-
ρεία η συντροφιά που ακολουθεί, δεν επαναλαμβάνει την τελευταία φρά
ση του τραγουδιού, αλλά αρχίζει άλλο τραγούδι, σχεδόν αιφνιδιάζοντας 
την πρώτη. Ο συναγωνισμός αφορά και το χρώμα της φωνής, την ένταση 
της φωνής, τη συμμετοχή και το επίπεδο έκφρασης. 

Ενδιάμεσα των τραγουδιών, συχνά υψώνονται τα ποτήρια, τσουγκρί
ζονται, ακούγονται δυνατές φωνές, ευχές, πειράγματα, γέλια. Συνηθίζε
ται και ιδιαίτερο τραγούδι το οποίο τους παρακινεί να πιουν κρασί.5 

Παράλληλα με το τραγούδι χτυπούν παλαμάκια, κινούν χέρια και 
πολλές φορές και το σώμα χορευτικά επί τόπου. Κινούν χέρια ως συνο
μιλητές, ως μαέστροι, ως οδηγοί, ως επεξηγητές του νοήματος του τρα
γουδιού, με πρόσωπα ξαναμμένα, γελαστά. Στους συμμετέχοντες δια
κρίνονται άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες, άτομα που γίνονται βασικοί 

1. Βλ. πρ 68 και πρβλ. πρ 32, 30, 28, 31, 36, 34, 24 

2. Βλ πρ 24 και πρβλ. 26, 28, 32, 5, 2, 25, 41, 52 

3. Βλ παράρτημα τραγουδιών, 4 

". Βλ. πρ 68 και πρβλ πρ. 30, 31, 36, 24, 32, 28, 26, 29 

5 Βλ. παράρτημα τραγουδιών 1.1 2 
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συντελεστές του γλεντιού. Διακρίνονται άλλοι για την καλλιφωνία και 
για την ευχάριστη διάθεση που μεταδίδουν, άλλοι ως μαέστροι, άλλοι ως 
δημιουργοί γέλιου. Όλες οι ενέργειες συντείνουν στη δημιουργία εύθυμης 
ατμόσφαιρας, ενώ προσπαθούν να απομονώσουν ό,τι μπορεί να διαταρά
ξει την ισορροπία και τη συνοχή.1 

Το τραγούδι στην υπό έρευνα περιοχή θεωρείται σημαντικός παρά
γοντας για τη δημιουργία γιορταστικής, εύθυμης ατμόσφαιρας. Η σημαν
τικότητα του τραγουδιού γίνεται φανερή και από τις παρακάτω εκ
φράσεις: 

"Αμ τι στα μούτα θα ξικ(ι)νήσουμι του χουρσ"2 

ή 
"Μας αρέσ' κι τραγδάμί'3 

ή 
"Αμα δε τραγδήσουμι δε θάχ(ει) γούστου κι ου χουρός"4 

ή 
"Μι του τραγούδι ξπνάει ούλους ου κόσμους πού 'νι στου 

τραπέζ' δε κοιμάτί'5 

ή 
"τι'μνημόσυνου έχουμι κι δε θα τραγδήσουμι;"6 ή 
"αμα δε τραγδήσουμι, πώς θα πιούμι κρασί να κιφώσουμι για 

να χουρέψουμί' 7 
Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού αναπτύσσεται διάλογος μεταξύ των 

συμμετεχόντων, ο οποίος αφορά την ερμηνεία, τον τόνο, τη ρυθμική α
γωγή, το ύφος του τραγουδιού και το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν 
το γλέντι. Ακούγονται λεκτικές φράσεις όπως οι παρακάτω:8 

-" Του σκότωσις" (όταν δεν είναι σωστή η απόδοση του τραγουδιού). 
-"Πιάστο χαμηλότερα, τ' ανέβασις πολύ, δε μπορούμι να σι πιάσουμι" 

(όταν ο τόνος είναι υψηλότερος απ'αυτόν του συνόλου). 
-"Μη πλαλάς στρώστοϋ' ή "μη του πας κυνηγώντας, μι ρέγουλο" (όταν 

η ρυθμική αγωγή είναι γρήγορη). 

1 Βλ πρ 68 και πρβλ. πρ. 30, 24, 5, 26, 28, 2, 32, 36 

2 . Βλ. πρ 32 και πρβλ. πρ 28, 28, 30, 33, 41, 15, 5, 1, 2, 3, 4 

3 Βλ. πρ. 30 και πρβλ πρ 31, 30, 24, 5, 26, 28, 1, 2, 3, 4, 36, 40, 4 

4 Βλ πρ. 24 και πρβλ πρ. 26, 28, 39, 32, 33, 22, 23 

5 . Βλ. πρ. 30 και πρβλ πρ 31, 25, 40, 36, 32, 26, 28, 2 

6 . Βλ πρ. 26 και πρβλ πρ 2, 5, 6, 10, 29, 13 

7 . Βλ πρ 29 και πρβλ πρ 33, 25, 28, 26, 24 

8 Βλ. πρ 69 και πρβλ 26, 28, 30, 2, 29 
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-"Άλλου πιάσι, μη του χαλάς" (όταν το τραγούδι είναι έξω από το 
επίπεδο ευθυμίας). 

-"Του είπαμι αυτόνο, πιάσι άλλου' (συνήθως κάθε τραγούδι το 
τραγουδούν μια φορά). 

-"Γιατί ορέ τον σκότωσες" (όταν κάποιος διακόψει άτομο που τρα-
/ουδάει) 

-"Βόηθα τον λίγο' (όταν κάποιος τραγουδάει μόνος του). 
Στο γλέντι τραγουδούν όλα τα είδη των τραγουδιών: 
"Οταν είχι ανάψ' του γλέντ', σι στενό κύκλο, λέγαμι καλαμπου-
ρίστκα τραγούδια, βάζαμι κι σάλτσα αλλά δεν παραξηγιόμα-
σταν~Λ 

ή 
"Λέγαμι τραγούδια πρόσωπα κι ανάποδα, δε παραξηγιόταν 
κανένας, καίγιταν του πιλικούδ".2 

Κατά τη διάρκεια πολύωρου τραγουδιού παρατηρείται ότι στην αρχή, 
στο ξεκίνημα, τα πρώτα τραγούδια έχουν σχέση με το λόγο για τον 
οποίον δημιουργείται το γλέντι. Στη συνέχεια ακούγονται τραγούδια ι
στορικά - κλέφτικα, με ενδιάμεσα γυρίσματα, οπότε απουσιάζει η μονο
τονία, ή τραγούδια τα οποία αναφέρονται στη ζωή, ως συνθήκες και ως 
ανθρώπινη ύπαρξη. Στη συνέχεια τα τραγούδια αναφέρονται στην ομορ
φιά, στον έρωτα, στην αγάπη, στη χαρά της ζωής, όπου επιδιώκεται επί
σης η εναλλαγή του τόνου. Σε όλη αυτή τη διαδικασία επιδιώκεται αρμο
νική σύνδεση των τραγουδιών και ακολουθία. 

Τα τραγούδια τα οποία παρουσιάζουν ελευθεροστομία τραγου
διούνται προς το τέλος του γλεντιού. 

Ο χορός ξεκινάει συνήθως όταν θεωρείται ότι η φάση του τρα
γουδιού ολοκληρώθηκε και ότι πλέον έχει θέση ο χορός, "θα του φερ' του 
σφειτ"? Ο χορός γίνεται με αντίφωνο τραγούδι ή με γραμμόφωνο όταν 
απουσιάζουν τα μουσικά όργανα. Τα τραγούδια τα οποία χορεύονται 
συνήθως σχετίζονται με προσωπικές επιθυμίες και επιλογές και με τις 
χορευτικές απαιτήσεις χορευτών. 

Η απουσία των οργάνων δεν επιδρά σε συντόμευση του γλεντιού: 
"Πουλλές φουρές κάναμι καλύτερου γλέντ' μι του στόμα, το 

διασκεδάζαμι καλύτερα' ή "βγάζαμι γάμου πέρα, μιρόν(υ)χτα 
χορεύαμι μι του στόμα'.4 

1 Βλ πρ. 24 και πρβλ πρ 30, 36, 31, 34, 29, 25, 5, 2 

2 Βλ πρ 29 και πρβλ. πρ 31, 36,34, 29,30, 39, 2, 5, 52 

3 Βλ πρ 32, και πρβλ. πρ. 28, 24, 5, 25, 26, 36, 30 

4 Βλ πρ. 30 και πρβλ., πρ 31, 24, 28, 41, 5, 2, 34, 59, 32, 33 
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Όταν πρόκειται να τελειώσει το γλέντι, ,αφού έχουν χορέψει, ως 
πρώτοι στον κύκλο όσοι επιθυμούν, συνήθως προετοιμάζεται το κλείσιμο 
του γλεντιού με συγκεκριμένα τραγούδια όπως: 

" Ήρθε καιρός να φύγουμε " 

ή 
" Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια...".^ 

Από τους τραγουδιστές με ικανότητες, άλλοι διακρίνονται για τη 
σωστή ερμηνεία Κλέφτικων και Τσάμικων τραγουδιών, "αυτάνα είναι 
τραγούδια π'Θέλνι κότσα",2 άλλοι για την απόδοση Σατιρικών, Αποκριά
τικων τραγουδιών. Άλλοι για την υπομονή, τη δύναμη, την αντοχή σε πο
λύωρο τραγούδι έτσι ώστε όλοι να χορέψουν πρώτοι, άλλοι ως συνθέτες 
τραγουδιών. Τέτοιες συνθέσεις διακρίνονται σε: α) Συνθέσεις στίχων, α
πό καθιερωμένους και αυτοσχέδιους αυτής της στιγμής, ή με αλλαγές ο
νομάτων. Συνήθως τέτοιες συνθέσεις αφορούν πρόσωπα τιμώμενα, π.χ. 
γαμπρό, νύφη, κουμπάρο, β) Συνθέσεις καινούργιων στίχων, πάνω σε 
καθιερωμένη μελωδία, που μπορεί να αναφέρονται σε γεγονός ή σε προ
σωπικές διαθέσεις της στιγμής, π.χ. "πέντι κι ένα εξ θα καθήσου ώσπου 
να φέξ", "εξ' κι ένα επτά. " 3 

Άτομο που δεν συμμετέχει στη διαδικασία του τραγουδιού χαρακτη
ρίζεται "μούτους" " κουρούν(η)ς" "άψχοϋ\ ενώ για άτομο που παρουσιάζει 
ενεργητικότητα και ικανότητα στο τραγούδι λένε: "αηδόνι είνι ου 
κιαρατάς" ή "'ανασταίν(ει) πιθαμένο" ή "του λέ(ει) η καρδούλα τ" ή "έχ(ει) 
λιμό' ή "έχ(ει) λαρύγγ(ι)' ή "έχ(ει) καλό οργάνου".4 Οι χαρακτηρισμοί 
αυτοί αφορούν άνδρες και γυναίκες. 

Υποστηρίζεται ότι το γραμμόφωνο αποτελεί αιτία μείωσης των ευκαι
ριών τραγουδιού: 

"Απου τότι π' μπήκαν τα γραμμόφωνα και τα ράδια, μας 
μούτιψαν. Αρχίσαμι σιγά - σιγά να τραγδάμι λιγότιρου κι άϊντι, 
άϊντι τα ξιχνάμι τα τραγούδια π'λέγαμι παλιά'.5 

Το τραγούδι είναι έκφραση και στην καθημερινή ζωή, 
" Τότι δε του κλείναμι του στόμα μας. Μέρα, νύχτα, στου δρό

μου, στα χουράφια, στα πράματα, στα σπίτια, στα μαγαζά τραγδά-
γαμι, χάλαγι ου κόσμους. Νοστίμζι ου χουρός κι ου τόπους μι τα 
τραγούδια. Αε ξέραμι ουράρια τότι, ούτε παραξηγιόμασταν. Τώρα 
μούτιψι ου κόσμους, άμα σ' αϊκούσνι να τραγδάς μουναχός θα ει-

1 Βλ. παράρτημα τραγουδιών 1 2 

2 Βλ. πρ 5 και πρβλ πρ. 32, 24, 26, 28, 25, 29, 30, 39 

3 Βλ. πρ 30 και πρβλ. πρ. 5, 36, 24, 52 

4 Βλ. πρ. 28 και πρβλ. πρ 32, 30, 29, 24, 26, 2, 5 

5 Βλ πρ 32 και πρβλ πρ 24, 5, 33, 20, 25, 52, 29, 59 
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πούνι: πά(ει) αυτός, χάζιψι. Τότι μόνο στου πένθους δε τραγδάγα-
μι. Οι γυναίκις μοιριολογάγαν, όποτι έβρισκαν ιυκιρία, όταν ήταν 
μουναχές τ'ς στ'ς δλειές, άμα είχαν χασ' δκο τς άνθρουπου. Τ Με-
γάλ(η) Παρασκιυή δε τραγδάγαμι. Τα πιδιά τραγδάγαν: « Σήμερα 
μαύρους ουρανός...»} μοιρολόγι της Παναγίας . 

Σύμφωνα με τα παραπάνω το τραγούδι είναι σημαντικό στοιχείο έκ
φρασης σε καθημερινή, σε εορταστική και κοινωνική ζωή. Είναι συνδεδε
μένο με τη χαρά της ζωής. 

Το τραγούδι παρουσιάζεται ως διαδικασία που την χαρακτηρίζει το 
δημιουργικό στοιχείο. Η ανάπτυξη αυτής της διαδικασίας προσδιορίζεται 
από το λόγο του χορευτικού γεγονότος. 

Είναι διαδικασία η οποία παρουσιάζει ακολουθία, με αρχή, μέσον, 
τέλος. Η αρχή προσδιορίζεται από το λόγο του χορού. 

Το μέσον αφορά προσωπικές και συλλογικές εκφράσεις των συμμε
τεχόντων, σε σχέση με το λόγο του χορού και τις προσωπικές προτιμή
σεις και το τέλος, η κατάληξη, χρωματίζεται από τραγούδια τα οποία 
δείχνουν ότι πρόκειται για κλείσιμο της διαδικασίας. 

Στο χορό το τραγούδι είναι θέμα προσωπικής προτίμησης. Τούτο ση
μαίνει ότι, μέσω της γλωσσοποίησης, της συμβολοποίησης του τραγου
διού και της συναισθηματικής απόχρωσης με την οποία είναι συνδεδεμέ
νο το πρόσωπο, το τραγούδι έχει επίδραση και στις προσωπικές χορευ
τικές εκφράσεις. Έτσι, το τραγούδι είναι στοιχείο, που συμβάλλει σημα
ντικά στη φανέρωση βαθύτερης κατάστασης εαυτού, ιδιαίτερα όταν το 
άτομο χορεύει πρώτο. 

Σε χορό κατ' έθιμο, οι συμμετέχοντες τείνουν να ενωθούν μέσω του 
τραγουδιού ως αντιφωνία, αντιηχεία, διάλογο, επικοινωνία και να αποτε
λέσουν διακρινόμενη ενότητα, με προεξάρχοντα τον πρώτο, στον οποίο 
απευθύνονται, τον ενισχύουν, τον συνδράμουν και καταφάσκουν το έργο 
του. Οι ανθρώπινες φωνές ενώνονται στο τραγούδι, το οποίο κάθε φορά 
αφορά τον πρώτο χορευτή. Έτσι, το σημείο αυτό αποτελεί κορυφαία στι
γμή της κοινότητας, όπου οι συμμετέχοντες ενώνονται μέσω του κοινού 
στοιχείου της γλώσσας, των συμβόλων, της μελωδίας, του ρυθμού, της 
αρμονίας, της κίνησης, των μαντηλιών, της ανάσας και όπου σ' αυτό το 
μεγαλείο της ένωσης, της συνάντησης, της επαφής και επικοινωνίας εί
ναι κέντρο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ο κορυφαίος του χορού. 

Στο γλέντι το τραγούδι είναι κατ' αρχήν ο κύριος παράγοντας που ο
δηγεί στη δημιουργία χορού. 

Μέσω του τραγουδιού η συνάντηση γίνεται ομιλητική, γίνεται διάλο
γος και επικοινωνία. Τραγουδούν τη ζωή τους και μέσω του τραγουδιού 
εκφράζουν ίσως επιθυμίες για το πώς θα ήθελαν να είναι η ζωή. Η συνάν-

1 Βλ πρ 24 και πρβλ πρ 30, 42, 5,1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 33 
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τηση αυτή καθοδηγείται από την επιθυμία να φθάσουν συνομιλώντας σι 
υψηλό επίπεδο ευθυμίας και χαράς. Οι συμμετέχοντες αποτελούν διακρι 
νόμενη ενότητα και κοινότητα, όπου όλες οι πράξεις και ενέργειες συν 
τείνουν στην κορύφωση του γλεντιού, με ιδιαίτερη την παρουσία προε 
ξαρχόντων, οι οποίοι γίνονται κέντρο της κοινότητας του γλεντιού. 

Σ' αυτήν τη διαδικασία παρατηρούνται τάσεις για εκτόνωση, για απαλ 
λαγή και για απελευθέρωση από "έγνοιες" της καθημερινότητας. Ο συνα 
γωνιστικός χαρακτήρας στη διαδικασία του τραγουδιού είναι μέσον γκ 
μεγαλύτερη επικοινωνία, μέσον να δημιουργήσουν και να μεγαλώσουν τ ι 
χαρούμενη ατμόσφαιρα, μέσον να "ξεσκάσουν". 

Τα συχνά τσουγκρίσματα των ποτηριών, με την ανταλλαγή ευχών, ο 
οποίες αναφέρονται σε επιθυμίες τους, περιλαμβάνουν λεκτικές εκφρά 
σεις, τις οποίες χαρακτηρίζει το εύθυμο, το αστείο, το χιουμοριστικά 
στοιχείο, όπου δημιουργείται ανάπαυλα από το τραγούδι και ευκαιρία γιο 
έκφραση της χιουμοριστικής διάθεσης. 

Η κορύφωση τέτοιων εκδηλώσεων χαράς, ευθυμίας, ενθουσιασμού α
ποτελεί συνήθως σημείο έναρξης της χορευτικής διαδικασίας. Ο xopóc 
δηλαδή, για να έχει τον ψυχαγωγικό τόνο, τη μεγαλύτερη εξωτερίκευση, 
είναι θέμα διαδικασίας, "πρεπ' να του φερ' τον σειρίτ". Να έχει δηλαδΓ 
προηγηθεί στάδιο εσωτερικής προετοιμασίας και αυτή η εσωτερική έ
νταση να γίνει οδηγός. Αυτό σημαίνει ότι την τραγουδιστική έκφραση xr 
χαρακτηρίζει ακολουθία, εφ' όσον το "σειρίτ"=σειρίτιον, γαϊτάνι, κορδόνι, 
είναι κάτι που γίνεται, που πλέκεται. Έτσι το τραγούδι, ακόμα και πριν 
το ξεκίνημα της χορευτικής πράξης, είναι ενταγμένο στη χορευτική δια
δικασία. 

Η τραγουδιστική έκφραση σε γλέντι χαρακτηρίζεται από τάση ενω
τική, τάση συμφιλίωσης, εξοικείωσης. Είναι έκφραση ομιλίας, διαλόγου, 
επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, εκτόνωσης και δημιουργίας. Είναι έκφραση α
ναμνήσεων, συγκινήσεων, επιθυμιών, προσδοκιών. Είναι έκφραση τιμής, 
επιβεβαίωσης προς πρόσωπα που τιμώνται. Είναι έκφραση ευχαρίστη
σης, χαράς, ενθουσιασμού. 

Έτσι η ενωτική τάση, ο διάλογος, η επικοινωνία, η ευθυμία χαρακτη
ρίζει τη διαδικασία του τραγουδιού η οποία ωθεί σε παραπέρα έκφραση, 
δηλαδή στη χορευτική έκφραση, στην ανάπτυξη της χορευτικής διαδικα
σίας. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζει η έρευνα δείχνουν ότι το τραγούδι, πέ
ρα από την παρουσία του στις εορταστικές εκδηλώσεις, αποτελεί ση
μαντική έκφραση και στην καθημερινή ζωή. Εδώ οφείλουμε να επισημά
νουμε ότι αυτή η τραγουδιστική έκφραση απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική 
έρευνα και ανάλυση προκειμένου να φανεί η σημασία του τραγουδιού για 
τη ζωή του λαού μας και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις από την 
απουσία αυτής της έκφρασης. 
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ΚΕΦΑΛ. 2 Ο ΧΟΡΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Η εξέταση του χορού υπό την κατηγορίαν του χρόνου γίνεται προκει
μένου να απαντηθεί το ερώτημα το οποίο αφορά τη θέση του χορού στην 
εορταστική και καθημερινή έκφραση των εντοπίων και να αποκαλυφθεί η 
θέση του στον ετήσιο κύκλο και στη ζωή γενικά. 

Έτσι εξετάζεται ο χορός σε σχέση με το χριστιανικό εορτολόγιο, με 
ορόσημα γεγονότα της ζωής του ανθρώπου, για παράδειγμα βάφτιση, γά
μος, και σε σχέση με την καθημερινή ζωή. Στο κεφάλαιο αυτό λαμβαίνει 
χώρα μια στοιχειώδης καταγραφή των στοιχείων που δημιουργούν το ε
κάστοτε χορευτικό γεγονός. Μέσα από αυτήν την εξέταση επιδιώκεται η 
σχηματοποίηση μιας κατά το δυνατόν πληρέστερης εικόνας του χορού 
προκειμένου να φανεί εάν πρόκειται για χορευτικά γεγονότα τα οποία 
εμφανίζονται ως τυποποιημένα ή ως γεγονότα τα οποία εμφανίζουν μεν 
στοιχεία παράδοσης, δηλαδή στοιχεία σταθερότητας, αλλά και στοιχεία 
κίνησης, δηλαδή στοιχεία που αφορούν το χορό ως συγκεκριμένη κάθε 
φορά διαδικασία. Μέσω της στοιχειώδους καταγραφής επιδιώκεται να 
φανούν οι διαφοροποιήσεις των χορευτικών γεγονότων, δηλαδή να φα
νούν στοιχεία τα οποία καθιστούν το χορό φαινόμενο ενότητας και πο
λυμορφίας. 

2.1. Ο χορός στο χριστιανικό εορτολόγιο 

Σύμφωνα με την εντόπια αντίληψη, οι χριστιανικές γιορτές διακρί
νονται, με βάση τη γλώσσα των εντοπίων, σε "βαριές" και "αλαφριές"1. Η 
εξέταση του χορού γίνεται σε σχέση με τις "βαριές" γιορτές, οι οποίες 
είναι ημέρες αργίας, κύρια ως προς τις γεωργικές και χειροτεχνικές ερ
γασίες. 

2.1.1 Πάσχα. 

Το Πάσχα είναι γιορτή που εντάσσεται στις ανοιξιάτικες ελληνικές 
γιορτές.2 

Σύμφωνα με την εντόπια αντίληψη, η "Λαμπρή", ως εορταστική και 

1. Πρβλ και Λουκόπουλος, Δ., (1983), Γεωργικά της Ρούμελης, Δωδώνη Αθήνα, σελ 164 

2 Βλ Λουκάτος, Δημ., (1985), Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία, εκ Επιμ Ιδρ Εθν 
Τραπ , Αθήνα, σελ. 262-266 Για τον εορτασμό του Πάσχα στην Ελλάδα βλ. Μέγας, Γ., 
(1988), Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας, εκ, Οδυσσέας, Αθήνα, σελ 147-
187, βλ επ. Λουκάτος Δημ , (1988), Πασχαλινά και της Άνοιξης, εκ Φιλιππότη σελ 111-147. 
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κοινωνική εκδήλωση, θεωρείται ως η πλέον σοβαρή και εξέχουσα εορτή. 
Ο χορός στην Αγάπη μπορεί να θεωρηθεί ως αποκορύφωση των λα

μπριάτικων εθίμων. Συνηθίζεται η έκφραση "Στ(η)ν Αγάπ' θα μιτρι-
θούμι") η οποία εννοεί α) τη συνολική παρουσία της κοινότητας και β) τη 
σύγκριση και την αναμέτρηση, κύρια των ανδρών, ως προς την παλ-
ληκαριά, τη λεβεντιά με βάση το ωραίον της χορευτικής παρουσίας. Στην 
αναμέτρηση περιλαμβάνεται και η συχνότητα των πυροβολισμών που α
κούγονται, κύρια κατά τη στιγμή που ξεκινάει ο πρώτος χορευτής να χο
ρεύει, τόσο από τον πρώτο χορευτή αλλά και από τους συγχορευτές. 

Η διαδικασία για να φθάσουν σε χορό περιλαμβάνει "ψήσιμο" αρνιών 
σε σούβλες ομαδικά κατά γειτονιές, τα οποία αρνιά έχουν "σμαδέψ"''από 
τη στιγμή που θα γεννηθούν και τα ονομάζουν "λαμπριάτκα". Στις αυλές, 
όπου ψήνονται τα αρνιά, τσουγκρίζουν αυγά, πίνουν κρασί, τραγουδούν, 
χορεύουν και πυροβολούν με τη λήξη της διαδικασίας του ψησίματος. Το 
λαμπριάτικο τραπέζι συγκεντρώνει συνήθως όλα τα μέλη της οικογέ
νειας. 

Με το χτύπημα της καμπάνας της εκκλησίας, κατευθύνονται οικογε
νειακά προς την εκκλησία φορώντας την καλύτερη, τη γιορτινή φορεσιά. 
Η συμμετοχή των κατοίκων στο εθιμικό γεγονός της Αγάπης είναι συνή
θως καθολική. 

Με το τέλος του εσπερινού, μεταφέρονται στο προαύλιο της εκκλη
σίας, εύχονται το "Χριστός Ανέστη' και δέχονται την ευχή "Αληθώς Α
νέστη'. Δημιουργείται ένας χορευτικός κύκλος. Άνδρες στην αρχή και 
στη συνέχεια γυναίκες, κυρίως με βάση την ηλικία. Κορυφαίος του χορού 
είναι ο ιερέας, με δεύτερο το γέροντα, που διακρίνεται για τις ικανότη
τες που απαιτεί η δεύτερη θέση, όπως έχει προαναφερθεί, και ο οποίος 
γίνεται κορυφαίος σε απουσία του ιερέα. Χορεύουν τραγούδι κατ' έθιμο.2 

Σε προηγούμενη εποχή αρχίζουν το χορό με το Τσάμικο τραγούδι " Τρα-
βάτ(ι) αντρειωμένοι μου...". Κατά την εποχή του μεσοπολέμου και αργό
τερα ο χορός αρχίζει με το Συρτοκούνητο τραγούδι "Σήμερα Χριστός Α
νέστη...", το οποίο σε προηγούμενη εποχή χόρευαν ως δεύτερο τραγούδι. 
Στο χωριό Αμυγδαλιά αρχίζει ο χορός με το τραγούδι "Σαράντα δύο 
Τουρκόπουλα...".3 

Για το χορό περί την εκκλησία τα πρωτόκολλα λένε: "ρχομασταν 
γύρου απ' τ'ν ικκλησιά τρειςβόλτιζ'. 

"Ο παπάς χόριβι μι όριξ', μι μιράκι αλλά σουβαρά, μιτριμένα. 
Πρώτα πιάνι οι άντρις του τραγούδ' κι μιτά οι γ(υ)ναίκις. Μετά 
απ' του παπά χόριβι παλιά κι η παπαδιά άμα ήθιλι, άμα ήταν μι-

1 . Βλ. πρ. 24 και πρβλ πρ. 44, 43, 25, 40, 39, 52, 6. 
2. Βλ. παράρτημα τραγουδιών 1 3 

3. Βλ πρ 68 και πρβλ πρ. 5, 6, 36, 7, 8, 28 
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ρακλού κι μιτά ου γέρουντας π'κράταγι του παπά..'Λ 

Αφού χορέψουν περιστοιχίζοντας την εκκλησία τρεις φορές με 
ιρώτον τον ιερέα, καταλήγουν χορεύοντας στο προαύλιο της ή στο 
,οντινό αλώνι, όπου γίνεται διάσπαση του ενός κύκλου σε δύο, τρεις ή 
έσσερις κύκλους, ώστε να έχουν την ευκαιρία να χορέψουν ως πρώτοι 
χορευτές όλοι οι συμμετέχοντες, μέχρι τη δύση του ήλιου, εφ' όσον στην 
^γάπη χορεύουν " για το καλό': 

"ούλοι χουρεύαμι για του καλό απού λίγου, ίσα - ίσα να πιράσ' 
η σειρά μας για να χουρέψνι ούλ(οι)'.2 

Διαφοροποίηση παρατηρείται στο χωριό Αμυγδαλιά ως προς την κί-
-ηση του χορού περί την εκκλησία. Ο χορός οδηγείται μέσα στην εκ-
;λησία, από την κύρια είσοδο και εξέρχεται από την παράπλευρη. Σημει
ώνουμε επίσης ότι στο χωριό Αιγίτιο ο χορός διέρχεται μέσα από το νε
κροταφείο του χωριού κατά τη περιστοίχιση της εκκλησίας λόγω της δια-
ιόρφωσης του χώρου 3. 

Ο χορός στην Αγάπη για τους άνδρες είναι και ευκαιρία επίδειξης και 
ιπόδειξης ανδρειωσύνης και παλληκαριάς: 

"στου χουρό, στν Αγάπ', μπαίναμι μι τ'ς φστανέλις, ούλ(οι) 
αρματουμένοι, μι κουμπούρις, μαχαίρια, ρίχναμι στουν αέρα 
κι χάλαγι ου κόσμους απ' του μπαμ - μπουμ κι απ τα τραγούδια. 
Μόλις έρ(ιχ)νι ου πρώτους έρναν κι οι άλλοι πού ήταν 
στου χουρό'.* 

Το στοιχείο της ανδρικής παλληκαριάς στο χορό της Αγάπης τονί
ζεται με τη λερωμένη, επίτηδες, φουστανέλα και με πυροβολισμούς. 

Οι μη συμμετέχοντες στον κύκλο παρακολουθούν καθισμένοι στα πέ-
•ρινα "πιζούλια". Ο χορός συνεχίζεται μέχρι το ηλιοβασίλεμα συνήθως με 
ραγούδι αντίφωνο ή και με μουσικά όργανα. 

Όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, ο χορός συνεχίζεται και τη 
'ύχτα, με μουσικά όργανα σε αυλή μαγαζιού ή σε αλώνι με συμμετοχή 
:πίσης μαγαζιού, όπου συμμετέχουν και τα δύο φύλα, ενώ σε περίπτωση 
.ιη καλών καιρικών συνθηκών γλεντούν μόνο οι άνδρες, σε εσωτερικό 
(ώρο μαγαζιών. 

Χορός γίνεται και τη δεύτερη και τρίτη ημέρα του Πάσχα, μετά από 
•η θεία λειτουργία, σε χοροστάσι που είναι πλησίον της εκκλησίας, όπου 
(ορεύουν "για του καλό τς μέρας".5 Ο χορός αυτός είναι μικρής διάρ-

1 Βλ. πρ 47 και πρβλ πρ 44, 1, 3, 17, 13, 52, 35, 41, 5 

2 Βλ. πρ. 25 και πρβλ πρ 36, 39, 25, 1, 2, 20, 6, 27, 41, 40, 42 

3 Βλ. πρ. 1 και πρβλ πρ 2, 3, .4 

4 Βλ πρ 5 και πρβλ πρ 24, 32, 26, 25, 39, 38, 33, 40, 2, 1, 3 

5 . Βλ πρ. 28 και πρβλ πρ 56, 59, 33, 50, 27, 42 
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κειας και γίνεται με τραγούδι αντίφωνο. Στο χωριό Μαλανδρίνο οι πλη
ροφορίες λένε ότι είχε σχεδόν καθιερωθεί τη δεύτερη ημέρα να ξεκινάε 
το χορό συγκεκριμένη γυναίκα με το τραγούδι: 

"Απρίλη, Απρίλη δροσερέ, Γιώργη μου και γραμματικέ, 
γιε μ ' και Μάη με τη λουλούδια γεια σ' αγάπη μου καινούργια...".^ 

Μετά το μεσημεριανό φαγητό ο χορός αρχίζει σε κεντρικό χοροστάσι 
και συνεχίζεται μέχρι το ηλιοβασίλεμα ή μέχρι αργά τη νύχτα. 

Στην περίπτωση όπου η εκκλησία είναι εξωκκλήσι, όπως για παράδει
γμα στην Σκαλούλα, στην Αμυγδαλιά, με τη λήξη της θείας λειτουργίαο 
δημιουργούνται "παρέες" στον αυλόγυρο της εκκλησίας, με βάση τη συγ
γένεια και τη φιλία, οι οποίες καταλήγουν σε κοινό χορό αφού προηγη
θούν φαγητό, τσούγκρισμα κόκκινων αυγών, τραγούδια, ανταλλαγή ευ
χών με τσούγκρισμα των ποτηριών κ.λ.π. Ο χορός συνεχίζεται μέχρι το 
απόγευμα, για να συνεχισθεί το βράδυ στο χωριό. 

Γενικά το χορό κατά τις ημέρες του Πάσχα και κύρια στην Αγάπη τον 
χαρακτηρίζει σοβαρότητα. Ο χορός στο Πάσχα αφορά το κοινωνικό σύ
νολο του χωριού και εμφανίζεται ως γεγονός κατ' έθιμον. 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι: 1. Ο χορός κατά τις ημέρες του Πάσχα και 
ιδιαίτερα στην Αγάπη είναι η αποκορύφωση των λαμπριάτικων εθίμων, 
όπου η συμμετοχή είναι καθολική και παρουσιάζονται στοιχεία χριστιανι
κής θρησκείας - τραγούδι, ιερέας, περιστοίχιση εκκλησίας - και λαϊκής 
παράδοσης. 2. Ο χορός μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικό πολιτιστικό 
γεγονός και ως γεγονός με αναστάσιμο χαρακτήρα, εφ' όσον ανανεώνο
νται σύμβολα, θεσμοί. 3. Ο χορός στην Αγάπη είναι κορυφαίο σημείο συ
νάντησης του κοινωνικού συνόλου. Είναι κορυφαίο σημείο παρουσίας της 
κοινότητας. Τη συνάντηση αυτή την χαρακτηρίζουν τα παρακάτω κοινά 
στοιχεία: Ο κοινός λόγος δημιουργίας του χορού, κοινή γλωσσική έκφρα
ση μέσω του κοινού τραγουδιού, κοινή κατά βάση χορευτική κίνηση, με 
σύνδεση των χορευτών μέσω των "χειρομάντηλων", κοινός ρυθμός. 4. Η 
έννοια της Λαμπρής παίρνει διάσταση από τη λαμπρή χορευτική παρου
σία της κοινότητας, από την ομορφιά που δημιουργεί αυτή η σύνδεση 
των μελών της σε συνδυασμό με τα λαμπριάτικα ενδύματα, την αρμονία 
της χορευτικής κίνησης, την αντιφωνία και αντιηχεία των τραγουδιών. 5. 
Ο χορός στην πρώτη θέση είναι ευκαιρία να δηλώσει το άτομο παρουσία 
και συμμετοχή στην κοινότητα. 

2.1.2. Πανηγύρι 

Η γιορτή του πολιούχου κάθε χωριού γιορτάζεται με ιδιαίτερη, με 

1 Βλ πρ 31 και πρβλ πρ 28, 52, 33, 44, 42, 43, 25, 39 
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ξεχωριστή λαμπρότητα και ακούγεται με τον όρο «παγγύρ'». Το πανηγύ-
)ΐ1 θεωρείται ως το πλέον σημαντικό κοινωνικό γεγονός κάθε χωριού και 
ιποτελεί ευκαιρία για φιλοξενία των κατοίκων γειτονικών χωριών. Δεν 
ίεωρείται το πανηγύρι επιτυχημένο εάν δεν έχει "ξένους". Με τον όρο 
ξένος" εννοείται κάθε επισκέπτης, φίλος, φιλοξενούμενος. Σ'αυτούς δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα ξενιτεμένα μέλη της οικογένειας. Συνήθως όσοι 
.πισκέπτονται το χωριό γίνονται φιλοξενούμενοι: 

"Λε θέλαμι να μείν(ει) κανένας όξου χουρίς να πάει σι σπιτ".2 

Κύρια φροντίδα, σχεδόν κάθε οικογένειας, είναι η εκ των προτέρων 
ιροετοιμασία ώστε να προσφερθεί καλή φιλοξενία και σε μεγάλο αριθμό 
φιλοξενούμενων. Παράλληλα οι καταστηματάρχες φροντίζουν την οργά-
ωση 1. του χώρου, όσον αφορά τη θέση οργανοπαιχτών, χορευτών, θεα-
ών, 2. την ποιοτική και ποσοτική εξασφάλιση ψητών και κρασιού και 3. 
ο κλείσιμο συμφωνίας με κομπανία που να αρέσει. Συνήθως παίζουν 
iuo-τρεις κομπανίες σε κάθε χωριό και διαρκεί το πανηγύρι τρεις έως 
έσσερις ημέρες. 

Στο πανηγύρι συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες. Οι φιλοξενούμενες 
υναίκες συμμετέχουν κυρίως ως προσκυνήτριες του αγίου και επιστρέ-
)ουν στο χωριό τους συνήθως με τη λήξη του μεσημβρινού φαγητού. 

"Οι άντρις δεν έκαναν άλλ(η) δλειά Πάαιναν σ' ούλα τα 
παγγύρια, έπναν, μέθαγαν, ξινύχταγαν. Ιμείς οι γυναίκις 
είχαμι δλειές, είχαμι πιδιά δε πααίναμι. Κι αν 
πααίναμι στν εκκλησιά ματαγυρίζαμι στο χουριό μας".3 

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι γυναίκες δεν συμμετέχουν στο χορευ-
ικό αυτό γεγονός. Τονίζεται όμως εδώ η ιδιαίτερη συμμετοχή των αν-
ρών σε σχέση με τη διάρκεια παραμονής τους στο χωριό που πανηγυρί-
ζ\. 

Το απόγευμα της παραμονής το χωριό κατακλύζεται από επισκέπτες, 
ροσκυνητές του αγίου, συγγενείς και φίλους. Όλοι θα φιλοξενηθούν. Οι 
φιλοξενούμενοι πολλές φορές φθάνουν τον αριθμό 20-30 ατόμων σε ένα 
πίτι: "Μας κακονφαινόταν άμα δεν είχαμι κόσμου'.0, Η φιλοξενία συνή-
:ος διαρκεί μέχρι το απόγευμα, "ανήμερα τς γιουρτής". Επισημαίνουμε 
5ώ το θεσμό της φιλοξενίας εφ' όσον προεκτείνεται και στο 

1 Πα το πανηγύρι στην Ελλάδα ενδεικτικά, βλ Μέγας, Γ., όπ π. σελ 187 - 192, 231 -
13 βλ επ Κακούρη, Κ. (1978) Χορός και πομπή του Αη Γιώργη, Πελοπ Λαογρ. Ιδρυμ 
ιυπλιο, Τομ. 1ος σελ 95, βλ. επ Πλατάνου, Β., (1963), Ελληνικά λαϊκά πανηγύρια, εκ 
ίντος, Αθήνα σελ 11-121, βλ. επ. Μαυρόπουλος Χ , (1985), Η γιορτή των γενναίων, 
)άχωβα σελ. 69-74, βλ. επ. Πορτούλα Π Κομμοτού Ι, (1966), Λαογραφικά και ιστορικά 
Μγδαλιάς Πλέσσας, σελ 108-110 

2 Βλ πρ 59 και πρβλ. πρ 1, 2, 6, 13, 12, 10, 7, 32, 28, 26 

3. Βλ πρ 3 και πρβλ πρ. 5, 13, 42, 6, 10, 25, 36 

« Βλ πρ 59 και πρβλ πρ 1, 2, 6, 13, 12, 10, 32, 28, 24 
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χορό. 
Ο χορός αρχίζει από το απόγευμα της παραμονής. Παρατηρείται ότι 

οι προτιμήσεις σε κομπανίες οργανοπαιχτών διαφέρουν από χωριό σε 
χωριό. Θεωρείται απαραίτητη η συνοδεία του χορού με όργανα. Οι συμ
μετέχοντες κάθονται συνήθως σε ξύλινους πάγκους, "τουράκια", γύρω 
από τραπέζια, ως παρέες, ενώ ένας μεγάλος αριθμός εξυπηρετείται σε 
πέτρινα πεζούλια και είναι συνήθως μόνο θεατές. 

"Είνι αυτοίν(οι) π' δεν έχνι να πληρώσ'νι για να φάνι κι να 
χουρέψνι . Άμα ήταν μιρακλιδις όμως θά 'χαν κάν(ει) του 
κουμάντο τ'ς".^ 

Ο χορός συνεχίζεται μέχρι τα ξημερώματα, για να αρχίσει πάλι μετά 
από τη θεία λειτουργία. Δεν υπάρχει εθιμοτυπία για το ποιος θα 
ξεκινήσει το χορό. " Όποιους έχ(ει) κέφ αρχίζ' του χουρό'.2 Αυτό αφορά 
όλες τις στιγμές έναρξης του χορού στο πανηγύρι, όπου ο χορός γίνεται 
σε έναν κύκλο, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ώρες. 

Την ημέρα της γιορτής, μετά τη θεία λειτουργία, ο χορός διαρκεί συ
νήθως μέχρι το μεσημέρι για να αρχίσει πάλι μετά το φαγητό και να συ
νεχισθεί συνήθως μέχρι τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας. Πολύ συ
χνά συμβαίνει οι οργανοπαίχτες να στερούνται ύπνου και φαγητού, λόγω 
της συνέχειας και διάρκειας του χορού. 

Την παραμονή και την ημέρα της γιορτής, συνήθως, χορεύουν οι φιλο
ξενούμενοι με ορισμένα μέλη της οικογένειας η οποία προσφέρει φιλο
ξενία και που συνήθως είναι η πρώτη κόρη, που είναι υποψήφια για γάμο, 
με τον πατέρα ή τον μεγαλύτερο αδερφό, ο οποίος συνήθως έχει υπηρε
τήσει τη στρατιωτική θητεία. Η συμμετοχή της κόρης στο χορό έχει ως 
σκοπό κύρια την προβολή της, ώστε να γίνουν προτάσεις στον πατέρα 
της από υποψήφιους γαμπρούς του χωριού και άλλων χωριών.3 Οι μικρό
τερες σε ηλικία αδερφές δεν συμμετέχουν στο χορό κατά τις πρώτες η
μέρες του πανηγυριού, για να αποφεύγεται έτσι η σύγκριση μεταξύ αυ
τών και της υποψήφιας για γάμο, γεγονός αποδεκτό συνήθως από τις μι
κρότερες 4 Για τον ίδιο λόγο η φορεσιά της πρώτης κόρης έχει τύχει ι
διαίτερης φροντίδας, σε σχέση με τις φορεσιές των άλλων κοριτσιών 
της οικογένειας. 

Παρατηρείται όμως ότι πολλές φορές μικρότερες αδερφές παντρεύο
νται με απαγωγή: "κλέφκαν άπου αγάπ".5 Αυτό δείχνει ότι ένας αριθ
μός γυναικών και ανδρών κάνουν επανάσταση σε αντιλήψεις που απαι-

1 Βλ πρ 2 και πρβλ πρ. 25, 28, 26, 5, 6, 2, 1, 3, 52 

2 Βλ πρ 1, 3, 6, 13, 15, 32, 24, 29, 60, 61, 52 

3. Βλ. πρ 59 και πρβλ πρ 13, 5, 4, 15, 25, 2, 1, 3, 17 

* Βλ πρ. 59 και πρβλ. πρ 3, 7, 18, 41, 35, 40, 42, 45 

s Βλ πρ 52 και πρβλ πρ 56, 1, 3, 24, 52, 32, 34, 36 
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τούν τέτοια υποταγή. 
Πολύ συχνά συνάπτονται γάμοι λόγω της καλής χορευτικής παρου

σίας νέων, κύρια κοριτσιών. Για παράδειγμα ο Ιωάννης Κάζος από το Πα-
λαιόκαστρο παντρεύτηκε την Ευφροσύνη Πουρνάρα απο το χωριό Καρού-
τες λόγω του χορού της και του τραγουδιού που χόρευε στο πανηγύρι 
του χωριού της: 

"... εμένα η αγάπη μου 
δε σπέρνει, δε θερίζει 
μον' είναι ένας τσέλιγκας 
απ'όλους ξεχωρίζει..."} 

Ο ίδιος ήταν κτηνοτρόφος και του άρεσε που η νέα τραγούδησε και 
χόρεψε τέτοιο τραγούδι. Για τέτοια περίπτωση οι πληροφορίες λένε: 

"τη γυναίκα πρέπ' να τ'ν ιδείς στουχορό, όπως και τ'φουράδα 
του Μάή'2 

Την παραμονή και την ημέρα της γιορτής μπορεί να χορεύουν και συν
τροφιές επισκεπτών οι οποίοι δεν συμβαίνει να φιλοξενούνται από συ
γκεκριμένη οικογένεια. Είναι ημέρες δηλαδή όπου συνήθως χορεύουν οι 
"ξένοι". Κατά τις επόμενες ημέρες χορεύουν συγχωριανοί και εναπομεί
ναντες φιλοξενούμενοι. 

Η είσοδος στον κύκλο γίνεται ως παρέες, τις οποίες συνδέει δεσμός 
κύρια συγγένειας, αλλά και φιλίας, και σπάνια ως άτομα. Επιδιώκεται η 
"καλή" χορευτική παρουσία ως άτομα και ως παρέα. Τονίζεται η παρου
σία των ατόμων, που χαρακτηρίζονται "μερακλήδες" και οι οποίοι συνή
θως συμμετέχουν όλες τις ημέρες και τις νύχτες του πανηγυριού: 

"Αμα δε χουρέψνι οι μιρακλίδις στου παγγύρ' ποιος θα χουρέψ'; 
Οι μιρακλίδις του κρατάνι τόσις μέριζ'? 
Τα εξεταζόμενα χωριά πανηγυρίζουν όλα, εκτός του Μαλανδρίνου, και 

σε διαφορετικές γιορτές, κύρια με την είσοδο της καλοκαιρινής περιό
δου. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά καιρούς συμβαίνει να αλλάζει 
κι η γιορτή του πανηγυριού. Για παράδειγμα το πανηγύρι της Βραίλας γι
νόταν 8 Μαίου και εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται στις 7 Ιουλίου στης Α
γίας Κυριακής, για λόγους που σχετίζονται με την ανάγκη για καλοκαιρία 
όπως λένε οι ίδιοι. Πανηγύρια των εν λόγω χωριών: Αιγίτιο- Αγίου Πνεύ
ματος, Αμυγδαλιά: Παναγίας, 23 Αυγούστου, Λιδορίκι: Ζωοδόχου Πηγής, 
Βραιλα: Αγ.Κυριακής, 7 Ιουλίου, Καρούτες: Αγίας Παρασκευής, Μαλαν-
δρίνο: 15 Αυγούστου. Το πανηγύρι του Μαλανδρίνου πριν το 1950 δεν γι
νόταν. Οι μαρτυρίες λένε ότι γινόταν στις 24 Ιουνίου και σταμάτησε ε
πειδή: 

ι Βλ πρ 13 

2 Βλ πρ 13 και πρβλ πρ. 32, 31, 43, 36, 34, 40, 41 

3 Βλ πρ 3 και πρβλ πρ. 5, 6, 59, 24, 28, 32, 25 
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" Του αφόρισι, του απαγόριψι ου Αισπότς, για κάποιου φόνου 
πόγινίΛ . (Οι μαρτυρίες λένε πριν το 1890). 

Οργανώνεται ξανά το 1950 με πρωτοβουλία της εκκλησιαστικής επι
τροπής, η οποία απαρτίζεται κυρίως από καταστηματάρχες, χωρίς να ζη
τηθεί έγκριση της εκκλησιαστικής αρχής. Για την έλλειψη του πανηγυριού 
οι Μαλανδρινιώτες λένε: 

"Δε μας ρχόταν καλά, νιώθαμι άσκημα, να μην έχουμι 
ιμείς παγγύρ, να μη φέρνουμι όργανα και να μη 
μπουρούμι να ιξυπηρετήσουμι φίλς κι γνουστούς άπου 
άλλα χουριά'2 ή 

" Μας λέγαν μουμούρια, μας κουρόϊδευαν τ' άλλα τα χουριά 
π'δενείχαμι παγγύρ', μας κακοφαίνιταν πουλΰ"? 

Το πανηγύρι αποτελεί σημείο συναγωνισμού μεταξύ των χωριών και 
γίνεται θέμα συζήτησης πολλών ημερών, η οποία αφορά τη συμμετοχή, 
τη φιλοξενία, την οργάνωση, τη διάρκεια. Κάθε χωριό διεκδικεί την πρώ
τη θέση. Διαπιστώνεται παρ' όλα αυτά κάποια αντικειμενική αξιολόγηση. 
Για παράδειγμα, το πανηγύρι της Σκαλούλας διακρίνεται κυρίως για την 
κατ' οίκον φιλοξενία, τη σωστή οργάνωση εκ μέρους των μαγαζιών, την 
ευπρέπεια, την τήρηση εθιμοτυπιών, ενώ της Αμυγδαλιάς διακρίνεται 
κυρίως για τη μεγάλη συμμετοχή - λόγω της "θαυματουργού" Παναγίας 
"της Κουτσουριώτισσας" - την επιλογή οργανοπαιχτών, τη μεγάλη διάρ
κεια, ενώ τονίζεται σε μαρτυρίες, ότι απουσιάζει η καλή οργάνωση εκ 
μέρους των καταστηματαρχών και η εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, 
ίσως λόγω της μεγάλης συμμετοχής. 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι: 
1) Το πανηγύρι κάθε χωριού είναι θεσμός μέγιστης σημασίας, μέσω 

του οποίου επιβεβαιώνεται η αυθυπαρξία της κοινότητας ως προς τα γει
τονικά χωριά. 

2) Η κατ' έθιμον συνάντηση των κατοίκων των γειτονικών χωριών συμ
βάλλει στη διατήρηση, ανάπτυξη και διεύρυνση των διαπροσωπικών, δια-
οικογενειακών και διακοινοτικών σχέσεων και συμβάλλει σε πολιτιστικές 
ανταλλαγές. 

3) Το πανηγύρι και κύρια το χορευτικό γεγονός αποτελεί σημείο συνα
γωνισμού των χωριών, με στόχο την υπεροχή ως προς την κάλυψη των 
απαιτούμενων αναγκών του θεσμού. 

4) Κυρίαρχη θέση κατέχει ο χορός και τα συνοδά, όπου φαίνεται να 
είναι και βασικό σημείο αξιολόγησης και κριτικής μεταξύ των χωριών. 

Ι Βλ πρ 24 και πρβλ πρ 28, 32, 43, 44 

2
 Βλ πρ 28 και πρβλ. πρ 52, 32, 25, 40, 41, 42, 43 

3. Βλ πρ 32 και πρβλ πρ 26,28, 41, 40, 52, 42, 43, 39, 38 
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5) Στο χορό παρουσιάζονται και ανανεώνονται σημαντικοί θεσμοί της 
ιληνικής παράδοσης, όπως φιλία, οικογένεια, συγγένεια και κύρια η 
ιλοξενία. 

6) Ο χορός στο πανηγύρι αποτελεί ευκαιρία για να εμφανισθούν οι κά-
Ηκοι κάθε χωριού στην ευρύτερη περιοχή και ευκαιρία για προβολή της 
Γομικότητας, ιδιαίτερα των νεαρών ατόμων. 

7) Η παρουσία μουσικών οργάνων, η συμμετοχή μαγαζιών, η ευρεία 
ϋμμετοχή, η φιλοξενία, η διάρκεια του πανηγυριού, δίνουν ξεχωριστό 
}ώμα στη γιορτή και στο χορό. 

8) Ο χορός στο πανηγύρι γίνεται ο ίδιος τόπος φιλοξενίας. 
9) Ο χορός γίνεται επίσης τόπος γνωριμιών, επαφής, επικοινωνίας, 

υχαγωγίας, δηλαδή γίνεται τόπος ανάπτυξης σχέσεων. 

2.1.3. Απόκριες 

Στη γιορτή της Αποκριάς ο χορός αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο, με κο-
ύφωση την τελευταία Κυριακή, "στς μιγάλις Απουκρές"'. Η εξέταση του 
ορού γίνεται παράλληλα με άλλα γεγονότα που πλαισιώνουν το χορό 
αι συναποτελούν έτσι την αποκριάτικη έκφραση. 

Την Κυριακή το μεσημέρι μετά το φαγητό σε κάθε χωριό οι κάτοικοι 
υναντιούνται σε κεντρικούς δρόμους, σε πλατείες, αλώνια και σε αυλές 
ων μαγαζιών, όπου, κατά γειτονιές, δημιουργούνται συντροφιές και παί-
ουν παιχνίδια όπως "τσούγκρα κι καβάλοι', "τσιλίκ(ι)', "στριφτό', 
αακριά γαϊδάρα' - άνδρες και παιδιά, - ενώ οι γυναίκες παίζουν "του 
τχοινάκ(ι)', "του τυφλουπάν(ι)'. Κυρίαρχο παιχνίδι αντρών και γυναικών 
ίναι οι "σουμάδες". Στο χωριό Σκαλούλα την πρώτη σουμάδα συνη-
ίζεται να "τ'ρίν(ει)' ο ιερέας.1 Ως στοίχημα του παιχνιδιού είναι το κέ-
ασμα του κρασιού: "του κρασί του πίναμι μι τα χαρανιά'.2 Ακούγονται 
ατιρικά λόγια, γέλια, στοιχήματα. Στη συνέχεια, οι άνδρες κυρίως, 
ιεταμφιέζονται, "γίνουνται προυσουπίδιζ', και οι γυναίκες στήνουν 
;ορούς στους οποίους συμμετέχουν και οι μεταμφιεσμένοι: 

"Ντνόμασταν πάρεις - πάρεις, νυφ', γαμπρός, παπάς. 
Φοράγαμι κδούνια γύρου - γύρου, βάζαμι ταψά, κόσκινα 
στου κιφάλ(ι). Φτιάναμι αρκούδις. Ντύναμι τα 
γαϊδούρια. Φτιάναμι φέριτρα μι πιθαμένου, χήρις. 
Κλαίγαμι του πιθαμένου. Κάναμι τάχαμ ' γάμου. 
Βάζαμι μπρουστά μας ξύλα κι τα κνάγαμι. Ρίχναμι στάχτις".3 

Σε κεντρικά σημεία του χωριού γίνεται ξεφάντωμα από φωνές, θορύ-

1. Βλ πρ 59 και πρβλ πρ 60, 61 

2 Βλ. πρ 25 και πρβλ πρ. 43, 52, 53, 32, 24 

3 Βλ. πρ. 5 και πρβλ πρ 6, 31, 59, 24, 36, 39, 31, 30, 52 

91 



βους, τραγούδια. Άνδρες και γυναίκες χορεύουν μαζί, υπό τον όρο ότι 
πιάνονται στο χορό ως συντροφιές συγγενικές, φιλικές. Οι μεταμφιε
σμένοι δεν επιτρέπεται να χειρονομούν προς τις γυναίκες: 

"Οι χεφουνομίις απαγουρεύουνταν, μπόργι να σι 
σκουτώσ' ου άλλους άμα τ' πείραζις του κουρίτσι τ' ή 
τη γυναίκα τ' ή συγγενισσά τ', ας ήσαν μασκαράς"'. 

Στην Αμυγδαλιά συμμετέχει και ο ιερέας στο χορό: 
"Χόριυι ου Παπαντρέας του τραγούδ': "Μάνα του θάμα 
που 'δα ψες..."κι χόρευι κι πήδαγι. Καλό ήταν να 
χουρεύ κι ου παπάς, δε του παραξήγαγι κανένας"'.^ 

Το βράδυ, κατ' έθιμο συνδειπνούν πολλές οικογένειες συγγενικές και 
γειτονικές, με προσφορά φαγητών, όπου κυριαρχεί η τυρόπιτα. Τραγου
δούν, χορεύουν, μεταμφιέζονται και ως μεταμφιεσμένοι, άνδρες και γυ
ναίκες, ανταλλάσσουν επισκέψεις σε σπίτια του χωριού: 

"Χάν(ει) η μάνα του πιδί, γίνιτι τ'ς κακουμοίρας 
σ' ούλου του χουριό. Τραγούδια, χουροί, αστεία, 
πειράγματα, ντφεκιές, γέλια, ούλα μαζί στα σπίτια. 
Μόνου τα μκρά πιδιά κλαίγαν, γιατ' σκιάζονταν απ' τ'ς 
μασκαράδις" .2 

Πριν από το δείπνο συνηθίζεται ο πυροβολισμός από τον οικοδε
σπότη, με τον οποίο απευθύνεται σε συγγενική ή φιλική κατοικία. Ο πυ
ροβολισμός συνοδεύεται με τη φράση: "καλώς να σ' εύρου". Η απάντηση 
γίνεται με πυροβολισμό και με τη φράση "καλώς να 'ρθεις1'.3 

Το βραδινό αποκριάτικο γλέντι συνεχίζεται συνήθως ώς το ξημέρωμα 
με τραγούδια, χορό, ευθυμία: 

" Τα λέγαμι ούλα τα τραγούδια αυτές τ'ς μέρις, κι 
πάαιναν τα γέλια σύννιφου. Τραγούδια ξισκέπαγα".4 

Τα τραγούδια αυτά χαρακτηρίζονται από ελευθεροστομία και αθυ
ροστομία. Τραγουδιούνται από άνδρες και γυναίκες κύρια ηλικιωμένες. 

Ο χορός κατά τις Απόκριες έχει και το κωμικό στοιχείο. Χορεύουν 
όλους τους χορούς και επιπλέον οι άνδρες χορεύουν τους χορούς: το Πι
πέρι, το Μουγγό και τα Σέλια, με έντονο το κωμικό, σατιρικό στοιχείο. 

Ο χορός κατά τις Απόκριες είναι στοιχείο ενσωματωμένο στο χαρα
κτήρα της γιορτής, όπου διακρίνεται ψυχαγωγική έκφραση με παιχνίδια, 
τραγούδια σκωπτικά, σατιρικά, πειράγματα, αστεία, μεταμφιέσεις, πρά
ξεις σατιρικές, κωμικές. Παράλληλα εντοπίζεται ο ενωτικός χαρακτήρας 

1 Βλ πρ 5 και πρβλ πρ 6, 7, 45, 41, 40, 42, 43 

2. Βλ. πρ. 24 και πρβλ πρ 26, 30,55, 52, 40, 41, 42, 43, 32 

3. Βλ πρ 25 και πρβλ πρ 42, 43, 44, 32, 26, 28, 52, 42 

4 Βλ παράρτημα τραγουδιών 1 6 
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ΐς γιορτής σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο και κυρίως σε σχέση με τη 
ϋγγένεια, όπου το κατ' έθιμο βραδινό δείπνο και το γλέντι συγγενών έ-
Di σημαντική θέση και συμβάλλει στην ενίσχυση, στην ανανέωση των 
υγγενικών σχέσεων. 

2.1.4. Γιορτές - Κυριακές 

Μετά το Πάσχα, κατά τις Κυριακές και τις άλλες "βαριές" χριστια-
κές γιορτές, όπως του Αγ. Κωνσταντίνου, του Αγίου Πνεύματος κ.λπ., ο 
3ρός συνήθως είναι τακτικό γεγονός. 

Το σημείο που γίνεται χορός συνήθως δεν είναι καθορισμένο, με εξαί-
:ση τα χωριά που έχουν ένα κεντρικό χοροστάσι, όπως π.χ. το Αιγίτιο, 
αρούτες. Στα άλλα χωριά ο χώρος του χορού καθορίζεται από το 
;γονός που δημιουργεί την αφορμή για γενικό χορό, μετά το μεση-
εριανό φαγητό. Αφορμή δημιουργίας γενικού χορού μπορεί να είναι, 
\λοτε ομάδα ανδρών που γλεντάει σε αυλή μαγαζιού με όργανα ή όχι 
ai η οποία γίνεται αφορμή για συγκέντρωση των κατοίκων, για να "βι-
λήσνι κι να χορέψν(ι)',1 και άλλοτε το ξεκίνημα μπορεί να οφείλεται σε 
ρωτοβουλία των οργανοπαιχτών και ιδιαίτερα του "Γύφτου - Ταρα-
πούρα". Όταν απουσιάζουν τέτοια γεγονότα τότε συνήθως κορίτσια και 
αντρεμένες γυναίκες αρχίζουν το χορό, κατά γειτονιές, συνήθως με 
ντίφωνο τραγούδι ή γραμμόφωνο. Ο χορός γενικά γίνεται με βάση τις 
ενικές αρχές που διέπουν το χορό και διαρκεί ώς το ηλιοβασίλεμα. 

Ο χορός κατά τις γιορτές και τις Κυριακές είναι εκδήλωση ανάπαυσης 
πό τις εργασίες, λόγω γιορτής, και συγχρόνως είναι ευκαιρία συνάντη-
ης και ψυχαγωγίας. 

2.1.5. Ανάληψη 

Η γιορτή της Αναλήψεως γιορτάζεται στο βουνό, "στς στρουγκις", 
που ζουν μαζί κατά την καλοκαιρινή περίοδο οι κτηνοτρόφοι ως "πα-
έις". Στις στρούγκες προσκαλούνται όλοι όσοι είναι "σπτάτις", δηλαδή 
εν είναι κτηνοτρόφοι: 

" Του χουριό άδειαζι ικείν(η) τ'μέρα, ούλοι οι σπτάτις 
έρχουνταν στς στρούγκις, δεν έμεινι κανένας 
παραπουνούμινους, μι τα χέρια γιομάτα πίτις".2 

Μετά από τη θεία λειτουργία ο ιερέας μεταβαίνει στο βουνό όπου ευ-
ογεί ποίμνια και στρούγκες. Ο ιερέας γευματίζει σε όποια στρούγκα θα 
οεθεί το μεσημέρι. Αρχίζουν το χορό μετά από "τραπεζού" τραγούδια: 

" Θ(υ)μάμι π'αργούσαμι να σκουθούμι για χουρό κι 

ι Βλ. πρ 5 και πρβλ. Rp 36, 41, 32, 33, 45, 40, 42, 4 

2 Βλ πρ 24 και πρβλ. πρ 26, 43,5, 59, 40, 41, 43, 51, 49 
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σκώνιτι ου παππάς κι πιάνιτι απού ένα κέθρο κι άρχισι 
του χουρό μουναχός τ"'.1 

Το βουνό αντηχεί από τραγούδια, φωνές, ντουφεκιές με σύνθημα ε
πικοινωνίας το " καλώς να σ' εύρου' από στρούγκα σε στρούγκα. Η γιορτή 
διαρκεί μέχρι το ηλιοβασίλεμα, οπότε επιστρέφουν στο χωριό φέρνο
ντας μαζί τους, ως δώρα, γαλακτοκομικά προϊόντα. Ιδιαίτερα πλούσια εί
ναι αυτή η προσφορά προς τον ιερέα: 

"Ούλημέρα πάαινι ου χουρός γόνα. Γλέντια τρικούβερτα 
απ' τ'νιά ακρ' στου βνο μέχρι τ'ν άλλη. Ήταν πουλλές 
στρούγκις κι σι κάθι μία ήταν 30 - 50 νουματέ(οι). 
Αρνιά ψτά, γιαούρτις, πίτις, κρασί, κι του βράδ' γυρίζαμι 
φουρτουμένοι στου χουριό μι τυριά γάλατα, ειδικά ου 
παπάς μάζευι του τυρί για ούλη τ'χρουνιά'.2 

Το βράδυ, συνήθως, όταν υπάρχουν μουσικά όργανα το γλέντι συνε
χίζεται στο χωριό, " γλεντάγαμι μέχρι να ξμερώσ". Η γιορτή της Ανα
λήψεως κατατάσσεται μεταξύ των πιο σημαντικών γιορτών στην περιο
χή, σύμφωνα με την εντόπια αντίληψη. 

Το τραγούδι κι ο χορός στο βουνό ως γιορταστική και κοινωνική εκ
δήλωση δηλώνουν την απανταχού θέση τους, τον ενωτικό χαρακτήρα και 
την ιδιαίτερη σχέση τους σ' αυτήν την περιοχή με την ποιμενική ζωή. Η 
εκδήλωση αυτή σχετίζεται με την επαγγελματική ζωή και την χαρακτη
ρίζει η φιλοξενία, το ψυχαγωγικό στοιχείο, χωρίς να απουσιάζει όμως και 
το στοιχείο της χριστιανικής θρησκείας από την όλη εκδήλωση. 

2.1.6. Ριζικάρια 

Στις 24 Ιουνίου, του Αγ. Ιωάννου, τα ανύπανδρα κορίτσια γιορτάζουν 
τα "ριζικάρια". Σε αυτήν τη διαδικασία περιλαμβάνονται εθιμικές πρά
ξεις που έχουν ως σκοπό την ανεύρεση του "ριζικού', της τύχης, η οποία 
αφορά τον μέλλοντα σύζυγο και τελούνται συνήθως στην αυλή του 
σπιτιού της οργανώτριας νέας, που βρίσκεται σε ηλικία γάμου. 

Ο χορός αποτελεί την τελική φάση του εθίμου. Το χορό ανοίγει η ορ
γανώτρια που φιλοξενεί τα άλλα κορίτσια. Η θέση των κοριτσιών στον 
κύκλο γίνεται με βάση την ηλικία και χορεύουν ως πρώτες με βάση τη θέ
ση που κατέχουν στον κύκλο. Ο χορός γίνεται με αντίφωνο τραγούδι ή με 
γραμμόφωνο αργότερα. 

Εθιμικά τραγούδια του χορού δεν υπάρχουν. Κατά την τέλεση του εθί
μου απαγγέλλουν στίχους.3 Ως θεατές συμμετέχουν και παντρεμένες γυ
ναίκες, κυρίως της γειτονιάς. 

ι Βλ πρ. 55 και πρβλ. πρ 32, 52, 31, 36, 39 

2 Βλ. πρ 32 και πρβλ πρ. 24, 42, 29, 55 

- Βλ. παράρτημα τραγουδιών 1 7 
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"Χουρέυαμι ούλις για του καλό μέχρι να βασλέψ' ου 
ήλιους. Ιμείς ιυκιρία ψάνχαμι για τραγούδ' κι για 
χουρό. Μας κιρνάγαν κιόλα, λέγαμι αστεία, πείραζι η 
μία τ'ν άλλη, δίναμι ιυχές. Τα περιμέναμι πώς κι πώς 
τα ριζικάρια" y 

Ο χορός των ανύπανδρων κοριτσιών κατά τα ριζικάρια μπορεί να θεω-
)ηθεί ως επισφράγιση των εθιμικών πράξεων που αφορούν το έθιμο της 
ινεύρεσης της τύχης, όπου με τη σύνδεση τους σε κύκλο χορού φαίνεται 
>τι το προσωπικό στοιχείο, το "ριζικό", εντάσσεται εν τέλει στην κοινή 
ύχη και ζωή. Η θέση που παίρνουν στον κύκλο γίνεται μέσον συνειδητο-
τοίησης της ηλικίας σε σχέση με το γάμο. Είναι επίσης ευκαιρία για συ-
'άντηση, για καλλιέργεια και ανάπτυξη σχέσεων και ευκαιρία για ψυχα
γωγία. 

2.1.7. Ονομαστικές γιορτές 

Στις ονομαστικές γιορτές συνηθίζεται να εορτάζεται το ανδρικό φύλο. 
ίε κάθε γιορτή μετά από τη θεία λειτουργία, όπου συνήθως συμμετέχουν 
>λοι οι εορτάζοντες, οι άνδρες ως συντροφιές επισκέπτονται όλους τους 
;ορτάζοντες. 

"Ούλη μέρα πααίναμι για χρόνια πουλλά. Στου σπίτ' 
π' γιόρταζι γινόταν γάμους. Πέρναγι ούλου του χουριό. 
Τραγδάγαμι στου δρόμου πααίνουντας κι του συνεχίζαμι 
στου σπιτ' κι χουρεύαμί'.2 

Το βράδυ καταλήγουν στον πλησιέστερο εορτάζοντα συγγενή, όπου 
τυμμετέχουν και οι γυναίκες. Σε κάθε σπίτι το γλέντι διαρκεί συνήθως ό-
αι τη νύχτα. 

"Ίου ξμερώναμι στ'ς γιορτάδις, κι γλεντ' ζιστό, μι 
πουλύ κεφ".3 

Το τραγούδι και ο χορός κατά τις ονομαστικές γιορτές μεγεθύνει και 
^αμπρύνει την προσωπική ημέρα των εορταζόντων. Είναι τιμητικές εκδη
λώσεις εκ μέρους των συγχωριανών προς το πρόσωπο και την οικογένεια 
"ου και παράλληλα σημαντικές ευκαιρίες για επικοινωνία και ψυχαγωγία. 
Γο "αν(οι)χτό σπίτ"4 προς όλο το χωριό "πρέπει" να τύχει ιδιαίτερης 
ιμής. Ο χορός και το τραγούδι επισημαίνουμε, ότι ανήκει στους τρόπους 

1 Βλ πρ 36 και πρβλ πρ 40, 41, 33, 51, 40, 52 

2 Βλ πρ 19 και πρβλ πρ 26, 28, 29, 6, 52, 15, 36, 32, 26, 28 

3 Βλ πρ. 24 και πρβλ πρ 17, 20, 26, 28, 25, 28, 26, 52, 40 

ι Βλ πρ 32 και πρβλ πρ 41, 43, 44, 45, 30, 34, 36, 28, 2 
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έκφρασης τιμής, σεβασμού, υπόληψης, εκτίμησης δηλαδή είναι έκφραση 
σχέσεων και συγχρόνως είναι ευκαιρία για συνδιασκέδαση. 

2..2. Ο χορός στην καθημερι νή ζωή 

Ο χορός είναι συνήθως γεγονός της καθημερινής ζωής, σε σπίτια και 
σε μαγαζιά. 

α. Η οικογενειακή συγκέντρωση στο σπίτι, κυρίως κατά τα βράδια του 
χειμώνα, χαρακτηρίζεται από το ψυχαγωγικό στοιχείο του τραγουδιού 
και του χορού. Συνήθως τα παιδιά χορεύουν και οι ενήλικες τραγουδούν: 

"Πιάναμι κάνα τραγούδ' κι του ένα τραγούδ' φέρνει τ'άλλου κι 
πιάναν τα πιδιά τουχουρό κι είχαμι παγγύρ' καθιβράδ".^ 

Πολλές φορές το οικογενειακό γλέντι αναπτύσσεται με τη συμμετοχή 
συγγενών και φίλων: 

" Τότι ου κόσμους δε κλείνιταν στα σπίτια τ'ς, πααίναμι 
στ'ς συγγινίδις κι μ' ένα κυδών(ι) ή λίγου μπακαλιάρου 
στ' θράκα, αξαρμύριαγου, πάινι γόνα του τραγούδ' κι ου 
χουρός. Τ διασκιδάζαμι τ' φτώχεια μας"2 

β. Στα μαγαζιά, συνήθως το βράδυ, οι άνδρες συχνά επίσης δημιουρ
γούν γλέντια: 

"Οι άντριςβγαίναμι όξω σταμαγαζά. Καμόσιν(οι) 
κρυμμένοι δε βγαίναν πουτέ'? 

Συζητούν θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με την εργασία, τον 
καιρό, την κοινωνική ζωή, δημιουργούνται και αντιπαραθέσεις, φιλονι
κίες. Σημαντική θέση όμως κατέχει το τραγούδι και ο χορός: "μι κανιά 
ρέγγα πίναμι κάνα πουτράκι, πιάναμι κάνα τραγούδ' κι ανάλογα μι του 
κεφ' του στρώναμι κι στου χουρό'4. Όταν υπάρχουν οργανοπαίχτες πολ
λές φορές συνδιασκεδάζουν, όπως δείχνουν οι παρακάτω μαρτυρίες ορ
γανοπαίχτη: 

"Μας έπαιρνε η αυγή'5 

ή 
"Επειδή πίναμι μπόλικου, για να μπουρούμι να βρούμι 
του σπίτ'μεσ' στου σκουτάδ', φτιάναμι κουκουέρια 
φεύγουντας απ' του σπιτ' για του μαγαζί.6 

1. Βλ πρ 29 και πρβλ πρ 56, 32, 43, 5, 30 

2 Βλ πρ. 24 και πρβλ πρ 29, 32, 25, 41, 28 

3 Βλ πρ 26 και πρβλ πρ. 25, 39, 52, 28, 5, 1, 2, 35 

4 . Βλ πρ 29 και πρβλ πρ 25, 43, 39, 29, 60, 32 

s . Βλ πρ 30 και πρβλ πρ 29, 43, 44, 20 

e . Βλ πρ 29 και πρβλ. πρ 43, 25, 32, 30, 25 
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Οι γυναίκες, συνήθως, δεν διαφωνούν μ' αυτές τις συναντήσεις των 
/δρών, εκτός των περιπτώσεων όπου παρουσιάζονται ακρότητες. 

"Άντρις είνι, τι να κάν(νι) στου σπίτ'. Θα βγούνι κι 
όξω να ξεσκάσνι, να γλεντήσνι, ιμείς οι γυναίκις 
είχαμι τις δκές μας ώρις για τέτοια. Μιρικές φουρές 
του παράκαναν κι δε γνοιάζουνταν για σπίτ'. Ήταν 
μιρικοί κούπα κι κανάτα".^ 

Πολλές φορές το γλέντι είναι και κατάληξη της καθιερωμένης 
λιψάς" αιγοπροβάτων, όπου η πράξη αυτή είχε ως σκοπό και τη συνά-
•ηση, το φαγοπότι και το γλέντι. 

"Μι τα κλιμμένα κάναμι του καλύτιρου γλέντ'. Ξέραμι οτ' 
αύριο θα λείπ' του θκο μας απ' του μαντρί, αλλά τούχαμι 
καλύτερου να φάμι του ξένου.Τίπαλλ(η)κάρια θάμασταν 
άμα δε μπόργαμι να κλέψουμι ένα κι να του γλιντήσουμι".2 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η παρουσία του τραγουδιού και του χορού 
την καθημερινή ζωή, ως τρόπος έκφρασης και ζωής, μπορ.εί να θεωρηθεί 
:μα πολυδιάστατο και πολυσήμαντο. Ο καθημερινός, ημερήσιος, σκλη-
ίις αγώνας επιβίωσης της οικογένειας κλείνει, επισφραγίζεται με τρα-
)ύδι και χορό. 

Είναι ένα σημαντικό γεγονός που φανερώνει κατάφαση προς τη ζωή 
ιι προσδοκία για το δυνατό καλύτερο. Οι δύσκολες συνθήκες ζωής και 
) ιδιαίτερα χαμηλό βιοτικό επίπεδο δεν γίνονται λόγοι εμποδισμού τέ-
>ιας έκφρασης: "Γλεντάγαμι τ' φτώχεια μας, δεν αφήναμι να μας παρ' 
ττ' κάτ"? Κύρια φροντίδα είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων, για την 
ιθημερινή συντήρηση και η ανεύρεση τρόπων τέτοιων που να 
ψβάλλουν στη διατήρηση της χαράς και του ενθουσιασμού στη ζωή. Η 
^διασκέδαση συγγενών, φίλων σε καθημερινή μέρα, δείχνει σχέση, 
χαφή. Δείχνει τάση για αποφυγή της ατομικής και της οικογενειακής 
ιομόνωσης. Δείχνει τάση ενωτική. 

Το τραγούδι και ο χορός ως οικογενειακή εκδήλωση φανερώνει οι-
>γενειακή ευχαρίστηση, γαλήνη, συνοχή. Δείχνει τη χαρά της συνύπαρ-
ΐς των μελών της οικογένειας, τη χαρά της συνεύρεσης. 

Το τραγούδι και ο χορός είναι ενωτική δύναμη για την οικογένεια και 
] συγγένεια και δύναμη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής. 
.ιτή η έκφραση έχει και παιδευτική σημασία για τα παιδιά. Μέσω αυτής 
ΐς έκφρασης τα παιδιά συλλέγουν πληροφορίες που αφορούν τη ζωή, 
ς σχέσεις, την παράδοση, το χορό και το τραγούδι. 

ι Βλ. πρ 33 και πρβλ πρ 30, 10, 3, 43 

2 Βλ πρ 25, και πρβλ πρ 24, 29, 51, 56, 52, 47 

s Βλ πρ. 25 και πρβλ πρ 32, 26, 43, 44, 52, 38, 39, 40 
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Ο χορός στα μαγαζιά του χωριού είναι τρόπος έκφρασης των ανδρών. 
Τα φύλα δείχνουν κατάφαση στην ιδιαιτερότητα των εκφράσεων, εφ' ό
σον στην αντίληψη ανδρών και γυναικών η συνάντηση των ανδρών σε μα
γαζί, η δημιουργία παρέας με κορύφωση το χορό, θεωρείται ως έκφραση 
ανδρική. Το τραγούδι κι ο χορός είναι καταλυτικό μέσον των αντιθέσεων 
και είναι μέσον που συμβάλλει στην εξισορρόπηση των διαπροσωπικών 
σχέσεων. Συμβάλλει επίσης στη δημιουργία συντροφιάς και έτσι στην 
ενδυνάμωση του ατόμου για την αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών 
ζωής. Είναι μέγιστη ευκαιρία εκτόνωσης και ψυχαγωγίας, σε συνδυασμό 
και με την ευφροσύνη που παρέχει το κρασί, ενώ πολλές φορές το 
γλέντι αποτελεί και απόδειξη "παλληκαριάς". 

Ο χορός στην καθημερινή ζωή δείχνει ότι έχει και θεραπευτικό χαρα
κτήρα εφ' όσον λόγω του ψυχαγωγικού του χαρακτήρα συμβάλλει στην 
απαλλαγή από την καθημερινή κόπωση και έτσι στην απελευθέρωση από 
πιέσεις της καθημερινότητας. 

Αμπελοκαλλιέργεια 
"Πιρκαλιά ή φτιά'1 ονομάζεται το φύτεμα αμπελιών, όπου προσφέ

ρεται εργασία από φίλους και συγγενείς, άνδρες και γυναίκες, περίπου 
50 άτομα. Ο οικοδεσπότης στη συνέχεια προσφέρει στο σπίτι του δείπνο 
ευχαριστίας, όπου παρέχεται η ευκαιρία για δημιουργία γλεντιού. Το γλέ
ντι ενισχύεται και από τη χρονική εποχή - μήνας Φεβρουάριος, Μάρτιος -
όπου οι ευκαιρίες χορού με ευρεία συμμετοχή είναι σπάνιες, λόγω των 
καιρικών συνθηκών. Η εργασία αυτή, σχετιζόμενη με τη δημιουργία και
νούργιου αμπελιού και την αύξηση της παραγωγής κρασιού, τιμάται ιδιαί
τερα με τραγούδι και χορό, εφ' όσον το κρασί θεωρείται ως απαραίτητο 
στοιχείο για τη διατροφή, την ψυχαγωγία, τη ζωή. Επισημαίνουμε εδώ ότι 
η σημασία που αποδίδουν στο κρασί, έχει περάσει και στο δημοτικό τρα
γούδι. 

"... φέτος τ'αμπέλια δε κάνανε σταφύλια 
αμάν, αμάν Βασίλω και τί κρασί θα πιούμε ..." 

Στράτευση 
Οι " συγκηρουτοΓ ,2 δηλαδή οι νέοι που πρόκειται να στρατευθούν συγ
χρόνως, προγραμματίζουν γλέντι σε μαγαζί του χωριού. Είναι το πρώτο 
τους γλέντι σε μαγαζί: 

" Του πιριμέναμι πώς κι πώς να γλιντήσουμι κι μεις σι 
μαγαζί Μέχρι τότι ιμείς δε πααίναμι στα μαγαζά. 
Ικείνου του βραδ' πίναμι, τραγουδάγαμι, χουρεύαμι π' θα 
φεύγαμι απ' του χουριό. Μέχρι τότι δεν είχαμι ούτι 

ι Βλ πρ. 5 και πρβλ πρ. 52, 32, 60, 51, 33, 45 

2 Βλ πρ 53 και πρβλ πρ 43, 36, 6, 55, 52, 32, 39 
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φράγκου στ' τσέπη //«ς".1 

Το συγκεκριμένο γλέντι σε μαγαζί είναι η απαρχή της εισόδου των νέ-
ν στη ζωή των ενηλίκων ανδρών. Παράλληλα είναι αποχαιρετιστήρια 
(δήλωση προς την "πολιτική" ζωή και το χωριό. Είναι αποδοχή και κα-
ίφαση προς την παρούσα κοινή πορεία, που αφορά τη στράτευση. Εί-
ai το τελευταίο ευχάριστο γεγονός στο χωριό, που θα χρησιμεύσει ως 
:τική ανάμνηση για επιστροφή, και το οποίο το χαρακτηρίζει τάση ε-
Λ)τική. 

2.3. Γεγονότα προσωπικής ζωής - ορόσημα: (βάφτιση, αρραβώνας, 
άμος) 

Σε σημαντικά γεγονότα, τα οποία αφορούν την προσωπική ζωή παι-
ού, η οικογένεια προσκαλεί συγγενείς και φίλους ώστε να συνδράμουν 
ΓΟ γεγονός και να δοθεί έτσι διάσταση της σημαντικότητας του γεγο-
ίτος. Οι εκδηλώσεις αυτές δηλαδή αφορούν σημαντικές στιγμές της ζω-
; των παιδιών, όπου ο χορός κατέχει ουσιαστική θέση. 

2..3.1. Βάφτιση 

Το μυστήριο της βάφτισης καταλήγει σε οργανωμένο γλέντι. Η οι-
3γένεια έχει προσκαλέσει συγγενείς και φίλους. Μετά το μυστήριο της 
ίφτισης η οικογένεια προσφέρει στο σπίτι γεύμα σε προσκεκλημένους, 
εταξύ των οποίων εξέχουσα θέση έχει ο νουνός και η νουνά. Το γλέντι 
3χίζει με "τραπεζού" τραγούδια. Παράγοντες που προσδιορίζουν τη 
ψμετοχή ή όχι μουσικών οργάνων στο γλέντι είναι: το οικονομικό επί-
εδο της οικογένειας, η ύπαρξη ή όχι οργανοπαιχτών στο χωριό, η μουσι-
3χορευτική παράδοση της οικογένειας. Αυτό αφορά γενικά όλα τα 
3ρευτικά γεγονότα που δημιουργεί η οικογένεια. 

Το χορό αρχίζει η νουνά, τη συνοδεύει ο πατέρας του παιδιού και συ-
:χίζουν στον κύκλο ο νουνός, η μητέρα, οι πλησιέστεροι συγγενείς του 
3UVOU και εν συνεχεία του πατέρα. 

"Σταβαφτίσια γίνιτι γλεντ' τρικούβερτου. Όσα πιδιά κ' 
νάχνι οι γουνίδις, δε τα κάναν κρυφά τα βάφτισα, όση 
ν(η) φτώχεια κι αν έχνί'2 

Η διάρκεια του γλεντιού εξαρτάται από τις διαθέσεις των συμμετε-
3ντων. 

ι Βλ πρ. 53 και πρβλ. πρ 52, 36, 24, 36, 30 

2 Βλ. πρ 32 και πρβλ πρ 41, 29, 34, 25, 24, 59 
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2.3.2. Αρραβώνες 

Οι "'αρριβώνις" γίνονται Σάββατο βράδυ στο σπίτι της νύφης, όπου 
φιλοξενούνται οι προσκεκλημένοι του γαμπρού και της νύφης. Γαμπρός 
και προσκεκλημένοι του κατευθύνονται με πομπή προς το σπίτι της 
νύφης, τραγουδώντας τη "Νερατζούλα φουντωμένη...".1 Γίνεται το τε
λετουργικό των αρραβώνων. Ο αρραβώνας ανακοινώνεται στο χωριό με 
τρεις πυροβολισμούς,τελούνται τα έθιμα, ανταλλάσσονται ευχές και 
"στρώνονται' τα τραπέζια για φαγητό, μέσα στο σπίτι ή στην αυλή, 
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Μετά το φαγητό, τα τσουγκρίσματα 
και τις ευχές "καλορίζκα, να μας ζήσν(ι)' κ.λπ., το γλέντι αρχίζει "το σόι" 
του γαμπρού με το τραγούδι "τραπεζού": 

"εμείς εδώ δεν ήρθαμι να φάμι κι να πιούμι." 
και απαντά το σόι της νύφης: 

"καλώς τα τα μπιρμπίλια μας..Λ2 

Μετά από πολύωρο τραγούδι "τραπεζού" αρχίζει ο χορός.3 Πρώτη στο 
χορό είναι η νύφη, την κρατάει ο γαμπρός και ακολουθεί, η οικογένεια 
του - πατέρας, μάνα, αδέρφια, κατά σειρά ηλικίας - και στη συνέχεια 
"πιάνονται', κατά τον ίδιο τρόπο, τα μέλη της οικογένειας της νύφης. 

Προσδιοριστικός παράγοντας του αριθμού των χορευτών στο χορό 
είναι ο χώρος. Αφού χορέψει η νύφη, ο γαμπρός, η μητέρα και ο πατέρας 
του, στη συνέχεια την προτεραιότητα έχουν οι γυναίκες από την οικογέ
νεια του γαμπρού, όπου η σειρά καθορίζεται κύρια από την ηλικία, και 
ακολουθούν οι άνδρες. Το ίδιο ισχύει και για την οικογένεια της νύφης. 
Όλα τα άτομα "τα κρατάει' η νύφη για να χορέψουν, ενώ την αντι
καθιστά ο γαμπρός, όταν η νύφη δυσκολεύεται να κρατήσει άνδρες. Ο 
χορός μπορεί να γίνεται με μουσικά όργανα ή με τραγούδι αντίφωνο. 

Το γλέντι διαρκεί συνήθως μέχρι τα ξημερώματα. 
"Στ'ς αρριβώνις γίνιταν του καλύτερου γλέντ'. Κι μι 
νια κότα, άμα γίνουνταν ξαφνικά, του ξινιχτάγαμι. 
Βλέπ'ς οι γονίδις τ'ς νύφ'ς δεν είχαν στ'ς αρριβώνις 
πουλλές φρουντίδις, κι του διασκέδαζαν ουλ' νύχτα. 
Μέχρι πατώματα σπάγαμι απ' του κεφ' π' κάναμί'4 

Στους αρραβώνες συνυπάρχουν τα δύο " σμπιθιριά'. Αυτό οδηγεί σε 
συναγωνισμό τραγουδιού, ποτού και χορού. Οι συμπέθεροι του γαμπρού 
με το τραγούδι, το χορό και το μεράκι τους επιδιώκουν να φανούν πιο 

1 Βλ πρ. τραγουδιών 1 9 

2 ..Βλ. πρ. τραγουδιών 1.9 

3 Βλ πρ 41, και πρβλ. πρ 21, 35, 36, 40, 7 

ι . Βλ πρ 24 και πρβλ. πρ 25, 30, 32, 53 
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δυνατοί ακόμη και με πράξεις, όπως σπάσιμο πατωμάτων, θέλοντας έτσι 
να τονίσουν την παρουσία τους και να δείξουν υπεροχή. 

Όλα αυτά γίνονται σε εύθυμο, σε χαρούμενο τόνο. Το σόι της νύφης 
επιφυλάσσεται να ανταποδώσει και να επιδείξει τις δικές του χορευτικές 
ικανότητες, την αντοχή στο ποτό, τις ικανότητες στο τραγούδι κ.λπ. το 
επόμενο Σάββατο, κατά τα " γυρίσματα', όπου η οικογένεια του γαμπρού 
φιλοξενεί το σόι της νύφης. 

2.3.3. Γάμος. 

Ο χορός στα προζύμια 
Ο χορός, κατά τη γαμήλια διαδικασία, που διαρκεί συνολικά δεκαπέ

ντε ημέρες, παρουσιάζεται ως γεγονός ενταγμένο στη διαδικασία του 
γάμου. Η επίσημη έναρξη του γάμου γίνεται στα "προυζύμια"', την Τετάρ
τη το βράδυ, στο πατρικό σπίτι της νύφης και του γαμπρού αντίστοιχα, 
όπου ανακοινώνεται με πυροβολισμούς "το ανάπιασμά' των προζυμιών. 
Προσκεκλημένοι είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς των υποψηφίων μελλο
νύμφων. Με τη λήξη των εθιμικών διαδικασιών που αφορούν τα προζύμια, 
προσφέρεται κέρασμα στους καλεσμένους. Ανταλάσσονται ευχές και με 
το τραγούδι δημιουργείται ατμόσφαιρα χαρούμενη, εύθυμη, χορευτική.1 

Το χορό αρχίζει νύφη και γαμπρός αντίστοιχα και συνοδεύονται από τον 
αντίστοιχο πατέρα. Στη συνέχεια ακολουθεί η μητέρα και τα υπόλοιπα 
μέλη της οικογένειας. Το γλέντι μπορεί να διαρκέσει όλη τη νύχτα. Κα
θοριστικός παράγοντας είναι οι διαθέσεις των προσκεκλημένων και των 
μελών της οικογένειας, γαμπρού και νύφης. Ο χορός γίνεται συνήθως με 
τραγούδι αντίφωνο. 

Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι η μνήμη των ανθρώπων της πε
ριοχής, όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την εθιμική διαδικασία στα 
προζύμια, δεν μας προσφέρει πολλά στοιχεία, εφ' όσον ο γάμος γίνεται 
μεν κατά παράδοση μέχρι το 1965 περίπου, όμως δεν τελούνται όλες οι 
εθιμικές πράξεις, με αποτέλεσμα να έχουν ξεχαστεί. 

Ο χορός στα προικιά 
Το επόμενο σημείο που γίνεται ορός είναι "στα προικιά',2 την Πα

ρασκευή. Προσκεκλημένα είναι όλα τα κορίτσια του χωριού στο σπίτι της 
νύφης. Αφού "φτιάσνι του γυκου" προσφέρει η νύφη σε όλους τους 
συμμετέχοντες λουκούμι και κουφέτα, της εύχονται "καλουρίζκα, να 
ζήσιτι, η ώρα η καλή...", ανταλλάσσονται οι καθιερωμένες ευχές μεταξύ 
προσκεκλημένων και αρχίζουν το χορό με αντίφωνο τραγούδι.3 Πρώτη 

1
 Βλ. παράρτημα τραγουδιών 1 9.3 

2 Βλ πρ. 41 και πρβλ πρ 1, 3, 59, 53, 19, 56 

3
 Βλ παράρτημα τραγουδιών 1 9 4 
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στον κύκλο είναι η νύφη και στη δεύτερη θέση ανύπανδ,ρη αδερφή ή 
εξαδέρφη της νύφης, ενώ ακολουθούν οι ανύπανδρες συγγενείς και φίλες 
της νύφης. Η νύφη χορεύει δύο τραγούδια. Τα κατ' έθιμο τραγούδια κατά 
τη διαδικασία του γάμου φαίνεται ότι έχουν τύχει αντικατάστασης από 
τραγούδια ευρύτερης χρήσης, διότι στις μαρτυρίες άλλοτε απουσιάζουν 
λόγω λήθης και άλλοτε αναφέρονται δύο και τρία τραγούδια για την ίδια 
περίπτωση. Η πιό συχνή απάντηση είναι "ούλα τα τραγούδια τα λέγαμί'} 

Όλες οι προσκεκλημένες γίνονται κορυφαίες του χορού, με τη νύφη 
στη δεύτερη θέση. Συνήθως χορεύουν δύο τραγούδια, εκτός εάν 0 αρι
θμός των συμμετεχόντων είναι μεγάλος, οπότε χορεύουν ένα. Η σειρά 
για την πρώτη θέση στο χορευτικό κύκλο γίνεται με βάση τη θέση που 
κατέχουν σ' αυτόν, η οποία σχετίζεται με τη συγγένεια και την ηλικία. 
Συμμετέχουν συνήθως στο χορό και παντρεμένες γυναίκες, συγγενείς 
της νύφης, οι οποίες, ως έμπειρες, παρευρίσκονται κύρια με σκοπό να 
καθοδηγούν τα κορίτσια κατά τη διαδικασία του εθίμου. Ο χορός συνήθως 
διαρκεί μέχρι τη δύση του ήλιου. Τα προικιά είναι γυναικεία εκδήλωση 
αλλά μπορεί κάποια στιγμή να παρευρεθούν και άνδρες, π.χ. γαμπρός, 
πεθερός, πατέρας της νύφης κ.λπ. 

Το γλέντι του Σαββάτου 
Το βράδυ του Σαββάτου η οικογένεια της νύφης, κυρίως, αλλά και του 

γαμπρού, μετά από ειδική πρόσκληση, "κύλισμα', δημιουργεί γλέντι σε 
συγγενείς και φίλους, όπου το τραγούδι και ο χορός είναι σημείο κορύ
φωσης της συνάντησης των συμμετεχόντων. Προσκεκλημένοι είναι συνή
θως συγγενείς με βαθμό συγγένειας μέχρι και τα δεύτερα ξαδέρφια των 
γονιών των υποψηφίων. Αυτό φανερώνει σεβασμό προς το θεσμό της 
συγγένειας και ευρεία συμμετοχή. Οι προσκεκλημένοι έχουν εκ των 
προτέρων προσφέρει τα δώρα, τα οποία είναι: ψωμί με στολίδια, 
"πριβέντα", κρέας, κρασί και υλικά, ανάλογα με το φαγητό που θα προ
σφερθεί, για παράδειγμα κρεμμύδια για στιφάδο ή μακαρόνια, με σκοπό 
" να συνδράμουν κι να γίνει ου γάμου^'.2 

Ο γάμος γίνεται συνήθως κατά τη χρονική περίοδο του καλοκαιριού 
και κατά τους πρώτους φθινοπωρινούς μήνες, οπότε οι καιρικές συνθή
κες επιτρέπουν διαδικασίες υπαίθριες, "τραπεζώναμι όξου στς αυλέξ'? 
Τα μουσικά όργανα συνήθως θεωρούνται απαραίτητα. Συμβαίνει όμως 
άλλοτε να απουσιάζουν από τη μια οικογένεια, συνήθως του γαμπρού 
γιατί παραχωρήθηκαν στην οικογένεια της νύφης, επειδή πρόκειται για 
το τελευταίο γλέντι στο σπίτι της και άλλοτε να απουσιάζουν και από τις 

ι Βλ πρ 27 και πρβλ πρ. 41, 43, 1, 7, 56, 51, 33, 45 

2 Βλ πρ 32 και πρβλ. πρ 26, 28, 36, 41, 44, 56, κλπ. 

3 Βλ πρ 41 και πρβλ πρ 26, 28, 36, 41, 44, 56 
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δύο οικογένειες. Στην περίπτωση απουσίας μουσικών οργάνων το γλέντι 
γίνεται με την ανθρώπινη φωνή συνήθως μέχρι τις πρωινές ώρες. 

Το γλέντι της νύφης (Σάββατο) 
Το πρώτο τραγούδι είναι "τραπεζοΰ': "Νια Παρασκευή κι ένα Σαβ

βάτο βράδυ μάνα μ' έδιωχνε...".^ Αυτό το τραγούδι το τραγουδάει, όταν 
έχει τραγουδιστικές ικανότητες, η νύφη. Συνηθίζεται να ζητούν από τη 
νύφη να τραγουδήσει αυτή πρώτη.2 Ακολουθούν στη συνέχεια και άλλα 
καθιστικά τραγούδια, τσουγκρίζοντας και υψώνοντας συχνά τα ποτήρια, 
με ευχές προς τους γονείς και τη νύφη όπως "να ζήσουν", "η ώρα η 
καλή', "σα τα ψλάβνα", "να τςχαίριστί'. 

Μετά από πολύωρο τραγούδι και όταν φθάσουν σε ατμόσφαιρα 
χορού, συνήθως ο πατέρας της νύφης είναι το πρόσωπο που δημιουργεί 
το χορό. Στο χορευτικό κύκλο, που δημιουργείται αυτή τη στιγμή, η σειρά 
των χορευτών μελών της οικογένειας είναι: 

Πρώτη : Η νύφη 
Δεύτερος : Ο πατέρας της νύφης 
Τρίτη : Η μητέρα της νύφης 
Τέταρτη, πέμπτη κ.λπ, τα αδέρφια της νύφης όπου προηγούνται τα 

κορίτσια. Στη συνέχεια, αδερφές και αδέρφια του πατέρα της νύφης και 
της μητέρας της. Όταν συμμετέχει στο γλέντι νουνός και νουνά της νύ
φης παίρνουν θέση στο χορό, μετά από τους γονείς της.3 Σημαντικό είναι 
ότι ενώ προσέχουν το θέμα της σειράς στο χορό, κατά την αναζήτηση 
των πληροφοριών για το θέμα της σειράς, η απάντηση τους αρχικά είναι: 
"Αε τα παραξηγάγαμι ιμείς τότε αυτάνα, όπως τύχινι μπαίναμι".Λ Μετά 
όμως από ιδιαίτερες ερωτήσεις για ανεύρεση στοιχείων, όσον αφορά τη 
σειρά των χορευτών στον κύκλο, διαπιστώνεται ότι χόρευαν βάσει 
αρχών, αλλά αυτό φαίνεται ότι θεωρείται ως γεγονός φυσικό. 

Ο χορός της οικογένειας αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζεται από σοβα
ρότητα και συγκίνηση. 

Ο χορός μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τις πρωινές ώρες. Η νύφη σχεδόν 
πάντα βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Κατά τη χορευτική διαδικασία δεν 
παρατηρούνται αρνητικές τάσεις. Γενικά οι μαρτυρίες λένε ότι σέβονται 
ΓΟ γεγονός όλοι και φροντίζουν όλα να γίνονται "μι τάξη'... Αυτή η 
ηντίληψη οδηγεί διαρκώς στην τήρηση των γενικών αρχών που αφορούν 
ΓΟ χορό. Κύρια χαρακτηριστικά στον ολονύκτιο χορό είναι η χαρά, η 
ευθυμία, η διασκέδαση. 

1 Βλ παράρτημα τραγουδιών 19 5 

2 Βλ πρ 21 και πρβλ. πρ. 5, 15, 18, 30, 32, 33, 45 

3 Βλ πρ 41 και πρβλ. πρ 24, 33, 56, 50, 2, 59 

Ί Βλ πρ 27 και πρβλ. πρ 30, 37, 42, 7 
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Για το χορό της νύφης στην κορυφαία θέση του χορευτικού κύκλου 
προσφέρει κατά βάση χρήματα στους οργανοπαίχτες ο πατέρας, αλλά 
και η μητέρα, ο παππούς, η γιαγιά και συγγενείς. Ο πατέρας είναι το 
πρόσωπο που προσφέρει χρήματα και για τα υπόλοιπα μέλη της οικογέ
νειας, σε όλες τις περιπτώσεις όπου χορεύουν μέλη της οικογένειας του. 

Ο χορός κατά την ημέρα της γαμήλιας τελετής 
Ι. Πριν τη στέψη: 

α) Στο σπίτι του γαμπρού 
Στο σπίτι του γαμπρού από το πρωί βρίσκονται σε κατάσταση προ

ετοιμασίας. Βασική φροντίδα είναι να χρησιμοποιείται σωστά ο χρόνος 
για να βρεθούν στο σπίτι της νύφης την καθορισμένη χρονική στιγμή. 
Στην ερώτηση αν χορεύουν στο σπίτι του γαμπρού απαντούν: 

"Βιαζόμασταν να είμαστι στ'ν ώρα μας στου σπιτ' τ'ς 
νύφ'ς κι να τα κάνουμι ούλα σούστα. Δεν είνι ώρα για 
χουρό. Χόρευαν από λίγου γαμπρός κ' κμπάρους".1 

Χορεύουν επίσης όσοι δεν έχουν υπευθυνότητες που αφορούν το 
γάμο 

Με τα μουσικά όργανα ή με τραγούδι αντίφωνο κατευθύνεται συντρο
φιά συγγενών και φίλων από το σπίτι του γαμπρού " να πάνι να πάρνι του 
κουμπάρου'. Επανέρχονται στο σπίτι του γαμπρού, τελούνται τα έθιμα 
και ολοκληρωμένη πλέον η πομπή με αντίφωνα τραγούδια και με πρώτο 
το τραγούδι "ας παν' να ιδούν τα μάτια μου..." κατευθύνεται προς το 
σπίτι της νύφης. 

Χορευτική κίνηση δεν γίνεται στο δρόμο όπως συμβαίνει σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας Την πομπή στο δρόμο, σε όλες τις φάσεις της 
γαμήλιας διαδικασίας, την χαρακτηρίζει ύφος σοβαρότητας και όπως λέ
νε οι ίδιοι: 

"Ούλα έχνι τ'ν ώρα τς. Στου δρόμου τραγδάμι κι σέτι ου 
τόπους απ' του τραγούδ'. Λεν είνι σουστό να χουρουπδάμι 
μέσα στου δρόμου".2 

β) Στο σπίτι της νύφης 
Στο σπίτι της νύφης βρίσκονται σε κατάσταση προετοιμασίας για να 

υποδεχθούν "του σμπιθιριά' του γαμπρού και για την ολοκλήρωση των 
σχετικών εθίμων, που πρέπει να γίνουν μέχρι τη στιγμή της στέψης. 
Στην αυλή της νύφης γίνεται χορός - πριν την άφιξη της πομπής του γα
μπρού - με τη συμμετοχή της νύφης και ανύπανδρων, συνήθως, κορι
τσιών, που συνδέονται συγγενικά και φιλικά με τη νύφη.. Η νύφη συ
νοδεύει, "τς κρατάει", όλες να χορέψουν. Τη στιγμή που φθάνει η είδηση 

1 Βλ πρ 41 και πρβλ πρ. 24, 30, 56, 18 

2 Βλ πρ 24 και πρβλ. πρ 26, 41, 33, 56, 50, 30, 5, 6 κ λπ 
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ότι "έρχοντι οι σμπιθέρ", αμέσως η νύφη αποχωρεί από το χορό και ει
σέρχεται στο σπίτι "για να τ' ντυσνι" με τη νυφιάτικη φορεσιά, η οποία 
προσφέρεται από το γαμπρό εκείνη τη στιγμή. 

Ο χορός συνεχίζεται μέχρι τη στιγμή που η πομπή του γαμπρού πλη
σιάζει στην αυλή του σπιτιού της νύφης, οπότε διακόπτεται για να καλω
σορίσουν το συμπεθεριό του γαμπρού, να τους "ράνί' με ρύζι, να τους 
"κεράσνι" μεζέ και κρασί "στου ποδάρ", δηλαδή όρθιους, να ανταλλάξουν 
ευχές και να επιτελέσουν τα έθιμα. Στην περίπτωση που η νύφη κατάγε
ται από άλλο χωριό, τότε στο σπίτι της νύφης προσφέρεται γεύμα στο 
συμπεθεριό του γαμπρού.1 

Οι ευχές ανταλλάσσονται σε δυνατό τόνο και δημιουργείται ατμό
σφαιρα με ιδιαίτερο χρώμα και ένταση, κυρίως εκ μέρους του συμπεθε-
ριού του γαμπρού και συγγενών της νύφης οι οποίοι έχουν υπεύθυνα α
ναλάβει τη φιλοξενία της πομπής του γαμπρού.2 

Όταν η νύφη είναι έτοιμη εξέρχεται από το σπίτι της συνοδευόμενη 
από δύο άντρες, τον πατέρα της και το μεγαλύτερο αδερφό της. Όταν 
αυτοί απουσιάζουν, τότε οι δύο άντρες είναι θείοι ή ξαδέρφια .. Υποκλί
νεται προς τους συμμετέχοντες και οδηγείται στην αυλή, όπου δημιουρ
γείται χορός με κορυφαία τη νύφη. Τη συνοδεύει στη δεύτερη θέση κατά 
βάση ο πατέρας της ή ο αδερφός της. Στο χορευτικό κύκλο συμμετέχουν 
"απού εθίμου"^ μόνο τα μέλη της οικογένειας της νύφης, υπερήλικες και 
μικρά αδέρφια. Στην περίπτωση πένθους, για παράδειγμα η γιαγιά, έχει 
αντικαταστήσει το μαύρο χρώμα οπωσδήποτε με άλλο χρώμα σε σκούρο 
τόνο, όχι πένθιμο όμως, μόνο για την ημέρα του γάμου και χορεύει εκείνη 
τη στιγμή, "για το καλά', όπως λένε. Γι' αυτό το χορό λένε ότι "η νύφ' α-
φήν(ει) πινιτάδιξ''.4 Η λέξη " παινετάδεξ' χρησιμοποιείται σε κάθε περί
πτωση όπου ξενιτεύεται άτομο. Σ' αυτές τις περιπτώσεις δηλαδή ξενι-
τειάς ο τελευταίος αποχαιρετισμός συνηθίζεται να γίνεται με "κέρασμα" 
προς τους οικείους, πράξη που σχετίζεται με το "καλό" και με την επιβε
βαίωση των σχέσεων. 

Η νύφη χορεύει ιδιαίτερα "στρωτά', "σεμνά', "σοβαρά' και τονίζεται 
αυτή η χορευτική παρουσία με τον όρο "τυπικά', χωρίς όμως όλα αυτά να 
σημειώνουν απουσία της προσωπικής της δημιουργίας.5 Η νύφη χορεύει 
δύο τραγούδια, Τσάμικο και Συρτό ή Κουνητό. 

ι Βλ πρ 15, 26, και πρβλ πρ 24, 10, 56 

2 Βλ πρ 41 και πρβλ πρ 24, 32, 36, 5 

3 Βλ πρ 24 και πρβλ πρ. 56, 33, 50 

« Βλ πρ. 44 και πρβλ πρ 30, 36, 40, 41, 42, 43, 32, 26 

s . Βλ πρ 41 και πρβλ πρ 24, 26, 28, 32, 36, 33, 51, 30 
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Το πρώτο τραγούδι είναι συνήθως το Τσάμικο: 
"Σούειπα μάνα μ' πάντρεψε με...,"1 . 

Αυτή τη στιγμή κυριαρχεί συγκίνηση, που πολλές φορές εκφράζεται 
και με δάκρυα, παρ' όλο ότι προσπαθούν να αναστείλουν το κλάμα, υπο
στηρίζοντας ότι "δεν κάν(ει) να κλαίμι σήμφα, εΐνι γρουσουζά'.2 Η νύφη 
ως δεύτερη στο χορευτικό κύκλο στη συνέχεια θα "κρατήσει' συνή-θως 
όλα τα μέλη της οικογένειας να χορέψουν στην πρώτη θέση " για το κα
λό', εκτός των περιπτώσεων που ο χρόνος δεν το επιτρέπει. 

Στη συνέχεια, αφού αποχαιρετήσει τους συγγενείς, με ασπασμό, όπου 
έχει θέση η συγκίνηση και τα δάκρυα, οδηγείται με πομπή στην εκκλησία 
του χωριού. Προηγείται η πομπή του γαμπρού, η οποία συνοδεύεται συ
νήθως από τα μουσικά όργανα και ακολουθεί η πομπή της νύφης. Κατά 
τη μετάβαση τους στην εκκλησία οι συμμετέχοντες τραγουδούν σχετικά 
με το γάμο τραγούδια και λένε γι' αυτήν την έκφραση: 

"Λμ τι μούτ' θα πάμι στου δρόμου; Θα κρυφτούμε"3 

ή 
"Λφήναμι του ένα τραγούδ' κι πιάναμι τ' άλλου'6' 

Π. Μετά τη στέψη 
' Ο χορός, μετά τη στέψη, παρουσιάζεται με διαφοροποίηση μεταξύ 

των χωριών. Σε άλλα χωριά γίνεται στην αυλή του σπιτιού του γαμπρού 
και σε άλλα στο κεντρικό χοροστάσι. Στο Αιγίτιο και τις Καρούτες αυτός 
ο χορός γίνεται στην πλατεία. Σ' αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι τα 
δύο αυτά χωριά είναι χτισμένα επάνω στους ορεινούς όγκους, ιδιαίτερα 
το Αιγίτιο-βρίσκεται σε κορυφή του βουνού Τρίκορφο. Αυτή η επισήμανση 
έχει ιδιαίτερη σημασία για το χορό του χωριού γενικά, θέμα που εξετά
ζεται στο επόμενο κεφάλαιο. Σ' αυτή την περίπτωση, δηλαδή χορού στην 
πλατεία, συμμετέχουν και οι συγγενείς της νύφης, αφού έχει προηγηθεί ο 
χορός των μελών της οικογένειας του γαμπρού. 

Στην περίπτωση που το ζευγάρι θα ζήσει στο σπίτι της νύφης, δηλαδή 
ο γαμπρός σύμφωνα με την τοπική ορολογία γίνεται "σώγαμπρουζ', τότε 
συνήθως ο χορός γίνεται στην αυλή του σπιτιού της νύφης. Συνήθως ό
μως το ζευγάρι διαμένει στο σπίτι του γαμπρού, οπότε ο χορός γίνεται 
στην αυλή του σπιτιού του γαμπρού. 

Ο χορευτικός κύκλος κατά βάση δημιουργείται με κορυφαία τη νύφη, 
δεύτερο το γαμπρό και ακολουθούν κουμπάρος, κουμπάρα, πατέρας, μά
να και αδέρφια του γαμπρού Σ'αυτό το σημείο οι απόψεις διίστανται. Α

ι Βλ παράρτημα τραγουδιών 1 9 8 

2 Βλ πρ 41 και πρβλ πρ 56, 36, 30, 31, 24 

3 . Βλ πρ 30 και πρβλ πρ 24, 26, 28, 32 

« Βλ πρ 30 και πρβλ πρ 1, 2, 3, 5, 10, 13 
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πό τους ερωτηθέντες άλλοι ενθυμούνται ότι ο κουμπάρος είναι δεύτε
ρος1 και οι άλλοι ότι είναι ο γαμπρός.2 Επικρατέστερη άποψη είναι ότι ο 
γαμπρός κρατάει τη νύφη. Από φωτογραφικό υλικό που εξετάσθηκε γι-
'αυτό το θέμα ο γαμπρός είναι δεύτερος στο χορό. Οι φωτογραφίες α
φορούν γάμους 1950 - 1960. Σ' αυτόν το χορό στη συνέχεια χορεύουν τα 
αδέρφια και οι αδερφές του πατέρα, οι "αδερφοποιητοί" ή "βλάμηδες" 
του γαμπρού. Στην περίπτωση που ο χώρος δεν επιτρέπει τη δημιουργία 
μεγάλου χορευτικού κύκλου, συμμετέχουν αρχικά μέχρί και τα αδέρφια 
του γαμπρού και εφ' όσον γίνουν όλοι κορυφαίοι, τότε συνεχίζουν οι υ
πόλοιποι. Οι συγγενείς της νύφης δεν συμμετέχουν σ' αυτόν το χορό, ού
τε ως θεατές, όταν γίνεται στο σπίτι του γαμπρού. Επιστρέφουν στο 
σπίτι της νύφης μετά τη στέψη και απουσιάζουν συνήθως από τη συνέ
χεια της γαμήλιας διαδικασίας. Η απάντηση στο ερώτημα γιατί συμβαίνει 
αυτό είναι: 

"άμα πάϊναν τ'ς μουτζουρώναν, γι'αυτό απουφεύγαν ούλου 
τουβραδ' να πάνι. Κανιά βόλτα πάαινι κανένας, αλλά 
γινικά δε πααίναν, κάναν θκο τς γλεντ' στου σπίτι τς"3 

Η νύφη χορεύει Τσάμικο και Συρτό ή Κουνητό. Συνηθίζεται το Τσάμικο 
τραγούδι "Με τ' άσπρα σ' είδα σήμερα...", καθώς και άλλα τραγούδια,4 

χωρίς όμως να αποκλείεται και η προσωπική επιλογή τραγουδιού, η ο
ποία παραγγέλλεται συνήθως στους οργανοπαίχτες μέσω του γαμπρού ή 
όταν απουσιάζουν τα όργανα, αρχίζει η ίδια η νύφη το τραγούδι. Στο 
χωριό Μαλανδρίνο νύφη προερχόμενη από γειτονικό χωριό, χόρεψε ως 
κορυφαία τραγουδώντας η ίδια το Τσάμικο τραγούδι "Εδώ σ' αυτή τη γει
τονιά δε πρέπει να ν' φεγγάρι" και η παρουσία της αυτή χαρακτηρίστηκε 
ως "θαρραλλέα".5 

Γενικά επισημαίνεται στις μαρτυρίες ότι η νύφη επίσης παρου
σιάζεται στο χορό ιδιαίτερα προσεκτική, "χορεύ' σιμνά, τυπικά, στρουτά". 
Συνηθίζεται η φράση "σα νυφ' χουρεύ" προκειμένου να χαρακτηρίσουν 
άτομο το οποίο χορεύει τόσο ήσυχα και στρωτά όπως η νύφη.6 Νύφες 
που εμφάνισαν στο χορό στοιχεία έξω από το χρώμα της νυφιάτικης χο
ρευτικής παρουσίας αναφέρονται ως παραδείγματα παρεκτροπής. Αυτό 
αφορά μικρό αριθμό γυναικών, προερχομένων από άλλα χωριά και κυ
ρίως από άλλες περιοχές μετά το 1940. Κατά τη διάρκεια του χορού της 

ι Βλ πρ 26 και πρβλ πρ 25, 30, 42 

2 Βλ πρ 32 και πρβλ πρ. 41, 15, 28, 36, 5 

3. Βλ πρ 5 και πρβλ πρ 26, 24, 21, 59, 32, 40, 41, 42, 43, 52 

* Βλ παράρτημα τραγουδιών 1 9 9 

s Βλ πρ 30, 15 και πρβλ. παράρτημα τραγουδιών 1 9 

e. Βλ πρ 33 και πρβλ πρ 41, 36, 5, 28, 32, 31 
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νύφης προσφέρονται χρήματα στους οργανοπαίχτες από το γαμπρό και 
τους συγγενείς του, "κιρνάνι του χουρό τς νύφς". Και στην περίπτωση 
που η νύφη δεν ξέρει να χορεύει θεωρείται απαραίτητο να ηγηθεί του χο
ρού. Μαρτυρία λέει: 

"Νυφ' ήρθα δύο γυρβουλιές, ήξερα δεν ήξερα',,1 

Η νύφη με τη λήξη του χορού της παίρνει τη δεύτερη θέση στο χορευ
τικό κύκλο για να συνοδεύσει όλα τα πρόσωπα του κύκλου. Στην περί
πτωση που ο χορός ανδρών πρωτοχορευτών απαιτεί ιδιαίτερη σωματική 
δύναμη εκ μέρους του δεύτερου χορευτή, τότε νύφη και γαμπρός εναλ
λάσσονται στη δεύτερη θέση. Αυτό γίνεται κατά τη ροή του χορού, γιατί 
θεωρούν ότι "έστου κι για λίγου, είνι τιμητικό να σι κρατήσ(ει) η νύφ να 
χουρέψειζ'.2 

Μετά τη νύφη κορυφαίος του χορευτικού κύκλου γίνεται ο γαμπρός. 
Για το χορό του γαμπρού επισημαίνεται ότι "ου γαμπρός, όσου μιρα-κλής 
κι αν είνι, ή άτσαλους στου χουρό, ιδώ χουρεύ' μιτριμένα, μι σουβαρότη-
τα"? Στις περιπτώσεις που ο γαμπρός δεν ξέρει να χορεύει οι μαρτυρίες 
λένε: 

"Για του καλό θα φερ'δύο γυρβουλιές, ξερ' δε ξερ'χουρό. 
Έτχι νια βουλά να μι θέλει μι τίπουτα ου γαμπρός να 

μπει μπροστά γιατ' δεν ήξιρι χουρό κι ντρέπιταν, κι 
βαλαν στ' θέση τ' να χουρέψ' ένα ξαδιρφό τ'. Αυτά να όμως 
γίνονταν καπ' κι ποϋ'4 

ή 
"Στου γάμου μ'μι κράτ(ι)σι ου κουμπάρους, γιατ' δεν 
ήξιρι χουρό ου γαμπρός, βγήκι απ' του χουρό κι κάθσι 
καταή. Δεμπόργι να τα πάει τα πουδάρια τ' ουλότελά'5 

Προσφέρονται χρήματα από συγγενείς στους οργανοπαίχτες και για 
το χορό του γαμπρού αλλά όχι με τέτοια συχνότητα όπως συμβαίνει στο 
χορό της νύφης. Τα τραγούδια που χορεύει ο γαμπρός είναι Τσάμικο και 
Συρτό ή Κουνητό. Είναι τραγούδια σχετικά με το γεγονός ή τραγούδια 
προσωπικής επιλογής. Με τη λήξη του χορού του γαμπρού, αφού γίνουν 
κορυφαίοι του χορού οι κουμπάροι και οι γονείς του γαμπρού, συνηθίζε
ται να προηγούνται στην κορυφαία θέση του κύκλου οι γυναίκες, ανε
ξάρτητα από τη θέση που κατέχουν στο χορευτικό κύκλο σε σχέση με 
τους άνδρες. 

1 Βλ πρ 35 και πρβλ βλ 37, 28, 2, 32, 41 

ζ. Βλ πρ 32 και πρβλ. πρ 5, 6, 10, 43, 24, 26 

3 Βλ πρ 32 και πρβλ πρ 26, 28, 20, 2, 1 

ι. Βλ πρ. 52 και πρβλ π ρ 32, 31, 52, 40, 41, 42, 43 

s Βλ πρ 41 και πρβλ πρ 36, 52, 28, 26 
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"Πάντα οι γυναίκις θα χουρέψνι πρώτα απ' τς άντριζ".1 

Ο χορός στην αυλή του γαμπρού ή στην πλατεία μετά τη στέψη έχει 
εθιμικό χαρακτήρα. Η διάρκεια του προσδιορίζεται από το χορό στη πρώ
τη θέση των πλησιέστερων συγγενών, που μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα 
αδέρφια του πατέρα του γαμπρού. Στη συνέχεια διακόπτεται για την 
προετοιμασία του δείπνου που προσφέρει η οικογένεια του γαμπρού στο 
"σόι του". 

Το βράδυ μετά το φαγητό τα πρώτα τραγούδια είναι "τραπεζού" και 
αναφέρονται στους νεόνυμφους, στον κουμπάρο, στο τραπέζι, στους γο
νείς.2 Ο χορός παρουσιάζει τα ίδια στοιχεία που προαναφέρθηκαν για το 
χορό μετά τη στέψη κατά την εναρκτήρια φάση. 

Επισημαίνεται ότι η νύφη συνοδεύει όλους τους πρωτοχορευτές της 
βραδιάς. Κάποιες στιγμές την αντικαθιστά ο γαμπρός σε χορό ανδρών 
πρωτοχορευτών και όταν το εθιμοτυπικό χαλαρώνει η νύφη μπορεί να 
βρεθεί εκτός του χορευτικού κύκλου, αλλά πάντα σε θέση ετοιμότητας, 
έτσι ώστε να συνοδεύσει χορευτή όταν της ζητηθεί. 

Νύφη και γαμπρός παραμένουν μέχρι τη λήξη του γλεντιού, η οποία 
συνήθως συμπίπτει με το ξημέρωμα. 

Ο χορός κατά την εβδομάδα μετά τη στέψη: 
Ο γάμος ουσιαστικά τελειώνει την επόμενη Κυριακή. Κατά τη διάρκεια 

της εβδομάδας μετά τη στέψη τραγούδι και χορός συνοδεύει τις παρα
κάτω εθιμικές εκδηλώσεις. 

- Δευτέρα: Η νύφη φτιάχνει την τυρόπιτα και είναι προσκαλεσμένοι οι 
κουμπάροι και αποκλειστικοί συγγενείς. 

Τη Δευτέρα πιστοποιείται και η "παρθενιά" της νύφης, όπου με εθιμι
κή πράξη προβλέπεται η μελλοντική "προκοπή" της. 3 

- Τετάρτη: Ρίχνουν τα προικιά, "ριναμι του γύκοϋ'.4 Είναι προσκα
λεσμένα κορίτσια του χωριού και πλησιέστεροι συγγενείς. 

- Κυριακή: "Κάναμι τα π'στρόφια".5 Νεόνυμφοι, οικογένεια του γα
μπρού, κουμπάροι, "αδελφοποιητοί" και πλησιέστεροι συγγενείς του γα
μπρού επισκέπτονται το πατρικό σπίτι της νύφης, όπου φιλοξενούνται. 
Συμμετέχουν και συγγενείς από το "σόι" της νύφης. Για τη θέση του τρα-

1. Βλ πρ 24 και πρβλ πρ 26, 28, 5, 2, 15, 10, 29 

2 Βλ πρ 19 και πρβλ πρ 20, 30 και βλ παράρτημα τραγουδιών 1.9 11 

3 Βλ πρ 32, 42 και πρβλ παράρτημα τραγουδιών 1 9.12 

ι Βλ πρ. 41 και πρβλ πρ 28, 2, 4, 52, 45, 51, 33 

5 Βλ πρ 2 και πρβλ. πρ 1, 27, 3, 4, 15, 36, 30 
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γουδιού και του χορού στις παραπάνω εθιμικές εκδηλώσεις μαρτυρία 
λέει: 

"Αμ' τι μνημόσυνου έχουμι; Γάμου έχουμι, τραγδάμι κι 
χουρεύουμίΛ. 

Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, στην περίπτωση που η υποψή
φια νύφη κατάγεται από γειτονικό χωριό, τελούνται όλες οι κατ' έθιμον 
διαδικασίες, που αφορούν τη νύφη μέχρι και το σημείο της στέψης στο 
χωριό της. Με τη λήξη της στέψης ο γαμπρός και το συμπεθεριό του, έ
φιπποι, με πρώτη στην πομπή τη νύφη οδηγούνται στο χωριό του γα
μπρού, όπου συνεχίζονται οι διαδικασίες στο σπίτι του γαμπρού, όπως 
προαναφέρθηκε. 

Στο σπίτι του γαμπρού, αναμένοντας την πομπή, τραγουδούν: 
"τι ν'άργησι το συμπιθερκό.."2 

και πολλά άλλα τραγούδια. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι ο χορός σε σημαντικά γεγονότα 
της ζωής του ανθρώπου είναι φαινόμενο πολυδιάστατο. Αποτελεί μέρος 
των εθιμικών διαδικασιών και φαίνεται να είναι σημείο επισφράγισης τε
λετών. Μέσω του χορού η οικογένεια μεγενθύνει, λαμπρύνει, φανερώνει 
το γεγονός και τη σημαντικότητα του γεγονότος και δηλώνει παράλληλα 
την κατάσταση χαράς. 

Ο χορός αποτελεί μέσον παρουσίασης, προβολής, ενδυνάμωσης των 
θεσμών της οικογένειας, συγγένειας, φιλίας, ενώ παράλληλα η οικογέ
νεια κυρίως μέσω του χορού γίνεται κέντρο της κοινωνικής ζωής του χω
ριού. Τα κύρια πρόσωπα, σε όλες τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, 
διακρίνονται και τιμώνται μέσω του χορού ως πρόσωπα έναρξης χορού 
και ως πρώτοι χορευτές στη συνέχεια. 

Η τήρηση των εθιμοτυπιών, των αρχών που διέπουν το χορό, οφεί
λουμε να επισημάνουμε ότι προβάλλουν το θεσμό της οικογένειας, την 
οικογενειακή συνοχή, συμβάλλοντας έτσι στην ενδυνάμωση της. 

Μέσω του χορού προβάλλονται και οι θεσμοί της συγγένειας και της 
φιλίας. Έτσι ο χορός γίνεται δύναμη ανανέωσης, ενδυνάμωσης θεσμών 
και αρχών. 

Η συχνή παρουσία της γυναίκας ως πρόσωπο έναρξης του χορού, αλ
λά και η προτεραιότητα για την πρώτη θέση στο χορό, ανεξάρτητα από 
τη θέση που κατέχει στον κύκλο σε σχέση με τους άνδρες, φανερώνουν 
στάση υπόληψης, τιμής, σεβασμού προς το γυναικείο φύλο. 

Το χορό, ιδιαίτερα κατά τις εναρκτήριες φάσεις, τον χαρακτηρίζει σο
βαρότητα, που σημαίνει ότι κύρια μέσω του χορού αντανακλάται η σο

ι Βλ πρ. 26 και πρβλ πρ 5, 19, 20, 36 

2 Βλ πρ 5, 24, 10, 15, 26 και πρβλ.παράρτημα τραγουδιών 1.9 
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βαρότητα των γεγονότων, χωρίς όμως να απουσιάζει και ο χαρούμενος, 
εύθυμος χαρακτήρας του, ο οποίος δημιουργείται στη συνέχεια από τα 
πρόσωπα που συνδράμουν στο γεγονός. 

Παράλληλα είναι εμφανής ο ενωτικός χαρακτήρας του χορού, ο 
οποίος παρουσιάζεται ως σημείο ένωσης ομάδων, για παράδειγμα των 
συμπεθεριών κατά τη διαδικασία των αρραβώνων, όπου η συναγωνιστική 
τάση φαίνεται να έχει σκοπό την ανάπτυξη χαρούμενης ατμόσφαιρας με 
τάσεις εξοικείωσης, ένωσης. 

Ενωτικός χαρακτήρας του χορού παρατηρείται και στη συνδια-
σκέδαση κοινωνικών ομάδων, για παράδειγμα κοριτσιών του χωριού σε 
χορό που σχετίζεται με τα έθιμα της γαμήλιας διαδικασίας, όπου το 
"κράτημα" των κοριτσιών από τη νύφη στο χορό σημαίνει και προσδοκία 
για καλή "τύχη", για γρήγορο και καλό γάμο. 

Ο χορός αποτελεί επισφράγιση τελετών, αλλά και ο ίδιος παρου
σιάζεται ως τελετή. Αποτελεί μέσον και ευκαιρία έκφρασης τιμής προς 
τα κύρια πρόσωπα του γάμου. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι μέσω του 
χορού τονίζεται η λαμπρή παρουσία της νύφης ως εναρκτήριο πρόσωπο 
του χορού και ως πρόσωπο στη δεύτερη θέση διαρκώς, θέση τιμής προς 
το πρόσωπο που χορεύει πρώτο. 

Η ανάλυση του θέματος "Χορός στο γάμο" δεν εξαντλείται με την πα
ρούσα μελέτη. Είναι θέμα που απαιτεί ιδιαίτερη εξέταση και επεξεργασία 
των στοιχείων. 

Εδώ όμως οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι, πέραν των στοιχείων 
που προαναφέρουμε για τη σημασία του χορού στο γάμο, εμφανίζονται 
και στοιχεία που σχετίζονται με την εφέλκυση θετικών δυνάμεων και α
ποτροπή κακών δυνάμεων, εφ' όσον ο χορός γίνεται "για το καλό". Δηλα
δή εμφανίζεται και μαγικός χαρακτήρας του χορού. 

Μέσω του χορού δημοσιοποιείται το γεγονός του γάμου και ίσως η 
χορευτική διαδικασία να αποτελεί μέσον επισήμανσης, προς τους υποψή
φιους και τον περίγυρο, της σοβαρότητας του θεσμού, εάν ληφεί υπ'όψιν 
ότι το διαζύγιο δεν συνηθίζεται στην εν λόγω περιχή και εποχή και όπως 
οι ίδιοι λένε: Ο γάμος δεν είναι μπάλωμα να το ξηλώσεις. Ο χορός λοι
πόν, ως κύρια διαδικασία δημοσιοποίησης του γάμου, μπορεί να θεωρηθεί 
για τους υποψήφιους και ως μέσον συνειδητοποίησης της καινούργιας 
κατάστασης συνθηκών και όρων ζωής. 
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ΚΕΦΑΛ. 3. Η ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΡΟΫΦΙΣΤΑ-
ΜΕΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. 

Σ'αυτό το κεφάλαιο επιχειρείται η εύρεση των στοιχείων τα οποία 
ορίζουν την προϋφιστάμενη ιστορική χορευτική διαδικασία στα πλαίσια, 
της οποίας λαμβάνει χώρα ο χορός ως διαδικασία τώρα. Επιδιώκεται δη
λαδή να εμφανισθεί ο ορίζοντας της τοπικής χορευτικής παράδοσης: 

Ι) Σε σχέση με το χώρο του χορού. 
II) Σε σχέση με τη διαδικασία δημιουργίας και ανάπτυξης του χορού 

ως προς το χρόνο, δηλαδή τη σύναξη των ανθρώπων στο χώρο του χο
ρού, την έναρξη, τη διάρκεια και τη λήξη του χορού. 

III) Σε σχέση με τη σχηματοποίηση του χορού η οποία αφορά το σχή
μα, τη θέση των φύλων σ' αυτόν και τον τρόπο σύνδεσης των χορευτών. 

Η εξέταση αυτών των θεμάτων γίνεται στη βάση των αρχών που διέ
πουν τον χορό. Έτσι, με την εξέταση αυτών των θεμάτων επιδιώκεται να 
φανεί: 

Ι) Η σημασία της προϋφιστάμενης ιστορικής χορευτικής διαδικασίας 
ως προς το νόημα του χορού. 

Il) Η σημασία επίσης αυτής της διαδικασίας για τη διατήρηση του χο
ρού υπό τους όρους της ανανέωσης και της συνέχειας. 

Για τη φανέρωση τέτοιων στοιχείων ακολουθεί συστηματική εξέταση 
και στο Β' μέρος. 

3.1. Χώρος 

Ο χώρος που γίνεται χορός διαφοροποιείται ως προς το γενικό χορό 
κατ' έθιμον και ως προς το χορό που δημιουργείται από άλλους παράγο
ντες. 

Στο γενικό χορό κατ' έθιμον το χοροστάσι προσδιορίζεται κύρια από 
την εκκλησία και από την αρχιτεκτονική του υπαίθριου χώρου της και την 
ύπαρξη ή όχι μαγαζιών στο κοντινό περιβάλλον της εκκλησίας. Στην πε
ρίπτωση που εξασφαλίζονται οι παράγοντες αυτοί σε σχέση με την εκ
κλησία, ο χορός αρχίζει και συνεχίζεται στο προαύλιο της εκκλησίας, εφ' 
όσον συμπίμπτει με το κέντρο του χωριού, όπως για παράδειγμα στο 
χωριό Αιγίτιο.1 Στην περίπτωση όμως που η αρχιτεκτονική του χώρου 
δεν εξασφαλίζει τις απαιτούμενες ανάγκες του χορού και τα μαγαζιά του 
χωριού βρίσκονται σε απόσταση και δεν είναι δυνατή η συμμετοχή τους, 

1 Βλ πρ 1 και πρβλ πρ 2, 3, 4, 13 
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τότε ο χορός αρχίζει μεν στο προαύλιο της εκκλησίας, αλλά στη συνέ
χεια μεταφέρεται στο πλησιέστερο αλώνι, όπως στα χωριά Σκαλούλα, 
Αμυγδαλιά: 

"Τρεις δίπλις πάινι ου χουρός στ' Γιάνναρ' τ' αλών(ι)" 
ή στην αυλή μαγαζιού, όπως στο χωριό Μαλανδρίνο.1 

Τα ονόματα που αφορούν το χώρο του κοινού χορού είναι: 
"Χουροστάό","πλατεία,αλών(ι\αγορά" ή το όνομα του μαγαζιού.2 

Για παράδειγμα στο Μαλανδρίνο όταν κατευθύνονται στο χορό λένε: 
"Πάμι στα Ζουλφέικα' (μαγαζί με μεγάλη αυλή), "πάμι στν άγουρα' ή 

"πάμι στου χουρό'.3 

Τα χοροστάσια μετατοπίζονται όταν δημιουργούνται χώροι που πα
ρουσιάζουν καλύτερες συνθήκες για την κάλυψη των αναγκών του χο
ρού. Οι καλύτερες συνθήκες προσδιορίζονται απ' την αρχιτεκτονική του 
χώρου, απ' το τοπογραφικό του, δηλαδή εάν είναι κεντρικό σημείο του 
χωριού και από την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους των μαγαζιών. Για πα
ράδειγμα: Στο χωριό Μαλανδρίνο το χοροστάσι από τα Ζουλφέικα μετα
τοπίζεται στο μαγαζί του Τσωτο-Λάμπρου και στη συνέχεια στα Κοκ-
κινέικα.4 Στο χωριό Αμυγδαλιά απ' τα Αλώνια μετατοπίζεται στα μα
γαζιά.5 

Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα το χοροστάσι προσδιορίζει και την "πιά
τσα" ή την "αγορά" του χωριού, την οποία χαρακτηρίζει η μεγαλύτερη 
διακίνηση των ανθρώπων στα μαγαζιά και στη βρύση και αποτελεί έτσι 
κεντρικό σημείο συνάντησης, κοινωνικής επαφής και επικοινωνίας. 

Το προαύλιο της εκκλησίας παραμένει σταθερά ως χώρος του χορού 
κατ' έθιμο, για παράδειγμα του χορού το Πάσχα, μέχρι το 1960 - 65 περί
που.6 

Μαρτυρία ατόμου, που επιδιώκει τη μετατόπιση του χορού με σκοπό 
τη μετατόπιση της "αγοράς", νομίζουμε ότι αποκαλύπτει τη σημασία που 
έχει το χοροστάσι στη ζωή του χωριού. Η μαρτυρία λέει: 

"Ιπειδή ήμαν μανιακός, κι ήθελα ν' αποσύρουμι τ' πιάτσα απ' τ' 
Τσώτου-Λαμπρ' να τ'φε'ρουμι ιδώ απάν\ πλήρουνα 100 δραχμές 
στου Κατράπα του κλαρτζή, να μη παίξ' ικεί, αλλά ιδώ στα Κουκ-
κ(ι)νάικα. Τότι οι 100 δραχμές ήταν λιφτά. Κι του πιτύχινα τ'ς 

1 Βλ πρ 59 και πρβλ πρ 44, 43, 42, 25, 5, 32, 30, 36, 6 

2 Βλ πρ. 1, 2, 13 

3 Βλ πρ 26 και πρβλ πρ 6,25, 59, 40, 41, 42, 43,33, 32 

4 Βλ πρ 28 και πρβλ πρ 39, 36, 32, 30, 24, 42, 25 

5
 Βλ πρ 6 και πρβλ πρ 5, 8 

e Βλ πρ 30 και πρβλ. πρ 33, 40, 36, 5, 54 

114 



περσσότιρις φουρές, κι άιντι - άιντι τ 'φτιάσαμι τ'ν αγορά ιδώ"} 
Τα σημεία που γίνεται κοινός χορός σε άλλες περιστάσεις εκτός εθί

μου προσδιορίζονται από άλλους παράγοντες, όπως: 
-Από τους οργανοπαίχτες οι οποίοι οδηγούν το στήσιμο του χορού σε 

συγκεκριμένο μαγαζί. 
-Από ομάδα ατόμων που αρχίζει το χορό με αντίφωνο τραγούδι και 

γίνεται πόλος έλξης. 
-Από το συγκεκριμένο χαρακτήρα της γιορτής, που δίνει την ευκαιρία 

να στηθούν πολλοί χοροί συγχρόνως, όπως κατά τις Απόκριες. 
Αναφέρονται για παράδειγμα τα σημεία που γίνεται χορός κατά την 

ίδια χρονική περίοδο στο χωριό Μαλανδρίνο:2 "Προαύλιο της εκκλησίας 
του Πολιούχου, αλώνι της Παναγίας, Ρήγα αλώνι, Ζουλφέικα, Τσιμεκέικα, 
Ανδρεουλέικα, Κοκκινέικα, Τσωτ' Αλέκου, Τσωτο-Λάμπρου, Ζερβέικα, 
στου Λιόντου, στη Λάκκα, στο προαύλιο του Δημ. Σχολείου". Αυτό σημαί
νει ότι ο χορός αφορά ως χώρος πολλά σημεία του χωριού. 

Τα αλώνια, όπου στήνεται χορός, είναι οι πλησιέστεροι ανοιχτοί χώ
ροι σε εκκλησίες που γιορτάζουν. Στις αυλές των μαγαζιών - όταν οι και
ρικές συνθήκες το επιτρέπουν - συμμετέχουν και τα δύο φύλα. Στο εσω
τερικό των μαγαζιών συμμετέχουν μόνο ενήλικες άνδρες.3 

Στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου και στη "Λάκκα" συνήθως το 
χορό τον ξεκινούν γυναίκες τραγουδώντας, καθώς και σε γειτονιές. Έτσι 
φαίνεται ότι για κάθε περίπτωση υπάρχει και το αντίστοιχο χοροστάσι.4 

Στις οικογενειακές χορευτικές εκδηλώσεις τα σημεία που γίνεται χο
ρός είναι αυλές των σπιτιών, για παράδειγμα στο γάμο, και εσωτερικοί 
χώροι των σπιτιών, όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν ή πρόκει
ται για "στενά" οικογενειακά ή φιλικά γλέντια. 

Στα χοροστάσια θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν και σημεία στο 
βουνό, όπου βρίσκονται οι στρούγκες των τσοπάνηδων και στήνονται χο
ροί στη γιορτή της Αναλήψεως, ή σημεία στον κάμπο όπου στήνονται χο
ροί την ημέρα της Πρωτομαγιάς. 

"Στον χουρουστάσ, στα σπίτια, στα μαγαζά, στα πράματα, 
δεν έκαναν άλλ(η) δ'λειά,ούλου χόρευαν"^ 

Με βάση τα προαναφερθέντα οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο χώ
ρος του χορού εξαρτάται κατ' αρχήν από το λόγο της δημιουργίας του. 

1 Βλ. πρ. 28 και πρβλ πρ. 32, 38, 33, 52, 26 

2 Βλ πρ 36 και πρβλ. πρ. 44, 43, 25, 26, 28, 32 

3 Βλ πρ 6 και πρβλ πρ 17, 26, 44, 40, 25, 41 

" Βλ πρ , 36 και πρβλ πρ 40, 35, 52 

s Βλ. πρ , 2, 3, 1, και πρβλ πρ 42, 36, 24, 26 
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Σταθερότητα παρουσιάζει το χοροστάσι που καλύπτει σύνολο αναγκών 
σε σχέση με το δημόσιο χορό. Λόγοι που σχετίζονται με τα χοροστάσια, 
βάσει προτεραιότητας, είναι: 

- Θρησκευτικοί. 
- Αρχιτεκτονικοί: Σε σχέση με την ευρύτητα του χώρου. 
- Κοινωνικοί: α) Σε σχέση με τη συχνότητα και την ένταση των εκφρα

ζόμενων σχέσεων κατά τη χορευτική διαδικασία, όπου απαιτείται λει
τουργία μαγαζιού, και β) σε σχέση με το χορό κοινωνικών ομάδων - χο
ρός κοριτσιών, γυναικών ή χορός ανδρών. 

Κάλυψη των προαναφερθέντων αναγκών παρέχει το χοροστάσι με 
ευρύτητα χώρου, που βρίσκεται στο κέντρο χωριού, όπου υπάρχει 
εκκλησία, μαγαζιά, βρύση. Σε τέτοια περίπτωση ο χορός αποτελεί έναν 
από τους παράγοντες διαμόρφωσης της εστίας του χωριού, αλλά και ο 
χορός έχει την εστία του. 

Στις περιπτώσεις που απουσιάζει τέτοιο κεντρικό χοροστάσι, παρα
τηρείται διαρκώς μετατόπιση του χορού - με εξαίρεση τον αύλειο χώρο 
των εκκλησιών - ώστε διαρκώς να καλύπτονται οι ανάγκες. Η συνα
γωνιστική τάση, ως προς τη δημιουργία καινούργιου χώρου για το χορό, 
φανερώνει ότι ο χορός είναι σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση 
της κοινωνικό - οικονομικής ζωής. 

Ο χορός δεν έχει θέση στο δρόμο και στα αγροκτήματα εφ' όσον σύμ
φωνα με την αντίληψη των εντοπίων τέτοια συμπεριφορά δεν συμπε
ριλαμβάνεται στην έννοια του χορού, διόη στο δρόμο πρόκειται για 
"χουρουπήδμα"1 - και στα αγροκτήματα δεν είναι ο καιρός του χορού, εφ' 
όσον: 
"του κάθι τι έχ(ει) την ώρα τ'. Ηδλειά είνι δλειά κι ου χουρόςχουρόξ''.2 

Σ' αυτή την τακτικότητα όμως έχει θέση και η αταξία εφ' όσον δεν α
πουσιάζουν αυθόρμητες εκδηλώσεις χορού σε χώρους μη καθιερωμένους 
για χορό: "ικεί π' τρώγαμι στου κούρο, μπόργι να πιαστεί ένας απ' τ'ν 
αγκουρτσά κι να χουρεύ".3 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι τα σημεία που γίνεται γενικός χορός είναι 
σημεία που σημαδεύουν τον τόπο του χωριού. Τέτοια σημάδια είναι: 
εκκλησία, πλατεία, αλώνια, μαγαζιά. 
Τα δύο ορεινά χωριά, στην υπό έρευνα περιοχή, δείχνουν ότι ο κεν
τρικός και σταθερός χώρος του χορού είναι η πλατεία, η οποία δεν εν
νοεί απλά ανοιχτό χώρο αλλά εννοεί εκκλησία, νερό, δέντρο, θέα και μα
γαζιά περιφερειακά. Έτσι ο χώρος του γενικού χορού είναι κύρια ο τό
πος της εκκλησίας σε συνδυασμό με την αγορά, ο οποίος ονομάζεται 

ι Βλ πρ 36 και πρβλ πρ 41, 26, 28, 32 

2. Βλ πρ 27 και πρβλ. πρ 35, 33, 56, 50, 59 

3 Βλ. πρ 31 και πρβλ πρ 43, 52, 42, 43 
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πλατεία ή χοροστάσι. Όταν απουσιάζει η κεντρική πλατεία τότε συμ
βαίνει να παρουσιάζεται μετατόπιση του χώρου του γενικού χορού, η 
οποία μέχρι να καθιερωθεί, να αποκτήσει δηλαδή τέτοια υπόσταση, 
απαιτεί διαδικασία: "άιντι - άιντί' (σιγά - σιγά). 

Εδώ αναφύεται το ερώτημα ποια είναι η σημασία του χώρου για το 
χορό; Το θέμα αυτό απαιτεί ειδική επιστημονική επεξεργασία. Με βάση 
όμως τα παραπάνω στοιχεία δείχνεται ότι ο χορός, στην υπό εξέταση 
περιοχή, απαιτεί τέτοια οργάνωση η οποία να εμφανίζει: 

Ι) Σταθερό υπαίθριο χώρο για την κατ' έθιμον πολιτισμική συνάντηση 
του κοινωνικού συνόλου. 

II) Ο χώρος να ευνοεί την επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων, 
που σημαίνει να ευνοεί την κάλυψη των αισθητηριακών αναγκών, εφ ' ό
σον στο παιχνίδι του χορού υπεισέρχονται όλες οι αισθήσεις, την κάλυψη 
επικοινωνιακών αναγκών και εκφραστικών αναγκών, για παράδειγμα 
τραγούδι, χορευτική κίνηση κ.λπ. 

III) Αρχιτεκτονική τέτοια η οποία να συμβάλλει στη φανέρωση των 
στοιχείων που διαμορφώνουν το χορό και τον καθιστούν γεγονός συνά
ντησης, επαφής και επικοινωνίας, δηλαδή απαιτείται ευρύτητα χώρου 
όπου να εξασφαλίζεται η θέα του χορού. 

3.2. Χρόνος - σύναξη, διάρκεια, έναρξη, λήξη. 

Ο χορός διακρίνεται σε "γενικό χορό' που γίνεται υπαίθρια και αφο
ρά το κοινωνικό σύνολο και σε χορό που αφορά συγκεκριμένες ομάδες, 
όπου η συμμετοχή καθορίζεται από το λόγο δημιουργίας του, για πα
ράδειγμα: αρραβώνες, γάμος, γλέντια φιλικά κ.ά. 

Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε ότι οι χορευτικές εκδηλώσεις 
εντάσσονται σε δύο κατηγορίες. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι χοροί που γίνονται σε σχέση με το 
χριστιανικό εορτολόγιο και διακρίνονται στους κατ' έθιμο χορούς, "για 
το καλό', και σ'αυτούς που γίνονται με αφορμή τη γιορτή, την αργία και 
έχουν χαρακτήρα κύρια ψυχαγωγικό. 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται και όλες οι περιπτώσεις χορευ
τικών γεγονότων που έχουν σχέση με την οικογένεια, τη συγγένεια, την 
εργασία, κ.λπ. 

Ο χρόνος έναρξης της χορευτικής πράξης διαφοροποιείται κατά πε
ρίπτωση. 

Στον κοινό χορό κατ' έθιμο η αρχή της χορευτικής πράξης συμπίπτει 
αε τη λήξη της θείας λειτουργίας. Στήνουν το χορό επειδή: 

" του καλεί τον έθιμοϋ' ή " του καλεί η μέρα'λ 
Στις άλλες περιπτώσεις κοινού χορού η έναρξη γίνεται συνήθως το 

Λεσημέρι μετά το φαγητό. 

. Βλ πρ. 30 και πρβλ πρ 5, 36, 33, 43, 42, 2 
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- Αλλοτε κατευθύνονται προς το χοροστάσι, συνήθως οι πιό μερακλή
δες άνδρες ή γυναίκες και αρχίζουν το χορό με αντίφωνο τραγούδι, οπό
τε τα τραγούδια γίνονται πόλος έλξης όλων όσοι επιθυμούν να συμ
μετέχουν ως χορευτές ή ως συμμετέχοντες θεατές1. 

- Άλλοτε η κινητοποίηση προς το χορό οφείλεται στα μουσικά 
όργανα, για παράδειγμα το ειδικό χτύπημα του τύμπανου γνωστοποιεί 
ότι επίκειται χορός. 

- Τις Κυριακές υπάρχει περίπτωση να αρχίσει γενικός χορός με 
αφορμή την παρέα ανδρών που διασκεδάζει σε μαγαζί του χωριού, με 
μουσικά όργανα ή με αντίφωνο τραγούδι, υπό την προϋπόθεση ότι ο χο
ρός γίνεται ή μεταφέρεται στην αυλή του μαγαζιού, οπότε συμμετέχουν 
και οι γυναίκες. 

- Τις Κυριακές, όταν δεν λειτουργούν τέτοιοι πυρήνες, τότε ο χορός 
αρχίζει από ομάδες κοριτσιών και γυναικών με αντίφωνο τραγούδι ή με 
γραμμόφωνο σε σημεία όπου συνήθως δεν συχνάζουν άνδρες, όπως στα 
αλώνια, στο προαύλιο του σχολείου, της εκκλησίας ή σε αυλές μαγαζιών. 
Σε τέτοια περίπτωση μπορεί να γίνουν δύο και τρείς χοροί με πρωτο
βουλία κοριτσιών κατά γειτονιά, η οποία συνήθως συμπίπτει και με 
συγγένεια. 

"Πιάναμι χουρό οι Τσουτουπούλες στα Τσουτέ(ι)κα γιατ' λέγαμι, 
γιατί να χουρεύνι στα Κουκκ(ι)νέικα. Δεν φχόμασταν στα Κουκ-
κινέικα ντριπόμασταν, ας χουρεύαν κουρίτσα, ήμασταν, απ' τ' κάτ' 
γειτονιά® 
Κατά τη διαδικασία γενικού χορού κατ' έθιμο υπάρχουν διαφο

ροποιήσεις. 
Με βάση την εθιμοτυπία κάθε άτομο του κύκλου θα γίνει πρώτο στον 

κύκλο και θα χορέψει δύο τραγούδια. 
Πολλές φορές όμως, όταν ο αριθμός των χορευτών που θα χορέψουν 

και στην πρώτη θέση είναι μεγάλος, τότε χορεύουν ένα τραγούδι ή και 
μισό, ώστε "όυλ(οι) να χορέψνι για του καλό άπου λίγου',3 εφ' όσον ο 
κοινός χορός τελειώνει συνήθως με τη δύση του ηλίου. 

Σε "βαριές" γιορτές όμως και εφ' όσον υπάρχουν μουσικά όργανα ο 
χορός τελειώνει συνήθως τα ξημερώματα "μας έπιρνι η αυγή', όπου το 
τέλος του χορού συνήθως γίνεται με χαρακτηριστικά τραγούδια (βλ. κεφ. 
Τραγούδι). 

Τα παραπάνω στοιχεία φανερώνουν ότι: 
Ι) Ο χορός δεν είναι τυποποιημένο γεγονός. 

1 Βλ πρ. 26 και πρβλ. πρ 28, 5, 59, 6 

2. Βλ πρ 52 και πρβλ. πρ. 41, 44, 24, 43, 42, 21 

3 Βλ πρ. 25, και πρβλ πρ 36, 39, 25, 1, 2, 20, 6, 27, 41, 40 
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II) H διαδικασία δημιουργίας, έναρξης και λήξης διαφοροποιείται 
σύμφωνα με το γεγονός για το οποίο δημιουργείται. 

III) Χορός που αφορά το κοινωνικό σύνολο δημιουργείται λόγω εθί
μου ή γιορτής. 

Αφορμή για τη δημιουργία χορού είναι: 
- Γιορτή, έθιμο 
- Οργανοπαίχτες 
- Προσωπικές διαθέσεις και προσωπικές αποφάσεις για χορό. 
IV) Βασική αρχή που τηρείται σε όλες τις περιπτώσεις είναι ο σεβα

σμός στο δικαίωμα που έχει κάθε άτομο να χορέψει στην πρώτη θέση 
του κύκλου. 

V) Τα φύλα παρουσιάζουν και χορευτική αυτονομία, που σημαίνει ότι 
παρουσιάζουν δυναμική παρουσία στο γίγνεσθαι του χορού 

VI) Η διαφοροποιημένη παρουσία των φύλων στο χορό, η οποία εμφα
νίζεται αυτόνομη, σχετίζεται με την κάλυψη διαφοροποιημένων αναγκών, 
που σχετίζονται με αντιλήψεις της εποχής και με την εθιμική πραγμα
τικότητα. 

3.3. Σύνταξη συμμετεχόντων στο χωρά 

Ως γενική αρχή θεωρείται ότι η θέση των συμμετεχόντων θεατών 
είναι εξωτερικά του κύκλου και σε απόσταση, εφ' όσον ο χώρος το ε
πιτρέπει, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η ροή της χορευτικής κίνη
σης. 

Σε κοινό χορό που γίνεται σε κοινοτικούς χώρους συνήθως οι θεατές 
είναι καθισμένοι σε πέτρινα "πιζούλια" ή και όρθιοι. 

Όταν ο χορός γίνεται σε αυλές μαγαζιών οι θεατές είναι καθισμένοι 
επίσης σε πεζούλια, αλλά και σε ξύλινους πάγκους, "τουράκια", και σε 
καρέκλες, εφ'όσον το μαγαζί παρέχει τέτοια δυνατότητα αλλά και όρ
θιοι. 

Στο χορό που γίνεται ως γλέντι, δηλαδή προηγείται φαγοπότι, όπως 
στο γάμο, είναι καθισμένοι γύρω από τραπέζια, συνήθως σε ξύλινους πά
γκους πρόχειρης κατασκευής. 

Υπάρχει μια κατηγορία θεατών, σε όλες συνήθως τις περιπτώσεις, 
που κάθονται ή είναι όρθιοι σε απόσταση από τη χορευτική πράξη, οι 
οποίοι συμμετέχουν με σκοπό μόνο να ιδούν, να παρατηρήσουν: " να βιγ-
λήσνί'. Συνήθως σ' αυτούς τους θεατές βρίσκονται υπερήλικες αλλά και 
μεσήλικες οι οποίοι επειδή συνήθως δεν συμμετέχουν ενεργά στο χορό, 
χαρακτηρίζονται συνήθως "κρυμμένοι", και "κουρούν(η)διζ'. 

Οι οργανοπαίχτες της ζυγιάς συνήθως είναι όρθιοι εσωτερικά του 
κύκλου και ακολουθούν τον πρώτο χορευτή, ενώ της κομπανίας είναι 

ι Για πληροφορίες που αφορούν το θέμα βλ πρ 2 και πρβλ πρ. 5, 59, 26, 6, 15, 10, 13, 
43, 42, 18, 17, 20, 1, 38, 39 
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σχεδόν πάντα καθισμένοι, άλλοτε εσωτερικά και άλλοτε εξωτερικά του 
κύκλου σύμφωνα με το χώρο, και πάντοτε σε τέτοιο σημείο του χώρου 
ώστε ο χορός, κύρια του πρώτου, να βρίσκεται στον οπτικό τους ορί
ζοντα. 

Έτσι, η θέση των οργανοπαιχτών στο χώρο αλλάζει με την αλλαγή 
των μουσικών οργάνων. Κύρια αλλαγή είναι αυτή όπου τα όργανα της 
κομπανίας δεν ακολουθούν το χορό του πρώτου, ενώ συνεχίζεται όμως 
να επιδιώκεται η ευκρινής θέα του χορού και κυρίως του πρώτου χορευ
τή 

Η θέση των συμμετεχόντων εξωτερικά και σε σχετική απόσταση από 
τον χορευτικό κύκλο διευκολύνει να κινηθεί ο χορός "ανοιχτά' και συμ
βάλλει παράλληλα στην καλύτερη θέα του από το σύνολο των συμ
μετεχόντων. 

3.4. Σχηματοποίηση χορού: σχήμα, θέση φύλων, σύνδεση χορευτών 

Το σχήμα1 κατά βάση είναι ένας ανοιχτός κύκλος. Διαφοροποίηση πα
ρατηρείται όταν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή ατόμων, οπότε δημιουρ
γούνται δύο, τρεις και τέσσερις ομόκεντροι ανοιχτοί κύκλοι. Κατ' εξαί
ρεση και σπάνια παρατηρείται και το σχήμα που δημιουργεί ο χορός ενός 
άνδρα χορευτή στο χορό ζεϊμπέκικο, όπου οι συγχορευτές, συνήθως άν
δρες, βρίσκονται σε καθιστή θέση, περικυκλώνουν τον πρώτο χτυπώ
ντας, σύμφωνα με το ρυθμό της μουσικής, παλαμάκια. 

Η θέση των φύλων στον κύκλο διαφοροποιείται κατά περίπτωση. Σε 
έναν ανοιχτό κύκλο στον πρώτο χορό της αγάπης προηγούνται οι άνδρες 
και ακολουθούν οι γυναίκες όπου η θέση τους προσδιορίζεται κύρια από 
την ηλικία, με πρώτους τους υπερήλικες. 

Συχνά δημιουργείται ο κύκλος με ανάμικτη θέση των φύλων, όπως για 
παράδειγμα όταν η συμμετοχή χορευτών σε κοινό χορό δεν είναι μεγάλη, 
ή στις περιπτώσεις χορού που την κεντρική θέση έχει η οικογένεια όπως 
βάπτιση, αρραβώνας, γάμος και σε γλέντια σε μαγαζιά, καθώς και σε 
γλέντια στα σπίτια. 

Η δημιουργία δύο, τριών, τεσσάρων κύκλων συνήθως οδηγεί τα φύλα 
στη δημιουργία ξεχωριστών κύκλων, χωρίς να αποκλείεται όμως και η 
ανάμικτη θέση. 

Το "χειρομάντηλο" θεωρείται ως βασικό μέσον σύνδεσης όλων των 
χορευτών και φροντίζουν εκ των προτέρων να το φέρουν μαζί τους. 

Στην περίπτωση πολλών κύκλων, ο αρχικός διατηρεί προτεραιότητες 
σε σχέση με τη παραγγελία τραγουδιών. Ο αρχικός κύκλος μπορεί να 
είναι ο εσωτερικός ή ο εξωτερικός και αυτό εξαρτάται από τη θέση των 
οργανοπαιχτών με τους οποίους ο κύκλος αυτός βρίσκεται πλησιέστερα. 

1 Πρ 1, 2, 3, 5, 7, 13, 15, 44, 28, 41, 32, 36, 30 
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Τα χέρια των συγχορευτών κατά βάση κινούνται κάτω, παράλληλα 
προς το σώμα, με εξαίρεση τα χέρια των χορευτών οι οποίοι είναι πλη
σιέστεροι προς την αρχή του κύκλου, όπου τα χέρια τους είναι συνήθως 
λυγισμένα στον αγκώνα, με την παλάμη περίπου στο ύψος των ώμων. Το 
πιάσιμο των χεριών με αυτό τον τρόπο γίνεται στην περίπτωση ευρείας 
συμμετοχής χορευτών. Όταν πρόκειται για χορό 6-8 π.χ. ατόμων, τότε 
τα χέρια συνήθως είναι λυγισμένα. 

Κατ' εξαίρεση πιάνονται και απ'τους ώμους οι τελευταίοι (άνδρες) 
χορευτές του κύκλου με σκοπό να μικρύνουν τη περιφέρεια του, κλείνο
ντας προς το εσωτερικό το τελευταίο μέρος του κύκλου, έτσι ώστε να 
διευκολύνουν τον πρώτο χορευτή, ο οποίος συνηθίζεται να κινείται εξω
τερικά του τελευταίου χορευτή. Το πιάσιμο απ' τους ώμους γίνεται επί
σης από χορευτές που κατ' εξαίρεση χορεύουν το γρήγορο χασάπικο. 
Δεν υπάρχουν σχήματα όπως ζευγαρωτό, σκόρπιο κ.λπ. ούτε άλλοι τρό
ποι σύνδεσης των χορευτών, όπως σταυρωτό, θληκωτό κ.ά., όπως συνη
θίζεται σε άλλες περιοχές. 

Ο τελευταίος χορευτής του κύκλου φροντίζει να κλείνει τον κύκλο, 
ώστε διαρκώς να διευκολύνεται ο πρώτος. Για τον ίδιο λόγο οι γυναίκες 
συνηθίζεται να πιάνονται απ'το βραχίονα (αγκαζέ) Η βασική κατεύθυνση 
του κύκλου είναι προς τα δεξιά. Κατ' εξαίρεση πρώτοι χορευτές, μικρός 
αριθμός, κινούν τον κύκλο σε Συρτό χορό προς τ' αριστερά - χορεύοντας 
έτσι μία ή δύο χορευτικές φράσεις - με σκοπό να μεγαλώσουν την ευθυ
μία και να δραστηριοποιήσουν περισσότερο τους συγχορευτές. 

Στην περίπτωση πολλών ομόκεντρων κύκλων οι πρώτοι χορευτές ε
πιδιώκουν να χορεύουν παράλληλα και στο ίδιο ύψος: 

"Του ουμουρφότψου ήταν να πααί(ν)ι μαζί κι οι τρεις 
-τέσσερις πρωτ'. Ωραίου πράγμα. Έτσ' φαίνουνταν 
καλύτερα στου κόσμου π' οβλιπι"} 

Οι πρώτοι των κύκλων είναι πρόσωπα του χορευτικού κύκλου που 
έλαβαν σειρά για την πρώτη θέση και δεν υπάρχει η δέσμευση να συν
δέονται συγγενικά, όπως για παράδειγμα στα χωριά του Βοίου Κοζάνης. 

"Όπους τύχινι,Ου καθέναςχόριυι του θκό τ' του χουρό®-
Θεωρείται σημαντικό στοιχείο του χορού το άνοιγμα του κύκλου προς 

τα έξω, όπου υπεύθυνα πρόσωπα είναι κύρια ο πρώτος αλλά και ο 
τελευταίος χορευτής. Ηλικιωμένος στο χωριό Σκαλούλα συνήθιζε να 
επισημαίνει στον πρώτο του κύκλου με δυνατή φωνή: 

"ακρίς,ακρίς στ'αλώνι ου χουρός,μακριά,αν(οι)χτά του χουρό'8 

1 Βλ πρ , 28 και πρβλ πρ. 24, 30, 32, 2, 33, 36, 24, 59,45, 25 

2 Βλ πρ. 30 και πρβλ πρ 28, 32, 2, 24, 59, 5, 6, 13, 36, 40, 41, 42 

3
 Βλ. πρ. 59 και πρβλ πρ 5, 30, 24, 32, 28 
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Με βάση το επικρατέστερο σχήμα του χορού - ένας ανοιχτός κύκλος -
διακρίνεται ο κορυφαίος, ο πρώτος χορευτής, ο οποίος γίνεται οδηγός 
του χορού, οι μεσαίοι χορευτές και ο τελευταίος χορευτής που έχει την 
ευθύνη να διευκολύνει τον πρώτο. Αυτό σημαίνει ότι είναι σχήμα με 
αρχή, μέσον, τέλος. 

Ο χορός σε έναν ανοιχτό κύκλο σημαίνει σύνδεση των χορευτών σε 
κοινό σχήμα και έλξη της προσοχής των συμμετεχόντων στη θέα ενός 
κύκλου χορευτών και ενός πρώτου χορευτή. Έτσι ο ένας κύκλος σύμ
φωνα με όσα έχουν προαναφερθεί συμβάλλει: 

- Στην προβολή, την ισχυροποίηση, την ανανέωση θεσμών - θρησκεία 
(ιερέας), κοινότητα, οικογένεια, συγγένεια, φιλία, φιλοξενία. 

- Στη διατήρηση αρχών, π.χ. σεβασμός σε ιερέα, σε ηλικία, σε αξιο
πρέπεια. 

- Στο σεβασμό και στην προβολή σχέσεων, όπως σχέσεις οικογενει
ακές, συγγενικές, φιλικές. 

- Στη διάκριση και τον τονισμό γεγονότων, όπως της βάφτισης, του 
αρραβώνα, του γάμου. 

- Στην προβολή της ατομικότητας. 
Έτσι το σχήμα ενός ανοιχτού κύκλου το οποίο και επικρατεί με 

διακρινόμενη την κορυφαία θέση, έχει ουσιαστική σημασία για το χορό. 
Αυτό το σχήμα παρέχει τη δυνατότητα να γίνονται θεατά όλα τα στοι
χεία που δημιουργούν το χορό. 

Αυτό σημαίνει ότι συμβάλλει στη διατήρηση αυτών των στοιχείων, όχι 
με την έννοια της συντήρησης αλλά της ανανέωσης και της συνέχειας. Η 
δημιουργία τριών και τεσσάρων ομοκέντρων κύκλων είναι αποτέλεσμα 
της ευρείας συμμετοχής, της πύκνωσης των αναγκών για χορευτική έκ
φραση. 

Η επιδίωξη της σύγχρονης, αρμονικής, παράλληλης κίνησης των πρώ
των χορευτών σε τέτοιο σχήμα δείχνει ανάγκη να φαίνονται όλοι οι 
πρώτοι. Δείχνει χορευτική τάξη και τάση των χορευτών να κατακτήσουν 
το όμορφο: "του ομορφότιρου ήταν...". 

Οι χορευτές στο σχήμα του χορού είναι συνδεδεμένοι ο ένας με τον 
άλλον. Αυτό δείχνει ότι βρίσκονται σε επαφή σε συνάντηση ο ένας με 
τον άλλον και όλοι μαζί συνδεδεμένοι στο κύκλιο σχήμα. 

Την παρουσία του "χειρομάντηλου" στη σύνδεση των χορευτών οφεί
λουμε να τη θεματοποιήσουμε ως πρόβλημα που απαιτεί ιδιαίτερη επι
στημονική διερεύνηση. Σύμφωνα με τα δεδομένα δεν φανερώνει από
σταση μεταξύ των χορευτών. Το μαντήλι χρησιμοποιείται σε όλες τις 
περιπτώσεις, δηλαδή σε σύνδεση ανδρών, σε σύνδεση γυναικών και σε 
ανάμικτη σύνδεση ανδρών και γυναικών όπου, όπως προαναφέρεται, 
τέτοια σύνδεση αφορά σχέση - οικογενειακή, συγγενική, φιλική. Αυτό 
δείχνει ότι αφαιρείται η υποψία της χρησιμοποίησης του μαντηλιού για 
μη σωματική επαφή. Το "πιάσιμο" του μαντηλιού δεν αποτρέπει επαφή 
των χεριών εφ' όσον κρατιέται με τρόπο που τα χέρια εφάπτονται στην 
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εξωτερική πλευρά. Το μαντήλι, όπως παρατηρείται στο χορό του πρώτου 
χορευτή, που αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο, είναι ουσιαστικό στοιχείο 
του χορού. Με βάση το γεγονός ότι ο κάθε χορευτής του κύκλου γίνεται 
πρώτος στο χορευτικό κύκλο, νομίζουμε ότι το μαντήλι παρουσιάζεται 
ως στοιχείο ενσωματωμένο στην έννοια χορός και χορευτής, ότι απο
τελεί προέκταση του χεριού που χορεύει. Υπ' αυτή την έννοια το μαντή
λι συμβάλλει και εξυπηρετεί τη σύνδεση των χορευτών και δεν είναι 
στοιχείο απομάκρυνσης, όπως συνηθίζεται να λέγεται σε σκέψεις καθη
μερινότητας, όπως μπορεί να έχει και συμβολικό χαρακτήρα. 

Σε δημοτικά τραγούδια δεν αναφέρεται το μαντήλι ως στοιχείο που 
δεν επιτρέπει επαφές. 

Τσάμικο: «Μια κοκκινοφορεμένη»1 

"... Στο χορό είναι που χορεύει 
σύρε πιάστην απ' το χέρι..." 

ή 
Συρτό: «Μπήκαν οι ρούσες»2 

"... Και σ' άλλου χέρι πιάστηκε 
κι εμέμου κακοφάνηκε..." 

Ως προς τη θέση των φύλων στο χορευτικό σχήμα οφείλουμε να υπο
γραμμίσουμε ότι δεν παρατηρούνται στοιχεία υποτίμησης του φύλου. Η 
περίπτωση του χορού της Αγάπης, όπου τα φύλα χορεύουν όχι ανάμικτα 
αλλά με την πρωτοπορία των ανδρών, ενώ οι γυναίκες ακολουθούν, δεν 
σημαίνει υποτίμηση διότι ο χορός γίνεται με αντίφωνο τραγούδι, όπου 
γίνεται λόγος και αντίλογος και όπου η συμφωνία χορευτών του ίδιου 
φύλου στο τραγούδι συμβάλλει στη μεγαλύτερη αρμονία φωνής και ήχου. 

Η αντιφωνία και αντιηχεία στο τραγούδι, όταν τραγουδά ένα φύλο και 
απαντά το άλλο, γίνεται διακρινόμενη κι αυτό μεγαλώνει τη συνάντηση 
και το διάλογο των φύλων. 

Έτσι λόγοι που σχετίζονται με το αντίφωνο τραγούδι και την τάξη 
στο χορό ίσως οδηγούν σε διάκριση των φύλων στο χορευτικό κύκλο του 
χορού της Αγάπης. Το ξεκίνημα του χορού από τον ιερέα ως έθιμο μπο
ρεί να θεωρηθεί επίσης λόγος που οδηγεί να προπορεύονται στο χορευ
τικό κύκλο άνδρες. Ο χορός της παπαδιάς, μετά το χορό του παπά, δεί
χνει τιμή προς τη γυναίκα. 

Το σύνολο των περιπτώσεων χορού δεν φανερώνει διάκριση τέτοια 
που να σημαίνει υποτίμηση. Σε χορό δύο, τριών, τεσσάρων κύκλων είναι 
θέμα επιλογής η δημιουργία ξεχωριστών κύκλων, εφ' όσον υπάρχει 
πάντα η δυνατότητα της ανάμικτης σύνθεσης. 

Η πρωτοπορία του γυναικείου φύλου στην πρώτη θέση, σε όλες τις 

1 Βλ. πρ. 68 και πρβλ πρ 58, 24, 32, 36 

2. Βλ πρ 68 και πρβλ. πρ. 31, 24, 32, 2 
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περιπτώσεις ανάμικτης σύνθεσης, δείχνει τιμητική στάση του ανδρικού 
προς το γυναικείο φύλο. 

3.5. Σύναξη και σύνταξη στο χορό 

Με τον όρο "σειρά'1 εννοούνται εθιμικοί κανόνες, που προσδιορίζουν 
τη διαδικασία κατά την οποία το άτομο γίνεται κορυφαίο στον κύκλο, κα
θώς και κανόνες που προσδιορίζουν τη θέση που καταλαμβάνει το άτομο 
στον κύκλο κατά την είσοδο του στο χορό. 

Βασικός κανόνας είναι το δικαίωμα που διατηρεί κάθε άτομο του κύ
κλου να χορέψει στην πρώτη θέση. 

Εξετάζουμε το θέμα όπως παρουσιάζεται σε γενικό δημόσιο χορό. Οι 
περιπτώσεις που παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις, όπως για παράδειγμα 
στον "πρώτο" χορό της Αγάπης του Πάσχα και στους "πρώτους" χορούς, 
γάμο κ.ά. έχουν προαναφερθεί κατά περίπτωση στα αντίστοιχα κεφά
λαια. 

Γενικός χορός 
Ο κύκλος δημιουργείται ελεύθερα από άτομα που επιθυμούν να χορέ

ψουν. Η χορευτική πράξη αρχίζει με κορυφαίο του χορού το άτομο που 
βρίσκεται στην πρώτη θέση του κύκλου. 

Ο πρώτος αφού χορέψει συνήθως μεταβαίνει στο τέλος του κύκλου ή 
γίνεται δεύτερος, στην περίπτωση που ο χορός γίνεται με αντίφωνο 
τραγούδι και πρόκειται για άτομο που διακρίνεται στο τραγούδι. Μπορεί 
όμως και να αποχωρήσει, ή να μεταβεί στη θέση του. 

Δεν αποχωρούν συνήθως απ' το χορό όταν η χορευτική διαδικασία 
βρίσκεται στο τέλος, επειδή με τη συμμετοχή τους συνδράμουν στο χορό 
των τελευταίων ατόμων. 

Η πρώτη θέση του κύκλου στη συνέχεια ανήκει στον αμέσως επόμενο 
χορευτή και ούτω καθ' εξής, μέχρι το τέλος του χορευτικού γεγονότος. 
"Αν είσι και παπάς μι την αράδα σου θα πας" λέει παροιμία τους, την 
οποία φροντίζουν να τηρούν κατά τη χορευτική διαδικασία. 

Η παραβίαση της σειράς θεωρείται προσβλητική πράξη για το πρό
σωπο που την υφίσταται και μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντική αιτία για 
λογομαχία, χειροδικία μέχρι και φονική απόπειρα: 

"Κάποιους στου χουρό απάν' ήθιλι να μπει πρώτους μι του 
ετσ' του θέλου κι τράβξι του μαχαίρ', αλλά μπήκαν οι 
γερόντ' μπρουστά κι τ' τράβηξαν μια στα χέρια κι έπισι 
του μαχαίρ ' καταή"? 

Τέτοιες ενέργειες όμως είναι σπάνιες. 

ι Βλ πρ 1, 2, 3, 5, 15, 24, 28, 30, 41, 44 

2 Βλ. πρ 5, και πρβλ. πρ 7, 6, 25, 44, 2, 6 
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Σε περίπτωση παραβίασης της σειράς το κοινωνικό σύνολο επικρίνει 
κάθε άτομο που επιχειρεί τέτοια ενέργεια, όπως: 

"Τι θέλ(ει) να παραστήσει του νταή; Οτ' αυτόνους δεν υπουλουγίζ' 
κανέναν κι τίπουτα; Κάνας εγωιστής π' θέλ(ει) να δειξ' οτ' 
κάποιους είνι, αυτόνους μπουρεί να κάν(ει) τέτοια, αλλά δε τ' 
πφνά(ει), γιατ' θα πέσ' ούλου του χουριό απάνι τ"} 
Όταν κάποιος επιθυμεί να παραχωρήσει τη σειρά του σε άλλο πρό

σωπο, εντός ή εκτός του χορευτικού κύκλου, έχει το δικαίωμα να το κά
νει, υπό την προϋπόθεση ότι χάνει τη σειρά του. Σ' αυτή την περίπτωση 
ανταλάσσει τη θέση του, όταν πρόκειται για άτομο του κύκλου, ή περι
μένει ώσπου να χορέψουν όλοι οι συγχορευτές του, εφ' όσον η παραχώ
ρηση αφορά άτομο εκτός του κύκλου. 

Αυτό δεν συμβαίνει όμως όταν κάποιος παραχωρεί τη θέση του σε ά
τομο του κύκλου επειδή το τραγούδι που ακούγεται δεν είναι της προ
τιμήσεως του στην περίπτωση που ο χορός γίνεται σε δύο, τρείς, τέσ
σερις κύκλους, οπότε γίνεται πρώτος όταν το τραγούδι συμφωνεί με την 
επιθυμία του. 

Είναι επίσης δικαίωμα του πρώτου να παραχωρήσει μέρος του χορού 
του σε πρόσωπο που επιθυμεί και το οποίο συνήθως είναι συγγενικό ή 
φιλικό. 

Είναι επίσης δικαίωμα κάθε προσώπου να εισέλθει στο χορό, οποια
δήποτε στιγμή, για να "κρατήσει" πρόσωπο που χορεύει πρώτο. 

Η είσοδος στον κύκλο είναι ελεύθερη και γίνεται κατ' άτομο, κατά οι
κογένεια ή σόι ή κατά ομάδα φίλων οποιαδήποτε στιγμή, υπό την προϋ
πόθεση ότι η θέση τους είναι μετά από το τελευταίο άτομο του κύκλου. 

"Ούλις οι γ(υ)ναίκις μπαίναμι σέριμπα στου χουρό δεν 
είχαμι ανάγκη για καβαλιέρο'2-

ή 
"Τότι μπαίναμι στου χουρό όπουτι είχαμι κεφ'. Σήμιρα 
μέχρι να σι φουνάξνι να μπεις στου χόυρό, τόχ(ει)ς χασ' 
το κέφ'"? 

Πριν την είσοδο στον κύκλο επιλέγουν με ποια άτομα θα πιαστούν, 
ιδιαίτερα το αμέσως προηγούμενο και το επόμενο της θέσης τους, ώστε 
να αποφεύγονται προκλήσεις για αντιδικία, η οποία συνήθως σχετίζεται 
με προσβολή αξιοπρέπειας, και να μην παρέχεται ευκαιρία για αρνητικές 
κρίσεις και σχόλια, ιδιαίτερα για τα κορίτσια. Η επιλογή αυτή μπορεί να 
σχετίζεται και με προσωπικές προτιμήσεις που αφορούν το αντίφωνο 
τραγούδι. 

. Βλ πρ 44 και πρβλ. πρ. 42, 43, 59, 39, 52, 45 

Βλ πρ 45 και πρβλ πρ. 33, 40, 41, 42, 34, 29 

Βλ πρ 24 και πρβλ. πρ. 1, 3, 10, 15, 30 
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Μαρτυρίες που αναφέρονται στις επιλογές αυτές λένε: 
"Αε πιάνιταν ου κόσμους όθι κι όθι τότι. Έπριπι να 
κουλιΐσι για να πιαστείς. Φλάγουνταν ου κόσμους. Αε 
πάινις να πιαστείς στ'αλλνού του κορίτσ', γιατ δεν 
ιπιτρέπιταν, ίβρισκις του μπελά σ'") 

ή 
"πιάνουμαν στου χουρόμι τα κουρίτσα πούχαν καλό 
όνουμα® 
ή 
"πιάνουμανμι άτουμα π' τραγδάγαν, γιατ'μ'άρισι να 
τραγδάου® 
ή 
"Οταν ήμανμκρή, πάϊνα να πιαστου κουντά στν αδιρφή μ\ 
πού ήταν μιγάλ(η), κι 'πειδή ήμαν μκρή μ'έδιουχνι, δε 
μ'όδνι του χέρι τς'4 

Όπως έχει προαναφερθεί, ο χορός δημιουργείται και κατά τις Κυρια
κές. Σε τέτοιες περιπτώσεις χορού οι μαρτυρίες λένε ότι μπορεί ένας 
νέος, εφ' όσον το επιθυμεί να κρατάει, ως δεύτερος χορευτής, τα κορί
τσια να χορέψουν. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον δεν θίγονται αξιοπρέπεια 
εαυτού και του άλλου, οι κανόνες που προαναφέρονται δεν έχουν από
λυτη ισχύ και ότι σχετίζονται με τις συνθήκες της εκάστοτε περίπτωσης 
χορού. Στις χορευτικές εκδηλώσεις που παρουσιάζουν επίσημο χαρακτή
ρα και συνδέονται με λόγους κοινωνικής προβολής η εφαρμογή τέτοιων 
κανόνων είναι επιβεβλημένη. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω δείχνεται ότι το χορευτικό φαινόμενο 
διέπεται από πολιτιστικούς κανόνες, οι οποίοι διαφοροποιούνται κατά 
χορευτική περίπτωση. Στον ορίζοντα αυτών των κανόνων περιφρουρεί
ται η ισοτιμία στο χορό, ο σεβασμός της ατομικής αξιοπρέπειας, το 
"πρέπον" και η αισθητική του χορού. Το σύνολο των κανόνων διαμορ
φώνουν έτσι τη Συντακτική του χορού, θέμα το οποίο εξετάζεται πα
ραπέρα στο Β' μέρος της εργασίας αυτής. 

1 Βλ πρ 32 και πρβλ. πρ 1, 2, 3, 24, 36, 30 

2 Βλ πρ 33 και πρβλ. πρ. 50, 40, 41 

3 Βλ πρ 30 και πρβλ πρ 33, 40, 24, 28 

4 . Βλ πρ 41 και πρβλ πρ 33, 56 
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ΚΕΦΑΛ. 4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΕΡΑΣΜΑ, ΕΠΙΦΩΝΗΜΑ ΣΤΟ ΧΟΡΟ 

Η παραγγελία, το κέρασμα και τα επιφωνήματα είναι εκφράσεις που 
παρουσιάζονται στο χορό. Η εξέταση των θεμάτων αυτών έχει σκοπό τη 
συστηματική καταγραφή των στοιχείων τα οποία ορίζουν τα θέματα αυ
τά προκειμένου να φανερωθεί το σημασιολογικό περιεχόμενο αυτών των 
εκφράσεων ως προς το νόημα του χορευτικού φαινομένου. 

Για την αποκάλυψη της σημασίας αυτών των θεμάτων οφείλουν να 
δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: 

Α. Ως προς τη παραγγελία 
Ι. Τί είναι η παραγγελία και πώς εμφανίζεται στο χορό; 
II. Ποια σημασία έχει η παραγγελία για τον χορευτή και το χορό; 
III. Ποιοί παράγοντες συμβάλλουν στις διαφοροποιημένες προτιμή

σεις τραγουδιών; 
Β. Ως προς το κέρασμα 
Το κέρασμα προσφέρεται στους οργανοπαίχτες και στους χορευτές. 

Έτσι, ως προς το κέρασμα των οργανοπαιχτών, αναφύονται τα ερωτή
ματα; 

Ι. Τα χρήματα στο χορό είναι προσφορά ή είναι πληρωμή με την 
στενή έννοια του όρου; 

II. Ποια είναι η σχέση των χρημάτων με το σημασιολογικό περιεχό
μενο του χορού; 

Γ. Ως προς το κέρασμα των χορευτών αναφύεται το ερώτημα: 
Ι. Ποιο είναι το νόημα αυτής της έκφρασης. 

II. Έχει επιπτώσεις αυτή η έκφραση στο χορό. 
Δ. Ως προς τα επιφωνήματα και τις επιφωνήσεις προκύπτουν τα ερω

τήματα: -
Ι. Υπάρχει λεκτικό περιεχόμενο σ'αυτές τις εκφράσεις; 

II. Ποια είναι η συμβολή των επιφωνημάτων στη συνολική έκφραση 
του χορού. 

Εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι απαντήσεις των ερωτημάτων 
αυτών λαμβάνουν χώρα και στο Γ μέρος της εργασίας, όπου το σύνολο 
αυτών των εκφράσεων επανεξετάζεται σε σχέση με τον πρώτο χορευτή 
και το σύνολο των συμμετεχόντων στο χορό. 

Σ' αυτό το κεφάλαιο εξετάζεται κατ' εξαίρεση και η φιλονικία στο χο
ρό. Λέμε κατ' εξαίρεση διότι ενώ η παραγγελία, το κέρασμα και το επι
φώνημα αποτελούν χορευτικές εκφράσεις, η φιλονικία είναι συμβάν πε
ριπτωσιακό και δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο του χορού. 

127 



4.1. Παραγγελία τραγουδιών 

Για την καλύτερη προσέγγιση του θέματος εξετάζουμε κατ' αρχήν το 
πώς παρουσιάζονται τα τραγούδια στο χορό και το πώς διακρίνονται, με 
βάση την εντόπια αντίληψη, σε σχέση με το χορό.1 

Ο χορός πρώτου χορευτή αφορά συνήθως δύο μορφές χορού, δύο 
ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα χορού αντιστοιχεί σε ένα Τσάμικο τραγούδι ή σε 
περισσότερα του ενός, τα οποία έχουν τη θέση γυρισμάτων. Όταν ο χο
ρός γίνεται με αντίφωνο τραγούδι τότε είναι ένα το Τσάμικο τραγούδι, 
ενώ όταν γίνεται με μουσικά όργανα συμβαίνει να παίζονται και περισ
σότερα του ενός Τσάμικα ως γυρίσματα από το ένα στο άλλο, συνήθως 
χωρίς την ολοκλήρωση του προηγούμενου 

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει ένα τραγούδι που ανήκει στις κατη
γορίες Συρτών ή στη κατηγορία Κουνητών τραγουδιών. Συμβαίνει όμως 
σε συνοδεία μουσικών οργάνων, η ενότητα αυτή να περιλαμβάνει περισ
σότερα του ενός Συρτού ίδιας κατηγορίας ή συμβαίνει να περιλαμβάνει 
σύνθεση Συρτών ή σύνθεση Κουνητού και Συρτού ως γύρισμα από το ένα 
στο άλλο. Βασικά μελωδικά γυρίσματα αποτελούν συνήθως το τελικό 
μέρος της πρώτης και δεύτερης ενότητας. Τα γυρίσματα αυτά είναι 
οργανικές μελωδίες, το "σόλο' όπως λέγεται. Αυτά τα γυρίσματα της 
μελωδίας θεωρούνται απαραίτητα για την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, η 
οποία τελικά κλείνει με χαρακτηριστικό μουσικό παίξιμο-

- "άμα λίπνι αυτά να, τραγούδ' κι χουρός είνι κουλουβά'2 

Κάθε τύπος χορού -Τσάμικο, Συρτό, Κουνητό- αντιστοιχεί σε αριθμό 
τραγουδιών που αξιολογούνται ως "πουλλά". Με βάση την εντόπια αντί
ληψη, τα τραγούδια διακρίνονται κατ' αρχήν σε "θ'κά μας",3 που σημαίνει 
τραγούδια τα οποία ως φωνητική απόδοση και μελωδία τραγουδιούνται 
στο εντόπιο ηχόχρωμα. 

Εδώ εντοπίζεται και η απαίτηση χορευτών. " να μας πιάνι"4, η οποία 
αφορά τους οργανοπαίχτες. Η απουσία τέτοιας ικανότητας εκ μέρους 
των οργανοπαιχτών είναι ανασταλτικός παράγοντας για πολλούς 
χορευτές: 
"άμα του παίζνι κι του τραγδάνι καμπίσα, Αγρινιώτκα, Ξηρουμφίτικα, 
ξιφεύγ(ει) απ' του θκό μας, ας είνι ίδιου τραγουδ' στα λόγια'.5 

Ο όρος "καμπίσα' αναφέρεται στην απουσία έντονων "τσακισμάτων"' 

1 Βλ πρ 28 και πρβλ πρ. 26, 32, 29, 62, 6, 2 

2 Βλ πρ 29 και πρβλ πρ 28, 2, 32, 66, 67 

3 Βλ πρ 32 και Πρβλ πρ 28, 29, 54, 36, 5, 25, 26 

4 Βλ πρ 28 και πρβλ πρ 2, 32, 6, 29, 5, 25 

s Βλ πρ 28 και πρβλ πρ 2, 32, 41, 6, 5, 62, 66, 67, 26, 58 
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και σε " τέντωμα'-" τράβηγμα' της μελωδίας. Με τον όρο "ξηρουμιρίτικά' 
εννοείται η ιδιαίτερα αργή ρυθμική αγωγή. 

Αυτά τα τραγούδια, "τα θκάμας'', διακρίνονται σε:1 

α. "Λιβέντκα, μφακλίτκα, παθητικά τραγούδια2. Τραγούδια π' τα 
χουρεύνι μιρακλίδιξ'. 
Αυτά τα τραγούδια τα χαρακτηρίζει: η ιδιαίτερα τονισμένη μελωδία, 

τσακίσματα, μελίσματα,στολίδια. Για παράδειγμα: 
-Τσάμικα: "Ιτιά', " Ήλιος", " Μαυριδερούλα", "Αράχωβα", "Μαριόλικο", 

"Στα Σάλωνα", "Τ' έχουν οι κάμποι και βογγούν", "Ο πλάτα νος', " Τα διάσελα", 
"Αιούλιοζ, "Γρίβας' κ.λπ. 

-Συρτά: "Παναγιούλά', "Λιβανατέικοϋ', "Μπεράτοϋ', "Αριστείο,", 
"Καραγκούνα", "Στα ρίτσα", "Βάτους κι αγκάθια" κλπ. 

Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο όρος Λιβανατέικο εισάγεται τα 
τελευταία χρόνια. Στην εποχή στην οποία αναφερόμαστε το παρήγγει
λαν λέγοντας ένα μερακλίτικο Συρτό ή Καγκέλι. Με τον όρο Καραγκούνα 
όταν παραγγέλλουν εννοούν τον οργανικό σκοπό "Σβαρνιάρα". 

-Συρτοκούνητα: "Κατακαμπής παπαδούλα μοϋ', "Κεντημένη ποδιά", 
"Κέρνα μας μαυρομάτα μου", "Μια βλάχα, μια παλιοβλάχα" κ.λπ. 

β. "Τ σειράς" θεωρούνται τραγούδια που δεν οδηγούν σε ιδιαίτερη 
χορευτική ένταση, δηλαδή δεν συγκινούν τους συμμετέχοντες, όπως τα 
προηγούμενα. 

γ. Αργά και πιταχτά. Η διάκριση αυτή σχετίζεται με τη ρυθμική αγω
γή του τραγουδιού, η οποία κατά βάση είναι σχεδόν συγκεκριμένη για κά
θε τραγούδι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα τραγούδια να υπόκεινται σ' 
αυτήν τη διάκριση. 

Πέραν όμως της καθιερωμένης ρυθμικής αγωγής, συνηθίζεται να πα
ραγγέλλει χορευτής να παιχτεί συγκεκριμένο τραγούδι "πιταχτά' ή αντί
θετα με "ρε'γουλο", δηλαδή όχι γρήγορα. 

Μεταξύ των αργών τραγουδιών άλλα χαρακτηρίζονται ως "μιρακλί-
τικα" και άλλα ως " τραγούδια για γκαστρουμένις", που σημαίνει ότι αυτά 
είναι μεν αργά αλλά χωρίς τονίσματα της μελωδίας, με αποτέλεσμα: 

" να πααίν(ει) ντιπ ίσα τραγούδ' κι χουρός".3 

δ. Γυναικεία. Υπάρχουν τραγούδια που, λόγω του ότι είναι "γλυκύ
τερα' σε μελωδία, προτιμούνται ιδιαίτερα από το γυναικείο φύλο. 

"Είνι όμουρφα, γλυκά τραγούδια, έχνι άλλου στόχου, αλλά 
έχνι μιράκι, τραγούδια γ(υ)νικείά'Α για παράδειγμα: 

ι Βλ πρ 28 και πρβλ. πρ 32, 5, 26, 58, 2, 25, 39 

2 Για το παθητικό χρώμα στο σκοπό του τραγουδιού βλ Μαζαράκη, Δ., (1984) Το λαϊ
κό Κλαρίνο, εκ. Κέδρος, Αθήνα, σελ 73. Από το ίδιο έργο της Μαζαράκη βλ. για μελίσμα-
τα, τσακίσματα, στολίδια σελ 66-81 

3 Βλ πρ 28 και πρβλ πρ 29, 58, 32, 34, 6 

ι Βλ πρ 32 και πρβλ πρ 2, 62, 28, 29, 41, 24, 25, 56 
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-Τσάμικα: "Κάτω στο κάμπο', "Κόβω μια κλάρα', "Μαράθηκε κι-
τρολεμονιά", "Αμάραντος", "Λιδορικιώτισσα", "Αγγινάρα", "Σε ωραίο 
περιβόλι...". 

-Συρτά: Στρωτά σε ρυθμό 7/8, "Όλα τα πουλάκια', "Βρε 
Παναγιωτάκη..." "Περδικούλα ημέρευα.." κ.λπ. 

Σ' αυτό το σημείο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει διαχω
ριστική γραμμή που να αποκλείει σε γυναίκες και άνδρες να χορεύουν 
οποιοδήποτε τραγούδι επιθυμούν. 

Εδώ οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι τα τραγούδια: " του Μπι-
ράτ ή Μπιράτού', δηλαδή "μια μελαχροινή', "η Καραγκούνα" και κυρίως 
οργανικά στα "χοντρά", το οργανικό "του Λιβανατέικου", παραγγέλλο
νται με ιδιαίτερη συχνότητα και θεωρούνται "μιρακλίτκα". Δηλαδή σε 
κάθε γεγονός ακούγονται κατ' επανάληψη. 

Τα τραγούδια αυτά ως μουσική εκτέλεση και ως ερμηνεία χορού έχουν 
εντόπιο ηχόχρωμα και εντόπιο χορευτικό χρώμα αντίστοιχα. Το ίδιο 
ισχύει και για το τραγούδι "Μάτια σα και τα δικά σου", το οποίο όμως 
χορεύεται σχεδόν κατ' εξαίρεση. 

Τα συγκεκριμένα τραγούδια αναφέρονται εδώ επειδή συνηθίζεται να 
θεωρούνται τραγούδια άλλων περιοχών. Με την αναφορά αυτή δείχνεται 
ότι δεν υφίσταται διαχωριστική γραμμή μεταξύ των περιοχών. Και ότι 
καθοριστικός παράγοντας διαφοροποίησης είναι το χρώμα. 

Η "παραγγελιά' εμφανίζεται ως προσωπική επιθυμία ή επιθυμία συ
ντροφιάς, που εκφράζεται προς τους οργανοπαίχτες και αφορά συγκε
κριμένο τραγούδι. 

Με τον όρο παραγγελία στην εν λόγω περιοχή εννοούνται μόνο τα 
τραγούδια που παραγγέλλονται στους οργανοπαίχτες για να χορέψουν 
ως κορυφαίοι του χορού, ή για να ακούσουν σε στιγμές που δεν γίνεται 
χορός. Δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται στον όρο παραγγελία, όταν ο 
χορός γίνεται με αντίφωνο τραγούδι, οι προσωπικές επιθυμίες των 
χορευτών. 

Η παραγγελία αφορά άνδρες και γυναίκες, όπου όμως διαφοροποι
είται ως προς τον τρόπο που "δίνεται'. Οι άνδρες παραγγέλλουν οι ίδιοι 
τα τραγούδια στους οργανοπαίχτες. Η παραγγελία που αφορά το χορό 
γυναίκας δίνεται στους οργανοπαίχτες, συνήθως, μέσω του συνοδού άν
δρα, ή αφήνεται η επιλογή στον άνδρα, ο οποίος γνωρίζει τις δικές της 
προτιμήσεις. Κατ' εξαίρεση ένας αριθμός γυναικών δίνουν την παραγ
γελία προσωπικά στους οργανοπαίχτες. 

" Ήταν μιρικές που είχαν θάρρος, δε ντρέπουνταν σα τ'ς πιρσ-
σότιρις κι παράγγελναν τα τραγούδια μονάχες τ'ς. 
Ξέραν τι θέλαν να χουρεψνι και του ζήταγαν, δεν ήταν κακό. 
Ίσα - ίσα, δείχναν θάρρους"1 

1 Βλ. πρ 29 και πρβλ. 24, 28, 26, 41, 5, 2 
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Στην περίπτωση που ο χορός γίνεται με μουσικά όργανα και οι χο
ρευτικοί κύκλοι είναι δύο, τρεις και τέσσερις, προτεραιότητα στην πα
ραγγελία έχουν οι χορευτές του κύκλου που δημιουργήθηκε πρώτος, ενώ 
οι πρώτοι χορευτές των άλλων κύκλων χορεύουν τα τραγούδια που παί
ζονται, με το δικαίωμα να παραχωρήσουν τη σειρά τους σε άλλο χο
ρευτή εάν δεν τους αρέσει το τραγούδι που παίζεται, αναμένοντας έτσι 
να σύρουν το χορό, όταν ακούσουν τραγούδι της επιθυμίας τους. 

"Ιγώ παραδείγματους χάριν επί τουν ημερών μ', ήμαν 
τ' αστέρ'. Μι του ματ' συννινουούμαν μι τ'ς θκούς μ', 
φίλς κι τα λοιπά, κι πιάναμι πρώτ' του χουρό, γιατ' η 
αράδα η πρώτ'έδνι τ'ς παραγγιλίϊξ'1 

Υπάρχουν χορευτές που για να χορέψουν πρώτοι θεωρούν απαραί
τητο στοιχείο την παραγγελία συγκεκριμένου τραγουδιού. 

" Τι όποιου κι όποιου τραγούδι θα χουρέψου; Αμα δε 
παραγγείλου του τραγουδ' π'μ' αρέσ' δε θέλου ναμπου 
μπρουστά'2 

Συμβαίνει συχνά οι οργανοπαίχτες, να γνωρίζουν τις επιθυμίες χο
ρευτών και να παίζουν χωρίς να προηγηθεί κινητοποίηση ενέργειας για 
παραγγελία. 

"Ιμένα μι 'ξέραν τι χουρεύω. Λε χρειάζιταν να τ'ς δώσου πα-
ραγγιλίά'3 

Υπάρχουν επίσης χορευτές που επιλέγουν σχεδόν πάντα ανάμεσα α
πό έναν κλειστό γι' αυτούς αριθμό τραγουδιών. Τέτοια επιλογή προσ
διορίζεται κύρια από τη μουσική και τη φωνητική απόδοση των τραγου
διών αυτή τη στιγμή. 

Άλλοι χορευτές παραγγέλλουν τραγούδια από συγκεκριμένη κατηγο
ρία, όπως για παράδειγμα όταν πρόκειται για Τσάμικο "ένα μερακλίτικο 
ή ένα βασανισμένο' και όταν πρόκειται για Συρτό "ένα πεταχτό ή ένα 
αργό ή στρωτό ή ένα μερακλίτικο'. 

Υπάρχουν χορευτές που αφήνουν την επιλογή των τραγουδιών στους 
οργανοπαίχτες. 

Συμβαίνει πολλές φορές συγγενής ή φίλος πρώτου χορευτή, ως συγ-
χορευτής ή ως θεατής, να παραγγείλει στους οργανοπαίχτες τραγούδι, 
για να το χορέψει ο συγκεκριμένος χορευτής. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή 
αρέσει στον παραγγέλοντα ο τρόπος που το χορεύει ο συγκεκριμένος 
χορευτής, είτε επειδή επιθυμεί να συγκινήσει το χορευτή, εφ' όσον γνω
ρίζει τη σχέση του χορευτή με το συγκεκριμένο τραγούδι. 

Με βάση τις απαντήσεις 120 ατόμων, που αφορούν προσωπικές προ-

1 Βλ. πρ 28 και πρβλ πρ 25, 32, 2, 26, 24, 52 

2. Βλ. πρ. 28 και πρβλ. πρ 32, 26, 2, 62, 58 

3 Βλ πρ. 26 και πρβλ. 29, 34, 62, 28, 58 
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τιμήσεις τραγουδιών από την εποχή του μεσοπολέμου μέχρι σήμερα πα
ρατηρείται ότι τα τραγούδια που παραγγέλλονται από πρώτους χορευ
τές έχουν τύχει ιδιαίτερης κρίσης και η επιλογή προσδιορίζεται από πα
ράγοντες και κριτήρια, που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των προτι
μήσεων. Παράγοντες τέτοιοι είναι: 

Ι. Το φύλο. Οι γυναίκες συνήθως προτιμούν τραγούδια με πιο στρωτή 
μελωδία σε σχέση με τους άνδρες και με περιεχόμενο που αναφέρεται 
κυρίως στην αγάπη, την ομορφιά, τον έρωτα, "τραγούδια γυνικεία". 

II. Επάγγελμα. Ποιμένες, για παράδειγμα, προτιμούν κυρίως τραγού
δια που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους ζωή, π.χ. 

"Βγήκα ψηλά στα διάσιλα....". 
III. Οικογένεια. Οικογένεια με παράδοση σε συγκεκριμένα τραγούδια 

συνήθως οδηγεί παιδιά και εγγόνια στις ίδιες προτιμήσεις. 
IV. Ηλικία. Οι προτιμήσεις συμβαίνει να αλλάζουν σύμφωνα με το 

στάδιο της ηλικίας, δηλαδή, ενώ ως νέοι προτιμούν τραγούδια που ανα
φέρονται στον έρωτα, την αγάπη, την ομορφιά, ως ηλικιωμένοι προτι
μούν τραγούδια που φανερώνουν σχέση με την ηλικία για παράδειγμα, 
ως ηλικιωμένοι: "Να ήσαν τα νιάτα δυο φορές ... 'ή "Θα χορέψεις γέρο 
θέλεις δε θες ..."ή " Τάχα δεν ήμαν νιος και 'γω...". Ως νέοι: "Απόψε μαυ
ρομάτα μου...", " Τρία καλά είναι στο ντουνιά..." κ.λπ. 

V. Παιδικές εντυπώσεις. Ακούσματα, εικόνες και πρότυπα της παι
δικής ηλικίας, πολλές φορές συντελούν σε προτιμήσεις τραγουδιών. 

VI. Ψυχοσύνθεση. Υπάρχουν άτομα που προτιμούν τραγούδια τα ο
ποία αναφέρονται σε θέματα σχετικά με την ανθρώπινη ύπαρξη, όπως με 
τη ματαιοδοξία της ζωής, με ανάγκη για εξωτερίκευση εσωτερικότητας, 
με νοσταλγία κ.λ.π., για παράδειγμα "Τούτη γης που την πατούμε όλοι 
μέσα θε να μπούμε..". 

VII. Ανθρώπινες σχέσεις. Τα τραγούδια που παραγγέλλονται μπορεί 
να αφορούν διυποκειμενικές σχέσεις. Χορευτής μπορεί να παραγγείλει 
τραγούδι με σκοπό να φανερώσει βαθύτερο εαυτό του σε παρευρι
σκόμενο πρόσωπο. Το τραγούδι μπορεί να έχει συμβολικό περιεχόμενο, 
ή και φανερά στοιχεία όπως "Με βλέπεις μάνα που γελώ ..." ή ερωτικό, 
π.χ. " Τα μαύρα μάτια το πρωί..". Μπορεί επίσης το όνομα που περιέχεται 
στο τραγούδι να σχετίζεται ή να απευθύνεται σε πρόσωπο συγκεκριμένο. 

VIII. Ιστορικά γεγονότα. Άνδρες κυρίως, οι οποίοι γεννήθηκαν πιο κο
ντά στα ιστορικά γεγονότα της απελευθέρωσης από τους Τούρκους, 
προτιμούν συνήθως τραγούδια ιστορικού, κλέφτικου περιεχομένου σε 
σύγκριση με τους νεότερους, των οποίων οι επιλογές σχετίζονται συ
νήθως με άλλα θέματα. Παράδειγμα ιστορικών τραγουδιών: "Κατακαϋ-
μένη Αράχωβα...", " Τ Αντρούτσου η μάνα..." κ.λπ. 

IX. Μουσικά όργανα. Η αλλαγή των μουσικών οργάνων, από τη ζύγια 
στη κομπανία, οδηγεί και σε προτιμήσεις οργανικών σκοπών με περισ
σότερα μελωδικά στολίδια και τσακίσματα, για παράδειγμα "Ηλιο", "Ιτιά". 

Χ. Καλλιτεχνικό κριτήριο. Καταξιωμένοι ως μερακλήδες, άνδρες 
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και γυναίκες, προτιμούν κυρίως τραγούδια με ιδιαίτερα τονισμένη μελω
δία, πλουσιότερη σε μουσικά στολίδια και τσακίσματα, "μερακλίτκα, λι-
βέντκα τραγούδια'. 

XI. Ερμηνεία τραγουδιών. Σημαντική θέση στις επιλογές κατέχει η 
ερμηνεία, η απόδοση των τραγουδιών εκ μέρους των οργανοπαιχτών. 
Όχι καλή ερμηνεία οδηγεί σε αντικατάσταση τραγουδιού με άλλο ή σε 
χορό τέτοιον, που δεν βοηθάει το χορευτή να χορέψει όπως επιθυμεί και 
"χορεύ ξινόκαρδά'. 

Η καλή ερμηνεία πολλές φορές είναι κίνητρο για την είσοδο στο χορό, 
εφ' όσον η καλή ερμηνεία είναι και απαίτηση πολλών χορευτών. Το αντί
θετο μπορεί να είναι παράγοντας που εμποδίζει, αναστέλλει την επιθυ
μία για χορό. Έτσι ο τρόπος εκτέλεσης, η ερμηνεία των τραγουδιών είναι 
κίνητρο για συμμετοχή στο χορό ή όχι και ως ένα βαθμό επηρεάζει τις 
επιλογές, τις παραγγελίες, και κατ'επέκταση τη χορευτική πράξη. Η καλή 
ερμηνεία είναι απαίτηση χορευτών που έχουν καλλιεργημένο μουσικό 
κριτήριο, "έχνι αυτί". Έτσι τα τραγούδια, ως περιεχόμενο και ως ερμη
νεία μελωδική, φωνητική, έχουν ουσιαστική σημασία στη χορευτική δια
δικασία διότι συμβάλλουν και στη διαμόρφωση ή όχι βουλητικής κατά
στασης για χορό. Με βάση τα παραπάνω εξηγούνται και οι διαφοροποιη
μένες προτιμήσεις προς τους οργανοπαίχτες. 

Τα τραγούδια πολλές φορές είναι συνδεδεμένα με το χορό συγκεκρι
μένων προσώπων. Έτσι πολλές φορές, ενώ δεν βλέπουν το χορό, εντού
τοις αντιλαμβάνονται ποιο άτομο χορεύει πρώτο ή ποια οικογένεια ή 
ακόμα ενθυμούνται ποιο τραγούδι χόρευε κάποιος που έφυγε απ' τη ζωή. 
Έχουν καταγραφεί τέτοιες αναμνήσεις που αφορούν άνδρες και γυναίκες 
που έχουν πεθάνει κατά τη χρονική περίοδο 1940 - 1960 και ενθυμούνται 
ακόμα σήμερα ποιο τραγούδι χόρευαν. 

Κάθε χορευτής μπορεί να παραγγείλει στην αρχή όλα τα τραγούδια 
που πρόκειται να χορέψει ή ξεχωριστά για κάθε ενότητα του χορού του. 

Κατά τη στιγμή της παραγγελίας συμβαίνει χορευτές να προβαίνουν 
και σε συστάσεις και επισημάνσεις. Τέτοιες υποδείξεις μπορεί να αφο
ρούν τη ρυθμική αγωγή, τον τόνο, για παράδειγμα: " Tv ιτιά σόλου, στα 
χοντρά', " Τμαυριδερούλα, πιταχτά'. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η παραγγελία των τραγουδιών στο χορό 
είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας. Σχετίζεται με την προσωπική ζωή και 
μπορεί να αφορά παρελθόν, παρόν ή μέλλον. 

Η κατάθεση της παραγγελίας τραγουδιού στο χορό σημαίνει κατάθε
ση επιθυμιών, σημαίνει φανέρωση βαθύτερου εαυτού, σημαίνει προσωπι
κή σχέση με το τραγούδι. 

Ο χορευτής έχει επιλέξει προσωπικά, ελεύθερα, αυτενεργά το τρα
γούδι ή τα τραγούδια που επιθυμεί να χορέψει. Αυτό σημαίνει επεξερ
γασία και απόφαση. Σημαίνει σχέση βαθύτερη του χορευτή με το τραγού
δι, δηλαδή μπορεί να σημαίνει αναμνήσεις, τωρινή ζωή, μελλοντικές 
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προσδοκίες. Όλα αυτά σημαίνουν ότι το τραγούδι επιδρά στο χορευτή 
αυτή τη στιγμή, εφ' όσον λόγω αυτής της σχέσης προκαλείται συγκίνηση. 
Έτσι το τραγούδι αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει στη χορευτική πα
ρουσία του ατόμου. 

Η παραγγελία ως ένα βαθμό είναι ενημέρωση και προετοιμασία των 
οργανοπαιχτών κύρια, αλλά και των συγχορευτών και των θεατών, για 
τον επικείμενο χορό του χορευτή. Η παραγγελία είναι κορυφαίο σημείο 
έναρξης του χορού του πρώτου και είναι στοιχείο συνυφασμένο με την 
ουσία του χορού. Είναι στοιχείο το οποίο δείχνει ότι ο χορευτής αρχίζει 
το χορό του υπό τους όρους της αυτενέργειας, της απόφασης, της ελεύ
θερης έκφρασης. 

4.2 Κέρασμα 
4.2. Κεράσματα οργανοπαιχτών 

Προς τους οργανοπαίχτες προσφέρεται ως κέρασμα κρασί από συμ
μετέχοντες (χορευτές, θεατές) και προσφέρονται και χρήματα. 

Η προσφορά χρημάτων προς τους οργανοπαίχτες, όταν ο χορός συ
νοδεύεται με μουσικά όργανα, γίνεται κυρίως από άνδρες και ακούγεται 
με τους όρους "ρίχνω', "πετάω', "πληρώνω', "κερνάω'. 

Το χρηματικό ποσόν δεν είναι καθορισμένο. 
' Οτ' είχι έδνι ου καθένας, κι νια δικάρα χαλκοματέρνια"1 

Στους γύφτους οργανοπαίχτες ρίχνουν λιγότερα χρήματα σε σχέση 
με τους ντόπιους.2 Υπάρχει δυνατότητα όμως να χορέψει κάποιος χωρίς 
να δώσει χρήματα, αλλά συνήθως δεν συμβαίνει αυτό διότι σύμφωνα με 
τη θεώρηση τους: 

"Για να μπεις στου χουρό έπριπι νάχ(ει)ς να δώσεις 
στα όργανα. Γινικά ου κόσμους ήταν φτουχός αλλά 
πιρήφανους, αν δεν είχι δε χόριυι. Ου κόσμους δεν 
είχι αλλά οι μφακλίδις κάναν του κουμάντο τ'ς κι 
είχαν μιρικές δικάρις για του χουρό'3 

ή 
" Ου μιρακλής προυτίμαγι να μείν(ι) νηστκός παρά να 
μην έχει τίποτα στ' τσέπη τ' για να χουρέψ""1 

Στην περίπτωση που κάποιος έχει οικονομική δυσκολία, αλλά διάθεση 
για να χορέψει,συμβαίνει να δίνει λύση στο πρόβλημα φίλος ή συγγενής. 
Τέτοια περιστατικά όμως συμβαίνουν σπάνια, λόγω των προαναφερθε

ί Βλ πρ 29 και πρβλ πρ 62, 44, 43, 5, 32, 40, 41 

2 Βλ. πρ 26 και πρβλ πρ 42, 43, 40, 41, 51, 33 

3. Βλ πρ 26 και πρβλ πρ. 28, 24, 32, 29, 25, 41, 5 

ι Βλ πρ 28 και πρβλ πρ. 2, 5, 32, 26, 29, 6 
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ντων λόγων. Κατά τις ανεπίσημες και αυθόρμητες χορευτικές πε
ριστάσεις υπάρχει η δυνατότητα να χορεύουν και άτομα που δεν προσ
φέρουν χρήματα, όπως σε χορό της Κυριακής όπου Ό χορός γίνεται σε 
δύο,τρεις κύκλους. 

Οι μαρτυρίες των οργανοπαιχτών λένε ότι ο κόσμος γενικά δεν είχε 
χρήματα, αλλά "έρναν ότ' είχαν". Οι ίδιοι δεν είχαν απαιτήσεις εφ όσον: 

"Ξέραμι την ανέχεια, δίναν και πιντάρις, δικάρις, 
δίλιπτα, μουνόλιπτα αλλά και τάληρα, δεκάρκα, οτ' είχι 
ου καθένας"1 

Ο άνδρας πρωτοχορευτής προσφέρει χρήματα συνήθως με την έναρ
ξη ή με τη λήξη του χορού του αλλά και ενδιάμεσα: 

" Ου μφακλής τα πετάει απάν στ' κουλουκαθιά τ"2 

Ο μερακλής επιθυμεί να ευχαριστήσει τους οργανοπαίχτες, γι' αυτό 
παρουσιάζεται πιο ανοιχτοχέρης: 

"Μ'άρεσι να δίνου στα όργανα από ινθουσιασμό, έδνα 
ανάλουγα μ ' αυτάνα που' χα'? 

Γνωρίζοντας την οικονομική κατάσταση μεταξύ τους, όταν άτομο 
προσφέρει χρηματικό ποσόν τέτοιο που δε συμφωνεί με την οικονομική 
του κατάσταση σχολιάζεται αρνητικά. Για παράδειγμα, αν προσφέρει 
πολλά χρήματα λένε "ότι αυτόνους δε κάνι για προυκουπή' ή στην 
αντίθετη περίπτωση τον αποκαλούν: "κακουμοίρ', κουρούν(η), τσιγ-
γουν(η), σφιχτά'.^ 

Οι μερακλήδες και ανοιχτοχέρηδες επηρεάζουν το παίξιμο των ορ
γανοπαιχτών: 

"Αμα ήσαν μιρακλής κι έρνις στα όργανα σι βλέπαν οι 
ουργανοπαίχτις οτ' πλήρωνις, δε σ' άφηναν, 
προυσκουλούσαν κι άλλου τραγούδ' κουντά'5 

Όταν χορευτής παραγγέλλει επιπλέον τραγούδια, συνήθως δίνει πε
ρισσότερα χρήματα. 

Το παρακάτω περιστατικό φανερώνει αυτή τη σχέση: 
"Οταν ήμαν νιαρός είχα υπουσχιθείστου κουρίτσ'π' 
συμπάθαγα ότ' θ' αρχίσου πρώτους του χουρό να είνι 
ικεί να μι ιδεί Συνινουήθηκα κι με τουν ουργανουπαίχτ' 
του Κακόπουλου του τραγουδιστή ήταν κι φίλους μ' να 
συνεχίσ' τα τραγούδια για μένα μέχρι να του ειπού ιγώ 

1 Βλ πρ. 29 και πρβλ πρ .4, 26, 32, 2, 1, 33, 56, 52 

2 Βλ πρ. 2 και πρβλ. πρ. 29, 26, 28, 5, 6, 62, 72 

3. Βλ πρ 36, 40, 1, 3, 56, 32, 28, 26 

ι. Βλ πρ 32 και πρβλ πρ 28, 26, 5, 30, 29 

s. Βλ πρ 29 και πρβλ. πρ 6, 62, 28, 32, 26, 4, 59 
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να σταματήσ'. Είχα στ' τσέπη μ' δέκα δικάρκα χάρτινα. 
Αρχισα να χουρευω κι αυτήν(η) δε φάν(η)κι. Του πήρα 
απόφασ' να τα δώσου ούλα, να χουρευω μέχρι νά ρθεί. 
Πέταγα στα όργανα δικάρκου - δικάρκου κι παίζαν 
συνέχεια για μένα. Ηρθι, όταν είχα δωσ' τα εννιά 
δεκάρκα. Μόμκι ένα"y 

Όταν πρώτη στο χορό είναι γυναίκα προσφέρει χρήματα, συνήθως, ο 
άνδρας που τη συνοδεύει ή ο πλησιέστερος συγγενής της, που μπορεί να 
είναι εντός ή εκτός του χορευτικού κύκλου. Το ίδιο συμβαίνει όταν στον 
κύκλο χορεύουν μόνο γυναίκες και οι άνδρες συμμετέχουν ως θεατές ή 
χορεύουν σε άλλον κύκλο. Όταν δεν συμμετέχουν άνδρες στο χορευτικό 
γεγονός προσφέρουν τα χρήματα οι ίδιες οι γυναίκες. Μαρτυρία 
οργανοπαίχτη λέει ότι : 

"Άλλις δεν πλήρωναν κι άλλις πλήρωναν. Είχαν 
πιντάρις, δικάρις στου χειρουμάντλου κουμπουθιασμένις 
δυο, τρείς κουμπουθιές, κι δίναν στα όργανα'2 

Όταν ο χορός γίνεται σε δύο, τρεις και τέσσερις κύκλοι ις προσφέ
ρουν συνήθως όλοι οι πρώτοι των κύκλων, κύρια όμως το άτομο που δίνει 
την παραγγελία. 

Σε γλέντια ανδρών, σε εσωτερικό χώρο μαγαζιών, παρατηρείται ότι, 
όταν το γλέντι γίνεται από συντροφιά στην οποία συμμετέχουν και ορ
γανοπαίχτες του χωριού ως μέλη της συντροφιάς, δεν έχουν θέση τα 
χρήματα στο χορό. Όταν όμως πρόκειται για ευρύτερο γλέντι σε μαγαζί, 
τότε παρατηρείται ότι οι χορευτές, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στους 
ιδιαίτερα μερακλήδες του χωριού, μπορεί να διαθέσουν στους οργα
νοπαίχτες όσα χρήματα υπάρχουν στην τσέπη τους. "Ας πάει και του 
παλιάμπελου' λένε χαρακτηριστικά εκείνες τις ώρες ή "φάτι πουτάνις 
τάληρα...".3 

Οι γυναίκες προσφέρουν χρήματα κύρια στην περίπτωση του γάμου, 
στο χορό της νύφης και TOU γαμπρού. Η προσφορά χρημάτων εκ μέρους 
συγγενών ανδρών στο χορό της γυναίκας είναι έκφραση τιμής προς τη 
γυναίκα. Χρήματα προσφέρουν επίσης υπερήλικες γυναίκες όταν χορεύ
ουν εγγόνια τους. Χρήματα μπορεί να δοθούν στους οργανοπαίχτες από 
μεγάλο αριθμό ατόμων, όπως στο χορό της νύφης και του γαμπρού. Το 
κέρασμα αυτό είναι έκφραση τιμής προς τα πρόσωπα αυτά και συνδρομή 
στο χορό τους. Τέτοια κεράσματα συμβαίνουν και σε άλλες περιπτώσεις 
χορευτικών γεγονότων για ενίσχυση των οργανοπαιχτών, για να εκφρά
σουν την ευχαρίστηση και συγκίνηση που προκύπτει από το παίξιμο των 

Ι Βλ. πρ 32 και πρβλ πρ 30, 36,41, 42,43, 29,60,66, 67 

2 Βλ πρ 29 και πρβλ πρ 2, 44, 42, 41, 25 

3 Βλ. πρ 29, 26, 32, 25, 2, 30 
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οργανοπαιχτών ή και για να μεγαλώσουν τη διάρκεια του χορού του συ
γκεκριμένου προσώπου που χορεύει. 

Το σημασιολογικό περιεχόμενο των χρημάτων στο χορό είναι θέμα 
σημαντικό. Θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε αρχικά με βάση 
τους όρους που χρησιμοποιούνται. 

Όροι: "πληρώνω, πετάω, ρίχνω, δίνω, κερνάω" 
-Ο όρος πληρώνω σημαίνει αρχικά καταβάλλω τη χρηματική αξία ενός 

πράγματος που αγοράζω και μεταφορικά ανταποδίδω καλό σε καλό ή 
κακό σε κακό. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να έχει την έννοια 
του ανταποδίδω, εφ' όσον η αξία δεν είναι καθορισμένη και προσφέρει ο 
καθένας το ποσό που αποφασίζει ο ίδιος ή το ποσό που του επιτρέπουν 
οι οικονομικές του δυνατότητες. 

-Ο όρος πετάω παίρνει την έννοια του από την ενέργεια, την κίνηση, 
όπως και ο όρος δίνω. 

-Ο όρος ρίχνω έχει σχέση επίσης με την ενέργεια, όπως και το πε
τάω, αλλά παρατηρείται στην περιοχή να χρησιμοποιούν αυτόν τον όρο 
και με την έννοια του δωρίζω. Αυτό προκύπτει απ' τα δώρα που δωρίζει η 
νύφη στην οικογένεια του γαμπρού, όπου χρησιμοποιείται ο όρος "ρίνω". 
Για παράδειγμα ρωτούν "τι έρξις στα πιθιρικά" και τα δώρα τα ονο
μάζουν "ρίματα". 

-Ο όρος κερνάω σημαίνει προσφέρω. 

Από τα παραπάνω, σύμφωνα και με τους όρους που χρησιμοποιού
νται, φαίνεται ότι η θέση των χρημάτων στο χορό έχει την σημασία του 
προσφέρω, δωρίζω, εκφράζω ευχαρίστηση, επιθυμώ να ανταποδώσω και 
όχι την αρχική έννοια του πληρώνω. 

Η μη συμμετοχή στο χορό ατόμων, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα 
γι' αυτήν την προσφορά, δεν είναι απαγορευτική, αλλά φαίνεται ότι η 
έλλειψη γίνεται ανασταλτικός παράγοντας για συμμετοχή στο χορό, εφ' 
όσον έτσι το άτομο στερείται της χαράς να προσφέρει και παράλληλα 
εάν χορέψει χωρίς να προσφέρει θα παρουσιασθεί ως άτομο που δεν 
έχει εντάξει το χορό στη ζωή του και ότι δεν έχει εντάξει στον οικονο
μικό προϋπολογισμό την προσφορά προς τους οργανοπαίχτες. Έτσι, η 
προσφορά αυτή είναι πράξη που σχετίζεται με αξιοπρέπεια εαυτού και 
υπερηφάνεια. Αυτό προκύπτει από μαρτυρίες που λένε ότι όσοι επιθυ
μούν να χορέψουν βρίσκουν πάντα τον τρόπο να εξασφαλίσουν την 
προσφορά τους, το κέρασμα τους, το δώρο τους. 

Για τους οργανοπαίχτες, παρόλο ότι ικανοποιούνται και παίρνουν ευ
χαρίστηση συγκεντρώνοντας χρήματα, η ευχαρίστηση είναι ακόμα μεγα
λύτερη όταν η προσφορά χρημάτων συνοδεύεται και με ικανοποίηση του 
χορευτή και κύρια όταν ο ενθουσιασμός του χορευτή γίνεται οδηγός στο 
έργο τους. Έτσι, όταν χορευτής προσφέρει περισσότερα χρήματα αυτό 
είναι αποτέλεσμα της ικανοποίησης του χορευτή και όχι αυτοσκοπός των 
οργανοπαιχτών. Τάση επίδειξης, εγωισμού μέσω της προσφοράς χρημά-
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των, έχει αρνητική επίπτωση στην αξιολόγηση του χορευτή, καθώς και η 
υπέρμετρη συγκράτηση ως προς την προσφορά. Αυτό σημαίνει ότι την 
έκφραση αυτή τη χαρακτηρίζει το μέτρο. 

4.2.2. Κέρασμα του χορού 

Το κέρασμα του χορού είναι προσωπική έκφραση συγχορευτή ή άλ
λου συμμετέχοντα στο χορευτικό γεγονός και απευθύνεται κύρια στο 
πρόσωπο που χορεύει πρώτο. Η έκφραση αυτή φθάνει στο χορευτή ως 
κέρασμα του χορού. Το κέρασμα κατά βάση περιλαμβάνει κρασί, και κατ' 
εξαίρεση λουκούμια σε γυναίκες. 

"Ικείστου κοινό θα τ' δείξου πόσο τουν ικτιμάοϋ'.1 

Δηλαδή το κέρασμα είναι έκφραση σχέσης, έκφραση τιμής. 
Το κέρασμα έχει θέση σε χορό που γίνεται με τη συνδρομή μαγαζιού 

και τον οποίο χορό συνήθως τον χαρακτηρίζει η επισημότητα, π.χ. Πά
σχα, πανηγύρι, Κυριακές και γλέντια, αρραβώνα, γάμου... 

"Ου κόσμους έτριχι μι ινθουσιασμό να ιδεί να χουρεψ'. 
Κέρναγι, φώναζι δεν ήταν μούτ(οι)' .2 

Αυτό σημαίνει ότι το κέρασμα είναι ομιλία, είναι έκφραση ομιλητική 
εφ'όσον μούτος=μουγγός,ανέκφραστος. Τέτοιες εκφράσεις προέρχονται 
κύρια από άνδρες, χωρίς να αποκλείονται όμως και οι γυναίκες. 

Κεράσματα προσφέρονται σε πρώτους χορευτές και των δυο φύλων, 
με ιδιαίτερη συχνότητα στους άνδρες. Στις γυναίκες προσφέρονται 
κεράσματα από συγγενικά πρόσωπα. Κεράσματα προσφέρονται επίσης 
σε νεαρά άτομα και σε παιδιά ως έκφραση επαίνου, αποδοχής και ενί
σχυσης του χορευτικού τους έργου. 

Το πρόσωπο trou επιθυμεί να κεράσει απευθύνεται σε πρόσωπο του 
μαγαζιού, το οποίο έχει αυτή την υπευθυνότητα, με φράσεις: "κέρνα του 
χορό' ή "κερνά τον (τάδε)'. Και στις δύο περιπτώσεις το κέρασμα 
προσφέρεται στο σύνολο των χορευτών. EivaL γνωστό στους συμμετέ
χοντες όμως ότι κάθε κέρασμα είναι έκφραση που απευθύνεται κύρια 
προς τον πρώτο του χορού. 

Πρόσωπα που δέχονται πολλά κεράσματα αξιολογούνται ως ιδιαίτερα 
κοινωνικά και ως καλοί χορευτές. 

Το υπεύθυνο πρόσωπο του μαγαζιού για να κεράσει εισέρχεται εσω
τερικά του κύκλου, με δύο ποτήρια στο αριστερό χέρι και το αγγείο κρα
σιού της "μισής οκάς"* στο δεξί, ενώ φροντίζει να μην εμποδίζει τη χο
ρευτική κίνηση. (Αργότερα, μετά το 1960 περίπου, συνηθίζεται να προσ
φέρονται τα ποτήρια σε δίσκο και είναι περισσότερα από δύο). 

1 Βλ πρ 28 και πρβλ πρ. 2, 32, 5, 6, 52 

ζ Βλ πρ 2 και πρβλ πρ 26, 4, 32, 11, 25 
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Το πέρασμα του κεραστή άλλοτε γίνεται από το ανοιχτό μέρος του 
κύκλου - μεταξύ πρώτου και τελευταίου χορευτή - και άλλοτε κάτω από 
τα συνδεόμενα χέρια συγχορευτών. Με θέση αντιμέτωπα προς τον πρώ
το ο κεραστής γεμίζει τα ποτήρια κρασί και προσφέροντας τα ενημε
ρώνει πρώτον και δεύτερο χορευτή για το "ποιος κιρνάεΓ, δείχνοντας με 
το χέρι του ή με εκφραστική κίνηση του προσώπου του το σημείο που 
βρίσκεται το άτομο που κερνάει. Το πρόσωπο που κερνάει, για να βοηθή
σει στον εντοπισμό του, συνήθως "χαιρετάει" με το χέρι. Αυτή τη στιγμή 
ο πρώτος έχει σταματήσει να χορεύει. Με τον εντοπισμό του προσώπου 
που κερνάει, υψώνουν τα ποτήρια πρώτος και δεύτερος και του απευθύ
νουν την ευχή "στν υγειά σ" ή "γεια μας", άλλοτε με δύναμη φωνής και 
άλλοτε, όταν τους χωρίζει μεγάλη απόσταση, μόνο με την ύψωση του 
ποτηριού. Μετά την ευχή συνήθως πίνουν, αλλά μπορεί και να μην πιουν. 
Με την επιστροφή των ποτηριών πρώτος και δεύτερος συνεχίζουν το 
χορό, ενώ συνεχίζεται διαδοχικά το κέρασμα των συγχορευτών, όπου ε
παναλαμβάνονται οι παραπάνω εκφράσεις προς το πρόσωπο που κερ
νάει. Κατά τη διαδικασία του κεράσματος δεν διακόπτεται το τραγούδι. 
Οι εκφράσεις των φύλων διαφοροποιούνται, δηλαδή οι γυναίκες εκφρά
ζονται σε ηπιότερο τόνο. 

Πολλές φορές μπορεί να ακολουθήσει αμέσως και δεύτερο κέρασμα. 
Συμβαίνει συχνά στο χορό του ίδιου χορευτή το υπεύθυνο πρόσωπο του 
μαγαζιού να πηγαινοέρχεται διαρκώς μεταξύ χορού και μαγαζιού, σχεδόν 
τρέχοντας, ώστε κατά τη διάρκεια του χορού του πρώτου να έχει προ
σφέρει όλα τα παραγγελόμενα κεράσματα. Τα επανειλημμένα κεράσμα
τα ακινητοποιούν συχνά τον πρώτο. Όμως, λόγω του ότι το κέρασμα εί
ναι έκφραση θετική προς τον πρώτο, είναι πάντα ευπρόσδεκτο και δη
μιουργεί ευχαρίστηση: 

"Άλλους τόσους γίνιτι ου άνθρουπους άμα του κιρνάνι. Του 
κιρνάνι γιατ' τουν ικτιμάνι".1 

Το πρόσωπο που κερνάει, συμβαίνει να προσφέρει και προσωπικά το 
κέρασμα, θέλοντας έτσι να τονίσει περισσότερο την έκφραση του. Σε 
τέτοια περίπτωση, συνήθως, πρώτος και κεραστής - τσουγκρίζουν τα 
ποτήρια και μπορεί να "πιουν σταυρουτά", δηλαδή περνούν τα χέρια τους 
έτσι ώστε να εφάπτονται εσωτερικά, δημιουργώντας σχήμα σταυρού και 
πίνουν σ' αυτήν τη θέση. Κατ' εξαίρεση, μπορεί ο κεραστής να συνεχίσει 
το κέρασμα κατά τον ίδιο τρόπο με όλους τους άνδρες συγχορευτές. 
"Σταυρωτά" συνηθίζεται επίσης να πίνουν συχνά πρώτος και δεύτερος 
χορευτής.2 Σε οικογενειακά γλέντια και σε γλέντια φίλων σε μαγαζί τα 
κεράσματα παρουσιάζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και με αμεσότερη 
και εντονότερη έκφραση. Για παράδειγμα, σε γλέντι αρραβώνα με το 

1. Βλ πρ 28, 32 και πρβλ πρ 2, 25, 29, 26, 6, 17 

2 Βλ πρ 25, 30, 42, 52, 5, 70, 71 
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κέρασμα επιδιώκεται επαφή και επικοινωνία "των συμπεθεριών" και 
παρουσιάζεται ως στοιχείο συναγωνισμού μεταξύ τους: 

"άμα καταφέρνανι να μας μιθύσνι του παίρναμι πίσω στα γυρίσματα"1. 
Στο γάμο συνήθως έχουν εκ των προτέρων συγκεκριμένα πρόσωπα 

αναλάβει την ευθύνη των κερασμάτων. 
Στις Αποκριές: 
"Μι τα χαρανιά του κβαλάγαμι του κρασί κι πίναμί'2. 
Κεράσματα προσφέρονται και μεταξύ θεατών ως καθιερωμένη έκ

φραση τιμής, έκφραση ενθουσιασμού, που αφορά τη συνάντηση, τη συν
εύρεση στο χορευτικό γεγονός, με βάση την αντίληψη που εκφράζεται 
και σε τραγούδι. 

"... Τούτον το χρόνο το καλό τον άλλον ποιος το ξέρει 
αν θα γλεντήσουμε μαζί ένας θεός το ξέρει.."3 

Τσάμικο 
Τέτοιο κέρασμα μπορεί να προσφέρει κάποιο άτομο προς άλλη συντρο
φιά. Το κέρασμα αυτό μπορεί να προσφέρεται επειδή κάποιο συγκεκρι
μένο πρόσωπο βρίσκεται στη συγκεκριμένη συντροφιά ή και για το σύ
νολο των προσώπων. Μπορεί να προσφέρεται και από παρέα σε παρέα, 
"σας κιρνάει η παρέα του τάδε'. 

Απάντηση της συντροφιάς που δέχεται κέρασμα είναι η σύγχρονη ύ
ψωση των ποτηριών προς αυτούς που κέρασαν με την ευχή "στ'ν υγειά 
σας" ή "γειαμας" ή "γεια"?* Δεν συνηθίζεται να ανταποδίδεται κέρασμα. 

Τέτοια κεράσματα μπορεί να προσφερθούν και από άτομα που εκείνη 
τη στιγμή δεν βρίσκονται ανάμεσα σε καθιστούς συμμετέχοντες θεατές 
του χορού, αλλά που βρίσκονται όρθια στο δρόμο ή σε άλλο μαγαζί 
κοντινό. Αυτό δείχνει ότι το σύνολο των συμμετεχόντων, παρ' όλη την 
απόσταση βρίσκεται σε συνάντηση. 

Τα κεράσματα μεταξύ συμμετεχόντων, εκτός χορευτικού κύκλου, δεν 
είναι άμεσα συνδεδεμένα με το χορό αυτή τη στιγμή. Αφορούν όμως 
έμμεσα το χορό ως εκφράσεις που ενισχύουν τις σχέσεις, που συγκινούν 
και που μπορεί να γίνουν δύναμη ώθησης προς το χορό. Το κέρασμα έτσι 
αποτελεί σημείο διαλόγου, επαφής και επικοινωνίας και συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της χορευτικής διαδικασίας, στην ανύψωση της χορευτικής 
έντασης και στην ευθυμία των χορευτών. 

Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι πολλές φορές είναι και οργανική 
ανάγκη για το χορευτή να λάβει κέρασμα, επειδή συμβαίνει συχνά στο 

ι. Βλ πρ 25 και πρβλ πρ 1, 3, 5, 44, 52 

2 Βλ πρ 25 και πρβλ πρ 43, 52, 53, 32, 24 

3. Βλ πρ 24 και πρβλ πρ 68, 32, 2 

ι Βλ. πρ 39 και πρβλ 38, 15, 59, 1, 2, 3, 5, 40 
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χορό να στεγνώνει το στόμα, όπως λένε οι μαρτυρίες. 

4.3. Επιφωνήματα, επιφωνήσεις 

Επιφωνήματα και επιφωνήσεις1 εκφράζονται κύρια από άνδρες χο
ρευτές, οργανοπαίχτες και άλλους συμμετέχοντες. Απευθύνονται προς 
τον πρώτο χορευτή, προς τους οργανοπαίχτες και προς το χορό γενικά, 
ως χορευτική πράξη, ως γεγονός αυτή τη στιγμή και ακόμα ως γεγονός 
του χωριού. 

Οι εκφράσεις αυτές διαφοροποιούνται ως προς την ένταση και τη 
συχνότητα και είναι ανάλογες με την ένταση και τον ενθουσιασμό που 
επικρατεί στο χορό. Έτσι, οι εκφράσεις αυτές εντείνονται διαρκώς και 
γίνονται πιό συχνές προς το τέλος της διαδικασίας, όπου οι εκφράσεις 
είναι πιο έντονες, ενθουσιώδεις, ζωηρές, θορυβώδεις: 

"άμα δε φουνάζουμι, δε κιράσουμι, τότι τι κάνουμι, στα μουτα θα 
χουρεύουμι," ,2 

Συμβάλλουν στην ανύψωση της έντασης του χορού, στην ανάπτυξη 
του κεφιού και ενισχύουν τον πρώτο χορευτή και τους οργανοπαίχτες. 

Ο πρώτος χορευτής, συνήθως εκφράζεται με φθόγγους ή μόνο με μία 
λέξη. Υπάρχουν χορευτές κατ' εξαίρεση που συνοδεύουν το χορό τους 
ρυθμικά, με το σίγμα, "σ,σ,σ,σ,.." 

Συνήθως πρώτος χορευτής - άνδρας - σε στιγμή που εκτελεί χορευ
τικό σχήμα που απαιτεί δύναμη, ένταση, π.χ. σε "κολοκαθιά", αφήνει να 
ξεφύγει από τα χείλη του: "if ή "ω" ή "όπα', ή "άιντε', με σφοδρότητα. 
Είναι επιφωνήματα τα οποία γίνονται δύναμη ώθησης για τον πρώτο και 
συγχρόνως τονίζουν αυτή τη στιγμή την έκφραση του και τη σύνθεση που 
δημιουργεί. 

Συγχορευτές και πρόσωπα εκτός του χορευτικού κύκλου επίσης απευ
θύνουν τέτοιες εκφράσεις: 

α. Προς τον πρώτο ως ενίσχυση, υποστήριξη, εμψύχωση, τόνωση, επι
βεβαίωση. 

Τέτοιες εκφράσεις ακούγονται ως: 
- "όπάά\ "Αϊντεέέ' 
- "Γεια σου λιβιντιάά" 
- "Γεια σου ρε μιρακλή (όνομα)' 
- "Γεια σου ρε Έλληνα\\" 
- "Σφύριγμα' παρατεταμένο ή όχι 
- "Ε!ρε να χαρώ ιγώ όμουρφα" 
Τέτοια έκφραση "Γεια σου λιβιντιά' ή "Ελα όμουρφα" μπορεί να 

απευθυνθεί και σε γυναίκα πρώτη. Διαφοροποίηση όμως παρατηρείται 

1. Βλ πρ 25, 32, 5, 2, 28, 26, 42, 13, 6, 52 

2 Βλ πρ 25 και πρβλ. πρ. 28, 32, 5, 6,52, 2, 43, 30, 36 
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στον τόνο της έκφρασης, όπου προς τη γυναίκα ο τόνος είναι ήπιος και 
εκφράζεται σχεδόν προσωπικά προς αυτήν. 

β. Προς τους οργανοπαίχτες, κύρια προς τον κλαριτζή, απευθύνονται 
επιφωνήσεις, ως επιβεβαίωση, ενίσχυση και ώθηση για ακόμα καλύτερο 
μουσικό έργο. 

Συνηθίζονται εκφράσεις όπως: 
- Γεια σου ρε (τάδε) μι τα μιράκια σ'. 
- Α νασταίν(ει)ς πιθαμένου. 
- Θα μας πιθάν(ει)ς απόψι. 
- Βάρα του, μη του λ(υ)πάσι. 
- Θα μας τα φας ούλα σήμιρα ή απόψι. 
- Βάρα, ιδώ θα μείνι τα έρμα. 
- Βάρα, κι όποιουν παρ ' ου χάρους. 
- Φάτι πουτάνις τάληρα (σε στιγμή που δίνονται χρήματα) ή 
- Ας πάει κι του παλιάμπιλου. 
γ. Προς το χορό συνολικά απευθύνονται επιφωνήσεις όταν εμφανί

ζονται έντονα τα στοιχεία της διασκέδασης, του ενθουσιασμού, της 
ομορφιάς με αποτέλεσμα να μεγαλώνει έτσι η συνολική έκφραση σε σχέ
ση με τα τραγούδια, τη μουσική, το χορό, τα κεράσματα κ.λπ. Ετσι α
κούγονται εκφράσεις όπως: 

- Ε ρε μανούλα μ ' τι θα γίν(ει) απόψι. 
- Θα πάει ου ήλιους γιόμα. 
- Θα καεί του πιλικούδ. 
^ Όποιουν παρ' ου χάρους. 
- Ε ρε μιράκιααα. 
- Όμουρφα λέου... 
- Να πιθάν(ν)ι οι πλούσιοι. 
- Θα πιθάν(ει) ου χάρους. 
- Αε πάου σπίτι μ ' απόψι. 
- ίσουμααα... 
- αϊντέέέ... 
- σφυρίγματα παρατεταμένα. 
- όξου καρδιά ρεεε. 
- Αε φουβάμι χάρου ή μη φουβάσι χάρου. 
Οργανοπαίχτες επιφωνούν πρώτους χορευτές άνδρες, όπως: 
- Γεια σου (τάδε) μιρακλή 
- Γεια σου (τάδε) μι τ' παρέα σ' 
- Γεια σου (τάδε) λιβιντιά 
Οργανοπαίχτες επίσης επιφωνούν και το χορό συνολικά, όπως: 
- Α ί'ντέέέ 
- Όμουρφα 
- Να ζήσ' το (τάδε χωριό) 
- Ε ρε μιράκια 
Αυτές οι εκφράσεις, δηλαδή επιφωνήματα και επιφωνήσεις, είναι 
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ατομικές, όχι ομαδικές, δηλαδή ατομικά οδηγούνται σε τέτοια έκφραση 
για λόγους προσωπικούς, που σχετίζονται με το χορό ως όμορφη ανθρώ
πινη εκδήλωση, με την ανθρώπινη συνάντηση, τη συνεύρεση, την εγγύτη
τα και ομοιότητα. Είναι εκφράσεις που χαρακτηρίζονται από το αυθόρ
μητο, τη γνησιότητα. Είναι εκφράσεις επευφημίας του χορού και των χο
ρευτών, εκφράσεις που εξυμνούν την ομορφιά, εκφράσεις που υμνούν 
την παλληκαριά: "όποιον παρ' ου χάρουξ' ή την αντίσταση προς το θάνα
το: "θα πιθάν(ει) ου χάρουξ'. Είναι εκφράσεις που αναφέρονται στη μα
ταιοδοξία της ζωής: "ιδώ θα μείνι τα έρμα'. Είναι εκφράσεις που δείχ
νουν ταύτιση χορευτικής έκφρασης και πολιτισμικής ταυτότητας: "γεια 
σου ρε Έλληνα'. 

Είναι εκφράσεις επαφής, επικοινωνίας, οι οποίες οδηγούν σε βαθύ
τερη ανθρώπινη συνάντηση. Έτσι οι εκφράσεις αυτές είναι συνυφασμέ
νες με την ουσία του χορού. 

Τέτοιες εκφράσεις προέρχονται και από συμμετέχοντες θεατές οι ο
ποίοι, σε "κλειστά" κυρίως γλέντια, όχι μόνο επιφωνούν αλλά με χειρο
νομίες, με επιτόπιες χορευτικές κινήσεις μεγαλώνουν την ευθυμία και 
συμβάλλουν έτσι σε διεύρυνση, σε "άπλωμα" του χορού. 

4.4. Φιλονικίες στο χορό 

Στη χορευτική διαδικασία συμβαίνουν συχνά γεγονότα έριδας, φιλο
νικίας. Θεωρήθηκε σκόπιμο να καταγραφούν στοιχεία που αφορούν τις 
φιλονικίες, που συμβαίνουν κατά τη χορευτική διαδικασία, προκειμένου 
να φανεί εάν ο ίδιος ο χορός δημιουργεί αρνητικά φαινόμενα ή εάν 
υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν στη δημιουργία 
τέτοιων φαινομένων. 

Έτσι τα στοιχεία που καταγράφονται εδώ έχουν σκοπό να εμφα
νίσουν πότε, πού και πώς παρουσιάζονται οι φιλονικίες και ποιοί είναι οι 
παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση αρνητικών ενεργειών και πρά
ξεων. 

Οι φιλονικίες είναι φαινόμενο που κύρια παρουσιάζεται σε χορευτικά 
γεγονότα ανδρών σε μαγαζιά αλλά και σε κοινό γενικό χορό. 

"Γίνουνταν πουλλά παρατράγουδα, πουλλοί τσακουμοι"1 

Αφορμές δημιουργίας καυγάδων είναι συνήθως η προκλητική συμπε
ριφορά που θίγει αξιοπρέπεια, όπως: λεκτική φράση που προσβάλλει, α
νεπίτρεπτο βλέμμα προς γυναίκα, κίνηση άνδρα να πιαστεί στο χορό με 
γυναίκα μη συγγενή γνωρίζοντας ότι τέτοια κίνηση είναι προκλητική, 
τραγούδι παραγγελίας άνδρα στο περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται 
όνομα μέσω του οποίου δείχνεται ότι ο χορευτής απευθύνεται σε συγκε
κριμένη γυναίκα με σκοπό να εκφράσει σκέψη, πόθο, επιθυμία, πράγμα 

ι Βλ.πρ 44 και πρβλ πρ 29, 34,52, 32,5, 42, 43, 54, 55 
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για το οποίο υπάρχει υποψία. 
Σπάνια οφείλεται σε παραβίαση σειράς για την πρώτη θέση του χορού. 

"Είχι φιλότιμου τότι ου κόσμους κι σέβιταν τ' σειρά σ'. 
Άμα τόκανι κανένας πέφταν ούλοι απάνι f.1 

ή 
"Οι ιτίις ήταν άλλις κι ίβρισκαν αφουρμή άπου νιά 
κβέντα. Δε τόλμαγις να τράξεις κουρίτσ, να πιαστείς 
κουντά σι κουρίτσ' χουρίς να κουλίϊσι. Τέτοια πράματα 
φέρναν σκουτουμό. Βγαίνανμαχαίρια, κουμπούρια κι 
γίνουντανμάχη τ' Σκρα. Μπιρδευουνταν κι οι γυναίκις 
πέταγαν λιθάρια. Βλεπς υποστηρίζουνταν οι συγγινίδις 
τα σόια κι ανακατεύιτιν ούλους ου κόσμους"2 

Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται στο χορό διότι: 
- Ο χορός αποτελεί σημείο κοινωνικής σύναξης 
- Ο χορός παρέχει ευκαιρίες για αφορμές 
- Ο χορός σχετίζεται και με την οινοποσία, κύρια των ανδρών 
"Πίναμι πουλύ κρασί κι πιανόμασταν για το τίπουτα" κ.λπ. 

ή 
" Οταν τσακώνουνταν στου μαγαζί, η μάνα μ'μιρικούς τς 
έπιανι κι τ'ς πέταγι όξου σα κατσαμπάκιά'3 

Πολλές φορές ο καυγάς δεν επεκτείνεται, λήγει εκείνη τη στιγμή που 
δημιουργείται και δεν αφήνει υπόλοιπα προς εκδίκηση. 

"Δε του κρατάγαμιμανιάτκου. Λίγ(οι) ήταν 
τέτοιοιν(οι). Ικείπ' τσακουνόμασταν, ικείμπόργι να 
τα φκιάσουμι κι να πιούμι να τραγδήσουμι μαζί. Πέφταν 
κι άλλοι απάν κι τα φκιάναμε 

Σε τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ο καυγάς ως 
μέσον εκτόνωσης. 

Καυγάδες που οφείλονται σε σκόπιμες προκλήσεις , σχετίζονται με 
θέματα που αφορούν την κοινωνική πραγματικότητα. Η άμεση απάντηση 
σε πρόκληση, σχετίζεται με ευθιξία, με παλληκαριά, με υπερηφάνεια, με 
φιλότιμο: 

"Άμα έχ(ει)ς φιλότιμου δε σκώνεις θίξμοϋ'5 

Προκλήσεις για καυγά δημιουργούν συνήθως άνδρες που θέλουν να 
εκδικηθούν, να επιδείξουν τάχα παλληκαριά, να φανούν ως δυνατοί. 

1 Βλ πρ. 39 και πρβλ πρ 44, 32, 52, 29, 36, 5, 2 

2 Βλ. πρ. 53 και πρβλ πρ.43, 44, 36, 32, 33, 16 

3. Βλ πρ 41 και πρβλ πρ 28, 26, 25, 43, 44 

ι Βλ πρ. 29 και πρβλ. πρ 25, 26, 52, 43 

s. Βλ πρ 25 και πρβλ πρ 44, 2, 6, 20, 13 
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" Ήταν μιρικοί π' δε τούχαν σι καλό να μη κάνι φασαρία. 
Ο κόσμους τ'ς ήξιρι κι παραμέραγι να μη τ'ς δωσ' 
δικαίουμα. Αυτοίν(οι) ήταν παλιουτόμαρα, λάια ψχη, 
ικδικητικοί, ύπουλοι. Αλλά ήταν λίγοι'1 

"Ηταν άλλ(οι), π' δεν αφήναν να πιράσ' ετσ' Θίξμου, 
ιδιαίτιρα σι συγγινή, σι σκότουναν άμα ήξιραν οτ' 
έθιξις θκο τς άνθρουπου. Αυτοί(νοι) ήταν πραγματικά 
παλληκάρια. Ηταν ανθρώπ' για του δίκιου. Αιβέντις 
παλληκάρια'2 

Η σημασία του όρου παλληκάρι, λεβέντης, σύμφωνα με την εντόπια 
αντίληψη, αναλύεται στο Γ' μέρος της εργασίας. 

Σ' αυτό το σημείο οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι: 
Ι. Ο χορός δεν είναι γενεσιουργός αιτία φιλονικίας. Η φιλονικία είναι 

πολλές φορές και αποτέλεσμα της αντίληψης: 
"Αμα δενέκλιβις, δε φαίνισανστου κοινό παλλ(η)κάρ' 
δε σ' δ ι να ν εύκουλα καλή γυναικά'3 

II. Οι καυγάδες σχετίζονται με πρόσωπα, που επίτηδες επιδιώκουν 
προκλήσεις: 

' Άε τό 'χαν σι καλό να μη κάν(ι) φασαρία ..."4 

III. Σχετίζονται με ερωτικές, αγαπητικές εκφράσεις: 
"Αε τόλμαγις να τράξεις κουρίτσ'..."5 

Το θέμα αυτό απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική επεξεργασία. Εδώ όμως 
μπορεί να ειπωθεί ότι, σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν είναι ο χορός η αι
τία που προκαλεί αντιθέσεις αλλά ότι ο χορός παρέχει ευκαιρίες να εκ
φρασθούν προϋπάρχουσες αντιθέσεις και έτσι να προκαλούνται παρεξη
γήσεις και φιλονικίες. Κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε εδώ ότι εμφανί
ζονται φιλονικίες ακόμα και σήμερα στα πανηγύρια. 

1 Βλ πρ. 36 και πρβλ. πρ. 32, 30, 29, 28, 48 

2. Βλ πρ 32 και πρβλ πρ 16, 25, 36, 48, 39, 38 

3. Βλ πρ 24 και πρβλ. πρ 25, 29, 2, 1, 20, 36, S, 2, 48 

ι. Βλ οπ π. αρ 44 και πρβλ. πρ.28, 25, 40, 36, 48, 52, 45, 41 

s Βλ. αυτόθι 
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ΚΕΦΑΛ. 5. ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

Ο όρος χορογραφία εννοεί εδώ παραδοσιακή μορφολογία. Με την εξέ
ταση της χορογραφίας επιδιώκεται η αποκάλυψη στοιχείων που αφορούν 
το σημασιολογικό περιεχόμενο των μορφών. Έτσι η παραδοσιακή μορ
φολογία εννοεί λόγο περί της ουσίας των παραδοσιακών μορφών. Για 
τέτοια εξέταση θεωρείται σκόπιμο να γίνει στοιχειώδης καταγραφή των 
δομικών στοιχείων της παραδοσιακής χορευτικής κίνησης προκειμένου 
να φανεί εάν πρόκειται για δομικά στοιχεία σωρευτικά ή απλά συνθετικά 
ή στοιχεία συντεταγμένα. Εάν πρόκειται μόνο για στοιχεία παράδοσης ή 
και για στοιχεία καινοτομίας τα οποία στο σύνολο τους καθιστούν το χο
ρό έργο της ζωντανής πραγματικότητας του ανθρώπου. 

Επιχειρείται δηλαδή να φανεί εάν πρόκειται για δομή μόνο στατική 
υπό την έννοια της σταθερότητας ή και για δομή την οποία χαρακτηρίζει 
κίνηση, διαδικασία, γίγνεσθαι. Όλοι αυτοί οι όροι αποδίδουν τον όρο 
αρχιτεκτονική. 

Με την καταγραφή και συστηματική εξέταση των στοιχείων της χορο
γραφίας επιδιώκεται να αποκαλυφθούν στοιχεία που αφορούν το χρώμα, 
το ύφος του χορού και στοιχεία που να αποκαλύπτουν το χαρακτήρα της 
χορογραφίας και τη χορογραφική σχέση των χορευτών. 

Για την αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων, χωρίς να επιχειρείται διάσπα
ση τΠς χορογραφίας αλλά διάκριση με σκοπό την καλύτερη προσέγγιση, 
εξετάζουμε την χορογραφία του πρώτου χορευτή και των συγχορευτών, 
ώστε να επισημανθούν κοινά στοιχεία και διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
χορευτών. 

Όλα αυτά τα στοιχεία που προκύπτουν από την εξέταση της χορο
γραφίας συνεξετάζονται στο Γ' μέρος σε σχέση με άλλους παράγοντες 
που συντελούν στη διαμόρφωση του χορού, προκειμένου να μας οδηγή
σουν στην κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του χορού και στο νόημα 
του. 

Έτσι επιδιώκεται η αποκάλυψη στοιχείων που θα φανερώσουν εάν η 
χορογραφία είναι συνυφασμένη με το νόημα, το πνεύμα, την ουσία του 
χορού. 

Για την καλύτερη διεξαγωγή καταγράφονται και εξετάζονται δομικά, 
μορφικά στοιχεία του χορού που εμφανίζονται σε δημόσια χορευτική 
εκδήλωση όπου συμμετέχουν και τα δύο φύλα. Ο χορός συνοδεύεται με 
μουσικά όργανα και γίνεται λόγω σοβαρής γιορτής. Σε τέτοια χορευτική 
εκδήλωση ο χορός εμφανίζει ιδιαίτερη λαμπρότητα. 

Οι χοροί στην εξεταζόμενη περιοχή αποδίδονται με τους ρυθμούς των 
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τραγουδιών: 
Ζ Τσάμικα σε εξάσημο ρυθμό 
Π. Συρτά: 
α. Συρτά σε επτάσημο ρυθμό 
β. Συρτά σε γοργό τετράσημο ρυθμό 
γ. Συρτά σε επτάσημο που τελειώνουν σε γοργό τετράσημο ρυθμό και 

συνηθίζεται να ακούγονται και με τον όρο Καγκέλια. 
III. Συρτοκούνητα ή Κουνητά σε τετράσημο ρυθμό. 
Στο ρυθμό των κουνητών χορεύεται και ο χορός "Πιπέρι" και "Σέλια". 
IV. Το Μουγγό: Δεν πρόκειται για ξεχωριστή μορφή χορού αλλά για 

χορό που αφορά Τσάμικα και Συρτά και χορεύοται στα μουγγά, δηλαδή 
χωρίς τη συνοδεία μουσικής ή τραγουδιού. 

V. Ζεϊμπέκικο και Χασάπικο (χορεύονται κατ' εξαίρεση). 

Όροι που αφορούν τη δομή του χορού: 
Άρση και θέση: Με τον όρο άρση και θέση εννοούμε το σύνολο των 

χορευτικών κινήσεων του σώματος (κεφαλής, προσώπου, χεριών, κορ
μού, σκελών) που περιλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εναέριας κίνη
σης του πέλματος μέχρι τη στιγμή που το πέλμα τοποθετείται στο έδα
φος. 

Πάτημα. Με τον όρο πάτημα εννοούμε το σύνολο των χορευτικών 
κινήσεων μιας άρσης και θέσης. 

Χορευτικό μέτρα περιλαμβάνει το σύνολο των πατημάτων τα οποία 
αντιστοιχούν σε ένα μουσικό μέτρο. Το χορευτικό μέτρο αποτελεί το δο
μικό στοιχείο κάθε τύπου χορού. Το χορευτικό μέτρο θα μπορούσε να 
αποδοθεί και με τον όρο "πόδας"'. 

Χορευτική φράση, περιλαμβάνει ένα σταθερό σύνολο χορευτικών 
μέτρων τα οποία δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο δομημένο σύνολο χο
ρευτικών μέτρων, το οποίο επαναλαμβάνεται κατά βάση σταθερά κατά 
τη διάρκεια ενός τραγουδιού. 

Μέρη χορευτικής φράσης. Τα μέρη περιλαμβάνουν το σύνολο των 
χορευτικών μέτρων, τα οποία αποτελούν υποενότητες της φράσης. Οι 
υποενότητες αυτές σχετίζονται με την αλλαγή κατεύθυνσης της χορευτι
κής φράσης (δεξιά-αριστερά) ή με τη ροή της χορευτικής φράσης (με-
τακίνηση-επιτόπια κίνηση). 

Στολίδια του χορού. Με τον όρο στολίδια εννοούνται χορευτικές 

1, S Baud Bovy, όπ π σελ 35, βλ.επ. Κ Μάρκου, όπ π. σελ 23-43 και βλ επ Σ. 

Καρράς, Σύλλογος προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής, Τραγούδια της Ρούμελης, δίσκος 

S D N M . , 19. 

2 Οι όροι αυτοί είναι τεχνικοί και χρησιμοποιούνται πρώτη φορά για την εξέταση της 

δομής του ελληνικού παραδοσιακού χορού 
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κινήσεις και σχήματα που δημιουργεί ο πρώτος χορευτής παραλλάσ
σοντας βασικά πατήματα, διανθίζοντας έτσι το χορό του. 

Όροι της τοπικής λεκτικής έκφρασης σε σχέση με τα χορευτικά 
σχήματα, δηλαδή με τα στολίδια: 

"Κόλπα ή τσαλ(ι)μάκια':1 Είναι χορευτικά σχήματα του πρώτου 
χορευτή, τα οποία, με βάση την προσωπική σύνθεση, αντικαθιστούν βασι
κές χορευτικές κινήσεις. Τα τσαλιμάκια μπορεί να αντιστοιχούν σε χο
ρευτικό μέτρο, σε μέρος χορευτικής φράσης, σε ολόκληρη χορευτική 
φράση ή και σε ένα σύνολο χορευτικών φράσεων. Είναι τα στολίδια του 
χορού. Τα πιο βασικά στολίδια είναι: 

Η "φούρλα". περιστροφική κίνηση του χορευτή, σε όρθια θέση περί 
τον κάθετο άξονα του σώματος κάτω από το μαντήλι ή ελεύθερα. 

Η "κουλουκαθιά". χορευτικό σχήμα σε επίπεδο χαμηλό. 
Η "γονατιά". κάθισμα του χορευτή, όπου τα πόδια βρίσκονται σε 

τέτοια θέση που μοιάζει με γονάτισμα του αριστερού ή δεξιού ποδιού. 
Η "κουλουκαθιά μι φούρλα ή γυρβουλιά". σύνθεση καθίσματος και 

περιστροφικής κίνησης του σώματος σε χαμηλό επίπεδο, όπου το ένα 
πόδι συνήθως έρχεται μπροστά επί του άλλου ή πίσω και κάτω από το 
λυγισμένο γόνατο. 

5.1. Τσάμικο 

Στην εν λόγω περιοχή αυτός ο τύπος χορού ακούγεται με τον όρο: 
"του Τσάμκου". Εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι διαπιστώνεται 
μέγιστη διαφορά μεταξύ του λανθασμένου όρου "ο Τσάμικος" και του εν 
χρήσει όρου "το Τσάμικο". 

Ο όρος "το Τσάμικο" αποτελεί κατηγόρημα, δηλαδή έναν προσδιορι
σμό, ο οποίος δεν αναφέρεται σε στοιχεία τα οποία αφορούν καταγωγή, 
αλλά σε εξωτερικό εκφραστικό περίγραμμα (μεγαλύτερη ελευθεριότητα, 
ένταση). * 

Επειδή ο όρος αυτός έχει αφήσει ανοιχτό το καθ' αυτό ζήτημα του 
ονόματος του ίδιου του χορού, και το καθ'αυτό όνομα έχει εγκλωβισθεί 
μέσα στο κατηγόρημα, γι' αυτό στο ζήτημα αυτό αφιερώνεται ειδική 
έρευνα, σχετικά με την ελληνικότητα του χορού και την παραγκωνισμένη 
ονομασία του, της οποίας τα πορίσματα θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. 

Το Τσάμικο, με βάση την εθιμοτυπία είναι ο πρώτος χορός κάθε πρώ
του χορευτή, άνδρα κάι γυναίκας. Ο δεύτερος χορός είναι επιλογή μετα-

1 Εδώ συνεξετάζονται πρωτόκολλα που αφορούν λεκτικές πληροφορίες γενικά για το 
χορό ανδρών και γυναικών και για τα τσαλιμάκια τους, με στοιχεία που προέρχονται από 
την παρατήρηση του χορού και τη συστηματική παρατήρηση της αποτύπωσης του χορού 
σε ταινίες video Λεκτική, βλ. πρ 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 36, 54, 
56, 59, 62, κ λ π Αποτύπωση χορού βλ πρ. 70 
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ξύ Συρτών και Κουνητού ή Συρτοκούν(η)του. Εξαίρεση αποτελούν γέρο
ντες, οι οποίοι λόγω ηλικίας πολλές φορές χόρευαν μόνο Συρτοκούνητο. 
Για την εξέχουσα θέση που κατέχει στην αντίληψη των εντοπίων το 
Τσάμικο, παραθέτουμε το παρακάτω πρωτόκολλο: 

"Αμα δε ξέρ' Τσάμκου τότι τι ξερ; Οτ κι να χουρέψ' άμα δε 
χουρέψ' Τσάμκου πρώτα, είνι σα πέρα δλιές. Ικεί φαίνιτι αυτόνους 
π' χουρεύ, ικεί είνι τα μιράκια'1 

Το χορευτικό μέτρο του χορού Τσάμικου είναι η συναρμογή δύο πα
τημάτων όπου κατά την άρση του δεύτερου πατήματος παρατηρείται 
ανυψωτική τάση του σώματος. 

Η χορευτική φράση του χορού αποτελείται από έξι χορευτικά μέτρα 
•δηλαδή δώδεκα πατήματα. Η χορευτική φράση ξεκινάει με άρση - θέση 
του δεξιού ποδιού προς την δεξιά κατεύθυνση. 

Συμβαίνει συχνά, χορευτές να ξεκινούν το χορό με θέση η οποία αντι
στοιχεί σε χρόνο που δεν ανήκει στους χρόνους της χορευτικής φράσης. 
Η χορευτική φράση αποτελείται από δύο μέρη, δεξιά και αριστερή κα-

•τεύθυνση. 
Το πρώτο μέρος της χορευτικής φράσης, δηλαδή προς τα δεξιά, 

ολοκληρώνεται και κλείνει με το όγδοο πάτημα. Σ' αυτό το μέρος της 
φράσης παρατηρείται ανυψωτική τάση του σώματος κατά τη δεύτερη, 
τέταρτη, έκτη άρση και στο όγδοο πάτημα. Το όγδοο πάτημα γίνεται με 
παράλληλη σχεδόν θέση και των δύο ποδιών, όπου το δεξί πόδι βρίσκεται 
διαρκώς σε θέση. (Στους άνδρες παρατηρείται, ότι το αριστερό πόδι, σ' 
αυτό το πάτημα, είναι συνήθως σε άρση). 

Το δεύτερο μέρος της χορευτικής φράσης, δηλαδή προς την αριστερή 
κατεύθυνση ξεκινάει με άρση - θέση του αριστερού ποδιού και ολο
κληρώνεται στο δωδέκατο πάτημα. Η ανυψωτική τάση παρατηρείται 
στην δέκατη άρση και στο δωδέκατο πάτημα, το οποίο έχει τον τύπο του 
όγδοου, όπως προαναφέρεται. 

Η μετακίνηση των ποδιών κατά την χορευτική φράση έχει τον τύπο 
του βαδίσματος, με ξεχωριστό στοιχείο την ανυψωτική τάση του σώμα
τος, που προαναφέρθηκε. 

Αυτήν τη χορευτική φράση την ονομάζουμε βασική χορευτική φράση 
του Τσάμικου χορού των συγχορευτών. 

5.1.1. Χορογραφία συγχορευτών 

Οι συγχορευτές επαναλαμβάνουν σταθερά την προαναφερθείσα χο
ρευτική φράση, άλλοτε διατηρώντας και άλλοτε όχι την εναέρια παρατε
ταμένη κίνηση του ποδιού με την ανυψωτική τάση του σώματος, που 
προαναφέρθηκε. Όταν δεν τη διατηρούν, καλύπτουν το χρόνο με επιτό-

1 Βλ πρ 29 και πρβλ. πρ 2, 44, 43, 28, 26, 30, 39 κλπ. 
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πια παράταση των πατημάτων, με εξαίρεση όμως την ανυψωτική τάση 
κατά το όγδοο και δωδέκατο πάτημα, την οποία επαναλαμβάνουν στα
θερά. 

Θεωρούμε ως σημαντική την μετακίνηση των συγχορευτών κατά το 
δεύτερο μέρος της χορευτικής φράσης, δηλαδή την προς τα αριστερά 
μετακίνηση, όπου οι συγχορευτές μετακινούνται προς τα αριστερά χωρίς 
να αλλάξουν μέτωπο. Διατηρούν δηλαδή συνέχεια μέτωπο προς την αρχή 
του χορευτικού κύκλου και προς τον πρώτο του χορού, χορεύοντας με 
πατήματα πίσω. 

Η σύνδεση των χεριών γίνεται συνήθως κάτω και παράλληλα προς το 
σώμα, με εξαίρεση τους πλησιέστερους προς τον πρώτο συγχορευτές, οι 
οποίοι πιάνονται με τα χέρια λυγισμένα, όπου οι παλάμες βρίσκονται πε
ρίπου στο ύψος των ώμων. Οι τελευταίοι του κύκλου, στην περίπτωση 
που είναι άνδρες, συμβαίνει να πιάνονται από τους ώμους για να μικρύ
νουν την περιφέρεια του κύκλου και να παρέχουν περισσότερο ελεύθερο 
χώρο με σκοπό να διευκολύνεται η χορευτική δράση του πρώτου και για 
να είναι εμφανής η παρουσία του στο σύνολο των συμμετεχόντων δηλα
δή στους οργανοπαίχτες και τους θεατές. Οι γυναίκες για τον ίδιο λόγο 
πιάνονται πολλές φορές απ'το βραχίονα αγκαζέ. Όταν η ένταση του χο
ρού είναι σε υψηλό επίπεδο, τότε τα χέρια όλων των συγχορευτών συνή
θως είναι λυγισμένα όπως των πλησιέστερων προς τον πρώτο, όπως 
προαναφέρεται. 

5.1.2. Χορογραφία του πρώτου χορευτή 
5.1.2.1. Η χορευτική φράση πρώτου χορευτή 

Χορευτικές κινήσεις και σχήματα τα οποία καταγράφονται σε σχέση 
με το χορό πρώτου χορευτή δεν αφορούν το σύνολο των χορευτών και 
αυτό αφορά όλα όσα αναφέρονται στη συνέχεια για τον πρώτο χορευτή 
σε όλους τους χορούς. Έτσι, όσα αναφέρονται εδώ σε σχέση με το χορό 
πρώτου χορευτή αφορούν βασικά σχήματα, τα οποία χρωματίζουν το 
χορό της περιοχής. Κάθε χορευτής δηλαδή δημιουργεί δική του σύνθεση. 
Έτσι η προσωπική σύνθεση μπορεί να είναι η πιο απλή και τότε χαρα
κτηρίζεται με τη φράση "του πάει ίσα το χορό'. Μπορεί όμως να είναι και 
πλούσια σύνθεση σε "τσαλιμάκια". Μπορεί να είναι σύνθεση έξω εντελώς 
από χορευτική φράση και αυτό αφορά χορευτές, των οποίων ο χορός 
είτε δεν δείχνει επεξεργασία είτε πρόκειται για χορευτές ιδιαί-τερα 
μερακλήδες, οι οποίοι χορεύουν "στον τόπο". 

Άριστη επεξεργασία χορευτικών κινήσεων παρουσιάζεται από 
χορευτές οι οποίοι και γι' αυτό χαρακτηρίζονται: "μιρακλήδις κι λιβέ-
ντις στου χουρό'. Με τον όρο άριστη επεξεργασία του χορού εννοείται ο 
χορός που δείχνει ότι ο χορευτής είναι απελευθερωμένος από σκέψεις 
που αφορούν τα πατήματα και τις χορευτικές κινήσεις. Έτσι οι χο-
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ρευτικές κινήσεις του χορευτή δείχνονται οικείες, προσωπικές, δικές 
του. Η άριστη επεξεργασία του χορού προϋποθέτει ευρυθμία και αρμονία. 

Ο χορός των πρώτων χορευτών εμφανίζει διαφοροποιημένη χορευ
τική φράση ως προς τη βασική των συγχορευτών, την οποία περιγράψα
με παραπάνω. Η διαφοροποίηση αυτή αφορά τεχνικές επεξεργασίες ορι
σμένων χορευτικών μέτρων με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται πιο σύν
θετη. Έτσι αυτή η χορευτική φράση παρουσιάζει στο συνολό της διαφο
ροποιημένη εικόνα, απ'αυτή της βασικής των συγχορευτών, χωρίς όμως 
ν' αλλάζουν τα χορευτικά μέτρα. 

Αυτή η χορευτική φράση αφορά κάθε πρώτο, άνδρα και γυναίκα, και 
είναι καθιερωμένη. 

Οι κύριες διαφοροποιήσεις του πρώτου ως προς την βασική χορευτική 
φράση των συγχορευτών εντοπίζονται στα εξής σημεία: 

Ο πρώτος χορευτής διαφοροποιεί τον τρόπο που φθάνει στο δεύ
τερο, τρίτο και τέταρτο πάτημα ως εξής: 

-Κατά το δεύτερο πάτημα το αριστερό πόδι πατάει πίσω από το δεξί. 
-Κατά το τρίτο πάτημα δεν μετατοπίζεται το δεξί πόδι, αλλά διατη

ρώντας το κέντρο βάρους στο αριστερό πόδι, τοποθετεί το μπροστινό 
μέρος του πέλματος του δεξιού δίπλα στο αριστερό, με στιγμιαία χο
ρευτική κινητική παύση. 

-Για να φθάσει στο τέταρτο πάτημα του αριστεριού ποδιού μοιράζει 
τη χρονική διάρκεια αυτού του πατήματος σε δύο μικρότερα ήτοι: το δεξί 
πόδι, που βρίσκεται δίπλα στο αριστερό με κινητική παύση, μετακινείται 
δεξιά, παίρνοντας έτσι το μισό χρόνο και ακολουθεί η μετακίνηση του α
ριστεριού ποδιού άλλο μισό χρόνο, οπότε με το πάτημα του αριστερού 
στο έδαφος ολοκληρώνεται το τέταρτο πάτημα. 

Έτσι με βάση τις διαφοροποιήσεις, σ' αυτά τα σημεία, δημιουργείται 
μια καινούργια χορευτική φράση, που αποτελεί βάση για το Τσάμικο των 
πρώτων χορευτών. 

Σ' αυτή τη χορευτική φράση παρατηρείται, ότι ο χορευτής παρου
σιάζει επι πλέον σταμάτημα και ξεκίνημα, απ' αυτά της βασικής φράσης, 
με την πρόσθεση της κινητικής παύσης κατά το τρίτο πάτημα. 

Έχουμε δηλαδή τρία ξεκινήματα συνολικά σε μία χορευτική φράση, ή
τοι: Ι) Αρχίζοντας τη χορευτική φράση. II) Αρχίζοντας το τέταρτο πά
τημα. Ill) Αρχίζοντας την προς τα αριστερά χορευτική μετακίνηση του. 

Παρατηρείται εδώ, ότι το μέρος της φράσης, από το πρώτο μέχρι και 
το τρίτο πάτημα μοιάζει με φάση προετοιμασίας, εφ' όσον το δεύτερο 
μέρος παρουσιάζει έμφαση στο ξεκίνημα του, με το μοίρασμα του τέ
ταρτου πατήματος σε δύο μικρότερες χρονικά χορευτικές κινήσεις, όπως 
προαναφέρθηκε, όπου με αυτές τις πιο γρήγορες μετακινήσεις φαίνεται 
σαν ο χορευτής να αναπτύσσει τη δράση του, η οποία κορυφώνεται, συ
νήθως, κατά τα επόμενα πατήματα, κύρια από το έβδομο, συνθέτοντας 
χαρακτηριστικά σχήματα, τα στολίδια (τα "'τσαλ(ι)μάκιά' ή "κόλπα'). 
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Κατά τη διάρκεια του Τσάμικου χορού ο πρώτος χορευτής ουσιαστικά 
επαναλαμβάνει αυτήν τη φράση και συνήθως, έχοντας ως βάση αυτή, 
αντικαθιστά άλλοτε ένα μέρος αυτής, άλλοτε δύο και άλλοτε ολόκληρη 
με τέτοια σχήματα, στολίδια, τα οποία συνήθως αντιστοιχούν χρονικά σε 
αυτά που αντικαθιστά. Για την εκτέλεση των σχημάτων αυτών παραλ
λάσσει δηλαδή τα βασικά του πατήματα. 

Τα στολίδια ανήκουν στον χορευτικό τύπο της περιοχής. Κάθε χο
ρευτής δηλαδή επιλέγει και χρησιμοποιεί από τα υπάρχοντα, χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι απουσιάζει και το καινούργιο στοιχείο. Ο τρόπος όμως 
που τα συνθέτει, που τα διαρθρώνει, που τα χρησιμοποιεί σε σχέση με 
τη μουσική, καθώς και η θέση και η χορευτική κίνηση του σώματος του 
συνολικά, εμφανίζεται ως προσωπική δημιουργία κάθε χορευτή. 

Επειδή θεωρούμε ότι για τη δημιουργία του ύφους του χορού συμ
βάλλουν σημαντικά τα σχήματα αυτά και η σύνθεση τους, θα προσπα
θήσουμε να τα προσεγγίσουμε παρουσιάζοντας παράλληλα και τις δια
φοροποιήσεις των χορευτικών κινήσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

5.1.2.2. Στολίδια του χορού 

Ι. "Φούρλκ? από γυναίκες και άνδρες. 
II. "'Κουλουκαθιέζ* - "γουνατιέζ' από άνδρες. 

I I I . "'Κουλουκαθιά μι γυρβολιά' από άνδρες. 
IV. Χτυπήματα των ποδιών στο έδαφος από άνδρες. 
V. Κοινή και σύγχρονη φούρλα πρώτου και δεύτερου χορευτή από άν

δρες και γυναίκες 
VI. α. χτύπημα του ποδιού με το χέρι, β. χτύπημα των παλαμών μετα

ξύ τους, γ. χτύπημα της δεξιάς παλάμης στο έδαφος, από άνδρες. 
Ι. Οι φούρλες είναι περιστροφικές κινήσεις του πρώτου κάτω απ' το 

μαντήλι ή σε αποσύνδεση απ' τον κύκλο, είναι αριστερόστροφες και δε
ξιόστροφες και εκτελούνται: 

α. Κατά το πρώτο πάτημα. 
β. Από την αρχή της χορευτικής φράσης μέχρι και το τρίτο ή τέταρτο 

ή και πέμπτο πάτημα. 
γ. Κατά το ενδέκατο και δωδέκατο πάτημα. 
δ. Από το όγδοο μέχρι και το δωδέκατο πάτημα. Οι δύο τελευταίες 

αφορούν το τέλος της χορευτικής φράσης. 
Αυτή η στροφή δηλαδή από το όγδοο μέχρι το τέλος της χορευτικής 

φράσης είναι χαρακτηριστική για το χορό της περιοχής και γίνεται 
συνήθως με ελεύθερη κίνηση του χορευτή, δηλαδή σε αποσύνδεση από 
τον κύκλο, είναι δεξιόστροφη και κατ' αυτήν ο χορευτής, ιδιαίτερα ο 
άνδρας, διαγράφει μεγάλη περίμετρο. 

II. Οι κολοκαθιές είναι σχήμα κατά το οποίο ο χορευτής μεταφέρει το 
βάρος, συνήθως στο αριστερό πόδι, λυγισμένο ελαφρώς ή και σε βαθύ 
κάθισμα και φέρνει το άλλο πόδι πίσω από το λυγισμένο γόνατο ή μπρο-
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στά απ' αυτό και εκτελεί περιστροφική κίνηση. Οι κολοκαθιές συνδυά
ζονται με χτύπημα ποδιού, με χτύπημα των παλαμών και γίνονται, συ
νήθως, μετά το έβδομο πάτημα και μέχρι το τέλος της φράσης ή σε 
συνδυασμό πατημάτων του τέλους και της αρχής της φράσης ήτοι κατά 
τα 11ο, 12ο, 1ο, 2ο πατήματα. 

III. Τα χτυπήματα των ποδιών στο έδαφος, συνήθως, γίνονται μετά 
από φούρλα ή πριν το κλείσιμο της χορευτικής φράσης, κατά το ενδέ
κατο πάτημα.. Είναι έντονα χτυπήματα που εστιάζονται στη φτέρνα. 
Αντιστοιχούν δύο χτυπήματα σε ένα χρόνο. 

IV. Η κοινή και σύγχρονη στροφή πρώτου και δεύτερου χορευτή συνή
θως γίνεται κατά την αρχή της χορευτικής φράσης. Μεγαλύτερη προσέγ
γιση των σχημάτων θα γίνει στη συνέχεια, κατά την εξέταση του χορού 
των φύλων. 

5.1.2.3. Η γυναίκα πρώτη στο Τσάμικο. 

Ι. Χορευτική μετακίνηση. Η γυναίκα πατάει με σταθερότητα σε όλο το 
πέλμα, χωρίς ένταση και καταλήγει το πάτημα της στο μπροστινό μέρος 
του ποδιού, εφ' όσον το άλλο πόδι έχει πατήσει στο έδαφος. 

Το σώμα κινείται συνολικά κάθετα προς το έδαφος, σχεδόν χωρίς εμ
φανή ενδιάμεση κίνηση στα γόνατα, όπως παρατηρείται σε χορό άλλων 
περιοχών. Κατά την παρατεταμένη εναέρια κίνηση του ποδιού, όπως 
προαναφέρθηκε, το πέλμα χορεύει πολύ κοντά στο έδαφος. Παρουσιάζει 
τις ανυψωτικές τάσεις χωρίς ένταση και χωρίς να εγκαταλείπει το έδα
φος κατά το όγδοο και δωδέκατο πάτημα. 

II. Χορευτικές κινήσεις χεριών. Το δεξί χέρι αλλάζει θέση ως προς το 
σώμα και ως προς το μαντήλι, με το οποίο την κρατάει ο δεύτερος χο
ρευτής. Άλλοτε το δεξί χέρι κινείται παράλληλα προς το σώμα της, άλ
λοτε εφάπτεται στην οσφυϊκή μοίρα και άλλοτε, με την παλάμη συνή
θως κλειστή, εφάπτεται δεξιά στη μέση της. 

Χαρακτηριστική θέση είναι η τοποθέτηση και του δεξιού χεριού στο 
μαντήλι, με το οποίο την κρατάει ο δεύτερος, όπου άλλοτε το πιάνει το 
μαντήλι και άλλοτε το περνάει ανάμεσα στα δάχτυλα, αλλάνκαι στις δύο 
περιπτώσεις το μαντήλι κρατιέται και με τα δύο της χέρια απαλά και με 
χάρη. 

Αυτή είναι εικόνα που επαναλαμβάνει συχνά κατά τη διάρκεια του χο
ρού και ιδιαίτερα όταν πρόκειται να εκτελέσει στροφή, όπου σ' αυτό το 
σημείο φέρνει το αριστερό χέρι στη μέση και πιάνει το μαντήλι με το 
δεξί. Όταν το δεξί χέρι είναι ελεύθερο τότε αυτό κινείται χορευτικά πα
ράλληλα και αρμονικά προς το σώμα ή είναι λυγισμένο, έτσι ώστε η πα
λάμη να φθάνει στο ύψος του ώμου, κοντά στο σώμα της, χτυπώντας τα 
δύο δάχτυλα - μεγάλο με το μεσαίο - στο ρυθμό της μουσικής. 

III. Φούρλες. Η γυναίκα χρησιμοποιεί όλα τα σχήματα των στροφών, 
που προαναφέρθηκαν, με κύριο χαρακτηριστικό το ότι η στροφή γίνεται 
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συνήθως με πέρασμα κάτω από το μαντήλι που τη συνδέει με το δεύ
τερο χορευτή. Παρατηρείται όμως ότι περιστρέφεται και ελεύθερα με 
άνοιγμα των χεριών, το οποίο δεν είναι μεγάλο. Κατά την ελεύθερη αυτή 
στροφή τα χέρια της συνήθως είναι κάτω και σε μικρή απόσταση από το 
σώμα της. Σ' αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι τα χέρια της συνήθως 
κινούνται με τέτοιο τρόπο σαν να διαγράφουν την περιστροφική της 
κίνηση. Άλλοτε όμως συμβαίνει το ένα να είναι στη μέση της και το άλλο 
πλάγια λυγισμένο στον αγκώνα, όπως προαναφέρθηκε, χωρίς χτύπημα 
όμως των δακτύλων εδώ. 
Παρατηρείται ότι στις στροφές, που γίνονται στο ξεκίνημα της χο
ρευτικής φράσης, οι δεξιόστροφες γίνονται κατά το πρώτο πάτημα, οπό
τε βρίσκεται στιγμιαία με την πλάτη της προς το δεύτερο χορευτή και 
προς τους συγχορευτές, ενώ οι αριστερόστροφες, κατά τις οποίες βρί
σκεται αντιμέτωπη προς το δεύτερο, παρατείνονται συνήθως μέχρι και 
το τέταρτο ή πέμπτο πάτημα. Η στροφή αυτή παρατηρείται με ιδιαίτερη 
συχνότητα στη γυναίκα, όπου διαγράφει μεγάλη περίμετρο σε θέση 
αντιμέτωπα προς το δεύτερο μέχρι την ολοκλήρωση της, ενώ γίνεται 
σπάνια από τον άνδρα. 
IV. Κινήσεις ως προς το δεύτερο χορευτή και τους άλλους συγχορευτές 

-Η γυναίκα πολλές φορές, όταν κρατάει το μαντήλι και με τα δύο 
χέρια, συνηθίζεται να μετατοπίζει το αριστερό της χέρι από το μαντήλι 
και να το επιθέτει στον βραχίονα του δεύτερου. 

-Μετά το έβδομο πάτημα διαφοροποιεί τα πατήματα της προσθέτο
ντας μικρότερες κινήσεις, οι οποίες την οδηγούν σε θέση αντιμέτωπη 
προς τον δεύτερο και τους υπόλοιπους συγχορευτές, όπου σ' αυτή τη θέ
ση χορεύει προς τ' αριστερά μέχρι το κλείσιμο της φράσης. Πιο αναλυ
τικά, για το όγδοο πάτημα εκτελεί δύο μετακινήσεις δηλαδή το αριστερό 
πάτημα πίσω απ' το δεξί και το δεξί σε επιτόπιο πάτημα. Είναι χορευτική 
κίνηση που τη φέρνει αντιμέτωπη προς τον δεύτερο και προς τους συγ
χορευτές. Αυτό το σχήμα γίνεται με ιδιαίτερη συχνότητα. Χορεύει δηλα
δή με μέτωπο προς το δεύτερο και τους συγχορευτές. 

-Το ίδιο ακριβώς γίνεται και κατά το δωδέκατο πάτημα, κυρίως όταν 
πρόκειται να ακολουθήσει στροφή με αποτέλεσμα να μεγαλώνει τη 
χρονική διάρκεια, που βρίσκεται με μέτωπο κυρίως προς το δεύτερο 
χορευτή. 

-Εκτελεί κοινή στροφή με το δεύτερο, κατά την οποία λύνεται η συ
νέχεια του κύκλου μεταξύ δεύτερου και υπολοίπων χορευτών. Αυτό αντι
στοιχεί σε ένα ή δύο χορευτικά μέτρα ανάλογα με τον τρόπο της εκτέ
λεσης, ο οποίος είναι θέμα προσωπικής επιλογής. Έτσι η στροφή αυτή 
μπορεί να είναι μονή ή διπλή, δηλαδή να περάσουν μία φορά ο καθένας 
κάτω απ' το μαντήλι ή δύο. 

Τρόπος εκτέλεσης της κοινής στροφής: Η χορεύτρια κρατώντας το 
μαντήλι με το δεξί συνήθως χέρι κατευθύνεται προς τα αριστερά 
περνώντας κάτω απ'το μαντήλι, όπου κατά το πρώτο πάτημα, με το δεξί 
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πόδι, βρίσκεται αντιμέτωπη με τον δεύτερο, ο οποίος αντιλαμβανόμενος 
την πρόθεση της, λύνει τη συνέχεια του κύκλου και περνάει σχεδόν 
συγχρόνως, κάτω από το μαντήλι. Στο δεύτερο πάτημα βρίσκεται στην 
αρχική αντιμέτωπη θέση. 

Στο διπλό πέρασμα συνεχίζεται το ίδιο, αντίστοιχα στο τρίτο και στο 
τέταρτο πάτημα, για να συνεχίσει στο πέμπτο πάτημα πλέον τη χορευ
τική της φράση προς τα δεξιά. Το διπλό πέρασμα είναι πιο συχνό. 

Πολλές φορές, πριν ο δεύτερος κινητοποιήσει ενέργεια να αποσυν
δεθεί από τον τρίτο χορευτή, επιχειρεί η ίδια τη λύση της συνέχειας του 
κύκλου με απαλή επίθεση του αριστερού της χεριού στο σημείο σύνδεσης 
του δεύτερου και τρίτου χορευτή. Τα πατήματα της κατά τη στροφή αυ
τή διαφοροποιούνται απ' αυτά της σταθερής χορευτικής φράσης του 
πρώτου, όπως προαναφέρονται, σε απλά, διατηρώντας έτσι μόνο την 
άρση και την ανυψωτική τάση, παρασύροντας στη δική της χορευτική κί
νηση και το δεύτερο, δηλαδή χορεύει με τα πατήματα της βασικής χορευ
τικής φράσης των συγχορευτών. 

V. Έκφραση προσώπου: Κατά κανόνα σε όλη τη διάρκεια του χορού 
το πρόσωπο της γυναίκας εκφράζει σοβαρότητα και αυτοσυγκέντρωση. 

Δεν επικεντρώνει το βλέμμα της ούτε και στο πλέον συγγενικό της 
πρόσωπο. Η οπτική επαφή, όταν γίνεται, είναι στιγμιαία συνήθως και το 
χαμόγελο της, είναι επίσης στιγμιαίο. 

5.1.2.4. Ά νδρας πρώτος στο Τσάμικο. 

Ι. Κατά τη χορευτική μετακίνηση οι χορευτικές κινήσεις του άνδρα 
χαρακτηρίζονται και από ένταση. Εναλλάσσεται δηλαδή το στρωτό και 
ήπιο με το έντονο στοιχείο. 

Τα πατήματα του άνδρα τα χαρακτηρίζει επίσης σταθερότητα. Δια
φοροποιείται από τη γυναίκα στο ότι κατά την εναέρια κίνηση του 
ποδιού, δηλαδή κατά τις άρσεις του 2ου, 4ου, 6ου, 10ου πατήματος 
κινείται το πόδι του σε μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, σε σχέση 
με τη γυναίκα και κατά το όγδοο και δωδέκατο πάτημα το αριστερό και 
δεξί πόδι αντίστοιχα βρίσκονται συνήθως στον αέρα με τη φτέρνα προς 
την κνήμη του άλλου ποδιού. Τονίζουμε εδώ ότι όλες αυτές τις χορευτι
κές άρσεις τις χαρακτηρίζει το στρωτό, δηλαδή δεν απέχουν πολύ απ' το 
έδαφος, δεν πρόκειται δηλαδή για πηδηχτά πατήματα, αλλά για στρωτά. 

Ιδιαίτερα αισθητή είναι η ένταση των πατημάτων κατά το ένατο, αλ
λά κυρίως το ενδέκατο πάτημα, όπου συνήθως εκτελεί συχνά δύο γοργά, 
διαδοχικά χτυπήματα στο έδαφος, κυρίως με τη φτέρνα αριστερού και 
δεξιού ποδιού. 
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Π. Χορευτικές κινήσεις χεριών κατά τη μετακίνηση: Το δεξί χέρι 
συνήθως αρχικά κινείται παράλληλα προς το σώμα για να κινηθεί με 
ένταση προς την ημιανάταση, κατά το τρίτο πάτημα. Αυτή η κίνηση 
καταλήγει συνήθως και σε έντονο χτύπημα των δαχτύλων - μεγάλου και 
μεσαίου. Η παλάμη του χεριού είναι σταθερή και δεν λυγίζει ο καρπός. 
Δηλαδή πρόκειται για ευθυτενή κίνηση του χεριού. 

Το χέρι κατά κανόνα εναλλάσσεται σ' αυτές τις θέσεις, εκτός από τις 
στιγμές όπου κάνει στροφές, χτύπημα του ποδιού και κάθισμα. Κυριαρ
χεί δηλαδή η παράλληλη προς το σώμα χορευτική κίνηση του χεριού και η 
έκταση του στην ημιανάταση, η οποία γίνεται συνήθως με σφοδρότητα, 
ξεκινώντας από θέση που παίρνει το χέρι του μπροστά στο σώμα του, 
σχεδόν διαγώνια και σε επαφή με το σώμα του. Το μαντήλι συνήθως το 
πιάνει με το αριστερό χέρι, το κρατάει με δύναμη, σφιχτά και σ' επαφή 
με το χέρι του δεύτερου. 

III. "Φούρλες": Οι στροφές του άνδρα χαρακτηρίζονται συνήθως από 
ένταση, σφοδρότητα και μεγάλες γραμμές. Εκτελεί στροφές αριστερό
στροφες και δεξιόστροφες κατά το πρώτο πάτημα, ελεύθερα αλλά και 
με πέρασμα κάτω από το μαντήλι. Δεν παρατηρείται σχεδόν, η παρατε
ταμένη προς τα αριστερά στροφή που εμφανίζει η γυναίκα, όπως προ
αναφέρθηκε. 

Χαρακτηριστική είναι η ελεύθερη στροφή προς τα δεξιά, μετά το έβ
δομο πάτημα και μέχρι το τέλος της φράσης. Κατά τη στροφή αυτή ο 
χορευτής διαγράφει περίμετρο που μπορεί να χαρακτηρισθεί μεγάλη 
Κινείται συνήθως ελεύθερα, λύνοντας τη συνέχεια του κύκλου με από
τομη κίνηση, κατά την αρχή του ένατου πατήματος. 

Για τη δημιουργία αυτής της στροφής, κι αυτό ισχύει και για τη γυναί
κα, τέμνει το όγδοο πάτημα σε δύο μικρότερα πατήματα, ήτοι: το 
αριστερό πόδι πατάει πίσω απ' το δεξί και πατάει στη συνέχεια το δεξί 
χωρίς μετατόπιση, για να κινηθεί με μεγάλο βηματισμό στο ένατο 
πάτημα προς τα εμπρός, όπου το πάτημα του είναι ιδιαίτερα σταθερό 
και να περιστρέψει το σώμα του προς τα δεξιά στο δέκατο πάτημα. Ο 
χορός των χεριών του φαίνεται ότι προσθέτει στο συνολικό χρώμα που 
προσδίδει στο χορό η στροφή αυτή, δηλαδή από τη στιγμή που λύνει τη 
συνέχεια του κύκλου, κινούνται τα χέρια με τάση ανυψωτική κάθετα προς 
το έδαφος, λυγισμένα ελαφρά στον αγκώνα, εναλλάξ και με ένταση. Το 
δεξί του χέρι κατά το ένατο πάτημα βρίσκεται ανυψωμένο για να κατεβεί 
με δύναμη στο τέλος του ένατου πατήματος και να ανέβει το αριστερό. 
Σ' αυτό το σημείο κατ" εξαίρεση πρώτοι χορευτές εμφανίζουν δυνατό KOL 
κάθετο προς το έδαφος χτύπημα των παλαμών. Κατά την επανασύνδεση 
του πρώτου με το δεύτερο χορευτή παρατηρείται, πολύ συχνά, έντονη 
κίνηση του αριστερού χεριού, με σκοπό να την μεταδώσει στο δεξί χέρι 
του συγχορευτή του. 
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IV Χορευτικές κινήσεις ως προς το δεύτερο. Αυτές τις χορευτικές 
κινήσεις τις χαρακτηρίζει συνήθως το δυνατό, το έντονο και η σφο
δρότητα των κινήσεων. 

α. Ο πρώτος κινεί συνήθως δυνατά με το αριστερό του χέρι, πολλές 
φορές κατά τη διάρκεια του χορού του, το χέρι του δεύτερου. 

β. Εκτελεί με τον δεύτερο κοινή στροφή, όπως και η γυναίκα, με δια
φοροποίηση ως προς την ένταση, τον αιφνιδιασμό, το απότομο, τη δύνα
μη. Η στροφή αυτή γίνεται συνήθως χωρίς να αλλάξει χέρι στο πιάσιμο 
του μαντηλιού, με αποτέλεσμα να βρίσκεται με πλάτες προς το δεύτερο 
χορευτή, σε αντίθεση με τη γυναίκα που συνήθως είναι με μέτωπο προς 
το δεύτερο. 

V. Χτυπήματα και καθίσματα. Ο άνδρας εκτελεί χτύπημα του δεξιού 
ποδιού με το δεξί χέρι, στη δεξιά εξωτερική πλευρά. Το χτύπημα γίνεται 
εφ' όσον ο χορευτής βρίσκεται στιγμιαία στον αέρα και άλλοτε 
προηγείται της "γονατιάς" ή της "κολοκαθιάς", η οποία συνοδεύεται συνή
θως με στροφή "γιιρβουλιά", και άλλοτε έπεται. Γίνεται μεταξύ δύο καθι
σμάτων, όπου το δεύτερο συνοδεύεται με στροφή. Η "γυρβουλιά" γίνεται 
προς τα αριστερά, συνήθως, αλλά και προς τα δεξιά. 

Αυτό το χτύπημα του ποδιού είναι δυνατό και επιδιώκεται να ακούγε
ται δυνατά: "ιδώ κι κει πέρα αϊκούϊταν του βάριμα στου πουδάρ".1 Το 
χτύπημα και το κάθισμα με στροφή ή όχι γίνονται, συνήθως, μετά το 
έβδομο πάτημα και μέχρι το τέλος της χορευτικής φράσης. Τα σχήματα 
αυτά εκτελούνται χωρίς να ακινητοποιούνται για πολύ χρόνο οι συγχο-
ρευτές. Υπάρχουν όμως κατ' εξαίρεση περιπτώσεις χορευτών, που χο
ρεύουν Τσάμικο σε αργό τέμπο, όπου χορεύοντας στον τόπο, ιδιαίτερα 
στο "σόλο" του κλαρίνου, ακινητοποιούν περισσότερο τους συγχορευτές. 
Συνηθίζεται, κατ' εξαίρεση, κατά το κάθισμα και η πτώση του σώματος 
πίσω με την τάση να ακουμπήσει το κεφάλι στο έδαφος. 

VI. Η έκφραση του προσώπου. Ο άνδρας ως πρώτος παρουσιάζεται 
επίσης με σοβαρότητα. Φαίνεται ότι χορεύει με αυτοσυγκέντρωση και 
συνήθως δεν αφήνει περιθώρια διάσπασης. Μπορεί να συνδυάσει τη 
κίνηση του με το σ, σ, σ ή με το επιφώνημα, "ιι", "ω", "όπα" τονισμένο και 
στις δύο συλλαβές όταν εκτελεί κάθισμα με στροφή ή σε στιγμή που 
χτυπάει την παλάμη του στο έδαφος: "Βάραγαν τα χέρια καταή κι 
σηκουνάν κουρνιαχτό'2. 

5.1.3. Διαφοροποιήσεις χορευτικών κινήσεων από γενιά σε γενιά στο 
Τσάμικο 

Κατά την εποχή στην οποία εστιάζεται η έρευνα παρατηρείται ότι η 
νεότερη γενιά παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ως προς το χορό της προ-

1 Βλ πρ 25 και πρβλ πρ. 28, 5, 39, 58, 1 

2 Βλ πρ 2 και πρβλ. πρ 25, 58, 39, 26, 28 
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ηγουμένης γενιάς. Αυτό προκύπτει από τη σύγκριση που γίνεται τώρα 
μεταξύ υπερηλίκων (80-90 χρόνων) και μεσηλίκων (60-70 χρόνων) και 
από λεκτικές μαρτυρίες. 

Συνοψίζουμε τις διαφοροποιήσεις στα εξής σημεία: 
Ι) Γυναίκες και άνδρες της νεότερης γενιάς κατά τη σύνθεση των 

σχημάτων παρατηρείται ότι μερικές φορές δεν χορεύουν επαναλαμβάνο
ντας σταθερά τη χορευτική φράση αλλά άλλοτε αφαιρούν και άλλοτε 
προσθέτουν πατήματα. Κατά βάση όμως επανέρχονται στη χορευτική 
φράση. Οι αλλαγές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την επίδραση στη ροή 
της κίνησης του κύκλου. 

II) Η νεότερη γενιά επίσης αρχίζει να παρατείνει επί τόπου το χορό 
"στον τόπο", δηλαδή εμφανίζει με συχνότητα επιτόπιες χορευτικές κινή
σεις με αποτέλεσμα συχνά να ακινητοποιούνται για περισσότερο χρόνο 
και συχνότερα οι συγχορευτές. Στον επιτόπιο χορό διακρίνεται μεγαλύ
τερος αριθμός πατημάτων στο χορευτικό μέτρο, δηλαδή το χορευτικό 
μέτρο στολίζεται με περισσότερα πατήματα, ενώ της προηγούμενης γε
νιάς είναι πιο λιτό. 

III) Όσον αφορά τη γυναίκα της νεότερης γενιάς παρατηρείται ότι κα
τά το όγδοο και το δωδέκατο πάτημα απομακρύνει το αριστερό και δεξί 
πόδι από το έδαφος αντίστοιχα, μιμούμενη ως ένα σημείο τον ανδρικό 
χορό. 

IV) Το χέρι της επίσης συχνά βρίσκεται στην έκταση, χωρίς όμως το 
άνοιγμα να είναι ιδιαίτερα μεγάλο. 

V) Η γυναίκα αλλάζει και την κίνηση των χεριών, δηλαδή κατά τη χο
ρευτική μετακίνηση το δεξί χέρι συχνά βρίσκεται στην έκταση. 

VI) Στις ελεύθερες στροφές του άνδρα τα χέρια κινούνται συνήθως 
όχι κάθετα και εναλλάξ, ό π ω ς της προηγούμενης γενιάς αλλά οριζόντια, 
σε όλη τους την έκταση και σύγχρονα (αυτό αφορά και τις υπόλοιπες 
μορφές χορού). 

VII) Παύει σχεδόν η παράλληλη προς το σώμα κίνηση του χεριού. 
Οι διαφοροποιήσεις αυτές σύμφωνα με την εντόπια αντίληψη δεν αλ

λάζουν τον τοπικό χορευτικό τύπο και εντάσσονται θετικά στην παράδο
ση του χορού. Δηλαδή αποτελούν συνέχεια της παράδοσης του χορού. 

5.2. Συρτά 
5.2.1. Χορευτική φράση συγχορευτών 

Σε όλους τους ρυθμούς των Συρτών η χορευτική φράση περιλαμβάνει 
δώδεκα πατήματα, όπως του χορού που έχει επικρατήσει να λέγεται Κα
λαματιανός. 

Το πρώτο πάτημα αρχίζει με το δεξί πόδι, το δεύτερο γίνεται με το 
αριστερό πίσω από το δεξί και στη συνέχεια τα πατήματα έχουν τον τύ
πο του βαδίσματος μέχρι και το έβδομο πάτημα, όπου παρατηρείται, κύ
ρια στους συγχορευτές, κατά το όγδοο πάτημα το αριστερό πόδι να πα-
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τάει δίπλα στο δεξί, χωρίς να γίνεται και μεταφορά του βάρους σ' αυτό, 
με σύγχρονη ανυψωτική τάση του σώματος. Το ένατο πάτημα απουσιά
ζει, διότι αντικαθίσταται με κινητική χορευτική παύση της θέσης του πα
τήματος αυτού, αλλά και με ανυψωτική τάση του σώματος. Κατά το δέ
κατο πάτημα το αριστερό πόδι πατάει αριστερά και πίσω χωρίς να γίνει 
αλλαγή στο μέτωπο. Κατά το ενδέκατο και δωδέκατο, όπου το δεξί πόδι 
τοποθετείται δίπλα στο αριστερό, παρατηρείται επίσης ό,τι και κατά το 
όγδοο και ένατο, δηλαδή ανυψωτική τάση του σώματος και παύση στις 
θέσεις πατημάτων. Το σύνολο αυτό των πατημάτων αποτελούν τη βα
σική χορευτική φράση των Συρτών. 

Ο πρώτος στο χορό πολλές φορές αλλάζει τη θέση των πατημάτων 
κατά το όγδοο, δέκατο και ενδέκατο πάτημα, όπου παρατηρείται κατά το 
όγδοο πάτημα το αριστερό πόδι να πατάει πίσω από το δεξί, κατά το δέ
κατο πάτημα το αριστερό να πατάει πλάγια αριστερά και κατά το ενδέ
κατο πάτημα το δεξί να πατάει πίσω από το αριστερό. 

Παραμένουν όμως η ανυψωτική τάση και η παύση της θέσης, η οποία 
διατηρείται σχεδόν πάντοτε κατά το δωδέκατο πάτημα. Σταυρώνουν δη
λαδή πίσω τα πόδια, με χαρακτηριστικό την παύση των θέσεων στο δω
δέκατο πάτημα και με σύγχρονη ανυψωτική τάση του σώματος. 

Θεωρούμε χαρακτηριστική την ανυψωτική κίνηση. Στους άνδρες αυτή 
η τάση παρατηρείται με ιδιαίτερη ένταση κατά τη στιγμή ακριβώς του 
δεύτερου, πέμπτου, όγδοου και ενδέκατου πατήματος. 

5.2.2. Η γυναίκα πρώτη στο Συρτό: 

Η γυναίκα συνήθως επιλέγει να χορέψει από τα Συρτά: α) τετράσημα 
σε γοργό τέμπο, β) επτάσημα και β) επτάσημα που τελειώνουν σε γοργό 
τετράσημο ρυθμό (Καγκέλια). Τα πατήματα της είναι στρωτά, στον τύπο 
του βαδίσματος. 

Όπως και στο Τσάμικο, η γυναίκα ως πρώτη διαφοροποιεί τις χορευ
τικές κινήσεις της σε σχέση με τους συγχορευτές. 

Κύρια σημεία των διαφοροποιήσεων είναι οι κινήσεις ως προς το μα
ντήλι, ως προς το δεύτερο χορευτή και ως προς τους συγχορευτές. 

Εναλλάσσει εικόνες στο χορό της. Οι εναλλαγές τις οποίες εμφανίζει 
εντοπίζονται κύρια στις θέσεις των χεριών, με κύριο χαρακτηριστικό το 
κράτημα του μαντηλιού και με τα δυο της χέρια. Εκτελεί στροφές κάτω 
απ' το μαντήλι, αλλά και ελεύθερα, κατά τα πρώτα πατήματα καθώς και 
από το έβδομο μέχρι το δωδέκατο. 

Ως προς το δεύτερο χορευτή: 
Ι) Χορεύει παράλληλα με το δεύτερο χορευτή, ερχόμενη προς την 

εσωτερική αλλά και προς την εξωτερική πλευρά του κύκλου. 
II) Επιθέτει το αριστερό χέρι της στο βραχίονα του δεύτερου, όταν 

κρατάει το μαντήλι με το δεξί. 
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III) Χορεύει με πλάτη προς την κατεύθυνση του κύκλου και με μέτωπο 
με το δεύτερο και τους συγχορευτές. 

IV) Κατά τη διάρκεια της βασικής χορευτικής φράσης εκτελεί επίσης 
κοινή στροφή με το δεύτερο, στους πρώτους χρόνους, μία ή δύο στρο
φές, όπως και στο Τσάμικο. 

V) Συνηθίζει να οδηγεί όλους τους συγχορευτές κάτω απ' το μαντήλι 
που τη συνδέει με τον δεύτερο, ως εξής: Κρατάει το μαντήλι με το δεξί 
χέρι, το αριστερό χέρι στη μέση της ή κάτω παράλληλα προς το σώμα 
και χορεύει εξωτερικά του κύκλου και προς τα αριστερά, αφού έχει 
προηγηθεί πέρασμα κατ' αρχήν του δεύτερου κάτω απ' το μαντήλι, ο 
οποίος χορεύει παράλληλα προς αυτήν και εσωτερικά του κύκλου, μέχρις 
ότου όλοι οι συγχορευτές περάσουν κάτω απ' το μαντήλι, οπότε η πρώτη 
συνεχίζει να οδηγεί το χορό στη βασική του κατεύθυνση. 

Οι χορευτικές κινήσεις της, κατά το πέρασμα των συγχορευτών είναι 
γρήγορες, χωρίς όμως να παρουσιάζουν ένταση όπως συμβαίνει σε ανά
λογη χορευτική κίνηση των ανδρών. Ο χορός της εμφανίζει χάρη. 

Αυτό το σχήμα χρησιμοποιείται προς το τέλος του χορού και συνήθως 
μια φορά. 

5.2.3. Ά νδρας πρώτος στο Συρτό 

Ο άνδρας χορεύει όλους τους ρυθμούς Συρτών, με ιδιαίτερη προτίμη
ση κυρίως των επτάσημων που τελειώνουν σε γοργό τετράσημο (καγκέ-
λια). 

Ι) Το χέρι του κινείται παράλληλα συνήθως στο σώμα όπου το φέρνει 
μπροστά σε επαφή με το σώμα του στο έβδομο πάτημα και το ανοίγει 
με ένταση στην έκταση ή στη λοξή ανάταση κατά το δέκατο πάτημα με 
χτύπημα των δακτύλων ή με ανοιχτή την παλάμη. 

II) Ο χορός του διακρίνεται από έντονη, δυνατή, κοφτή και απότομη 
κίνηση, ιδιαίτερα κατά τα πατήματα ενδέκατο και κύρια το δωδέκατο. 

ΓΙ Γ) Οι στροφές του γίνονται κατά το πρώτο πάτημα, συνήθως δεξιό
στροφα και κυρίως μετά το έβδομο έως το δωδέκατο πάτημα δεξιόστρο
φα, όπου διαγράφει μεγάλες γραμμές. Η στροφή αυτή γίνεται ελεύθερα, 
με λύση της συνέχειας του κύκλου, κατά το έβδομο πάτημα και η κίνηση 
των χεριών του είναι κάθετη εναλλάξ όπως και στο Τσάμικο. 

IV) Εκτελεί επίσης κοινή στροφή συχνά με το δεύτερο, συνεχίζοντας 
να κρατάει το μαντήλι με το αριστερό χέρι, σε αντίθεση με τη γυναίκα, 
που συνήθως αντικαθιστά το κράτημα με το δεξί χέρι. 

Αυτή η διαφοροποίηση οδηγεί ώστε η κοινή στροφή του άνδρα να πα
ρουσιάζεται πιό αιφνίδια και έντονη, με πλάτη στο δεύτερο, σε σχέση 
με αυτή της γυναίκας που είναι στρωτή, ήπια και με μέτωπο προς το 
δεύτερο. 

V) Ο άνδρας όπως και η γυναίκα οδηγεί τους συγχορευτές του να πε
ράσουν κάτω απ' το μαντήλι, με έντονη, σφοδρή, απότομη σχεδόν κίνη-
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ση. Μπορεί αμέσως να επαναλάβει συνεχόμενα και δεύτερο πέρασμα 
των συγχορευτών. 

VI) Χαρακτηριστική μορφή του χορού είναι ο ελεύθερος χορός του 
άνδρα προς την κατεύθυνση του κύκλου, κατά τη διάρκεια του γυρίσμα
τος της μουσικής από επτάσημο ρυθμό σε τετράσημο, όπου χορεύοντας 
ελεύθερα με πλάτη προς τους συγχορευτές κινεί τα χέρια του, λυγισμένα 
ελαφρώς στον αγκώνα, εναλλάξ προς την ανάταση και με ελαφρά κίνη
ση των ώμων. Το λύσιμο της συνέχειας του κύκλου οδηγεί πολλές φο
ρές και το δεύτερο, αλλά και τους πλησιέστερους προς αυτόν συγχορευ
τές, να πράξουν το ίδιο. Ο ελεύθερος χορός προς την κατεύθυνση του 
χορού διαρκεί συνήθως όσο οι μουσικοί χρόνοι μίας ή δύο χορευτικών 
φράσεων και μετά ξαναπιάνει το μαντήλι. 

VII) Στο Συρτό χορό ο άνδρας χορευτής δεν εκτελεί χτύπημα του πο
διού με το χέρι, ούτε κάθισμα. Εκτελεί συχνά χτύπημα των ποδιών στο 
έδαφος στο δέκατο πάτημα, άλλοτε δύο χτυπήματα γοργά και έντονα 
εναλλάξ αριστερού-δεξιού ποδιού και άλλοτε δύο χτυπήματα συνεχόμενα 
με το δεξί πόδι. Στον ενδέκατο και δωδέκατο χρόνο δημιουργεί την παύ
ση, αφού συνήθως φέρει με ένταση το δεξί του πόδι στη κνήμη του αρι
στερού. Η κίνηση αυτή είναι έντονη, απότομη και κοφτή και συνδυάζεται 
με ανυψωτική τάση των χεριών του πρώτου, δεύτερου και των πλη
σιέστερων συγχορευτών. 

Vili) Συχνά κινεί το αριστερό του χέρι ανυψωτικά, κοφτά και με 
ένταση παρασύροντας έτσι και το χέρι του συγχορευτή του, ενώ την ίδια 
στιγμή η ένταση αυτή παρατηρείται και στους πλησιέστερους συγχο
ρευτές του, οι οποίοι χορεύουν στον ίδιο τύπο σχεδόν με αυτόν του πρώ
του. 

IX) Συμβαίνει επίσης ο άνδρας να χορεύει "στον τόπο", ελεύθερα δη
λαδή χωρίς να πιάνεται στον κύκλο με το μέτωπο προς το δεύτερο. Εδώ 
αλλάζει εικόνες με τα πατήματα, τις κινήσεις των χεριών. Τέτοια χο
ρευτική στιγμή τη χαρακτηρίζει ένταση, κέφι, ζωντάνια. Πολλές φορές 
λύνεται απ' τον κύκλο και ο δεύτερος και συγχορεύουν επί τόπου, για να 
ξαναπιαστούν στον κύκλο. Με τέτοιο χορευτικό σχήμα μπορεί να γίνει 
και το κλείσιμο του χορού. Συνηθέστερα όμως επανέρχονται στον κύκλο. 
Τέτοια χορευτική δράση εμφανίζεται και σε γυναίκες. 

5.3. Κουνητό ή Συρτοκούνητο 

Αυτός ο τύπος χορού ακούγεται και με τους δύο όρους. Επικρατεί 
όμως ο όρος Κουν(η)τό. 

Η βασική χορευτική φράση περιλαμβάνει έξι πατήματα. Ο χορός αυ
τός χορεύεται σπάνια σήμερα και μόνο από υπερήλικες, πάνω από ογδό
ντα χρόνων. Ενώ είναι βασικός χορός και ανήκει στη δεύτερη επιλογή για 
τους ενήλικες της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου, δεν συνεχίζεται από 
τους νέους να χορεύεται, με αποτέλεσμα έτσι να περάσει στη λήθη. Σύμ-
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φωνα με την άποψη εντοπίων, ο χορός αυτός ξεχάστηκε διότι δεν 
προκαλούσε ενδιαφέρον: 

"Ήταν απλός ου χουρός κι δε μας άρισι, δε τουν 
προυτιμάγαμι. Οι μιγάλ(οι) τουν χόρευαν'1 

Εμείς νομίζουμε ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι που συμβάλλουν στη 
λήθη του χορού όπως: 

α) Σε ένα αριθμό τραγουδιών Κουνητού χορού έχει αλλάξει η ρυθμική 
αγωγή, με αποτέλεσμα να χορεύονται ως Συρτά και όχι ως Κουνητά. Αυ
τός ίσως είναι ένας σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε σχεδόν να ξε
χασθεί ο χορός αυτός. 

β) Τα τραγούδια τα Κουνητά σχεδόν απουσιάζουν από τη δισκογρα
φία, με αποτέλεσμα να μην ακούγονται από τα γραμμόφωνα, τα οποία 
αντικαθιστούν συνήθως το αντίφωνο τραγούδι κατά τη χορευτική πράξη, 
όπως προαναφέρεται. 

γ) Οι οργανοπαίχτες φαίνεται ότι και αυτοί συντελούν να ξεχαστεί ο 
χορός, εφ' όσον παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να παίζουν Τσά
μικα και Συρτά, μέσω των οποίων έχουν την ευκαιρία να συγκρίνονται με 
δεξιοτέχνες της εποχής: 

"Μας χάλασαν κι μας οι πλάκις κι αφήναμι θκα μας 
τραγούδια**-

Το Κουνητό είναι χορός "Στα τρία", όπως έχει επικρατήσει να λέγεται 
αυτός ο τύπος χορού στην Ελλάδα. 

Χορεύεται από άνδρες και γυναίκες. Η χορευτική φράση περιλαμβάνει 
έξι πατήματα. Τα τρία πρώτα πατήματα αντιστοιχούν στη χορευτική με
τακίνηση προς τα δεξιά και τα τρία επόμενα αφορούν χορευτική κίνηση 
προς το κέντρο του κύκλου και επαναφορά του χορευτή στη θέση του 
στον κύκλο. 

Διαφοροποιείται για παράδειγμα απ' αυτόν της Ηπείρου στο ότι: Ι), 
παρουσιάζει ανυψωτική τάση στις άρσεις των πατημάτων. II). Στο 
τέταρτο πάτημα γίνεται μεγάλη κίνηση του χορευτή με το αριστερό πόδι 
προς το κέντρο του κύκλου, με σύγχρονη μικρή κάμψη στο γόνατο, ιδιαί
τερα του πρώτου χορευτή και με κάθετη, συνολική και επιτόπια περι
στροφή του σώματος, αριστερά-δεξιά-αριστερά, ήπια των γυναικών και 
έντονη των ανδρών. III). Ιδιαίτερα έντονη και απότομη στον άνδρα είναι η 
κίνηση του ποδιού στον έκτο χρόνο, όπου κινεί με ένταση το δεξί πόδι 
προς τη κνήμη του αριστερού ποδιού. 

Η γυναίκα χορεύει στρωτά και πολλές φορές λύνει τη συνέχεια του 
κύκλου κατά τη διάρκεια του χορού και χορεύει ελεύθερα, με το μαντήλι 
ανάμεσα στα δυο της χέρια ή στο δεξί της χέρι, με μέτωπο προς το 

1 Βλ. πρ 41 και πρβλ. πρ. 56, 33, 32, 52, 45, 51 

2 Βλ. πρ. 29 και πρβλ πρ. 62α, 6, 4, 66, 67 
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δεύτερο και στολίζει το χορό της με στροφές. Ο άνδρας εκτελεί επίσης 
στροφές, χτυπήματα των ποδιών στο έδαφος, όπου κυριαρχεί επίσης το 
αιφνίδιο, η ένταση, η σφοδρότητα στις κινήσεις του. IV). Χαρακτηριστική 
είναι η χορευτική παύση στο έκτο πάτημα. 

5.4. Πιπέρι, Σέλια, Μουγγό. 

"Του πιπέρ'". Το Πιπέρι χορεύεται πάντα·με το αντίστοιχο τραγούδι1 

και κύρια τις Απόκριες αλλά και σε περιπτώσεις γλεντιού με ιδιαίτερη 
ευθυμία. Χορεύεται δηλαδή σε φιλικά και οικογενειακά γλέντια προς το 
τέλος της χορευτικής διαδικασίας. Χορεύεται κύρια από άνδρες, αλλά 
και από τις γυναίκες, σε "κλειστό κύκλο', δηλαδή σε γλέντια όπου συμ
μετέχουν πρόσωπα συγγενικά και σε κλειστό χώρο, δηλαδή σε σπίια. 

Είναι τετράσημο σε αργό τέμπο χωρίς εναλλαγές της ρυθμικής αγω
γής, αργή-γρήγορη, όπως παρουσιάζεται σε άλλα μέρη της Ελλάδας. 

Η βασική χορευτική φράση είναι αυτή του Κουνητού χορού. Διαφο
ροποιείται ως προς τα σημεία, όπου το τραγούδι οδηγεί όλους τους χο
ρευτές να εκτελέσουν συγκεκριμένη κίνηση, όπως για παράδειγμα "με 
του γόνα του στουμπάνι...", όπου όλοι οι χορευτές είναι "υποχρεωμένοι" 
να γονατίσουν και να χτυπούν το γόνατο στο έδαφος, μέχρι το τέλος της 
πρότασης του τραγουδιού, οπότε τραγουδιέται ο στίχος "Ση^ωθείτι ρε 
παιδιά...". 

Ο πρώτος του χορού συνήθως είναι οδηγός του τραγουδιού και πολ
λές φορές συνθέτει και ο ίδιος στίχους, και οδηγεί τους συγχορευτές να 
πράξουν ό,τι ο ίδιος τραγουδάει, αρχίζοντας πρώτος αυτός συνήθως τη 
χορευτική κίνηση την οποία πρέπει, σύμφωνα με το τραγούδι, όλοι να 
την εκτελέσουν. Παράλληλα ελέγχει και τη συμμετοχή των συγχορευτών 
του στην πρόταση του τραγουδιού, με αποτέλεσμα να προκαλούνται γέ
λια και πειράγματα από το κοινό των θεατών. 

Τα Σέλια: Είναι χορός που έχει επίσης κωμικά χαρακτηριστικά. Χο
ρεύεται τις Απόκριες κυρίως από άνδρες. Διακριτικό του στοιχείο είναι 
το πέρασμα των σκελών πάνω από τα συνδεόμενα χέρια. Ο χορός προ
καλεί γέλια και οδηγεί σε πειράγματα και αστεία. 

Το Μουγγό: Το Μουγγό χορεύεται σε δημόσιους χώρους από άνδρες. 
Χορεύεται τις Απόκριες και προς το τέλος του γλεντιού σε οποιαδήποτε 
εκδήλωση. Σε κλειστό χώρο (σπίτια) το χορεύουν και οι γυναίκες. Αρχίζει 
ο πρώτος του χορού να χορεύει Τσάμικο και μπαίνουν στο ρυθμό του οι 
συγχορευτές. Κάποια στιγμή ο πρώτος το γυρνάει σε Συρτό και συγχρο
νίζονται οι συγχορευτές. Είναι χορός όπου ο πρώτος κάνει μιμητικές κι
νήσεις π.χ. αναπαριστά κλέφτες οι οποίοι διαρκώς προσπαθούν να αντι
ληφθούν τι συμβαίνει γύρω τους, δείχνουν κατάσταση ετοιμότητας και 

ι Βλ παράρτημα τραγουδιών 1 4 
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με το χαρακτηριστικό σφύριγμα του πρώτου διαλύουν άτακτα τον κύκλο 
του χορού. Όλα αυτά γίνονται χωρίς να ακούγεται ήχος. 

5.5. Χοροί κατ' εξαίρεση 

Το Ζεϊμπέκικο: 
Χορεύεται, κατ' εξαίρεση, συνήθως κατά τις τελευταίες ώρες γλε

ντιού από μικρό αριθμό ανδρών και συνοδεύεται πάντα από μουσικά όρ
γανα. Χορεύεται κυρίως το τραγούδι "Ένας μάγγας στο Βοτανικό", όπου 
ένας άνδρας χορεύει στο κέντρο ενώ οι συγχορευτές σε βαθύ κάθισμα 
συνήθως χτυπούν παλαμάκια ρυθμιζόμενα στη μουσική. 

Το Χασάπικο γρήγορο 
Χορεύεται, κατ' εξαίρεση, συνήθως ως κλείσιμο της ενότητας χορού 

από ορισμένους πρώτους χορευτές. Συμπεριλαμβάνεται στα τραγούδια 
που κάποιος επιθυμεί και παραγγέλλει να χορέψει. Παραγγέλλεται με 
τον όρο "Χασάπκου". Η χορευτική φράση περιλαμβάνει έξι πατήματα. Το 
σύνολο των χορευτών είναι πιασμένοι από τους ώμους, όπου όμως κά
ποια στιγμή ο πρώτος και ο δεύτερος λύνουν τη συνέχεια του κύκλου και 
χορεύουν αντικρυστά επί τόπου σε πολύ γρήγορη ρυθμική αγωγή. Εάν ο 
δεύτερος δεν έχει καλλιεργήσει τέτοια χορευτική εμφάνιση, στη θέση 
του έρχεται χορευτής που έχει τέτοια ικανότητα. 

5.6. Σύνοψη 

Ι. Ο χορός ως διαδικασία μορφοποίησης 
Από τη συστηματική εξέταση της χορογραφίας δείχνεται ότι πρόκει

ται για διαδικασία δημιουργίας μορφών χορού. Το στοιχείο αυτό γίνεται 
εμφανές κύρια στον πρώτο χορευτή του κύκλου, χωρίς όμως να απου
σιάζει από αυτή τη διαδικασία το σύνολο των συγχορευτών, οι οποίοι 
διακεκριμένα συμβάλλουν σ' αυτή τη διαδικασία. 

Ο πρώτος χορευτής συνθέτει, συντάσσει και συναρμόζει χορευτικά 
πατήματα, χορευτικά μέτρα, χορευτικές φράσεις και στολίδια (τσαλιμά-
κια). Σ' αυτή τη διαδικασία και η πιο μικρή σε έκταση και ένταση χορευ
τική κίνηση αποτελεί μέρος της χορευτικής εικόνας που δείχνεται κάθε 
στιγμή. Έτσι, ο πρώτος χορευτής μορφοποιεί το χορό του κάθε στιγμή 
και ο χορός του βρίσκεται σε σχέση με τους συγχορευτές, δέχεται επί
δραση άπό τη χορευτική τους έκφραση κάθε στιγμή, αλλά και επιδρά στο 
χορό τους. 

Το θέμα της διαδικασίας αυτής θα συνεξετασθεί και με τους άλλους 
παράγοντες με τους οποίους βρίσκεται σε σχέση, π.χ. τραγούδι, οργα
νοπαίχτες, κοινό θεατών κ.λπ. Η εξέταση αυτή ακολουθεί στο Γ μέρος. 

Με την επισήμανση αυτή, ότι δηλαδή δεν πρόκειται για χορογραφία, 
που επαναλαμβάνεται τυποποιημένα αλλά για γίγνεσθαι χορογραφίας, 
εξηγείται το φαινόμενο της πολυμορφίας που χαρακτηρίζει το χορό εφ' 
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όσον κάθε άτομο ως πρώτος χορευτής κάθε στιγμή που χορεύει παρου
σιάζεται ως μορφοποιητής του χορού, στον ορίζοντα των παραδοσιακών 
μορφών. 

// Οι χορευτές ως διακεκριμένη ενότητα 
Από τη συστηματοποίηση και εξέταση των στοιχείων που αφορούν 

τις χορευτικές κινήσεις των χορευτών, παρατηρείται ότι δεν πρόκειται 
για μία μάζα ανθρώπων που κινείται ομοιόμορφα αλλά για διακρινόμενη 
ενότητα χορευτών όπου κατ' αρχήν είναι εμφανέστατη η διάκριση μεταξύ 
πρώτου χορευτή και συγχορευτών. Η συστηματική εξέταση των στοι
χείων δείχνει ότι και οι συγχορευτές διακρίνονται μεταξύ τους. Έτσι 
στην ενότητα αυτή διακρίνονται: 

1. Ο πρώτος χορευτής: Ο πρώτος χορευτής μέσω των χορευτικών κι
νήσεων αναδεικνύεται ως οδηγός του χορού. Ο χορός του πρώτου είναι 
μία διαδικασία σύνθεσης, σύνταξης και συναρμογής χορευτικών πατη
μάτων, χορευτικών μέτρων, χορευτικών φράσεων και στολιδιών. Δηλα
δή, ενώ χορεύει στη βάση της χορευτικής φράσης των συγχορευτών, ο 
χορός του παρουσιάζεται ως προσωπική δημιουργία στον ορίζοντα παρα
δοσιακών μορφών. 

2. Ο δεύτερος χορευτής: Οι χορευτικές κινήσεις του δεύτερου είναι 
προσαρμοσμένες στο χορό του πρώτου. Η χορευτική δράση του δεύτε
ρου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του χορού του 
πρώτου. Πρόκειται για διακρινόμενη χορευτική παρουσία, όπου κάθε χο
ρευτική κίνηση βρίσκεται σε σχέση με το χορό του πρώτου. 

3. Οι πλησιέστεροι χορευτές προς το δεύτερο: Η εξέταση των χορευ
τικών κινήσεων των πλησιέστερων συγχορευτών δείχνει ότι πρόκειται 
για διαφοροποιημένη χορευτική δράση ως προς αυτή των επόμενων. Η 
διάκριση αυτή προκύπτει από το ότι αυτοί οι χορευτές τείνουν διαρκώς 
να χορεύουν συναρμόζοντας τις χορευτικές κινήσεις με αυτές του 
πρώτου. Η τάση αυτή αφορά τη χορευτική ένταση και έκταση των χο
ρευτικών κινήσεων του πρώτου, τα χορευτικά σχήματα κ.λπ. Για πα
ράδειγμα, προσαρμόζονται στο ήπιο του χορού ή το δυνατό, στην ανύ
ψωση της έντασης μέσω της έντονης χορευτικής κίνησης των χεριών, 
των έντονων πατημάτων, στη λύση της συνέχειας του κύκλου, ακολου
θώντας το σχήμα που εμφανίζει ο πρώτος κ.λπ. 

4. Οι μεσαίοι χορευτές: Ο χορός των μεσαίων διαφοροποιείται από 
τους αμέσως προηγούμενους στο ότι οι χορευτικές κινήσεις τους δεί
χνουν ότι πρόκειται για συμμετοχή όπου δεν εμφανίζεται η ίδια ένταση. 
Πρόκειται για χορευτικές κινήσεις τις οποίες χαρακτηρίζει συνήθως το 
ήπιο στοιχείο. 

5. Οι πλησιέστεροι προς τον τελευταίο χορευτή του κύκλου: Η συ
νολική εικόνα που παρουσιάζουν αυτοί οι χορευτές δείχνει ότι μέσω των 
χορευτικών τους κινήσεων επιδιώκεται η διευκόλυνση του πρώτου. Για 
παράδειγμα στρέφουν το τέλος του κύκλου προς το κέντρο ή αλλάζουν 
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τον τρόπο σύνδεσης (πιάσιμο απ' τους ώμους ή περνούν το δεξί χέρι 
τους στο βραχίονα του προηγούμενου χορευτή). 

6. Ο τελευταίος χορευτής: Τα στοιχεία που αναφέρονται για τους 
πλησιέστερους προς τον τελευταίο εντείνονται στον τελευταίο χορευτή. 
Αυτός κύρια παρατηρεί τη ροή της κίνησης του χορού και προσαρμόζει 
το χορό του με βάση πάντα τις ανάγκες του πρώτου έτσι ώστε ο πρώτος 
να έχει τον απαιτούμενο χώρο και να μην παρεμποδίζεται ο χορός του, 
να μην προκαλείται διάσπαση της συνέχειας του χορού του και να είναι 
ευδιάκριτος ο πρώτος στο κοινό. Ο τελευταίος δηλαδή οδηγεί τους πλη
σιέστερους προς αυτόν χορευτές να προσαρμόζουν τη σχηματοποίηση 
του κύκλου σύμφωνα με τις εμφανιζόμενες ανάγκες κάθε στιγμή. Στον 
τελευταίο εμφανίζονται συνήθως και χορευτικές κινήσεις τις οποίες χα
ρακτηρίζει η ένταση του πρώτου, αλλά και ο ίδιος εμφανίζει ένταση επι
διώκοντας να συμβάλλει έτσι στην ακόμα μεγαλύτερη έκφραση του πρώ
του. Επίσης οι χορευτικές του κινήσεις, δείχνουν ότι επιδιώκει να μετα
φέρει την ένταση του χορού στο κοινό. 

III Χορογραφία επαφής και επικοινωνίας 
Μέσω των χορευτικών κινήσεων, όπως προαναφέρεται, παρατηρείται 

διάκριση των χορευτών. Η συστηματική εξέταση της χορευτικής δράσης 
του πρώτου χορευτή και των συγχορευτών δείχνει ότι πρόκειται για χο
ρογραφία την οποία χαρακτηρίζει τάση επαφής, επικοινωνίας και ένω
σης. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από χορευτικές κινήσεις, χορευτικές 
στάσεις και εικόνες οι οποίες δείχνουν ότι ο χορός συγχορευτών και κο
ρυφαίου δεν χαρακτηρίζεται από τάση ατομισμού και εγωκεντρισμού αλ
λά από τάση για σύμπραξη, για συνεργασία, συνεργία, χωρίς όμως να 
πνίγεται, να εκμηδενίζεται το ατομικό στοιχείο από το γενικό. Το ατο
μικό στοιχείο γίνεται κύρια αντιληπτό στο χορό του κορυφαίου. 

Έτσι, ενώ πρόκειται για χορογραφία συλλογικότητας, οι χορευτικές 
κινήσεις του πρώτου εμφανώς δείχνουν ότι πρόκειται για προβολή της 
ατομικότητας στο χορό. Πρόκειται για χορογραφία διακεκριμένης ενότη
τας, ΐης οποίας κύριος παράγοντας διαμόρφωσης είναι ο πρώτος χορευ
τής. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από χορευτικές κινήσεις των συγχο
ρευτών (για παράδειγμα μετακινούνται στον κύκλο διαρκώς με μέτωπο 
προς τον πρώτο) και από τις χορευτικές κινήσεις του πρώτου που δεί
χνουν ότι απευθύνονται προς συγχορευτές, θεατές και οργανοπαίχτες. 

Τέτοια στοιχεία θα συνεξετασθούν στο Γ' μέρος με ένα σύνολο άλλων 
εκφράσεων προκειμένου να φανεί μέσα από τη σφαιρική προσέγγιση του 
θέματος ο τρόπος επαφής και επικοινωνίας. 

IV. Το χρώμα τον χορού 
Με τον όρο χρώμα εννοείται το ιδιαίτερο στοιχείο του χορού που γί

νεται αντιληπτό σε σχέση με άτομα και χωριά της ίδιας περιοχής και 
συμβάλλει στο να παρουσιάζεται ο χορός ως φαινόμενο ενότητας αλλά 
και πολυμορφίας. Σε σχέση με τα άτομα το πρωτόκολλο λέει: 

"Όπους καταλαβαίναμι του ν άλλουν απ' τ' κρίση τ' όταν δε 

167 



τουν βλέπαμι, ετσ' του ξιχουρίζαμι κι απ' του χουρό τ"1. 
Αυτό σημαίνει ότι όπως η ομιλία ("κρίση") κάθε ανθρώπου έχει το δι

κό της χρώμα το ίδιο κατ'αντιστοιχία συμβαίνει και στο χορό. Πρόκειται 
δηλαδή για ατομικό χρώμα στο χορό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άτομο ενώ 
κάθε φορά που χορεύει πρώτο διαφοροποιεί τη σύνθεση των χορευτικών 
του κινήσεων, εν τούτοις ως άτομο έχει τη δική του, την προσωπική του 
σφραγίδα στο χορό. 

Κατ' αντιστοιχία το ίδιο παρατηρείται και μεταξύ των χωριών. Το κά
θε χωριό έχει το δικό του χρώμα στο χορό. Η διαφοροποίηση αυτή μπο
ρεί να γίνει αντιληπτή από έμπειρο μάτι. Η μαρτυρία οργανοπαίχτη του 
κλαρίνου λέει: 

"Δε μπουρείς να του ειπείς μι λόγια αυτό π' μας κάν(ει) να ξεχω-
ρίζουμι τα χωριά. Απαν' στου τσαλ(ι)μάκι είναι ένα κάτι, ένα τρυκ, 
κι εγώ τ'ς ξεχουρίζου από ποιο χωριό είναι®·. 
Η απουσία της δυνατότητας να δοθεί περιγραφή από τους εντόπιους 

των διαφοροποιήσεων αυτών δείχνει ότι δεν πρόκειται για εμφανείς 
διαφοροποιήσεις των χορευτικών κινήσεων αλλά για τον "αέρα" του χο
ρού. 

Αντίστοιχη διαφοροποίηση αφορά και ομάδες χωριών. Για παράδειγ
μα παρουσιάζεται ιδιαίτερο χρώμα χορού μεταξύ των χωριών της ημιο
ρεινής, της παραλιακής και της ορεινής ζώνης της επαρχίας Δωρίδας. 
Παρά τις διαφοροποιήσεις όμως, ο χορός εμφανίζει ενότητα ύφους το 
οποίο χαρακτηρίζει γενικά την εν λόγω και την ευρύτερη περιοχή. Υπάρ
χουν δηλαδή κοινά χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργούν το κοινό ύφος 
του χορού. 

Έτσι ο χορός εμφανίζεται ως φαινόμενο ενότητας αλλά και πολ
λαπλότητας, ποικιλομορφίας. 

V. Υφολογικά στοιχεία 
Στο ύφος του χορού παρατηρούνται χαρακτηριστικά τα οποία είναι 

κοινά όσον αφορά τα φύλα αλλά και χαρακτηριστικά τα οποία συμ
βάλλουν στη διάκριση μεταξύ ανδρικής και γυναικείας χορευτικής πα
ρουσίας. 

Η εξέταση της χορευτικής κίνησης γενικά δείχνει ότι πρόκειται για 
χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν ύφος λιτό και αδρό στο χορό. 

Επισημαίνουμε εδώ στοιχεία της χορευτικής κίνησης τα οποία συμ
βάλλουν στη γενική διαμόρφωση του ύφους. 

/ Φυσικότητα - απλότητα 
α) Ο χορός παρουσιάζει απλή σχηματοποίηση με κατεύθυνση προς τα 

δεξιά, η οποία αποτελεί και την κύρια κατεύθυνση σ' όλες τις μορφές του 
χορού. 

1 Βλ πρ 32 και πρβλ. πρ 29, 62, 32, 26, 28 

2. Βλ. πρ 62 και πρβλ πρ. 29, 6, 4, 32, 28, 25, 66, 67 
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β) Η σύνδεση των χορευτών γίνεται απλά με το πιάσιμο του μαντη
λιού ή της παλάμης και το χαρακτηρίζει σταθερότητα. 

γ) Η χορευτική μετακίνηση των χορευτών δείχνει φυσικότητα αντί
στοιχη με αυτή που χαρακτηρίζει το βάδισμα. 

δ) Τα χορευτικά πατήματα, ως στηρίξεις, τα χαρακτηρίζει σταθερό
τητα. 

ε) Η ανυψωτική τάση του σώματος και οι παύσεις της χορευτικής κί
νησης μπορεί να θεωρηθούν ως στοιχεία που συμβάλλουν στη διαμόρ
φωση του χορευτικού τύπου της εν λόγω περιοχής. 

στ) Το χορευτικό μέτρο είναι απλό. 
2. Ακολουθία, ευκρίνεια, σαφήνεια. 
α) Η χορευτική φράση παρουσιάζεται ως μία ακολουθία χορευτικών 

μέτρων, που σημαίνει ότι με ευκολία αφομοιώνεται και καθίσταται ίδια, 
οικεία και έτσι προσωπική, φυσική κίνηση. 

β) Η ευκρίνεια και σαφήνεια που δείχνει ο χορός είναι αποτέλεσμα 
κύρια των χορευτικών παύσεων αλλά και αντιστοίχων προς αυτές χορευ
τικών κινήσεων. Έτσι ο ρόλος τέτοιων στοιχείων στο χορό θα μπορούσε 
να ειπωθεί ότι βρίσκεται σε αντιστοιχία με το ρόλο των σημείων 
στίξεως, π.χ. τελεία κ.λπ. 

Όλα αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στην απουσία της μονοτονίας του 
χορού. Με την εμφάνιση των χορευτικών στολιδιών του πρώτου χορευτή 
ο χορός παρουσιάζει εναλλαγές μεταξύ ηρεμίας - έντασης, απλών - σύν
θετων χορευτικών σχημάτων, κάθετων - κυκλικών γραμμών (στροφές). 
Όλα αυτά προσδίδουν πυκνότητα και έκταση στις χορευτικές κινήσεις. 

3. Αρχή, μέσον, τέλος. 
Η κάθε μορφή χορού εμφανίζει αρχή, μέσον και τέλος. Η αρχή γίνεται 

αντιληπτή μέσα από την ιδιαίτερη απλότητα και ηπιότητα των χορευ
τικών κινήσεων που εμφανίζει το σύνολο των χορευτών, στο ξεκίνημα 
μιας μορφής χορού. Σ' αυτό το σημείο ο πρώτος του χορού θα μπορούσε 
να ειπωθεί ότι "παίρνει καιρό", δηλαδή προετοιμάζεται. Το μέσον πε
ριλαμβάνει όλα όσα παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια μιας μορφής χορού 
(για παράδειγμα Συρτό) με εξαίρεση την κορύφωση του χορού που εμ
φανίζεται προς το τέλος και η οποία είναι σε αρμονία με την κορύφωση 
της μουσικής. Η κορύφωση σχετίζεται με έξαρση στα τσακίσματα, γυρί
σματα, με ένταση, με αλλαγή στη ρυθμική αγωγή κ.λπ. 

4. Μέτρο. 
Τη συνολική εμφάνιση του χορού (δηλαδή του πρώτου χορευτή και 

των συγχορευτών) ως εμφάνιση χορευτικών κινήσεων, στολιδιών, σχη
μάτων, τη χαρακτηρίζει το μέτρο. Απουσιάζει δηλαδή η υπερβολή και η 
επιτήδευση των χορευτικών κινήσεων. 

5. Ευρυθμία, ευαρμοστία, ευπρέπεια, συμμετρία, τάξη, ενότη τα. 
Η συνεξέταση των στοιχείων που αφορούν την εικόνα του χορού δεί

χνει ότι πρόκειται για διαμόρφωση έργου το οποίο προκύπτει κάθε στιγ
μή από τη συναρμογή, το συνταίριασμα, τη συγκρότηση των χορευτικών 
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κινήσεων με αποτέλεσμα να εμφανίζεται κάθε εικόνα στο χορό ως ενιαία 
οργανική σύνθεση, έτσι ώστε καμία χορευτική κίνηση να μην παρουσιά
ζεται ως απομονωμένη και ξεκομμένη από το σύνολο. Αυτό σημαίνει ότι 
δεν πρόκειται για απλή σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων ή για απλή συσ
σώρευση δομικών στοιχείων του χορού, αλλά για ένα γίγνεσθαι χορευ
τικών κινήσεων στον ορίζοντα της αρμονίας, του πρέποντος, της συμ
μετρίας, της τάξης και ενότητας. Πρόκειται δηλαδή για έργο με δομή και 
αρχιτεκτονική. 

6. Σοβαρότητα και σεμνότητα. 
Τα στοιχεία αυτά της σοβαρότητας και σεμνότητας, όπως προανα

φέρθηκε συνοδεύουν τη χορευτική κίνηση, παρά τη συγκίνηση και τον εν
θουσιασμό που είναι έκδηλα στοιχεία στο χορό. 

Το σύνολο των παραπάνω στοιχείων που χαρακτηρίζουν το χορό, δη
λαδή φυσικότητα, απλότητα, δομή και αρχιτεκτονική με αρχή, μέσον, τέ
λος, ευκρίνεια, σαφήνεια, μέτρο, ευαρμοστία, ευρυθμία, ευπρέπεια, σο
βαρότητα, σεμνότητα, δείχνουν ότι πρόκειται για φαινόμενο ομορφιάς, 
ότι πρόκειται για ύφος και ήθος του χορού. Θα μπορούσε εδώ να ειπωθεί 
ότι πρόκειται για εμφάνιση χορευτικού έργου αρχοντιάς και αυτοκυ
ριαρχίας στο οποίο δεσπόζει το λιτό στοιχείο και η αδρότητα. 

Αυτά τα στοιχεία απαιτείται να συνεξετασθούν με στοιχεία που προ
κύπτουν από ένα σύνολο εκφράσεων, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να 
προκύπτουν από τη σφαιρική εξέταση του χορού. 

Εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία προ
κύπτουν από τη συστηματική προσέγγιση χορού που τείνει στο άριστον. 
Αυτό σημαίνει ότι εμφανίζεται στις χορευτικές εκδηλώσεις και ο όχι α
κόμα καλός χορός, καθώς και οι όχι ακόμα καλοί χορευτές. 

Στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη γυναικεία παρουσία στο χορό. 
Τη χορευτική κίνηση της γυναίκας τη χαρακτηρίζει διαρκώς το ήπιο 

στοιχείο. Η ηπιότητα γίνεται αντιληπτή στο ανάλαφρο πιάσιμο του 
μαντηλιού, στα στρωτά πατήματα και στην απουσία έντονου και δυνατού 
στοιχείου. 

Οι εναλλαγές που αναφέρθηκαν αμέσως προηγούμενα και έχουν σχέ
ση και με τις εναλλαγές της μουσικής είναι εμφανείς και στο χορό της 
γυναίκας, αλλά επίσης σε ήπιο τόνο. 

Έτσι, απουσιάζουν απ' τη γυναικεία χορευτική παρουσία αντιθέσεις 
των χορευτικών κινήσεων ως προς το επίπεδο (υψηλό - χαμηλό), ως 
προς την έκταση (μεγάλες - μικρές) και ως προς την ένταση (ήπια - δυ
νατά). 

Αυτή η απουσία όχι μόνο δεν αφαιρεί ομορφιά απ' το χορό της γυ
ναίκας αλλά τονίζεται ως η ομορφιά του γυναικείου χορού. Πρόκειται 
περί αισθητικής αντίληψης που αφορά τη γυναικεία χορευτική κίνηση. 

Η χάρη είναι το στοιχείο που αποπνέει ο χορός της γυναίκας, το 
οποίο γίνεται αντιληπτό στη λεπτότητα και απαλότητα που αποτελούν 
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βασικά χαρακτηριστικά της χορευτικής κίνησης. Τέτοια χαρακτηριστικά 
εμφανίζονται για παράδειγμα στον τρόπο που κρατάει το μαντήλι ως 
κορυφαία, στον τρόπο που το χειρίζεται και στη συνολικότητα της 
χορευτικής έκφρασης. 

Στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ανδρική παρουσία στο χορό 
Στην ανδρική χορευτική παρουσία, ενώ δεν απουσιάζει το ήπιο στοι

χείο, παρατηρείται ότι εναλλάσσεται το ήπιο με το έντονο, με το δυνα
τό, με το αιφνίδιο και ορμητικό στοιχείο. Πρόκειται δηλαδή για αντιθέ
σεις που παρατηρούνται στις χορευτικές κινήσεις ως προς τη μετακίνη
ση στον κύκλο, στρωτό-πηδηχτό, ως προς επίπεδο υψηλό-χαμηλό, ως 
προς την ένταση, ήπιο-δυνατό και ως προς την έκταση των κινήσεων με-
γάλες-μικρές. 

Οι αντιθέσεις αυτές συμβαίνουν κυρίως σε στιγμές κορύφωσης για να 
συνεχισθεί ο χορός και πάλι στρωτά και ήπια όπου προς το τέλος της ε
νότητας (δηλαδή στο σημείο που καταλήγει μία μορφή χορού, στο σόλο 
της μουσικής) αυτά τα στοιχεία να εμφανίζονται πιο συχνά λόγω της κο
ρύφωσης και της έντασης της μουσικής και του χορού. 
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ΚΕΦΑΛ. 6. ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΘΕΩΡΗΣΗ. 

Σημαντικό στοιχείο που αφορά το χορό είναι η θεώρηση, δηλαδή οι ε
ντόπιες γνώμες, οι απόψεις, οι αντιλήι^ις, οι θέσεις, η κριτική, οι οποίες 
θα συμβάλουν στη σχηματοποίηση, κατό. το δυνατόν, ολοκληρωμένης ά
ποψης για το χορευτικό φαινόμενο. Τα στοιχεία αυτά θεωρούμε ότι συμ
βάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της χορευτικής διαδικασίας και στην 
αποκάλυψη νοήματος του χορού, σε συνεξέταση με τα άλλα στοιχεία. 

Η αυτοθεώρηση αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για το χορό. Το γε
γονός ότι οι άνθρωποι τοποθετούν, παρατηρούν και αξιολογούν τον εαυ
τό τους ως χορεύοντα ή μη χορεύοντα νομίζουμε ότι είναι κρίσιμης ση
μασίας θέμα για τον παραδοσιακό χορό. Η αυτοθεώρηση δείχνει ότι ο χο
ρός είναι έργο ανθρώπων σκεπτόμενων, με κριτική στάση για τα πράγ
ματα, με αυτοέλεγχο και δείχνει ότι αποτελεί σοβαρό θέμα για τη ζωή 
τους. 

Η θεώρηση των εντοπίων όσον αφορά στα θέματα του χορού περι
λαμβάνει εδώ: 

Ι. Την κριτική στάση σε θέματα που αφορούν το χορό και τους χορευ
τές. 

II. Τη σημαντικότητα του χορού στη ζωή του ανθρώπου σύμφωνα με 
την εντόπια αντίληψη. 

III. Την αναζήτηση παραγόντων που ωθούν ή αναστέλλουν το άτομο 
για χορό και παραγόντων που οδηγούν τους χορευτές σε διαφοροποιη
μένο χορευτικό επίπεδο, όπως οι ίδιοι αντιλαμβάνονται το θέμα αυτό. 

IV. Τη θεώρηση τους ως προς τις έννοιες μεράκι-μερακλής. 
V. Τα στοιχεία τα οποία καθιστούν το χορό έργο ατομικότητας, δηλα

δή τι χαρακτηρίζει το χορό και τον καθιστά προσωπικό έργο. 

6.1. Κριτική 

Παρατηρείται ότι συζητούνται και εξετάζονται όλα τα θέματα που 
αφορούν το χορευτικό γεγονός. Για την κριτική αυτή στάση, λένε: 

"Απου ψλό κόσκινου πφνάγαν ούλα* 
Αυτή η φράση επισημαίνεται στις μαρτυρίες επειδή σύμφωνα με την 

εντόπια αντίληψη κρίνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την κοινωνική 
ζωή η κριτική των γεγονότων και επειδή όλα γίνονται φανερά: 

"Γιατί να κρυφτουμι αφού οτ'γίνιταν ήταν στου κοινό, 
φανερά, δε γίνιταν κρυφά'"2 

Ί. Βλ πρ. 52 και πρβλ. πρ 6, 13, 54, 45, 42 

2 Βλ πρ 52, και πρβλ. πρ. 38, 39, 28, 26, 52 
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Παράλληλα είναι συχνή η προτροπή για την αποφυγή αρνητικών 
κρίσεων όπως : 

"να μη δίν(ει)ς δικαίουμα κι σι συζητάει ου κόσμους"1 

Κατά τη χορευτική διαδικασία παρατηρούν και εξετάζουν όλα τα γενό
μενα, τη στιγμή που γίνεται χορός. Η κριτική και η αξιολόγηση όμως 
συνεχίζεται και κατά τις επόμενες ημέρες, στα σπίτια (όπου π.χ. οι 
γονείς αναφέρουν και παραδείγματα συμπεριφοράς στα παιδιά τους 
προς μίμηση ή προς αποφυγή), σε συναντήσεις εργασιακές, όπως στα 
νυχτέρια και σε δημόσιες συναντήσεις, στις συναντήσεις των ανδρών 
στα μαγαζιά. Σε τέτοιες συζητήσεις έχουν θέση θέματα τα οποία 
αφορούν γενικά το χορό όπως: 

-Η συμμετοχή ατόμων, η διάρκεια, η ποιότητα του χορού. Ο χορός χα
ρακτηρίζεται2 ως "τρικούβερτους" όταν υπάρχει ευρεία συμμετοχή και 
διακρίνεται από τάξη και οργάνωση ενώ ως "ντάβλαρους" όταν απου
σιάζει η τάξη, η τήρηση εθιμοτυπιών. 

-Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη χορευτική διαδικασία, όπως όρ
γανα, οργανοπαίχτες, μαγαζιά κ.λπ. 

-Η παρουσία του ατόμου στο χορό. 
-Η παρουσία της οικογένειας, της ευρύτερης συγγένειας, των φιλοξε

νούμενων και φίλων στο χορό. 
Αναπτύσσεται κριτική που ξεπερνά τα όρια του χωριού και αφορά την 

εξέταση θεμάτων χορού κυρίως γειτονικών χωριών, χωρίς να απου
σιάζουν και χωριά της ευρύτερης περιοχής. Η κριτική αφορά τη σύγκριση 
του χωριού τους ως προς άλλα χωριά αλλά και την τάση να ανευρεθούν 
στοιχεία βάσει των οποίων να στοιχειοθετήσουν υπεροχή. Κοινός τόπος 
πληροφόρησης λέει ότι τα χωριά διαφοροποιούνται ως προς: 

-τη συχνότητα χορευτικών γεγονότων 
-την ευρεία ή όχι συμμετοχή ανθρώπων 
-τη διάρκεια των χορευτικών εκδηλώσεων 
-τη συμμετοχή ή όχι οργανοπαιχτών και το επίπεδο των μουσικών 

δυνατοτήτων των οργανοπαιχτών 
-την τήρηση των εθιμοτυπιών 
-τη φιλοξενία 
-τον μεγάλο ή μικρό αριθμό καλών χορευτών. 

Έτσι με βάση τους παραπάνω παράγοντες, αξιολογούνται και συγκρί
νονται τα χωριά σε σχέση με το χορευτικό φαινόμενο. Σύμφωνα με γε
νική ομολογία ορισμένα χωριά υπερέχουν των άλλων, αλλά παρατηρείται 
ότι, ως προς την κατάταξη των χωριών οι απόψεις διίστανται εφ' όσον 
σχεδόν σε κάθε χωριό προβάλλονται, από τους προαναφερθέντες παρά-

1
 Βλ πρ 33, και πρβλ πρ 1, 3, 7, 10, 13, 20, 36 

2
 Βλ πρ 30 και πρβλ πρ. 29, 26, 32 
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γοντες, εκείνοι που κύρια λειτουργούν στο χωριό. Γενικά διαπιστώνεται 
τάση επικοινωνίας, επαφής, φιλίας μεταξύ των χωριών και παράλληλα 
διακρίνεται και τάση συναγωνιστική. Κάθε χωριό αναζητάει αρνητικά 
στοιχεία των χορευτικών γεγονότων του άλλου χωριού, το οποίο συνα
γωνίζεται το δικό τους, έτσι ώστε να τεκμηριώνουν την άποψη ότι υπερέ
χουν. 

6.2. Θέση του χορού στη ζωή 

Η θεώρηση τους για τη θέση του χορού στη ζωή συμπυκνώνεται στις 
παρακάτω μαρτυρίες: 

Ι. "Άμα δε φανείς στου κοινό, δε τραγδήσεις, δε χουρέψεις, τότι γιατί 
ζείς; Ου ανθρώπους δε ζει για να τρώει μουναχά κι για να κοιμάτι σα τα 
ζα. Γι' αυτό είνι ανθρώπους. Άμα δε δώσεις ζουή κι στ'ς αλλνούς, άμα 
είσι κρυμμένους, δε φελάς. Άμα κάναν ούλ(οι) ετσ' τότι δε θα γίνιταν τί-
πουτα, θάμασταν σα πιθαμέν(οι). Οι πιθαμέν(οι) δε κραίνι, δε γιλάνι, δε 
τραγδάνι, δε χουρεύνι, δε τσακώνοντι. Οι ζουντανοί είνι ζωντανοί κι αυ-
τάνα ει νι τ'ς ζουής"} 

Π. "Χόριυι ου κόσμους. Λεν αφήναμι τραγούδ' να πάει χαϊμένου. Μας 
άρισι, άμα δε μας άρισι, δε θα χουρεύαμι, Άλλις φουρές χουρεύαμι, γιατ' 
του καλούσι η μέρα, για το καλό, κι άλλις γιατ' το' φιρνι του σειρίτ' η 
παρέα, του τραγούδ', του πιόμα, του μιράκι, η χαρά. Πάντριυι ου άλλους 
του πιδί τ', χαρά είχι, δεν είχι μνημόσυνο να μη χουρέψ', γάμου είχι, στα 
κρυφά δε πάντριυι ου κόσμους τα πιδιά τ'"? 

III. "Ξισλιτίζιτι ου ανθρώπους μι του χουρό. Τότι, άμα δε κβιντιάσ', δε 
'ρθεί σι ιπαφή, δε τραγδήσ' δε χουρεψ' τι θα κάνει; θα πεσ' καταή κι θα 
πιριμέν(ει) πότι θα πιθάν(ει); Ετσ' κι αλλιώς θα πιθάν(ει), αφού ήρθι στ' 
ζουή. Όμους κατ' πρεπ' να κάν(ει), να δίνει ζουή κι στ'ς αλλνούς"? 

IV. "Πώς κι πώς του πιριμέναμι να μαζιυτούμι. Η ικκλισία γιόμζι τότι 
στ'ς γιορτάδις απού κόσμου, μη τρας σήμιρα. Ηταν άλλους ου κόσμους. 
Ήταν κουντά στου θιό. Είχι απλή καρδιά. Φόραγι τα γιουρτνά τ' τα ρού
χα κι πάϊνι μι όριξ κι στ'ν ικκλισία κι στου χουρό. Μαζεύιταν ου κό
σμους κι είχι σιβασμό στ'ς μιγαλύτερ'ς, στου συγγένειου.Ικεί βλιπόμα-
σταν, χιριτιόμασταν. Ου χουρός είνι όμουρφου, του ουμουρφότιρου πράμα. 
Μι του χουρό ξισκάει ου άνθρουπους. Ούλοι χαίρουνταν. Άλλοι τράγαν, 

1 Βλ πρ 32 και πρβλ. πρ 6, 28, 2, 25, 52, 26, 24, 43, 33, 5 

2. Βλ πρ. 29 και πρβλ. πρ 6, 13, 52, 54, 24, 59 

3 Βλ πρ 5 και πρβλ. πρ 28, 32, 26, 29, 25, 13 
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καμάρωναν, κι τ'ς άρισι. Όσοιν(οι) θέλαν χόριυαν κι τραγδάγαν μι τ'ς 
ώρις. Αρκεί να μας βόλιγι για τ' είχαμι κι τα πράματα"} 

V. "Δε μέτραγαν τότι τα λιφτά. Ούλοι φτουχοί ήταν ετσ' κι αλλοιώς. 
Κι νάχι κι κανένας λιφτά άμα δεν ήταν άνθρουπος πιρήφανους, τ'ς πιά
τσας, δεν είχι μιράκια, όσα κι νάχι ήταν άχρηστους. Ικεί ξιδιαλέγουνταν 
καλοί κι άσκημ ' " 2 

VI. "Μας άρισι και χορεύαμι. Αυτάνα είνι ζουή στουν άνθρωπου. Ό
σου ήμασταν κορίτσα μας άρισι να μας βλέπ'ου κόσμους κι τα πιδιά"? 

6.3. Χορευτική παιδεία 

Οι παρακάτω μαρτυρίες είναι απόψεις για τη χορευτική δράση των α
τόμων. Διακρίνουμε μαρτυρίες ατόμων που συμμετέχουν σπάνια σε χο
ρευτική πράξη και μόνο λόγω εθιμικών απαιτήσεων και μαρτυρίες ατό
μων που είναι πάντα σχεδόν παρόντα και πολλές φορές οι δημιουργοί 
χορευτικών γεγονότων. Στην πρώτη περίπτωση η σχέση τους με το χορό 
αποδίδεται σε εξωγενείς παράγοντες, σε συνθήκες της ζωής, όπως οικο
γένεια, εργασία, πένθη κ. ά. και στη δεύτερη σε ενδογενείς, δηλαδή υπο
στηρίζεται ότι είναι θέμα που αφορά τον άνθρωπο. Στις μαρτυρίες της 
δεύτερης περίπτωσης προσεγγίζονται οι έννοιες "μεράκι και μερακλής". 

Για την καλύτερη προσέγγιση της διαφοροποίησης των ατόμων σε 
σχέση με το χορό εξετάζονται και καταγράφονται μαρτυρίες που αφο
ρούν απόψεις για το χορό ως προς το φύλο και ως προς τις επιδράσεις 
του οικογενειακού και ευρύτερου περιβάλλοντος. 

i Η πρώτη άποψη λέει: 
"Πού ναμάθου ιγώ χουρό πιδάκι μ'; Όσου ήμανμκρή είχαμι πένθους 

και ήμαν ούλου τσουπανάκους, πού να ιδού χουρό"/1 

ή 
"Ιγώ ήμαν ουρφανή απού μάνα κι πατέρα, κι είχα αναλάβ' ούλου του 

ν(οι)κοκυριό, γιατ'ήμαν η μιγαλύτερ. Πού μ'βόλ(ι)γι να μάθου χουρό. Τή-
ραγα τ'ς δλειές μ'. Τι θ' αφνα του ν(οι)κοκυριό μ'να πάου στου χουρό; 
Αυτές π' πάαιναν ήταν εύκαιρις".5 

Κατατίθενται μόνο οι δύο προαναφερθείσες μαρτυρίες διότι γύρω απ' 
αυτόν τον άξονα στρέφονται και οι άλλες που έχουν καταγραφεί. 

Il) Η άλλη άποψη λέει: 

1 Βλ πρ. 3 και πρβλ πρ 2, 43, 56, 46, 42, 40, 39 

2 Βλ πρ. 26 και πρβλ πρ. 32, 2, 28, 41, 30, 25, 5 

3. Βλ. πρ 33 και πρβλ πρ 60, 56, 36, 45, 59, 30 

* Βλ. πρ 35 και πρβλ πρ 25, 7, 18, 27 

s Βλ. πρ 28 και πρβλ. πρ 18, 7, 18, 41, 33, 51 
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-"Ιγώ ούλ(η) τ'ν ώρα ήθιλα να χουρεύου. Οπ' ύρισκα ιυκιρία έμπινα 
στου χουρό. Άμα το'λιϊι η καρδούλα σ', δε σι σταμάταγαν ούτι δλειές 
ούτι τίπουτα, ιύρισκις του τρόπου. Ιγώ, τώρα π' δε μπουρού να πάρου τα 
πουδάρια μ', άμα αϊκούου κανά καλό τραγούδ', πιάνουμι απ' τ'ν ακρ' απ' 
του τραπέζ' κι κάνου ετσ', κι κάνου έτσ' κι ας μη πάνι τα έρμα τα 
πουδάρια'^ 

-"Να σου ιπού: Στου χουρό είνι μιγάλ(η) υπόθισ' του μιράκ(ι). Αυτόνο 
είνι π' ξιχωριζ τα άτουμα. Είνι ταλέντου αυτόνου. Ιγώ τώρα πούμι 80 
χρονών μιρακλώνουμι αμα αϊκού τραγούδ π' μ' αρέσ'. Άμα μι ιδεί 
κανένας θα ειπεί, πάει τ' όστριψι. Σκώνουμι απάν μοναχός μ' κι φέρνου 
δυο βόλτις. Φαντάσ' στα νειάτα μ ', δε μι κράταγι τίποτα. Να καταλάβ'ς 
ιπειδή μ' αρέσ' η Ιτιά έχου πέντι ιτιές, στ' πλάκις. Η καρδιά μ' πιτάει 
σήμιρα για του χουρό καλύτιρα απ' του πιδί μ'. Μπαίνου μπρουστά κ 
χουρεύου σα να είμι εικουσ' πέντι χρουνών, παρ' όλου π' τ 'τα όργανα 
δεν είνι καλά σήμιρα κι χουρίς να πίνου τώρα. Σκέψ' λοιπόν να πιείς κι 
όλα κι να κιφώσεις"? 

-"Του μιράκ(ι) είνι ένστικτου, πηγάζ' απ' τουν άνθρουπου. Μπουρεί να 
χουρεύνι καλά, να κάν(ι) τσαλ(ι)μάκια, αλλά άμα έχ(ει)ς μάτ' κι 
ξιχουρίζεις θα ξιχουρίσεις του μιράκι στου(ν) καθένα. 

Μιρακλής ειν' αυτόνους π' δίν(ει) ζουή κι στ'ς αλλνούς. Είνι του μέσα 
τ. Άμα βλέπ'ς κάποιουν π' χουρεύ' χουρίς ψχούλα βαριέσι, είνι άνουστος 
ου χουρός τ'. 

Ου μιρακλής δε μπαίν(ει) στου χουρό μι σκοπό να τουν ιδούν ή γιατ' 
έχει λιφτά να τα δείξ'. Μπαίν(ει) γιατ' έχει μιράκ(ι). Άλλο τώρα αν τ' 
αρέσ' π' τουν καμαρώνει ου κόσμους. 

Οι μφακλίδις είνι αυτοίνοι π' τα ζουντανεύνι αυτάνα τα πράματα. Ου 
μιρακλής θα τραγδήσ', θα ξικινήσ' του χουρό, θα παραγγείλ(ει) 
τραγούδια, θα δωσ' ζουή στ'ς αλλνούς κι στου χουριό τ' "? 

-"Δεν ήταν η φτώχεια π' κάθονταν κρυμμέν(οι) μιρικοί. Δεν είχαν 
μιράκ(ι). Όποιους είχι μιράκι ίβρισκι του τρόπου να βγει στου κόσμου 

ι. Βλ πρ 41 και πρβλ. πρ. 15, 45, 32, 33, 40 

2. Βλ πρ. 28 και πρβλ πρ. 29, 32, 25, 2, 5 

3. Βλ πρ. 32 και πρβλ. πρ 2, 52, 28, 5, 41, 25, 34 
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να φανεί"'. 

-"Είνι χάρισμα αυτόνου. Άμα τόχ(ει)ς δε κρύβιται. Αλλά κι άμα δε 
τόχ(ει)ς ο,τ' κι να θες να δείξεις φαίνιτι οτ είνι ψεύτκου. Τ'ς χιρόμασταν 
άντρις κι γ(υ)ναίκις που 'χαν τέτοια μιράκια. Στου χουρό απάν μέτραγι 
πάντα πιρσσότιρου του όμουρφου κι του σοβαρό κι του μιτριμένου"? 

-"Ου χουρός είνι μιράκ(ι). Απου μκρός ξιχωρίζ' ου άνθρουπους. 
Άϊκγα τα άργανα κι αρρώστινα. Νια βουλά ήμαν στα γίδια στ'ς 
Αλαταργιούλις κι είχα σαράντα πυριτό κι άϊκσα του Ταραμπούρα no' 
πιζι. Παράτσα τα γίδια, κατέβκα στου χουριό κι χόριψα, κι μ' πέρασι. 
Πώς θα του κάνουμι, μιράκια ειν'αυτά 'να"? 

"Όσοιν(οι) έχνι μιράκ(ι) είνι αυτοίν(οι) η' τραβάνι μπρουστά, κι 
τραβάνι κι τ'ς άλλνούς στου τραγούδ', στου χουρό. Είν' σα τα γκισέμια, 
μι του καλό του κόπρου, π' τραβάνι μπρουστά στου κοπάδ'. Αυτοίν(οι) 
ξιντρόπιαζαν του χουριό, ήταν του καμάρ'. Για να καταλάβς παίρναμι 
νύφ' αηού άλλου χουριό, άμα λείπαν αυτοίν(οι) ηοιος θα ξιντρόπιαζι του 
χουριό, οι κουρούν(η)δις; Είναι άνθρωη' ανοιχτοί, γιλαστοί, κι η κβέντα 
τ'ς έχει χαρ'. Κι φιλότιμ'είνι. Είνι του φως του χουριού".Α 

6.4. Παράγοντες ατομικών χορευτικών διαφοροποιήσεων 

Σε σχέση με τις διαφοροποιήσεις των χορευτών και με τους παρά
γοντες που συμβάλλουν σ'αυτές, καταγράφονται οι παρακάτω μαρτυ
ρίες: 

~"Αε μηουρούμι να τουν βάλουμι του χουρό οικογενειακά. Βλέη'ς 
μέσα σ' ένα οικογενειακό, ουρισμέν(οι) χουρεύνι στ' ανύχ(ι) π' λέμι, 
ουρισμέν(οι) μέτρια, ουρισμέν(οι) τρία πουλάκια παν ψηλά κι ουρισμένοι 
καθόλ'. Άραγι είνι θέμα πώς αιστάνισι, πως αϊκούς του τραγουδ' ισύ. Κι 
στα πιδιά τ' πατέρα υπάρχ(ει) διάκρισ'. Μπουρεί να χουρεύνι ούλα, αλλά 
του μιράκ(ι) διαφέρ'. Κάποιου απ' ούλα θ' άνι μι πιρσσότιρου μιράκ(ι). 
Όσου για τα σόια υπάρχνι σόια π' δε πάνι ντιπ', αλλά απού 'κει μέσα 
ξιχουρίζνι ένα δύο άτομα, ξεσουΐζνι".5 

ι Βλ πρ 26 και πρβλ πρ 28, 39, 30, 2, 41, 5, 59 

2 Βλ πρ 36 και πρβλ πρ. 5, 2, 6, 17, 52, 33, 25, 1, 3, 4 

3 Βλ πρ 68 και πρβλ πρ. 52, 25, 30, 36, 28 

ι. Βλ. πρ 26 και πρβλ πρ 25, 2, 5, 32, 28, 24, 34, 29 

s Βλ πρ 28 και πρβλ. πρ 2, 5, 25, 32, 52 
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-"Ξιχουρίζνι τα σόια. Άλλα είνι χουριυταράδκα κι άλλα όχ(ι). Τι 
γίνιτι όμως; Κι μεσ' στα χουριυταράδκα έχει κι γκράνις. Άραγι είνι 
στουν άνθρουπου αν έχ(ει) αυτόνου του ταλέντου, αφού ου ίδιους 
πατέρας κι η ίδια μάνα είνι κοντά σι ούλα τα πιδιά, αλλά κανένα πιδί 
δεν είνι ίδιου μι τ' άλλου στου χουρό. Τώρα άμα η οικουγένεια είνι 
χορευταράδ(ι)κη, αυτόνου βουηθά(ει) του πιδί περσσότιρου απ' τ'ν άλλ(η) 
π' δεν είνι. Για να καταλάβ'ς, όσοιν(οι) είνι ουργανουπαίχτις, τα παιδιά 
τς μαθαίνι χουρό. Το αν θάνι όμους απ' αυτνούς π' ξεχουρίζνι στα 
μιράκια, είνι στουν άνθρωπο. Γιατ' πουλλοίχουρεύνι κι ωραία αλλά κατ' 
είνι αυτόνου π'ξεχωρίζνι μιρικοίαπ' τ'ς αλλνούς"} 

Γυναίκες και άνδρες γίνονται κατά βάση αποδεκτοί στο χορό, ως 
χορευτική εμφάνιση. Στην κριτική όμως έχει θέση και η όμορφη χορευ
τική παρουσία. Η ομορφιά του χορού θεωρείται προσόν και αυτό έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τα υποψήφια για γάμο, άτομα: 

- "Οι φουσάτις χόρευιν, όσις ήταν για μουναστήρια κάθουνταν απάν 
κι τήραγαν κι ξουμπλιάζαν"?-

- "Αντρις κι γ(υ)ναίκις δε τ'ς ξιχουρίζαμι. Ου καθένας κάν(ει) ότ' 
μπουρεί κι είνι σιβαστός ου χουρός τ'. Άλλου τώρα αν ξιχουρίζ' του 
όμουρφου. Του όμουρφου είνι όμουρφου. Όπως οι -άντρις έτσ' κι οι 
γ(υ)ναίκις χόριυαν ουραίου χουρό, μι χαρ' γ(υ)ναικεία, ούλις σουβαρά κι 
μιτριμένα κι μιρικές ξχώρζαν απ' τ'ς άλλις. Τυπικό χουρό, σιβαστό, 
χουρεύαν αλλά ουραίου. Ήταν να μη τρας αλλού. Μιρακλούδισες 
γ(υ)ναίκις π'χαλάγαν κόσμου μι του τραγούδ' κι μι του χουρό. Όποια 
είχι χαρ' στου χουρό μέτραγι στου χουριό. Τ'ς ικτιμούσαμι κι τ'ς 
χιρόμασταν"? 

- "Οι γ(υ)ναίκις χόρευαν σα γ(υ)ναίκις κι άντρις σαν άντρις. Του 
μιράκ(ι) είνι για άντρις κι γυναίκις. Ήταν γ(υ)ναίκις π' άφσαν ιπουχή κι 
στου τραγούδ' κι στου χουρό. Γυναίκις παλλ(η)κάρια, λιβέντσις στου 
χουρό/Α 

Θεωρούν το χορό του ατόμου ως προσωπικό στοιχείο ενταγμένο στην 
τοπική αισθητική χορού. Παρ' όλο που ακούγεται συχνά η φράση "μοιάζ 
στου παππούλη, στου πατέρα κλπ." ή "σι ποιόν μοιάζει αυτόνους και 
ξεσόισι;"εν τούτοις γενική άποψη είναι ότι κάθε άτομο παρουσιάζεται ως 
μονάδα στο χορό, ως δημιουργός. 

Αντιπροσωπευτική σε σχέση με την προσωπική χορευτική δημιουργία 
θεωρούμε ότι είναι η παρακάτω μαρτυρία ιερέα: 

1 Βλ. πρ 32 και πρβλ. πρ. 34, 29, 2, 52, 54 

2. Βλ. πρ. 20 και πρβλ πρ 13, 41, 1, 3, 32, 43, 45, 36 

a Βλ πρ. 2 και πρβλ πρ 26, 6, 20, 30, 36, 5, 25 

4 Βλ πρ 29 και πρβλ πρ. 32, 28, 2, 52, 26, 59, 5, 6 
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"Ου χουρός δεν είνι τρία βήματα μπρουστά κι δυο πίσου, να βαράς του 
πουδάρ ' στου πέντι, ιδώ. Κατ' λείπ' άπου 'κει μέσα. Είνι όλους αυτός ο 
κύκλους. Ένας ρυθμός που του σώμα θα παίζ' τεχνικά μι ακρίβεια, κι 
κατ' π' δε μπουρεί να του πιάσ' ου άλλους. Η παραμικρή κίνησ' τ' χιριού 
είνι ρυθμός, π' δε πιάνει ου άλλους, ή του κιφάλ(ι) ή η πλάτ'. Όλα μαζί 
είναι αρμού via. Όλα τα μκρά π' φκιάνουν του χουρό', είνι η δυσκουλία 
τ". Πρέπ' να είσι τέτοιους που να μπουρείς να ικφράζισι απού στιγμή σι 
στιγμή μι άλλου τρόπου. Δηλαδή ν' αλλάζεις εικόνα, ου ρυθμός να' νι ου 
ίδιους αλλά η εικόνα ν'αλλάζ πάνου στου χουρό. Ή μι τα χέρια, ή μι τα 
ποδάρια, θέλει ν' αλλάζεις. Ικεί είνι η δυσκουλία τ', γιατ' δεν είνι ότι 
σκέφτισι τι κάν(ει)ς, βγαίν(ει) απού μέσα σ'. Ικεί π' δισμεύς τουν ιαυτό 
σ', τουν αμουλάς μα κι του κρατάς διμένου για να μη παρικτρέπισι* 

6.5. Αυτοθεώρηση 

Προκειμένου να καταστεί αντιληπτή η σημαντικότητα της αυτοθεώ-
ρησης, θα σημειώσουμε εδώ εκφράσεις οι οποίες δείχνουν ότι ο άνθρω
πος είναι κύριος του χορευτικού γεγονότος, του χορευτικού φαινομένου, 
του χορού. 

Οι εκφράσεις αυτές βρίσκονται διάσπαρτες στις πρωτοκολλοποιημέ-
νες εκφράσεις οι οποίες αφορούν διάφορα θέματα του χορού και λέ
γονται αυθόρμητα, χωρίς την υποψία της σημαντικότητας την οποία εγ
κλείουν. Οι εκφράσεις αυτές δείχνουν: 

Ι) Ότι ο χορός τους αρέσει: 
"Μ' άρισι κι χόριβα"χ\ "πετάει η καρδούλα μου για χορό". 

Π) Ότι υφίσταται αυτοαξιολόγηση: 
"Ήμαν μιρακλής"ή "ήμανμιρακλού" 

είναι εκφράσεις οι οποίες παρουσιάζονται συχνά στα πρωτόκολλα 
καταγραφής. 

III) Ότι υφίσταται ανάγκη για χορό: 
Άικγα τα όργανα κι αρρώσταινα" ή "Ιγώ ούλη την ώρα 
ήθιλα να χουρεύου". 

IV) Ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ των χορευτών: 
"ήμαν τ' αστέρ'". 

V) Ότι τραγούδι και χορός αποτελεί σοβαρό μέσον ψυχαγωγίας για 
την εποχή εκείνη και για τις συνθήκες ζωής: 

"Όταν πείναγα χόριβα για να μ ' πιράσ(ει) η πείνα" ή "όταν 
ήμαν μοναχή μ' για να μη σκιάζουμι τραγούδαγα... κι 
χόριβα". 

VI) Ότι υφίσταται οικογενειακή χορευτική παράδοση: 
"χουρεύου ίδια μι του πατέρα μ'". "Mo' μοιασι στου χουρό". 

1 Βλ πρ 2 και πρβλ πρ. 32, 25, 28, 52, 59 
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VII)Ότι ο χορός αφορά τον άνθρωπο από την τρυφερή ακόμα ηλικία: 
"Ιγώ απ' τα γενοφάσκια μ' είχα μιράκι γι' αυτά τα πράματα. 
Απου μικρός είχα γούστου κι ταλέντου". 

Το θέμα της αυτοθεώρησης, όπως δείχνουν τα πρωτόκολλα εγκλείει 
πλούτο σημασιολογικό και απαιτεί ειδική έρευνα. Πολλές από τις εκφρά
σεις αυτές αναλύονται στο Γ' μέρος της εργασίας. 

6.6. Λεκτική που αφορά την αξιολόγηση των χορευτών 

Καταγράφονται λεκτικές εκφράσεις1 και επίθετα που λέγονται κατά 
την αξιολόγηση και τη διάκριση των χορευτών. 

Ι) Εκφράσεις για χορευτές " π' μιτράνΓ δηλαδή που αποτελούν μέτρο, 
μετρική μονάδα, πρότυπα: 

α) -Χορεύ' αν(οι)χτά 

-Χορεύ ' μιρακλ ίτκα 

-Χορεύ' λιβέντκα 

-Χορεύ' παλλ(η)καρίσα 
-είνι παλληκάρ στου χουρό 

β) σε σχέση με την ευρυθμία: 
-Λεν χάν(ει) ντιπ 

-Λε πατά(ει) καταή 

γ) σε σχέση με τη χορευτική καλλιέργεια: 
-Πιτάει στου χουρό 

-Φλιτρά(ει) στου χουρό 

-Λε πιάνιτι στου χουρό 

-Χορεύ στ' ανύχ(ι) 

-Κυπαρίσ' είνι 

δ) σε σχέση με την ομορφιά, τη ζωντάνια και τη μετάδοση της συγκί
νησης: 

-Είνι να μη τράς αλλού 

-Λίν(ει) ζουήμι του χουρό τ' 

-Ανοίγ(ει) η καρδιά σ' να τουν λέπς 

-Χαίρισαι να τουν λέπς 

-Καί(ει) καρδούλις 

1. Βλ. πρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 52, κ λ π . 
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-Μαραίνιτι του φύλλου 

-Πέφτ' τς ιληάς του φύλλου 

-Είνι έβγα ήλιε μ ' 

-Σι ξιβασανίζ' μι του χουρό τ' 

ε) Για χορό ατομικής πραγματικότητας: 
-Πιτά(ει) η καρδιά τ' για του χουρό 

-Του λέει η ψχούλα του 

-Χουρεύ μι τ' καρδιά τ' 

Για τις γυναίκες σ' αυτή τη περίπτωση λένε επί πλέον 
-Του πάει γαϊτάν(ι) του χουρό 

-Του πάει κουντύλ(ι) του χουρό 

-Χορεύ' στ' αγκάθ' 

-Λαφίνα είνι 

-Πέρδικα είνι 

II. "Τς σειράς" χορευτές, λέγονται όσοι δεν διακρίνονται, δηλαδή 
χορεύουν μεν αλλά ο χορός τους δεν προκαλεί συγκίνηση στους άλλους. 

III. Χορευτές κάτω του μέτρου όπου με τέτοια επίθετα χαρακτηρίζο
νται και χορευτές "της σειράς". 

-Σα στρουπίνις είνι τα ποδάρια τ' 

-αμπλάν(ι)γους είνι 

-χορεύ χουντρό χουρό 

-σα στλιάρια τα ποδάρια τ' 

-κλαμπουριασμένους είνι 

-πδά(ει) στς σαράντα μία 

-χορεύ' άτσαλα 

-πιριορισμένα χορεύει 

-σαν αρκούδα 

-πιρδικλουμένους είνι 

-Ντιπ ντάλ(η)ς είνι 

-Δε βγάζ' καϋμό 

-είνι λίγους 

-ανάλατους 
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-άνουστους 

-σα πέρας 

-σα πέρα βρέχ(ει) 

-σα πέρα δλειές 

-Του πά(ει) σπρώχνουντας του χουρό 

-χουρεύ' ξινόκαρδα 

-του νιρουπέρασι 

-στρουγγ(υ)λόμηδινικό είνι 

IV. Εκράσεις που αφορούν άρρυθμους 
-Τα πατά(ει) τα σταφύλια 

-Του στμπά(ει) του καλαμπόκ(ι) 

-Τρία πουλάκια πάν' ψηλά 

-Κάτ Θέλ(ει) να κάν(ει), αλλά δε μπουρεί 

V. Εκφράσεις που αφορούν εσωστρεφείς χορευτές και με υπέρμετρο 
πάθος 

-Πουλύ του βασανίζ' 

-Αυτός θέλ(ει) κανιά δικαριά να του κρατάνι 

VI. Εγωιστές, δηλαδή χορευτές που ο χορός τους παρουσιάζει επιτή
δευση και δείχνει εγωισμό. 

-Μορέ αυτόνους είνι κι άλλους δεν είνι! 

-Αυτόνους είνι για έβγα ιδες! 

-Πω, πω δέστι μι τι κάνου ιγώ! 

-Ψευτουιγουιστής είνι 

-Χουρεύ ιγουιστικά 

-Πουλύ κουρδώνιτι 

VII. Για τους συμμετέχοντες σπάνια ή και καθόλου σε χορευτικά γεγο
νότα του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή για άτομα που μπορεί να βρίσκο
νται εκεί στο χορό αλλά να δείχνουν αμέτοχοι: 

-Είνι τρουπουμένοι 

-Είνι κρυμμέν(οι) 

-Είνι κουρούν(η)δις 

-Είνι μούτ(οι) 

-Είνι μούτσ(οι) 
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-Είνι κακομοίρδις 

-Σα τς αλπές βγαίν(ν)ι 

VII. Για όσους δεν ξέρουν να χορεύουν: 

-Ορέ ντιπ γκράνας είνι! 

-Ορέ στλιαρ ' είνι ντιπ 

- Λε πιάνιταν απού κανιά πουρνάρα, να τα ξιλύσ' λίγου τα πουδάρια 

τ'. 

-Ντιπ καρφουμένος είνι. 

- Ντιπ δε του πάει. 

- Λεμάθινι λίγου, έτσ' για να ξιντρουπιάζιτι; 

- Λε ξέρ', αμόλα τουν. 

Ανάλυση και ερμηνεία των εκφράσεων γίνεται στο Γ' μέρος. 
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ΚΕΦΑΛ. 7. Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ 

Με τον όρο παράδοση του χορού εννοείται εδώ ο τρόπος μέσω του 
οποίου το κάθε άτομο γίνεται χορευτής και έτσι γίνεται φορέας αυτής 
της παράδοσης. 

Επειδή θεωρούμε ότι είναι θέμα μέγιστης σημασίας για το φαινόμε
νο του νεοελληνικού χορού και με ιδιαίτερη σϊ\μασία για το χορογένεση 
και χορογραφία του χορού, θα επιχειρήσουμε να το εξετάσουμε συστη
ματικά φωτίζοντας, κατά το δυνατόν, όλα τα στοιχεία που θα συμβάλ
λουν στη σχηματοποίηση ολοκληρωμένης εικόνας. 

Ετσι, η εξέταση της παράδοσης του χορού από γενιά σε γενιά στρέ
φεται γύρω από τα παρακάτω, ερωτήματα, των οποίων την απάντηση θα 
μας τη δώσει η ίδια η πραγματικότητα. 

Τέτοια ερωτήματα που περιμένουν απάντηση είναι: 
I. Από ποια ηλικία βρίσκεται σε σχέση με το χορό ο άνθρωπος της 

υπό έρευνα περιοχής; 
II. Πώς παρουσιάζεται η σχέση αυτή με το χορό κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης, του ατόμου; 
III. Το περιβάλλον πώς συμμετέχει σ' αυτή τη διαδικασία; 
IV. Ποια είναι η πηγή του χορού για το παιδί; 
V. Το παιδί ως εαυτός πώς παρουσιάζεται σ'αυτή τη διαδικασία; Είναι 

απλός δέκτης πληροφοριών ή είναι συστηματικός επεξεργαστής; 
VI. Είναι μία διαδικασία που εμφανίζει τέλος ή πρόκειται για διαδι

κασία διαρκώς αναμόρφωσης και διαμόρφωσης χορού; 

7.1. Προγεννητική περίοδος 

Κατά την περίοδο της κυοφορίας συνήθως η γυναίκα συμμετέχει ως 
ενεργό μέλος σε χορευτικές εκδηλώσεις του χωριού. 

Η κατάσταση της εγκυμοσύνης,όμως προσδιορίζει τη χορευτική της 
συμπεριφορά, έτσι ώστε να έχει επικρατήσει η φράση "σα γκαστρουμένη 
χορεύ", όταν θέλουν να χαρακτηρίσουν το χορό ατόμου το οποίο χορεύει 
με τέτοια χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν το χορό κυοφορούσας 
γυναίκας. Τα χαρακτηριστικά αυτά σχετίζονται για παράδειγμα με τη θέ
ση του σώματος, " καμαρουτή'', και με τις ιδιαίτερα στρωτές, αργές και 
ήρεμες κινήσεις που αντιστοιχούν και σε τραγούδι "στρουτά', το οποίο 
σκωπτικά το χαρακτηρίζουν " γκαστρουμένοι)'.1 

Όταν η έγκυος γυναίκα παρουσιάζει πλούσια χορευτική δραστηριό-

. Βλ πρ. 28 και πρβλ. πρ. 25, 52, 54, 56 
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τητα πολλές φορές, σε εύθυμο τόνο, λένε:1 

"άιντι από τώρα τουν φκιάνειςχουριυταρά" 
ή 
"αυτόνου δε θα προυλάβ να γινν(η)θεί κι θα ζητάει κλαρίνα" 

ή λένε στο μέλλοντα πατέρα. 
"κανονίσ' απού τώρα, θα στα φάει ούλα αυτόνου μιθαύριου στον 
χουρό" 

7.2. Βρεφική ηλικία 

Από τις πρώτες ημέρες της γέννησης το χέρι της γιαγιάς, της μάνας, 
κινεί την κούνια του νεογέννητου σύμφωνα με το ρυθμό των 
"τραγουδιών"?- όπως ονομάζονται τα νανουρίσματα στην εν λόγω 
περιοχή. 

Το κράτημα του νεογέννητου στην αγκαλιά τους ή στα γονατά τους 
συνοδεύεται, πάντα σχεδόν, με ταχτάρισμα ρυθμικό όπως το " νταχτιρντί 
κι νταχτιριντί..." ή "τάρνα του κι τάρνα του..." "τανινί του λέγανε..."\\ και 
με τραγούδια τα οποία αναφέρονται στην ομορφιά του παιδιού, στο γάμο 
του, στα προικιά του, στον όμορφο γαμπρό ή νύφη που θα παντρευτεί, 
σύμφωνα με το φύλο του παιδιού. Η μαρτυρία λέει: 

"Ήμαν κι τ' απουγέν(ι) κι ου πατέρα μ'ούλου μ'έπαιρνι στα γόνατα 
τ' κι μι χόρευι. Μό'λιει: "του κουρίτσι μ' τ' άσπρου τ'άσπρου του 
παντρουλουγάου στου κάστρου" κι τ' άλλου π'λέει: "του κουρίτσι μ' 
θέλει χουρό..."? 

Σημαντική θέση στα ταχταρίσματα κατέχουν εκείνα τα οποία 
αναφέρονται στο χορό, όπου άλλα λέγονται κατά παράδοση και άλλα 
είναι αυτοσχέδια της στιγμής.4 

Οι ενήλικες με κινήσεις των χεριών τους, των γονάτων, αλλά και ο
λόκληρου του σώματος, επιδιώκουν να ωθήσουν το παιδί να κινηθεί ρυθ
μικά και χορευτικά, άλλοτε οδηγώντας τα χέρια του να χτυπούν παλα
μάκια στο ρυθμό, άλλοτε πιάνοντας τα δάκτυλα των χεριών του ώστε να 
στρέψει το κορμί αριστερά, δεξιά, άλλοτε κρατώντας το ψηλά στα χέρια 
τους, με το ένα χέρι στους γλουτούς και το άλλο στο στέρνο, το κινούν 
με κάθετη και περιστροφική δεξιά-αριστερά κίνηση, παροτρύνοντας το 
με κινήσεις, με τραγούδια, με λεκτικές φράσεις να χορέψει. 

Παράλληλα με τα ταχταρίσματα οι ενήλικες επιλέγουν και 
χρησιμοποιούν χορευτικά τραγούδια με τονισμένο, γοργό ρυθμό και χα-

Ί. Βλ πρ. 24 και πρβλ πρ 32, 2, 52, 5, 45, 43, 36, 41 
2 . Βλ πρ. 27 και πρβλ. πρ 41, 43, 45, 33, 2, 51 
3 . Βλ. πρ 41 και πρβλ. πρ 1, 3, 36, 5, 32, 40, 43 
4 Βλ. παράρτημα τραγουδιών 110 
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ρούμενο περιεχόμενο από τον κύκλο των τραγουδιών της περιοχής.1 

Σ' αυτήν τη διαδικασία συμμετέχουν παππούδες, γιαγιάδες, μάνα, πα
τέρας, θείες, θείοι και μεγαλύτερα αδέρφια, όπου δεσμευτικός όρος είναι 
η προσοχή: " να μη το ξικουμεσάσνι". Οι εν λόγω δραστηριότητες δεν γί
νονται με βάση κάποιο πρόγραμμα. Όταν η μητέρα έχει "παραχέρια", δη
λαδή άτομα τα οποία συμμετέχουν, προσφέρουν εργασία, ή αναλαμβά
νουν τη φροντίδα του παιδιού, τότε η ζωή του νεογέννητου είναι πλούσια 
σε ρυθμικές κινήσεις στην κούνια και σε χορευτικές κινήσεις στην αγκα
λιά τους, εφ' όσον δεν ανησυχούν "μήπους κακομάθ' κι ζητάει χέρια', ό
πως λένε στην περίπτωση που η μητέρα "εινι μουναξια", δηλαδή δεν έχει 
άτομα να συμμετέχουν στις ανάγκες της καθημερινής ζωής. Η οικογε
νειακή οργάνωση παρέχει συνήθως όμως τη δυνατότητα ενασχόλησης 
πολλών ατόμων με το παιδί. Όλες οι ενέργειες των ενηλίκων προς το 
παιδί σ' αυτές τις δραστηριότητες συνοδεύονται με χαρούμενη έκφραση 
και με γέλιο: "γιλάγαν κι τ' αυτιά μας"? 

Για τις αντιδράσεις του βρέφους λένε: 
"Οχι μουναχά τς άρισι αλλά ώρις-ώρις φλέτραγαν. Ώρις' να χαμι 
να τα χονρεύουμί'? 
Αυτά σημαίνουν ότι η διαδικασία αυτή προκαλεί ευχαρίστηση στο 

παιδί και λαμβάνει χώρα σε χαρούμενο και ευχάριστο περιβάλλον. 
Στα κοινωνικά και οικογενειακά χορευτικά γεγονότα η μητέρα 

συμμετέχει συνήθως με το βρέφος στην αγκαλιά, χορεύοντας το στο 
ρυθμό των τραγουδιών. Πολλές φορές η εικόνα αυτή μεταφέρεται και 
στο χορευτικό κύκλο, ιδιαίτερα σε οικογενειακά γλέντια. 

7.3. Νηπιακή και προσχολική ηλικία 

Κατά την περίοδο όπου το παιδί αρχίζει "να πατά(ει)', δηλαδή να 
στηρίζεται στα πόδια του, είναι συνηθισμένη η εικόνα όπου το παιδί όρ
θιο, βρίσκεται ενδιάμεσα στα γονάτα ενήλικα, στηριγμένο στα πόδια του, 
με τα χέρια του να τα κρατάει ο ενήλικας, ο οποίος τραγουδάει χορευτι
κά τραγούδια και το οδηγεί να κινηθεί αριστερά - δεξιά, ρυθμικά, μεταβι
βάζοντας το κέντρο βάρους του σώματος αντίστοιχα. Όταν το επιτρέ
πουν οι ικανότητες του στηρίζεται εναλλάξ πότε στο αριστερό και πότε 
στο δεξί πόδι, ενώ επιχειρεί ο ενήλικας να το οδηγήσει να περάσει κάτω 
από το δεξί χέρι τους, υπενθυμίζοντας του ότι κάνει "φούρλά'. Σ'αυτήν 
τη διαδικασία, όταν είναι αγόρι, το προτρέπει να χτυπά το πόδι του στο 
έδαφος, να χτυπάει με το δεξί χέρι το πόδι του πλάγια και να κάνει 
"κουλουκαθιά'', ενώ όταν είναι κορίτσι το οδηγούν να χρησιμοποιεί τα 
χέρια του, όπως συνηθίζουν οι γυναίκες. Όλες αυτές οι δραστηριότητες 

Βλ. αυτόθι 
:. Βλ. πρ. 27 και πρβλ πρ. 25, 1, 3, 42, 43, 33, 51, 40, 43 

. Βλ. αυτόθι 
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του παιδιού προσφέρουν χαρά στους ενήλικες, την οποία εκφράζουν στο 
παιδί με αγκάλιασμα, φιλιά και τρυφερά επαινετικά λόγια. 

"Θμάμι τ' μάναμ π' μο λιϊ: "χόριυι κουρτσάκι μ' να σι 
πάντρεψου καλά μιθαύριου") 

ή 
«θέλ(ει)ς πψσότερ'χαρά απ'αυτήν; Να βλέπ(ει)ς ένα νιάνιαρο 

να χουρεύ»; 
Όσο ο χορός του παιδιού είναι εξαρτημένος από τους ενήλικες, 

συμβαίνει το ίδιο το παιδί να επιζητά το χορό, άλλοτε με κλάμα, άλλοτε 
με μισόλογα και άλλοτε τραβώντας χέρια ή ενδύματα μέχρι να επιτύχει 
την ικανοποίηση της επιθυμίας του.2 

Η οικογένεια συνεχίζει την καθοδήγηση σε θέματα του χορού και όταν 
το παιδί ανεξαρτητοποιείται κινητικά. 

Τα χειμωνιάτικα βράδια, με τη λήξη του φαγητού, τα μέλη της οικο
γένειας συγκεντρωμένα στο τζάκι, συχνά συνδιασκεδάζουν. Οι γονείς 
συνήθως τραγουδούν και τα παιδιά στήνουν χορό, όπου αυτενεργούν, ε
νώ οι γονείς βρίσκουν την ευκαιρία να επισημάνουν, να υποδείξουν ση
μεία χορευτικών κινήσεων τα οποία αφορούν το ύφος του χορού σύμφω
να με το φύλο, να ενισχύσουν τη χορευτική διάθεση των παιδιών με επι
φωνήματα "όπα", "άιντε', να καθοδηγήσουν γενικά το παιδί σε θέματα 
του χορού και να φθάσουν ώς τη κριτική και τη συγκριτική μεταξύ των 
παιδιών τους καθώς και στον εντοπισμό του βαθμού ομοιότητας με ενή
λικες της οικογένειας ή της ευρύτερης συγγένειας: 

"Του βραδ' φτιάναμι κουρκούτ', τρώγαμι κι αρχ(ι)νάγαμι του 
τραγούδ' κι πάινι ουχουρός κοντύλζι)® 

Τέτοια γεγονότα είναι συχνά, κυρίως σε οικογένειες χορευταράδων 
γονιών: 

"αμα ου πατέρας ήταν τ'ς πιάτσας, τ' γλιντιού κι (η) μάνα 
μιρακλού, κάθι βραδ, είχαν γλεντ' στου σπιτ', μι τα πιδιά τ'ς'4 

Γίνονται επίσης συχνά τέτοια γλέντια σε οικογένειες των 
οργανοπαιχτών: 

"Ου πατέρα μ' έπιζι κλαρίνου του βραδ' στου σπιτ' κι μεις 
χουρεύαμι τ' καλού κιρού'5 

ή 
"Ο μπάρμπα μ' ου Δήμους έρχιταν κάθι βράδ' μι του λαούτου κι 
χουρεύαμι, ιγώ θα 'μαν ιφτά - ουχτώ χρουνών κι πιάνουμαν 

Ι Βλ. πρ 43 και πρβλ πρ. 10, 13, 15, 27, 33, 45 
2 . Βλ. πρ 25, 42, 43, 1, 3, 34, 45, 33 
3 . Βλ. πρ 45 και πρβλ πρ. 29, 34, 36, 41, 32, 33, 59, 25 
4 Βλ. πρ. 29 και πρβλ πρ. 34, 45, 32, 52, 28, 26, 24 
5 Βλ πρ 34 και πρβλ πρ 29, 41, 32, 43 
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απού πίσου. Εμπινα κι μπρουστά* 
Επισημαίνουν στο παιδί "να χορεύ' μι αέρα όχ(ι) φλαχτκά', να 

χορεύει "παλληκαρίσα, λιβέντκα".2 Η χορευτική δραστηριότητα των 
παιδιών παρουσιάζεται και σε χορευτικές εκδηλώσεις του χωριού, στα 
παιχνίδια και στην ύπαιθρο. 

7.4. Σχολική και Εφηβική ηλικία 

Από τη σχολική ηλικία, όταν το παιδί παρουσιάζει ιδιαίτερες 
χορευτικές ικανότητες, οι γονείς συμβαίνει να παραχωρούν την πρώτη 
θέση τους στο παιδί, για να χορέψει ένα μέρος του χορού τους, χωρίς 
αυτό να γίνεται συστηματικά. 

"Απ' του δημουτικό σχουλείου εμπινα κι χόριυα μπρουστά μι τ' 
καραμούζα, όξου στ'ν αγουρά. Όχι μόνου πιτριπόταν, αλλά 
χαίριταν ου κόσμους να βλέπνι ένα πιδάκ(ι) να χουρεύ, νάχ(ει) 
θάρρους. Τότι ντρέπουνταν τα πιδιά δεν είνι όπως σήμιρα'3 

Το παιδί επιλέγει χορευτικές δραστηριότητες. Οταν γίνεται χορός σε 
υπαίθριο χώρο μικρές και μεγάλες ομάδες παιδιών δημιουργούν κύκλους 
ανεξάρτητους από τους κύκλους των ενηλίκων και προσπαθούν να αντι
γράφουν χορευτικές κινήσεις σύμφωνα με την επιλογή τους. Πολλές φο
ρές μιμούνται ρόλους, άνδρα ή γυναίκας, πρώτων χορευτών, συγχορευ-
τών, θεατών, μιμούνται πράξεις, όπως κέρασμα στο χορό και φροντίζουν 
να τηρούν κανόνες του χορού. Τα μεγαλύτερα παιδιά σε τέτοιες περι
πτώσεις χορού χορεύουν "παράμερα", δηλαδή σε χώρο κοντά στο χορο-
στάσι αλλά όχι σε εμφανές σημείο.4 

Παρέχεται επίσης η ευκαιρία να πιάνονται τα παιδιά στο τέλος του 
κύκλου των ενηλίκων ή να δημιουργούν ομόκεντρο κύκλο, κι αυτό 
συμβαίνει συνήθως όταν ο χορός γίνεται με αντίφωνο τραγούδι ή με 
γραμμόφωνο ή με συγχωριανούς και γύφτους οργανοπαίχτες, όπως για 
παράδειγμα στις Απόκριες, τις Κυριακές. Πατέρας κλαριτζή στο Αιγίτιο 
προτρέπει j a παιδιά να χορέψουν, σε χορό που γίνεται στην πλατεία, με 
μουσικά όργανα: 

"Να μπήτι να χουρέψτι, δε χρειάζιτι να δόστι λεφτά, μπήτι μέσα 
να μάθουμι ούλοι χουρό, να μη μας γελάνι οι άλλοι'5 

Σημαντική ευκαιρία επίσης για χορό και για εμπειρίες σε σχέση με τη 
μουσική είναι η οικογένεια του γύφτου Ταραμπούρα. Οι γύφτοι στη σκηνή 
τους παίζουν συχνά τα όργανα: 

1. Βλ πρ 41 και πρβλ. πρ 28, 26, 34, 32, 33, 45, 30 
2 Βλ. πρ. 25, 29, 24, 28, 32, 52, 43 
3 Βλ πρ 28 και πρβλ πρ. 34, 32, 39, 2, 33, 45 
4 Βλ πρ 45, 56, 33, 51, 52, 27, 43 
5 . Βλ πρ. 4 και πρβλ πρ 2, 3, 1, 32, 29, 66, 67 
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"αυτοιν(οι) ούλη μέρα πρόβα έκαναν"} 
Τα παιδιά συγκεντρώνονται εκεί να παρατηρήσουν, ν' ακούσουν τους 

γύφτους και να χορέψουν. 
Διηγούνται επίσης ότι ως παιδιά είχαν συνήθως την επιθυμία να 

χορεύουν όπως τα πρότυπα τους: 
"πουλλοί θέλαμι να μοιάσουμι στου Θανάσ' του Κουσινιά κι στου 
Νίκου τ' Μακαρίτ' γιατ' ήταν χουριυταράδες μφακλίδες κι 
παλληκάρια®-

Υπάρχει γενικά η αντίληψη ότι είναι απαραίτητο το παιδί να χορεύει 
σε κύκλο με συντροφιά: 

"Άμα δε μπεις στου χουρό, δε θάχ(ει)ς θάρρους να χουρέψις 
αργότιρα, όσο κι να πιδεύισι μοναχός σ"8 

Μαρτυρίες γυναικών λένε ότι κατά την παιδική τους ηλικία, στην 
περίπτωση όπου τα όργανα ακούγονται στο σπίτι τους, μεταμφιέζονται 
ως μητέρες και χορεύουν με συγχορευτή κάποια συνομήλικη ή σχοινί το 
οποίο δένουν σε κάποιο σημείο του σπιτιού.4 

Στην καθημερινή ζωή όταν τα παιδιά βρίσκονται στο χωριό, εφ' όσον 
συνήθως συμμετέχουν σε ασχολίες της οικογένειας, τα κορίτσια παίζουν 
συχνά το παιχνίδι " τς νύφις", όπου υποδύονται ρόλους νύφης, γαμπρού, 
κουμπάρου, πεθεράς κλπ. και αναπαριστούν το γεγονός του γάμου με ι
διαίτερη αναφορά στο χορό και τις εθιμοτυπίες του.5 Τ' αγόρια στα δικά 
τους παιχνίδια αναπαριστούν οργανοπαίχτες και μιμούνται κινήσεις 
τους, δημιουργώντας αυτοσχέδια όργανα, όπως: 

"φτιάναμι βιουλί κι λαγούτου απού σανίδα, τ'ς βάζαμι σύρματα 
κι παίζαμι. Για καραμούζα ή κλαρίνου κόβαμι του κουτσάν(ι) απ' 
του σταρ κι φκιάναμι καραμούζις κι τ'ς παίζαμι ούλ(η) μέρα. Για 
τούμπανο άμα βρίσκαμι κάνα (ν)τινικέ τουν ξιλιγώναμι, ή ανα-
πουδουγυρίζαμι τ' καρδάρα, κι άλλ(οι) χόριυαν, άλλα είχαμι κι 
κανέναν που 'ξερι τα τραγούδια® 

Σημαντικής σημασίας θέμα για τη χορευτική καλλιέργεια είναι η αυ-
τομόρφωση όπου ως δεύτερος χορευτής είναι το κλαδί δένδρου ή άλλο 
στοιχείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι' αυτόν το λόγο. Στην ερώτη
ση: «πως έμαθες να χορεύεις»; οι πρώτες απαντήσεις συνήθως είναι:7 

'. Βλ πρ 30, 36, 31, 39, 29, 32, 28, 45 
2 Βλ πρ 53 και πρβλ πρ 29, 24, 32, 5, 51, 50 
3 . Βλ πρ. 1 και πρβλ. πρ 2, 3, 5, 15, 25, 32, 33, 28, 25 
4 Βλ. πρ 15 και πρβλ. πρ. 45, 56, 33, 50, 41 
5 . Βλ. πρ. 3, 45, 56, 15, 33, 50, 43 
6 . Βλ πρ. 4 και πρβλ. πρ 29, 34, 52, 6, 5, 66, 67 
7 Βλ πρ 1, 3, 4, 5, 6, 10, 25, 28, 30, 33, 36 
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"απ' τ' τούφα τς πουρνάρας" 

ή 
"απ' τ' κλαμπούρα τς αγκουρτσάς" 
ή 
"απ' τν αλυσίδα τς γίδας" 
ή 
"μοναχόζι μ' έμαθα στουν έλατου" 
ή 
"απ' τ' κληματαριά στου σπίτ'" 
ή 
"μι του ματ' και τ' αυτί, ότ' ίβλιπα και ότ' άί'κγα το 'κάνα τν 
άλλ(η) μέρα, πιασμένη από τον κέθρου" 
ή 
"πιάνουμαν άπου ένα τούσκου" 
Τα παιδιά των μη ποιμενικών οικογενειών συνήθως έχουν την ευθύνη 

να "βοσκήσουν" κατοικίδια ζώα στην ύπαιθρο, σχεδόν σε καθημερινή 
βάση: 

"κάθι απόγιουμα έπιρνα τα ζα κι πάινα να (ν)τα βουσκήσου. 
Μαζιυόμασταν πουλλά πιδιά κι χαλάγαμι του κόσμου, παίζαμι, 
τραγδάγαμι, χουρεύαμι* 
Οι μαρτυρίες που αναφέρονται στη συνέχεια αφορούν σε χορευτικές 

δραστηριότητες κατά τις ποιμενικές ασχολίες: 
"Ουλ(η) μιρούλα δε σταμάταγα ντίπ, τραγούδαγα κι χόριυα για ν' 

αστουχάου κι τ' πείνα μ ' "?-
"Όταν ήμαν μοναχή μ' για να μη σκιάζουμι τραγούδαγα ούλ(η) 

μέρα. Έπιανα τ' κλαμπούρα τ'ς αγκουρτσάς κι χόριυα. Όταν 
πείναγα χόριβα για να μ' πιράσ(ει) η πείνα"? 

Πολλές φορές συναντιούνται ενήλικες και παιδιά ή μόνο παιδιά και 
ιδιαίτερα σε πηγές νερού: 

"Αφού τα πουτίζαμι στ'ς πουτίστρις νιρό, τα ουρμώναμι πισ' 
απάν' κι μι τα καλαμπούρια, τραγούδια, παίξμου του καλάμ' κι 
πάϊνι ου χουρός γαίτάν(ι). Άμα ήμασταν οι δυο μας βάργα ιγώ του 
καλαμ' κι ου άλλους έπιανι νιά τούφα απ' τ πουρνάρα, τ'ν έκανι 
κατ', κι χόριβι, έκανι φούρλις κι κουλουκαθιές, όσου έφτανι η 
τούφα κατ' "4 

Πολλές φορές τα μουσικά όργανα του χωριού ή γειτονικού χωριού 
ακούγονται στις "ράχις" του βουνού. Για αυτές τις περιπτώσεις λένε: 

"Ανέβινα σ' ενα τσουγκρί άπαν' στου βράχου για ν' αικούου 

1 Βλ πρ 36 και πρβλ πρ 45, 56, 33, 50, 41 
2 , Βλ. πρ. 1 και πρβλ πρ 31, 43, 52, 33, 53 
3
. Βλ πρ 43 και πρβλ. πρ 1, 3, 10, 13, 30, 33, 32, 51, 68 

4
 Βλ. πρ 29 και πρβλ πρ 5, 52, 53, 55, 34, 32 
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καλίτιρα τα όργανα κι μ' 'ρχόταν να κλάψου, κι έλιγα άπου 
μέσα μ', πότι να πιράσ'η ώρα να πάου κι 'γώ στου χουριό. 
Από τότι πιτά(ει) η καρδούλα μ' όταν τ' αικούου") 

ή 
"Στ'ς αλαταργιούλις άϊκγα του Κατράπα κι χόριυα απ'τ'ς 

πουρνάρες"? 
ή 
"Μέσα τ'ς πλαϊές κι τα λαγκάδια έμαθα χουρό"? 
ή 
"Στα παγγύρια ήμαν απάν' στου ύψουμα, κι όταν ησύχαζαν 

τα κύπρια κι τα τσουκάνια απ' τα γίδια, τ' άίκγα τα όργανα, 
σα να ήταν δίπλα μ'. Έτσ' έμαθα χουρό κι χουρεύου ίδια μι 
του πατέρα μ".4 

Το γεγονός ότι τα μουσικά όργανα ακούγονται σε απόσταση απ' το 
χωριό φαίνεται και μέσα από καθιερωμένους στίχους τους οποίους 
απαγγέλλουν τα παιδιά αστειευόμενα: 

"τούμπανα στου ν Άβουρου χουρός στου Σιβιδίκου. 
Τ άϊκσι η Στρούζα κι κάθσι σούζα... 
Τ' άϊκσι του Λιδουρίκι " 

Υπάρχει και μία κατηγορία παιδιών, προεφηβικής ηλικίας, τα οποία 
κατά το καλοκαίρι εργάζονται στην Πελοπόννησο, ως εργάτες στον 
τρύγο της σταφίδας και έχουν συσχετίσει τη μάθηση του χορού με αυτή 
την περίοδο της ζωής τους: 

"Έμαθα χουρό στου Μουριά, π' πάινα μι τ'ς χουριανούς για 
σταφίδα. Του βραδ' τραγδάγανι οι χουριανοί κι χόριβαν. Ικεί 
έμαθα".5 

Στη διαδικασία της χορευτικής καλλιέργειας έχει θέση η αλληλο-
διόρθωση και η καθοδήγηση, ως προς τις χορευτικές κινήσεις, ιδιαίτερα 
εκ μέρους παιδιών, τα οποία έχουν περισσότερο αναπτύξει χορευτικές 
ικανότητες. Τα διαλείμματα του δημοτικού σχολείου παρέχουν επίσης 
τέτοιες ευκαιρίες όπου και ο δάσκαλος ωθεί τα παιδιά να χορεύουν και 
παρεμβαίνει ως συντονιστής: 

"Όταν ήμασταν στου δημουτικό σχουλείου στα διαλείμματα 
χορεύαμι κι το ένα πιδί βόηθαγι τ' άλλο. Ο δάσκαλος καμιά φουρά 
έβαζι του καλύτιρου να κάν(ει) κουμάντου κι να μας λέει, που δε 
του πάμι καλά. Τραγδάγαμι κι χουρεύαμι πιδιά κι κουρίτσα, αλλά 
πιρσότερου τα κουρίτσα".6 

1 Βλ πρ 4 και πρβλ πρ 5, 32, 68, 51, 3, 1 
2 Βλ. πρ. 68 και πρβλ. πρ. 55, 32, 43, 5, 51, 3, 1 
3 Βλ πρ 43 και πρβλ. πρ. 25, 1, 3, 13, 29, 51, 4 
4 Βλ πρ 5 και πρβλ 32, 25, 68, 51, 55, 3, 1, 4 
5 . Βλ. πρ. 30 και πρβλ πρ. 54, 52, 53, 36, 28, 26 
6 . Βλ. πρ. 33 και πρβλ 45, 50, 32, 52, 50, 41 
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Τέχοιες διαδικασίες συμβαίνουν επίσης και σε σημεία που 
συναντιούνται τακτικά τα παιδιά, όπως στη γειτονιά και σε σημεία της 
υπαίθρου, όπως προαναφέρθηκαν, και οι οποίες συναντήσεις σχετίζονται 
με την καθιερωμένη νομαδική ζωή κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως 
μήνες. 

Μαρτυρίες λένε: 
"Ικει άπαν' στ' ταράτσα, στου μαντρί, μάθινα του Κώστα κι του 
Παναϊώτ' χουρό, μέρα κι νύχτα πού'χι φεγγάρ. Είχαμι βλέπς τα 
γίδια μαζί. Αε μπόργαν να του πάνι του χουρό, κι ιγώ χόριβα 
μπρουστά ούλη τ'ν ώρα κι τραγούδαγα γιατ'ούτι τα τραγούδια 
ήξιραν καλά. Κατ' μάθαν ως του τέλους, αλλά δε μπαίναν στου 
χουρό εύκολα στου χουριό, ούτι τώρα μιγάλ(οι). Λεν είνι άνθρωπ' 
τ' γλεντιού. Μια φουρά πό' 'τυχι να τ'ς ιδού μεγάλς στου χουρό, ε! 
ετσ' κι έ τσ', κατ' έκαναν, του πάιναν λίγου κι μ' φάνηκι οτ' μό' 
μοιαζαν κι' όλα λιγάκ(ι)"} 

ή 
"Ιγώ ήμαν δικαπέντι - δικάξ χρουνών π' μ' έμαθι ου Νίκους τ' 
Μακαρταίουν Τσάμκου. Αυτόνους ήταν πουλύμιρακλής, είχαμι τα 
πρόβατα μαζί. Τς Κυριακές μι κράταγι αυτός στου χουρό κι μιτά 
μ'έβαζι να φερου ιγώ τα πρόβατα. Αυτόνους μας διάταζι ουλνούς, 
έμπινι μπρουστά κι άϊντι - άϊντι τα παίρναμι τα τσαλ(ι)μάκια. 
Πέθανε νέους κι του πήγαμι μι όργανα πέρα, γιατ'ήταν πουλύ 
μιρακλής"? 
Η πρώτη επίσημη εμφάνιση παιδιού στο χορό, ως μέλος οικογένειας, 

γίνεται κυρίως σε γάμο αδελφού του ή αδελφής του, όπου χορεύει ως 
πρώτος χορευτής ή ως συγχορευτής, σύμφωνα με τις ικανότητες του. 

Από την παιδική ακόμα ηλικία τα κορίτσια συμμετέχουν σε δημόσιο 
χορό, ο οποίος δημιουργείται κυρίως από κορίτσια τα οποία βρίσκονται 
σε ηλικία γάμου. 

"Τα κουρίτσα φτιάναμι στου αψι - σβήσι χουρό, κι όποια χόρευι 
καλά τ' καλουβλέπανι για νύφ' "? 

ή 
"Χουρεύαμι γιατ' μας άρισι ου χουρός. Όσου είμασταν κουρίτσα 

μας άρισι να μαςβλεπ'ου κόσμους κι τα πιδιά τ' ανύπαντρα".4 

Οι γονείς συνήθως καθοδηγούν τα κορίτσια," επισημαίνοντας κύρια τη 
σοβαρότητα. Αναφέρουμε σχετικές εκφράσεις:5 

1 Βλ. πρ 32 και πρβλ. πρ. 52, 6, 17, 56, 43, 53 
2 . Βλ πρ 53 και πρβλ πρ. 68, 54, 52, 32, 6, 17 
3 . Βλ πρ 36 και πρβλ. πρ. 40, 41, 45, 56, 33, 50, 52 
4 Βλ πρ 33 και πρβλ πρ. 56, 50t 15, 1, 3, 45 
5 Βλ. πρ 33, 50, 43, 41, 45, 7, 40, 35, 27, 42 
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-"Να δίν(ει)ς εινάμ" 
-"Να είσι σουβαρή" 
-Ή τιμή τιμή δεν έχ(ει) κι χαράς τουν που την έχ(ει)" 
-"Στόμα έχ(ει)ς και μιλιά να μην έχ(ει)ς" 
-"Ν άχ(ει)ς του νου σ', μι ποιον πιάνισι στου χουρό, όχι όθι και όθι" 
-"Τα μάτια σ' τέσσιρα" 
-"Να μη δίν(ει)ς δικαίουμα" 
-"Να λένι χαρά σ'αυτόνουν π' θα τ' πάρ'" 
-"Να πιρπατάς και να τρίζ' ου τόπους" 

Η επίσημη είσοδος σε χορό της κοινότητας 
Η πρώτη επίσημη εμφάνιση κοριτσιού σε δημόσιο κοινό χορό γίνεται 

συνήθως σε ηλικία κατά την οποία θεωρείται πλέον ως υποψήφια νύφη, 
περίπου μετά τα 14 χρόνια. Συνοδός στο χορό της είναι ο πατέρας, ή 
αδελφός ενήλικας, ο οποίος έχει υπηρετήσει στο στρατό ή κοντινός 
συγγενής στην περίπτωση που απουσιάζουν τέτοια πρόσωπα από την 
οικογένεια. 

Τ'αγόρια εμφανίζονται επίσημα σε δημόσιο χορό συνήθως αφού 
υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία. 

"Μέχρι να πάμι στρατιώτις δε μας υπολόγιζαν. Ιμεις όμους κάναμι 
πα ντε ίου τρόπου να μάθουμι χουρό για να μας τράνι κι τα 
κουρίτσα. Ε όταν γυρίζαμι απ του στρατό, τότι γαμπρίζαμι κι όλα, 
απού τότι κι υστιρα μπαίναμι στου χουρό κανονικά σα τ'ςμιγαλ'ς, 
γιατ' νουρίτιρα δεν είχαμι ούτι φράγκου στ' τσέπη μας"} 
Επειδή θεωρούμε ότι η αυτοαξιολόγηση είναι θέμα σημαντικό της 

χορολογικής έρευνας θεωρούμε σκόπιμο να καταθέσουμε τέτοιες 
απόψεις. 

Έτσι άτομα τα οποία αυτοαξιολογούνται ως καλοί χορευτές λένε: 
"Ιγω προικίστκα. Μ' έχει προικίσ' η φύσ'. Αε με 'μάθε κανένας 
χουρό. Του είχα έμφυτο. Τώρα βέβια ήταν μιρακλής, τραγουδιστής 
κι ου πατέρα μ ' κι άπου 'κει ξικίνισα. Bivi όμους χάρισμα, πως να 
του κάνουμι"? 

ή 
"Ιγω απ'τα γινουφάσκια μ' είχα μιράκι γι αυτά τα πράματα. Απου 
μκρός είχα γούστου κι ταλέντου"? 

Στην περίπτωση όπου παρουσιάζεται άτομο ως αχόρευτο λένε: 
"Χάθκι νια πουρνάρα να πιαστεί να μαθ' για να ξιντροπιάζιτι'Λ 

1 Βλ πρ. 53 και πρβλ πρ. 25, 24, 20, 13 
2 Βλ. πρ 28 και πρβλ. πρ 5, 15, 25, 26, 32, 41 
3 . Βλ πρ 32 και πρβλ. πρ. 5, 15, 25, 26, 32, 41 
4 . Βλ πρ. 1, 2, 3, 6, 15, 17, 26, 28, 36, 41, 40 κλπ 



Με τα προαναφερόμενα δείχνεται ότι το θέμα παράδοσης του χορού 
από γενιά σε γενιά παρουσιάζει τέτοια στοιχεία που το κάνουν πολυδιά
στατο και πολυσήμαντο. Το παιδί βρίσκεται διαρκώς σε κλίμα παραίνε
σης για χορό. Αυτό γίνεται παράγοντας ώθησης για τη διαδικασία μάθη
σης, δηλαδή για την ενεργοποίηση φυσικών τάσεων, όπως βούληση για 
χορό, ομιλητική τάση κ.λ.π. Η προσπάθεια είναι διαρκής, που σημαίνει 
ότι η μάθηση του χορού είναι διαδικασία. 

Αυτή η διαδικασία είναι πολύμορφη, πολυδιάστατη και πολυσήμαντη. 
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα το παιδί αναπτύσσει ελεύθερη, φυ

σική σχέση με το χορό και βρίσκεται διαρκώς σε διαδικασία διαμόρφω
σης και αναμόρφωσης του χορού του, δηλαδή βρίσκεται σε χορογενετική 
διαδικασία. Σ' αυτή τη διαδικασία συμμετέχει οικογένεια, κοινωνία, τρα
γούδι, φύση, παιχνίδι, ομάδα συνομήλικων, κ.λ.π. 

Το θέμα της μάθησης χορού, ως στοιχεία που καταγράφονται εδώ, 
θεωρούμε ότι αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο του νεοελληνικού χορού και 
απαιτεί ιδιαίτερη συστηματική ανάλυση. Συνοπτικά επισημαίνουμε ότι η 
διαδικασία αυτή ξεκινά από την κούνια, ίσως και από την κυοφορία, και 
είναι διαρκής. Η διαδικασία αυτή λαβαίνει χώρα σε περιβάλλον οικείο, ό
που το ανθρώπινο περιβάλλον επιδιώκει να ενεργοποιήσει τη βούληση 
του παιδιού για χορό. Αυτή η ενεργοποίηση οδηγεί το παιδί διαρκώς στην 
τάση για ζήτηση και εύρεση του χορού του, στον ορίζοντα των ερεθισμά
των, εικόνων, μηνυμάτων, εντυπώσεων κ.λπ. τα οποία προσλαμβάνει α
πό το περιβάλλον, υπό τους όρους της παραίνεσης, της συμβουλής, της 
καθοδήγησης, της ενίσχυσης και εμψύχωσης, που σημαίνει ότι το παιδί 
καθιστά το χορό δικό του θέμα. 
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ΚΕΦΑΛ. 8. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙ! ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟ
ΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ1 (1950-μέχρι σήμερα) 

Κατ' αρχήν επισημαίνουμε ότι το κεφάλαιο αυτό αποτελεί θέμα, πρό
βλημα που απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική εξέταση. Δεν εντάσσεται στο 
εξεταζόμενο θέμα, αλλά νομίζουμε ότι η συνοπτική παρουσίαση χαρα
κτηριστικών στοιχείων τα οποία διαφοροποιούν το χορευτικό φαινόμενο 
θα βοηθήσει στην κατά το δυνατόν σχηματοποίηση ολοκληρωμένης εικό
νας του χορευτικού φαινομένου της περιοχής μέχρι σήμερα. Η παρου
σίαση τέτοιων στοιχείων θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των 
στοιχείων τα οποία αφορούν το χορευτικό φαινόμενο κατά τη χρονική 
περίοδο όπου εστιάζεται η έρευνα. 

Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο όπου εξετάζονται οι χοροί, πα
ρατηρούνται αλλαγές των χορευτικών κινήσεων και κατά τη χρονική πε
ρίοδο την οποία εξετάζουμε, οι οποίες όμως δεν αλλοιώνουν την τοπική 
αισθητική του χορού, σύμφωνα με τις εντόπιες απόψεις. 

Παράλληλα με την εξέταση των χορευτικών κινήσεων, εδώ θα ανα
φερθούμε και στις αλλαγές άλλων στοιχείων τα οποία βρίσκονται σε ορ
γανική σύνδεση με τη χορευτική πράξη, όπως: 

- Διαδικασία δημιουργίας του χορού 
- Μουσική και οργανοπαίχτες 
- Συχνότητα των χορευτικών γεγονότων 

8.1. Η διαδικασία δημιουργίας χορού 

Οι χοροί σε δημόσιους χώρους, όπως αυλή εκκλησιών και αλώνια, συ
νεχίζουν να στήνονται μέχρι το 1960 περίπου, με φθίνουσα συνεχώς 
συμμετοχή και διάρκεια. 

Μετά το 1960 ο χορός γίνεται κύρια σε μαγαζιά, σε ανοιχτό και κλει
στό χώρο, με βάση τη σειρά της παρέας και σε ένα χορευτικό κύκλο. Πα
ράλληλα αρχίζει η απουσία των χορευτικών εκδηλώσεων που γίνονταν 
τις Κυριακές. 

Οι λόγοι αυτοί, η καθιέρωση δηλαδή αυστηρά της "παρέας" και η μη 
διεξαγωγή των χορών σε δημόσιο χώρο, μειώνουν τις ευκαιρίες για συχνή 

ι Το κεφάλαιο αυτό δημιουργείται με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από την πα
ρατήρηση και συμμετοχή σε χορευτικά γεγονότα που αφορούν τη χρονική περίοδο 1960 -
μέχρι σήμερα και με βάση τα πρωτόκολλα 69, 66, 62, 61, 59, 58, 56, 33, 36, 26, 28, 29, 24, 
8, 6, 2. 
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συμμετοχή του ατόμου στο χορό. Αυτό είναι σημαντικός παράγοντας ε-
μποδισμού των παιδιών να μάθουν το χορό. 

8.2. Τραγούδι, μουσική, οργανοπαίχτες 

Το ομαδικό αντίφωνο τραγούδι σε δημόσια χορευτική πράξη συνο
δεύει το χορό κύρια σε γάμους, όταν απουσιάζουν όργανα μουσικής, μέ
χρι το 1965 περίπου, και στη συνέχεια σχεδόν παύει να συνοδεύει το χο
ρό. Διατηρείται μόνο σε οικογενειακές χορευτικές εκδηλώσεις, ως στοι
χείο πριν από τη χορευτική πράξη κυρίως, παρουσιάζοντας συνεχώς φθί
νουσα πορεία. Άτομα τα οποία γεννήθηκαν μετά το 1950-55 περίπου, 
γνωρίζουν, τραγουδούν και χορεύουν μικρό αριθμό τραγουδιών από την 
τοπική παράδοση, σε αντίθεση με τα εισαγόμενα τραγούδια, τα οποία 
έλκουν τους νέους. Η μείωση συνεχώς των ευκαιριών για τραγούδι και οι 
διαφοροποιημένες προτιμήσεις νέων και ηλικιωμένων ως προς τα τρα
γούδια φαίνεται ότι γίνεται σοβαρή αιτία για τη μη συχνή παρουσία ομα
δικού τραγουδιού σε γλέντια σήμερα, που σημαίνει ότι η τραγουδιστική 
έκφραση σχεδόν τείνει να εκλείψει. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τα 
τελευταία χρόνια εμφανίζεται τάση και νοσταλγική διάθεση προς το πα
ραδοσιακό τραγούδι της περιοχής. 

Η μουσική η οποία αφορά το χορό επηρεάζεται, κύρια μετά το 1960 
περίπου, από εισαγόμενες μελωδίες αργού τέμπου, ενώ παραδοσιακές 
μελωδίες εγκαταλείπονται από τους οργανοπαίχτες λόγω της ζήτησης 
των εισαγόμενων μελωδιών και τραγουδιών, αλλά λόγω και των ίδιων 
των οργανοπαιχτών οι οποίοι επιθυμούν να είναι "σύγχρονοι", παίζοντας 
"σουξέ" της εποχής. 

Στους οργανοπαίχτες της κομπανίας, περίπου μετά το 1950, προστί
θενται και τραγουδίστριες με ντέφι, οι οποίες σύμφωνα με κοινό τόπο 
πληροφόρησης παρουσιάζουν μάλλον θέαμα, με εξεζητημένη για την 
περιοχή αμφίεση, συμπεριφορά και χορευτικές κινήσεις, και όχι προ
σφορά στο τραγούδι, με εξαίρεση έναν αριθμό καταξιωμένων γυναικών 
στο τραγούδι, οι οποίες κατάγονται από την περιοχή της Δωρίδας. 

Με την ηλεκτροδότηση της περιοχής 1965 περίπου αλλάζει και η σύν
θεση των μουσικών οργάνων της κομπανίας, με; την είσοδο σ' αυτήν ηλε
κτρικών οργάνων και μικροφωνικών εγκαταστάσεων. 

8.3 Διαφοροποιήσεις ως προς τις χορευτικές κινήσεις στο Τσάμικο 
8.3.1. Διαφοροποιήσεις που αφορούν στους άνδρες στο Τσάμικο 

Στους άνδρες οι οποίοι γεννήθηκαν μεταξύ 1940 - 1960 διακρίνουμε 4 
κατηγορίες χορευτών, όσον αφορά τις χορευτικές κινήσεις: 

1. Μεγάλος αριθμός χορευτών που γεννήθηκαν περί το 1940 συνεχίζει 
να χορεύει με βάση το χορευτικό τύπο της προηγούμενης γενιάς (βλ. 
κεφ. 5). 
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2. Μικρός αριθμός χορευτών, συνομήλικοι με τους προαναφερόμε
νους, χορεύουν κυρίως σε προσωπικό αυτοσχεδιασμό, δηλαδή δεν χο
ρεύουν στη βάση της παραδοσιακής χορευτικής φράσης. Χορεύουν πολύ 
στον "τόπο', με έκφραση τέτοια για την οποία οι μαρτυρίες λένε ότι 
δείχνει "καϋμούς". Τα χέρια τους δεν έχουν το άνοιγμα των προηγούμε
νων χορευτών και δεν χορεύουν "ανοιχτά" όσο οι προηγούμενοι. 

3. Μία τρίτη κατηγορία χορευτών, οι οποίοι γεννήθηκαν μεταξύ 1950-
1960 προσπαθεί να μιμηθεί αυΐούς που γεννήθηκαν 1920-1940, δηλαδή το 
λεβέντικο χορό. Ο χορός τους όμως δεν έχει συγκεκριμένο, σταθερό τύ
πο και συνοχή. Πηδάνε πολύ και εισάγουν καινούργιο στοιχείο, το χτύ
πημα του ποδιού, μπροστά, ψηλά στον αέρα. 

Ο γέροντες λένε πως "χορεύουν άτσαλοι^ 
4. Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν χορευτές, μεγάλος αριθμός, που 

γεννήθηκαν επίσης 1950-1960 και χορεύουν βαριές μελωδίες και πολύ αρ
γές. Μετακινούνται πολύ αργά. Χορεύουν σχεδόν στον τόπο και ιδιαίτε
ρα καθιστοί. Σχεδόν "κρεμιούνται' απ' το χέρι του δεύτερου χορευτή. Οι 
επόμενοι συγχορευτές σχεδόν ακινητοποιούνται. Οι γέροντες λένε: 

"αυτόνους δεν είνι χουρός, είνι κλάμα'®- ή "χουρός είνι αυτός; κά-
θιτι μια ώρα καταή κι τ' αστουχάει να ξανασκουθεί απάν'8. 
Δεν ανοίγουν το χορευτικό κύκλο αλλά "σα βλόυρου τουν μαζεύνι του 

χουρό'4 (βλόυρος είναι η σφραγίδα που χρησιμοποιείται στα πρόσφορα). 
Ο χορός αυτός ως χορευτικός τύπος σχεδόν καθιερώνεται από πολλά 

άτομα αυτής της γενιάς, αλλά και από άτομα της νεότερης απ' αυτήν 
γενιάς. 

8.3.2. Διαφοροποιήσεις που αφορούν στις γυναίκες στο Τσάμικο 

Στις γυναίκες ο χορός παρουσιάζει τέσσερις τύπους: 
1. Χορός υπερηλίκων όπως αναλύεται στο κεφάλαιο 5. 
2. Ο δεύτερος τύπος παρουσιάζει τις παρακάτω διαφοροποιήσεις: 
Η βασική χορευτική φράση των 12 πατημάτων διατηρείται και οι αλ

λαγές εντοπίζονται στα εξής σημεία: Ανεβάζουν το πόδι από το έδαφος 
με μικρή αναπήδηση στο σταύρωμα των ποδιών, όγδοο και δωδέκατο 
πάτημα. Το δεξί χέρι ανοίγει πλάγια, αλλά όχι σε όλη την έκταση. 

Ένας μεγάλος αριθμός γυναικών ξεφεύγει από τα 12 πατήματα, αυξά
νει τον αριθμό των στροφών σε 2, 3 συνεχόμενες, δεν διατηρεί τη χο
ρευτική φράση σταθερά, με αποτέλεσμα οι συγχορευτές να χάνουν 

1 Βλ πρ 24, 26, 28, 43, 33, 52, 29 

2 Βλ πρ 24 και πρβλ πρ. 2, 1, 3, 26, 32, 28, 30, 36 

3 Βλ πρ 32 και πρβλ. πρ. 28, 39, 36, 30, 2, 3, 52, 56 

4. Βλ. πρ 24 και πρβλ πρ 28, 2, 26, 32, 52, 56, 43 
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στιγμιαία το συγχρονισμό τους, εφ' όσον έτσι επηρεάζεται η ροή της κί
νησης του χορού. 

Ο χορός αυτός επικρατεί γενικά και καθιερώνεται. Η πρώτη μορφή 
του χορού συνεχίζεται να χορεύεται μόνο από τις ηλικιωμένες, ενώ επι
κρατεί στις νεότερες γυναίκες η δεύτερη μορφή που προαναφέρθηκε. 

3. Ο παρακάτω χορευτικός τύπος αφορά μεγάλο αριθμό γυναικών οι 
οποίες γεννήθηκαν από το 1945 μέχρι το 1960 περίπου. 

Παρατηρούνται τα εξής: 
Η βασική χορευτική φράση των 12 πατημάτων σχεδόν χάνεται. Ο χο

ρός της γυναίκας σ' αυτή την περίοδο παρουσιάζει στοιχεία απ' τον αν
δρικό χορό. Η γυναίκα χορεύει με ένταση, πιο πηδηχτά και πολύ 
"ανοιχτά" δηλαδή ανοίγει τα χέρια στις στροφές σε όλη τους την έκταση. 
Χορεύει συχνά τονισμένες παραδοσιακές μελωδίες όπως οι άνδρες. Ο 
χορός της εμφανίζει πιο έντονα το στοιχείο της προσωπικής δημιουρ
γίας κύρια μέσα από το χορό "στον τόπο", για λίγο. Η μορφή του χορού 
αυτού επικρατεί, αρέσει και χαρακτηρίζεται απ' τους ηλικιωμένους λεβέ
ντικος. 

Επισημαίνουμε όμως ότι σ' αυτόν τον τύπο δεν γίνονται από τις γυ
ναίκες καθίσματα και χτυπήματα ποδιών με το χέρι. 

4. Ένας αριθμός γυναικών, ο οποίος διαφέρει από χωριό σε χωριό 
(παράδειγμα στο Μαλανδρίνο 2 - 3 γυναίκες, ενώ στο χωριό Αμυγδαλιά 
είναι πολύ περισσότερες) χορεύει σχεδόν όπως οι άνδρες της τελευ
ταίας κατηγορίας που προαναφέρεται. Οι γυναίκες αυτές δηλαδή χο
ρεύουν βαριές, αργές μελωδίες, χτυπούν το πόδι, χορεύουν πολύ στον 
τόπο και κάνουν καθίσματα παρατεταμένα. Ο χορευτικός αυτός τύπος 
των γυναικών συνήθως δεν αρέσει στους ηλικιωμένους, χωρίς όμως να 
αποκλείονται και θετικά σχόλια. Έτσι, στον χορό Τσάμικο, στη συγκε
κριμένη περιοχή, παρατηρούνται διαρκώς αλλαγές των χορευτικών κινή
σεων. Σημαντικό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί το γεγονός ότι γενικά οι 
εντόπιοι δεν αναφέρονται σε αλλαγές, με εξαίρεση την τελευταία μορφή 
του χορού ανδρών και γυναικών, την οποία τη χαρακτηρίζει η ιδιαίτερα 
αργή ρυθμική αγωγή και η πολύωρη παραμονή στο έδαφος, όπως προα
ναφέρθηκε. 

Όλες οι προηγούμενες μορφές χορού τις οποίες καταγράφουμε, 
σύμφωνα με την αντίληψη τους, δεν θεωρούνται ως αλλαγές τέτοιες που 
να αλλοιώνουν το τοπικό χορευτικό ύφος, αλλά ως αλλαγές ενταγμένες 
σ' αυτό: 

"Ου κόσμους χορεύ' ουραία ούλα τα χρόνια. Τώρα τα τιλιταία 
χρόνια του χάλασαν οι νιότερ(οι) π' πέφτνι καταή και αστοχάνι 
να ματασκουθούνΐ'.1 

Ι Βλ πρ 2 και πρβλ πρ. 5, 39, 29, 30, 24, 32, 28 
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8.4 Διαφοροποιήσεις χορευτικών κινήσεων που αφορούν τα Συρτά. 

Τα Συρτά χορεύονται σχεδόν μέχρι σήμερα με βάση τις θέσεις των 
δώδεκα πατημάτων της βασικής χορευτικής φράσης. Αλλαγές εντοπίζο
νται σε σημεία που έχουν σχέση με: 

-Τη συνολική κίνηση του σώματος κατά τη θέση και άρση των πατη
μάτων. 

-Με την απουσία σχεδόν της παύσης των θέσεων, από το χορό πολ
λών χορευτών, όπως αυτές προαναφέρονται (βλ. όπ.π. κεφ. 5). 

-Με την απουσία της αντίστοιχης ανυψωτικής τάσης του σώματος (βλ. 
όπ.π. κεφ. 5). 

Προκειμένου να δοθεί μια συνολική εικόνα της χορευτικής πραγματι
κότητας επισημαίνουμε τα παρακάτω: 

Α. 1940 - 1950 είναι εποχή όπου ιστορικοί λόγοι περιορίζουν τη δη
μιουργία χορευτικών εκδηλώσεων. 

Β. Μετά το 1950-55 περίπου τα χορευτικά γεγονότα αλλάζουν μορφή. 
Οι αλλαγές εντοπίζονται κύρια στα παρακάτω: 

1. Καθιερώνεται μόνο η παρέα και μόνο ένας χορευτικός κύκλος, σε 
χώρους των μαγαζιών, με αποτέλεσμα την πολύωρη αναμονή όσων επι
θυμούν να χορέψουν. Αυτό σημαίνει ότι απουσιάζει η αυθόρμητη προσέ
λευση του ατόμου στον κύκλο. Η είσοδος του ατόμου γίνεται μόνο βάσει 
προγραμματισμένης σειράς της παρέας, η οποία υπήρχε ανέκαθεν, σε 
συνδυασμό όμως με χορευτικές εκδηλώσεις όπου μπορούσε να συμμετέ
χει γενικά το κοινωνικό σύνολο. 

2. Ο χορός σε δημόσιο, κοινοτικό χώρο παρουσιάζει φθίνουσα πορεία 
ως προς τη συμμετοχή, τη συχνότητα, τη διάρκεια. Το ίδιο συμβαίνει και 
με το αντίφωνο τραγούδι. Οι χορευτικές εκδηλώσεις μετά το 1965 περί
που, απουσιάζουν από το χώρο της εκκλησίας και τα αλώνια. 

3. "Εισβάλλουν" τραγούδια της δισκογραφίας τα οποία παρουσιάζουν 
διαφοροποιημένο ηχόχρωμα και ρυθμική αγωγή από αυτά της περιοχής. 

4. Μεχά το 1965 παραμένει σταθερά ως θεσμός, σε σχέση με το χορό, 
μόνο το πανηγύρι, όπου συμμετέχουν οργανοπαίχτες και από άλλες πε
ριοχές, για παράδειγμα Λαμία, Αίγιο, Αιτωλοακαρνανία, Αθήνα. Έτσι ο 
χορός σε κάθε χωριό, ως εθιμική εκδήλωση του κοινωνικού συνόλου, γί
νεται μια φορά το χρόνο και με προσέλευση ατόμων όχι μόνο των γει
τονικών χωριών, αλλά και από χωριά και πόλεις της ευρύτερης περιοχής. 

5. Παράλληλα δημιουργούνται περιπτωσιακά γλέντια αυθόρμητα ή 
προγραμματισμένα, κατά τη χειμερινή κυρίως περίοδο, σε κλειστούς 
χώρους μαγαζιών, όπου συμμετέχει και το γυναικείο φύλο, ενώ συνεχί
ζονται και τα περιπτωσιακά γλέντια, σε σπίτια μεταξύ συγγενών και φί
λων. 

Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα παιδιά τα οποία γεννιούνται μετά το 1960-
65 δεν έχουν ίδιες ευκαιρίες για επαφή με το χορό σε σύγκριση με τα 
παιδιά προηγουμένων εποχών. 
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6. Ο χορευτικός τύπος του χορού παρουσιάζει διαρκώς αλλαγές ως 
προς τις χορευτικές κινήσεις. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται σχεδόν 
ως φυσικές μέχρι το 1960, στην αντίληψη των εντοπίων, παρ' ότι αντι
καθίστανται βασικές χορευτικές κινήσεις με άλλες. 

Μετά το 1960 ο χορευτικός τύπος της περιοχής αλλάζει, κυρίως στο 
Τσάμικο, από νέους άνδρες και γυναίκες. 

Έτσι ο χορός, ο οποίος συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ως θεσμός στα πα
νηγύρια, παρουσιάζει πολυμορφία και ανομοιομορφία. Αυτό το οποίο θα 
μπορούσε να τονιστεί είναι η αλλαγή στο χρώμα του χορού από ένα με
γάλο αριθμό μέσης κυρίως ηλικίας χορευτών. 

7. Η παραγγελία συνεχίζει να υπάρχει. Τα τραγούδια που παραγγέλο-
νται είναι από τραγούδια παραδοσιακά μέχρι και τα τελευταία "σουξέ" 
της δισκογραφίας (για παράδειγμα "Κατακαϋμένη Αράχωβα" και "συρτο-
τσιφτετέλια" όπως το "Μελαχροινάκι" κ.λ.π.). Οι οργανοπαίχτες όταν 
δεν παραγγέλλονται τραγούδια συνήθως παίζουν τραγούδια της σύγχρο
νης δισκογραφίας. 

8. Εδώ όμως οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι στο χορευτικό φαινό
μενο της περιοχής συνεχίζει να εμφανίζεται η χορογραφία επαφής, το 
κέρασμα, τα επιφωνήματα... δηλαδή στοιχεία τα οποία δείχνουν έντονα 
την ανάγκη για έκφραση, την τάση για επαφή, διάλογο και επικοινωνία. 

9. Μετά το 1975 αναπτύσσεται κίνηση για δημιουργία "πολιτιστικών 
συλλόγων" και χορευτικών τμημάτων με υπεύθυνους δασκάλους χορού, 
όπου όμως φαίνεται ότι απουσιάζει ο στόχος διδασκαλίας. Στην κίνηση 
αυτή εμφανίζεται ως κύρια τάση η επίδειξη του χορού μέσω παραστά
σεων, ακολουθώντας την μάλλον πανελλήνια τάση ομοιογενοποίησης 
των χορών και ιδιαίτερα του Τσάμικου. 

10. Παράλληλα όμως, λόγω αυτών των κινήσεων των "πολιτιστικών 
συλλόγων", εμφανίζεται και αναπτύσσεται η τάση στα παιδιά να μάθουν 
ελληνικούς χορούς. 

Η δραστηριότητα των χορευτικών τμημάτων των συλλόγων της πε
ριοχής αφορά παιδιά των χωριών, τα οποία εξετάζουμε εδώ, αλλά και 
της Αθήνας, όπου γεννιέται, ζει και μεγαλώνει μεγάλος αριθμός παιδιών 
τα οποία σχετίζονται με αυτά τα χωριά, λόγω καταγωγής του ενός ή και 
των δύο γονιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη γνωριμία και την ανάπτυξη 
σχέσεων φιλίας μεταξύ των παιδιών. Είχε ως αποτέλεσμα επίσης τα 
παιδιά της Αθήνας να νοσταλγούν και να επισκέπτονται το χωριό. 

11. Η ανάπτυξη των «πολιτιστικών συλλόγων» είχε ως αποτέλεσμα να 
αναπτυχθεί συζήτηση και προβληματισμός ως προς τα θέματα γενικά 
της παράδοσης, αλλά και του χορού. Έτσι λόγω αυτής της κίνησης, ανα
πτύσσεται για παράδειγμα προβληματισμός και διάθεση από τους ντό
πιους οργανοπαίχτες να αναζητήσουν τα τραγούδια της τοπικής παρά
δοσης, τα οποία έχουν ξεχαστεί ή δεν ακούγονται συχνά. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν θέματα για ιδιαίτερη επιστημονική έ
ρευνα, ώστε να δοθούν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που προκύ-
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πτουν και αφορούν την πορεία του χορού μέχρι σήμερα και τη μελλοντι
κή του πορεία, εφ' όσον η έρευνα και η θεωρητική θεμελίωση των θεμά
των του νεοελληνικού χορού δείχνει ότι ο χορός έχει νόημα, δύναμη, α
λήθεια, ότι πρόκειται για σημαντικό φαινόμενο πολιτισμού, το οποίο 
μπορεί να αποτελέσει και σημείο αντίστασης προς τη βιομηχανία πολι
τισμού που εισάγεται στην Ελλάδα. 
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Β' Μ Ε Ρ Ο Σ 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΌΣ ΚΑΝΌΝΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΚΑΙΡΟΣ 





ΚΕΦΑΛ. 1. ΣΤΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 

Με τον όρο συντακτικός κανόνας εννοείται το σύνολο των αρχών οι 
οποίες διέπουν την παράδοση του χορού. Η δημιουργία, η έναρξη και η 
διαδικασία ανάπτυξης του χορού λαβαίνει χώρα υπό ορισμένους όρους, 
συνθήκες και αρχές, ως προς το χώρο, το χρόνο και τον τρόπο διεξαγω
γής του. 

Η εξέταση των μέχρι τώρα στοιχείων δείχνει ότι κάθε γεγονός χορού 
δημιουργείται στη βάση γενικών αρχών που αφορούν γενικά το φαινόμε
νο αλλά και στη βάση αρχών που αφορούν το γεγονός του χορού ως συ
γκεκριμένο γεγονός το οποίο γίνεται τώρα και έχει το δικό του λόγο αυτή 
τη στιγμή. Πρόκειται δηλαδή για σύνολο αρχών οι οποίες συμβάλλουν 
στην ενιαία διαμόρφωση του χορού σ' αυτόν τον τόπο, αλλά και σε δια
φοροποιήσεις μεταξύ των γεγονότων χορού. Οι αρχές αυτές οι οποίες 
διέπουν το γεγονός του χορού ως συγκεκριμένη πραγματικότητα τώρα, 
σχετίζονται κύρια με το λόγο για τον οποίο γίνεται ο χορός. Έτσι, ο λό
γος για τον οποίο γίνεται ο χορός αποτελεί και τον καθοριστικό παράγο
ντα διαμόρφωσης του χορού κάθε φορά. 

Ο όρος αιτιολογικός καιρός εννοεί ακριβώς ότι κάθε γεγονός χορού έ
χει το δικό του λόγο, το δικό του καιρό. Έτσι, κάθε γεγονός χορού δη
μιουργείται υπό τους όρους προϋφιστάμενου συντακτικού κανόνα αλλά 
και υπό τους όρους της τωρινής πραγματικότητας. Δηλαδή κάθε γεγονός 
χορού είναι γεγονός με παρελθόν αλλά είναι και μια τωρινή πραγματικό
τητα. 

Με τον όρο στάσιμο του χορού εννοείται η διαμόρφωση και η εμφάνι
ση γενικά του χορού, ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά, τα οποία προσ
δίδουν το ιδιαίτερο χρώμα. Έτσι, παρατηρείται διαφοροποίηση του χο
ρού ως προς τη διαμόρφωση του σε σχέση με το χώρο στον οποίο διεξά
γεται, σε σχέση με τον χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα και σε σχέ
ση με το λόγο για τον οποίο γίνεται χορός, ο οποίος και συμβάλλει κα
θοριστικά στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών και του χρώματος του 
χορού. 

/./. Τύποι χορευτικών γεγονότων 

Από την ταξινόμηση και συστηματοποίηση των στοιχείων τα οποία 
εμφανίστηκαν μέχρι τώρα (Α' μέρος) προκύπτει ότι το χορευτικό φαινό
μενο της εν λόγω περιοχής και εποχής εμφανίζει ποικιλομορφία κατά 
Την ανάπτυξη της χορευτικής διαδικασίας. Η ποικιλομορφία αυτή, όπως 
προαναφέρεται, είναι αποτέλεσμα παραγόντων οι οποίοι εμπλέκονται, 
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με κύριο καθοριστικό παράγοντα τον κοινό λόγο για τον οποίο γίνεται ο 
χορός, όπου γύρω από τον παράγοντα αυτό εμπλέκονται οι κατ' έθιμον 
χορευτικές παραδόσεις και αρχές. 

Όπως δείχνεται παρακάτω, συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά που 
εμφανίζουν τα χορευτικά γεγονότα ως διαδικασία ανάπτυξης χορού, 
πρόκειται για τρείς τύπους χορού. 

Ζ Χορός τύπου "τελετής" 
Σ αυτόν τον τύπο ανήκουν χοροί οι οποίοι γίνονται "για το καλό" και 

σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, με συγκεκριμένο πρόσωπο ως κορυ
φαίο στον κύκλο και με συγκεκριμένο τραγούδι, π.χ. χορός του ιερέα 
στην Αγάπη και χοροί του γάμου πριν τη στέψη και αμέσως μετά τη στέ
ψη. 

Π. "Γενικός χορός" 
Ο γενικός χορός αφορά το κοινωνικό σύνολο ή κοινωνικές ομάδες. Γί

νεται σε ανοιχτό, συνήθως δημόσιο, χώρο και σχετίζεται με την εορτα
στική και κοινωνική εθιμική ζωή (Πάσχα, πανηγύρι, Απόκριες, γιορτές α
γίων, Κυριακές, Ριζικάρια). 

ΠΙ. "Γλέντι" 
Ο χορός εδώ δημιουργείται κατόπιν μεσολάβησης διαδικασίας φαγη

τού, ποτού, τραγουδιού. Γίνεται σε ανοιχτό και κλειστό χώρο. Το γλέντι 
αφορά οικογένεια, συγγένεια, φιλία και κοινωνικές ομάδες. Διακρίνεται 
σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά γλέντια τα οποία σχετίζονται με ο
ρόσημα γεγονότα. Στα γλέντια αυτά μεσολαβεί πρόσκληση συμμετοχής 
(βάφτιση, αρραβώνας, γάμος, στράτευση). Η δεύτερη αφορά γλέντια τα 
οποία σχετίζονται με αυθόρμητη έκφραση κοινωνικής ζωής, όπου δεν 
μεσολαβεί επίσημη πρόσκληση (γλέντια ανδρών σε μαγαζιά, γλέντια οι
κογενειακά, συγγενικά, φιλικά, σε σπίτια). 

IV. Κατ' εξαίρεση εντάσσουμε στον τύπο γλεντιού, χωρίς όμως τη 
μεσολάβηση πρόσκλησης, γενικό χορό ο οποίος όμως παίρνει τη μορφή 
"γενικού γλεντιού" και αυτό είναι το πανηγύρι. 

Η κατάταξη του πανηγυριού ως γενικού γλεντιού οφείλεται στην ιδιο
μορφία του, όπου κατά τη διαδικασία του πανηγυριού είναι απαραίτητη η 
συμμετοχή μαγαζιού με τραπέζια, καθίσματα, μεζέδες, κρασί, μουσικά 
όργανα. 

1.2. Χώρος - χοροστάσι 

Με βάση τα στοιχεία που προαναφέρονται για το χώρο όπου στήνεται 
.χορός, προβαίνουμε σε συστηματοποίηση αυτών των στοιχείων. Η συ
στηματοποίηση γίνεται σε σχέση με το χορό που αφορά το κοινωνικό 
σύνολο και σε σχέση με το γλέντι. Οι γενικοί χοροί γίνονται σε ανοιχτούς 
δημόσιους χώρους, αλλά και σε αυλές μαγαζιών στα χωριά όπου απου-
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σιάζει η κεντρική πλατεία. Τα γλέντια συνήθως γίνονται στα σπίτια και 
στα μαγαζιά. 

1.2.1: Χορός κοινωνικού συνόλου ή γενικός χορός 

Χοροί που αφορούν το κοινωνικό σύνολο στήνονται σε ανοιχτούς χώ
ρους όπως: 

Δημόσιοι χώροι - προαύλια εκκλησιών, πλατεία, αλώνια. 
Ιδιωτικοί χώροι - αυλές μαγαζιών. 
Σ' αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται χορευτικά γεγονότα: Πάσχα, 

πανηγύρι, Αποκριές, γιορτές αγίων, Κυριακές. 

1.2.2. Χορός - γλέντι 

Χοροί που αφορούν κοινωνικές ομάδες και χορευτικές εκδηλώσεις -
"γλέντια" οικογένειας, συγγένειας,, φιλίας γίνονται: 

Ι. Σε κλειστούς χώρους μαγαζιών: 
- Ημερήσια και βραδινά γλέντια ανδρών 
- Γλέντι νέων λόγω στράτευσης 
II. Σε ανοιχτούς χώρους σπιτιών: 
- Γλέντια βάφτισης - αρραβώνα 
- Χοροί εθιμικοί γάμου 
- Γλέντια γάμου 
III. Σε κλειστούς χώρους σπιτιών: 
- Ονομαστικές γιορτές 
- Οικογενειακή, συγγενική και φιλική βραδινή συνδιασκέδαση κατά 

τις γιορτές - Χριστούγεννα, Αποκριές - και κατά την καθημερινή ζωή. 
- Γλέντι σε σχέση με το φύτεμα αμπελιού 
- Γλέντι βάφτισης - αρραβώνα - λόγω καιρικών συνθηκών 
IV. Σε χώρους της υπαίθρου (βουνό, αγροκτήματα): 
- Γλέντια Αναλήψεως 
- Γλέντια Πρωτομαγιάς 
- Χορός παιδιών 

1.3. Χρόνος - διάρκεια (έναρξη - λήξη) 

Ο χρόνος του χορού σε σχέση με τη διάρκεια (έναρξη και λήξη) 
προσδιορίζεται από το λόγο για τον οποίο γίνεται, από την ευρύτητα της 
συμμετοχής και από τις προσωπικές διαθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι τα χο
ρευτικά γεγονότα διαφοροποιούνται ως προς την έναρξη και τη λήξη. 

Συστηματοποιούμε τα στοιχεία προκειμένου να φανεί αυτή η διαφο
ροποίηση. 

Παρατηρείται ότι οι γενικοί χοροί και οι χοροί τύπου τελετής δη
μιουργούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τα γλέντια συνήθως δη-
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μιουργούνται το βράδυ. Παρατηρείται όμως ότι πολλές από τις χορευτι
κές εκδηλώσεις, οι οποίες αρχίζουν την ημέρα, εξελίσσονται σε βραδινά 
γλέντια. 

1.3.1. Έναρξη με τη λήξη θείας λειτουργίας, εσπερινού και μυστηρίων: 

- Χορός της Αγάπης του Πάσχα. Διάρκεια συνήθως μέχρι το τέλος της 
ημέρας. 

- Χορός Δεύτερης και Τρίτης ημέρας του Πάσχα με τη λήξη της θείας 
λειτουργίας. Διάρκεια συνήθως μέχρι το μεσημέρι, με εξαίρεση το χορό 
σε εξωκκλήσι που διαρκεί ώς το τέλος της ημέρας. 

- Χορός νεόνυμφων μετά τη στέψη. Διάρκεια λίγων ωρών. 
- Χορός παραμονής πανηγυριού. Διάρκεια συνήθως όλη τη νύχτα. 
- Χοροί ανδρών σε μαγαζιά με τη λήξη της θείας λειτουργίας. 
Η διάρκεια εξαρτάται από τις προσωπικές διαθέσεις. 

1.3.2. Έναρξη μετά το μεσημβρινό φαγητό: 

Τα χορευτικά γεγονότα με βάση αυτό το χρόνο έναρξης διαφορο
ποιούνται ως προς τη διάρκεια και διακρίνονται σε: 

Ι. Απογευματινά που τελειώνουν με το ηλιοβασίλεμα: 
- Γενικοί χοροί γιορτών αγίων, Κυριακών. 
- Χοροί Αποκριάς. 
- Χοροί γυναικείου φύλου - Κυριακές, Ριζικάρια, προικιά γάμου. 
- Χοροί Αναλήψεως. 
- Χοροί Βάφτισης. 
11. Απογευματινά τα οποία εξελίσσονται συνήθως σε βραδινά: 
Λήξη κατά τη διάρκεια της νύχτας ή με την αρχή της επόμενης ημέ

ρας: 
- Χοροί του Πάσχα (3 ημέρες) 
- Χοροί του πανηγυριού (3-4 ημέρες) 

1.3.3. Έναρξη με την αρχή της νύχτας, λήξη κατά τη διάρκεια της νύ
χτας ή με την αρχή της επομένης ημέρας: 

- Αρραβώνας 
- "Γυρίσματα" αρραβώνα 
- Γάμος: Στο γάμο συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω χορευτικά γε

γονότα: 
Τετάρτη: Προζύμια 
Σάββατο: Γλέντι νύφης - γαμπρού 
Κυριακή: Γλέντι νεόνυμφων 
Δευτέρα: Η πίτα της νύφης 
Κυριακή: "Πστρόφια" 
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- Γλέντι ανδρών σε μαγαζιά. 
- Γλέντια οιγογενειακά, συγγενικά, φιλικά στα σπίτια. 

1.4. Λόγος δημιουργίας χορευτικών γεγονότων 

Κάθε χορευτικό γεγονός ως πραγματικότητα ξεχωριστή έχει δικό της 
λόγο. Ο λόγος, η δημιουργία χορευτικών γεγονότων, σχετίζεται: 

- Με το χριστιανικό εορτολόγιο: Πάσχα, Ανάληψη, γιορτή πολιούχου, 
γιορτές αγίων, Κυριακές, Χριστούγεννα, Απόκριες. 

- Με γεγονότα προσωπικής ζωής ορόσημα (βάφτιση, αρραβώνας, γά
μος, στράτευση). 

- Με την επαγγελματική ζωή: αγροτική καλλιέργεια (φύτεμα αμπε
λιών), κτηνοτροφία (γιορτή Αναλήψεως). 

- Με ανάγκες της καθημερινής ζωής, όπου ο χορός είναι αποτέλεσμα 
συνάντησης σε σπίτια και σε μαγαζιά. 

Με την ταξινόμηση των στοιχείων τα οποία αφορούν το χώρο και το 
χρόνο του χορού δείχνεται ότι: 

Ι. Πρόκειται για μία άλλη διάσταση του χορού, η οποία αφορά τη σχέ
ση των συμμετεχόντων με το χώρο και το χρόνο, όπου λαμβάνει χώρα 
αυτή η διαδικασία. 

II. Παρατηρείται κατ' αρχήν μία καθιέρωση περιβαλλοντικών συνθηκών 
η οποία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως η κοινωνικά αρμόζουσα, δηλαδή ότι 
η καθιέρωση αυτή λαμβάνει χώρα υπό τους όρους συγκεκριμένης εποχής 
και περιοχής. 

III. Η καθιέρωση αυτή σχετίζεται με το λόγο δημιουργίας του χορού, 
με τη διευκόλυνση της συνάντησης, της επαφής και της ανάπτυξης της 
χορευτικής διαδικασίας. 

IV. Αυτό σημαίνει ότι η συνάντηση για χορό, όπως εμφανίζεται, δη
μιουργείται υπό τους πολιτισμικούς όρους της εποχής και της περιοχής 
και εξυπηρετεί πολιτισμικές ανάγκες υπ' αυτούς τους όρους. Αυτό ση
μαίνει ότι και ο χρόνος μετριέται και βιώνεται σύμφωνα με τις συνθήκες 
ζωής, δηλαδή άλλοι καιροί, άλλη διαδικασία και άλλες ανάγκες επαφής, 
συνάντησης, επικοινωνίας. 
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ΚΕΦΑΛ. 2. ΣΥΝΤΑΞΗ: ΣΥΝΑΞΗ, ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 

2.1. Σύναξη στο χορό 

Ο όρος σύνταξη εννοεί το σύνολο των στοιχείων τα οποία διαμορφώ
νουν κατ' αρχήν τη χορευτική διαδικασία, δηλαδή την προσέλευση των 
ανθρώπων στο χώρο του χορού, τη θέση που παίρνουν στο χώρο, την έ
ναρξη του χορού και τη διαδικασία ανάπτυξης του. Όλα αυτά εμφανίζο
νται σύμφωνα με τον τύπο του χορού. Με τη συστηματοποίηση των 
στοιχείων επιδιώκεται να φανεί εάν υφίσταται λόγος συντακτικής και τ ι 
περιφρουρείται κατά τη χορευτική διαδικασία. 

Τη σύναξη στο χορό την εξετάζουμε σε σχέση με: 
α) Το γενικό χορό 
Αφορμή για σύναξη σε τέτοιο γεγονός χορού μπορεί να είναι το έθιμο, 

η μουσική ή το ειδικό, καθιερωμένο, χτύπημα του τούμπανου ή απλά μια 
γιορτινή ημέρα, π.χ. Κυριακή. 

β) Το γλέντι 
Η σύναξη για το γλέντι σχετίζεται με τη μεσολάβηση ή όχι πρόσκλη

σης. 
Στην περίπτωση που μεσολαβεί πρόσκληση - βάφτιση, αρραβώνας, 

γάμος - η ώρα σύναξης γίνεται γνωστή μέσω προφορικής πληροφόρησης, 
π.χ. μέσω του "ντελάλη" που ανακοινώνει την ώρα της σύναξης από το 
καθιερωμένο σημείο του χωριού. 

Όταν δεν μεσολαβεί πρόσκληση, το γλέντι είναι συνήθως αυθόρμητο. 
Πρόκειται δηλαδή για χορευτικό γεγονός, το οποίο δημιουργεί συγκεκρι
μένη συντροφιά. 

2.1.2. Θέση συναχθέντων στο χώρο 

α) Γενικός χορός 
Στο γενικό χορό παρατηρείται η παρακάτω εικόνα: 
α) Ο κύκλος του χορού στήνεται στο κέντρο του χώρου. 
β) Οι οργανοπαίχτες της ζυγιάς εμφανίζονται εσωτερικά του χορού, 

ενώ της κομπανίας εσωτερικά ή εξωτερικά του κύκλου. 
γ) Η θέση των θεατών είναι πάντα εξωτερικά του κύκλου. Άλλοι στέ

κονται κοντά στο χορό όρθιοι και άλλοι σε απόσταση, καθιστοί και όρ
θιοι. Στην περίπτωση που ο χορός αφορά μαγαζί οι πλησιέστεροι προς 
το χορό είναι καθιστοί, οι έξω από αυτούς συνήθως είναι όρθιοι και άλλοι 

213 



κάθονται πιο μακριά σε πέτρινα πεζούλια. Τα παιδιά παίζουν, περιφέρο
νται, ή δημιουργούν αυτόνομες ομάδες χορού. 

β) Γλέντι 
Το γλέντι διαμορφώνεται ως εξής σε κλειστό και σε ανοικτό χώρο: 
α) Κλειστός χώρος: Σε κλειστό χώρο αφαιρούνται συνήθως τα τρα

πέζια από το χώρο. Ö χορευτικός κύκλος γίνεται στο κέντρο του χώρου. 
Οι οργανοπαίχτες της κομπανίας βρίσκονται έξω από τον κύκλο, και 

σπάνια μόνο ο οργανοπαίχτης πνευστού μπαίνει και μέσα στον κύκλο. 
Οι θεατές είναι καθιστοί γύρω από τον κύκλο, αλλά και όρθιοι γύρω 

από τους προηγούμενους. 
Τα πρόσωπα που συνδράμουν στις ανάγκες του γεγονότος, όπως μά

γειροι, σερβιτόροι, κεραστές, διαμορφωτές χώρου, συνήθως είναι όρθιοι 
και συχνά περιφέρονται προσφέροντας υπηρεσίες. 

Τα παιδιά άλλοτε παρακολουθούν το χορό, άλλοτε παίζουν έξω από 
αυτόν τον χώρο και άλλοτε χορεύουν σε διπλανό χώρο. 

β) Ανοιχτός χώρος: 
Σε ανοιχτό χώρο η διάταξη είναι κατά βάση η ίδια με αυτή του γενι

κού χορού, όπου συμμετέχει μαγαζί, δηλαδή στο γλέντι πάντα υπάρχουν 
τραπέζια, καθίσματα, σερβίρεται κρασί κ.λπ. Σε όλες αυτές τις περι
πτώσεις αυτοί οι οποίοι δεν είναι στον κύκλο του χορού φροντίζουν 
διαρκώς ώστε ο χορός να κινείται με άνεση χωρίς να εμποδίζεται. 

2.1.3. Συμμετοχή οργανοπαιχτών 

Σε όλα τα χορευτικά γεγονότα, με εξαίρεση τις "πρώτες" ώρες του 
χορού στην Αγάπη το Πάσχα, μπορεί να συμμετέχουν οργανοπαίχτες. 
Οι οργανοπαίχτες φροντίζουν να είναι στο χώρο του χορού συνήθως 
πριν από τη σύναξη των συμμετεχόντων. 

Εξαίρεση αποτελούν γλέντια στα οποία προσκαλούνται οι οργανο
παίχτες κατά τη διάρκεια τους, π.χ. γλέντι ανδρών σε μαγαζί. 

2.2. Σύνταξη στο χορό 

Ο όρος σύνταξη στο χορό εννοεί τη σχηματοποίηση του χορού και τις 
αρχές με βάση τις οποίες αρχίζει και αναπτύσσεται. Έτσι εδώ παραθέ
τουμε τα στοιχεία τα οποία δείχνουν τις αρχές βάσει των οποίων δη
μιουργείται και αναπτύσσεται ο χορός. 

2.2.1. Χορευτικό σχήμα 

Η έναρξη κάθε χορευτικού γεγονότος γίνεται με τη σχηματοποίηση ε
νός ανοιχτού κύκλου. Η ανάπτυξη του χορού μπορεί να οδηγήσει στη δη-
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μιουργία δύο, τριών και τεσσάρων κύκλων κάι μόνο στην περίπτωση γε
νικού χορού. 

Πιο αναλυτικά, ένας ανοιχτός κύκλος αφορά διαρκώς τα χορευτικά 
γεγονότα: βάφτισης, αρραβώνα, γάμου και όλα τά χορευτικά γεγονότα 
τά οποία ανήκουν στην κατηγορία "γλέντι". 

Σχηματισμός δύο, τριών και τεσσάρων ομόκεντρων κύκλων συμβαίνει 
μόνο σε χορευτικό γεγονός το οποίο αφορά το κοινωνικό σύνολο και ό
ταν η συμμετοχή στο χορό είναι μεγάλη. Η σχηματοποίηση αυτή δη
μιουργείται σαν διάσπαση του ενός κύκλου, π.χ. Πάσχα, ή δημιουργείται 
κατά τη διάρκεια του χορού λόγω του ότι επιθυμούν πολλοί να χορέ
ψουν, δηλαδή να γίνουν κορυφαίοι του χορού. Τέτοια σχηματοποίηση α
φορά χορευτικά γεγονότα: Πάσχα, Απόκριες, γιορτές, Κυριακές. 

2.2.2. Έναρξη του χορού 

Η έναρξη του χορού και τα πρόσωπα τα οποία δημιουργούν τον εναρ
κτήριο χορευτικό κύκλο διαφοροποιούνται ως προς το χορό κατ' έθιμο 
και το χορό που γίνεται για άλλους λόγους. 

2.2.2.1. Έναρξη του χορού με βάση τις κατ'έθιμο ν αρχές 

Η έναρξη τέτοιου χορού γίνεται σε συγκεκριμένο χρόνο. Ο πρώτος 
του χορού είναι συγκεκριμένο πρόσωπο και χορεύει συγκεκριμένο τρα
γούδι. Τα πρόσωπα τα οποία σχηματίζουν αυτόν τον χορευτικό κύκλο 
πιάνονται στον χορευτικό κύκλο με βάση τις αρχές που σχετίζονται με 
το έθιμο (βλ. Α' μέρος 2.1. και 2.11). Ο χορός συνεχίζεται με βάση τις 
γενικές αρχές, δηλαδή αρχές οι οποίες κατά βάση διέπουν το φαινόμε
νο. 

2.2.2.2. Έναρξη του χορού με βάση τις γενικές αρχές του χορευτικού 
φαινομένου 

Η έναρξη κάθε χορευτικής πράξης σχετίζεται με το γεγονός στο οποίο 
εντάσσεται ο χορός. Η στιγμή της έναρξης και το πρόσωπο που προβαί
νει στην πράξη είναι θέμα που συνδέεται με προσωπικές διαθέσεις και 
επιλογές. Τα πρόσωπα τα οποία δημιουργούν τον εναρκτήριο χορευτικό 
κύκλο συνήθως βρίσκονται σε σχέση με το πρόσωπο που "ανοίγει" το 
χορό, δηλαδή αποτελούν συντροφιά. Απαραίτητη σχεδόν θεωρείται η 
συμμετοχή τριών τουλάχιστον προσώπων, χωρίς να αποκλείονται τα 
δύο. Η συντροφιά μπορεί να αποτελείται μόνο από μέλη μιας οικογέ
νειας ή συγγένειας, ή φιλίας ή να είναι σύνθεση τέτοιων μελών. Μπορεί 
να είναι κάτοικοι του χωριού, ή κάτοικοι γειτονικού χωριού ή να είναι συ
ντροφιά ατόμων από δύο και παραπάνω χωριά. 

Η θέση των φύλων στο χορευτικό κύκλο δεν είναι αυστηρά προσδιο
ρισμένη. Συνήθως στην αρχή του κύκλου πιάνονται άνδρες, ακολουθούν 
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γυναίκες και πάλι άνδρες. Γενικά η θέση των φύλων στον κύκλο σχετίζε
ται με τον τύπο του χορού, με το λόγο για τον οποίο χορεύουν, με τις ε
πιλογές, με τη σύνθεση της συντροφιάς, με τις διαπροσωπικές σχέσεις 
και με τις χορευτικές ανάγκες του πρώτου χορευτή. 

Σε χορό τύπου γλεντιού, όταν η "συντροφιά" που "ανοίγει' το χορό εί
ναι πολυάριθμη, και συμμετέχει ένα φύλο, τότε το χορό "ανοίγει' συνή
θως το πρόσωπο της συντροφιάς το οποίο είναι το πιο σεβάσμιο. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση όπου υπάρχει πρόσωπο ηλικιωμένο, από 
σεβασμό προς την ηλικία του συνήθως αυτό ανοίγει το χορό. Είναι θέμα 
όμως και του ίδιου του προσώπου να επιλέξει πότε θέλει να χορέψει 
μπροστά. 

Στην περίπτωση χορού όπου η συντροφιά αποτελείται από άνδρες 
και γυναίκες πάντα ανοίγει το χορό γυναίκα. Συνήθως η γυναίκα αυτή εί
ναι πρόσωπο που μέσω του χορού πρέπει να τιμηθεί ιδιαίτερα, για πα
ράδειγμα μπορεί να είναι πρόσωπο που βρίσκεται σε ηλικία γάμου ή φι
λοξενούμενο πρόσωπο ή το πιο ηλικιωμένο γυναικείο πρόσωπο της πα
ρέας. 

"Άμα δε τον τιμήσουμι αυτήν τ'ν ώρα πότι θα τον τιμήσουμε 
Έτσι, το πρόσωπο το οποίο ανοίγει το χορό σημαίνει ότι τιμάται ε

κείνη τη στιγμή από τη συντροφιά του. 
Πολλές φορές είναι αυτονόητο για τη συντροφιά ποια από τις γυναί

κες του κύκλου θα ανοίξει το χορό. Για παράδειγμα στην περίπτωση ό
που αυτός ο χορός αφορά οικογένεια, το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι 
η μητέρα ή η υποψήφια προς γάμο κόρη ή η μεγαλύτερη παντρεμένη α
δερφή κ.λπ., είναι θέμα δηλαδή που σχετίζεται με λόγους που αφορούν 
την οικογένεια. 

Εδώ οφείλουμε να επισημάνουμε ότι κάθε άτομο το οποίο χορεύει 
στην πρώτη θέση λαμβάνει κατ' αρχήν υπ' όψη του το λόγο για τον οποίο 
γίνεται ο χορός, που σημαίνει ότι η παραμονή του στην πρώτη θέση είναι 
ανάλογη με τις ανάγκες του χορού, όπως έχει προαναφερθεί. Η χορευτι
κή του εμφάνιση επιδιώκεται να εντάσσεται στο πλαίσιο της χορευτικής 
παράδοσης. Εμφάνιση που είναι έξω από αυτό το πλαίσιο υφίσταται αρ
νητικά σχόλια. Αυτό σημαίνει ότι επιδίωξη κάθε ατόμου είναι να χορεύει 
στον ορίζοντα της τοπικής αντίληψης. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαγο
ρευτική διάταξη, αλλά ότι τα εν λόγω άτομα διαμορφώνουν και συμμορ
φώνουν το χορό τους από την πολύ τρυφερή ηλικία σύμφωνα με την α
ντίληψη που επικρατεί. Σοβαρή επίπτωση θα μπορούσε να έχει χορευτική 
συμπεριφορά η οποία εκτρέπει το χορό και ενοχλεί την αξιοπρέπεια των 
άλλων. Όμως από τις μαρτυρίες φαίνεται ότι σχεδόν απουσιάζουν τέ
τοια στοιχεία. Με όλα αυτά δείχνεται ότι η αισθητική του χορού περι
φρουρείται από την ηθική του χορού και" ότι με βάση τις αρχές της ίσο

ι. Βλ πρ. 28 και πρβλ πρ. 2, 5, 32 
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τιμίας κάθε άτομο χορεύει ελεύθερα στον ορίζοντα της τοπικής αντίλη
ψης περί αισθητικής και ηθικής του χορού. 

2.2.3. Διαδικασία εναλλαγής των συγχορευτών στην πρώτη θέση του 
κύκλου 

Βασική αρχή είναι ότι κάθε χορευτής θα χορέψει και στην πρώτη θέση 
του κύκλου με βάση τη θέση του σ'αυτόν, δηλαδή ο πρώτος κατά βάση 
γίνεται τελευταίος, ο δεύτερος γίνεται πρώτος και ούτω καθ' εξής. 

Σε όλες όμως τις περιπτώσεις χορού τύπου γλεντιού, όπου χορεύουν 
άνδρες και γυναίκες, προηγούνται των ανδρών οι γυναίκες στην πρώτη 
θέση. Αυτό γίνεται με βάση τη θέση που έχουν στον κύκλο ή με βάση τις 
αμέσως προηγούμενες αναφορές. Είναι θέμα το οποίο αφορά τη συ
ντροφιά και τις εκφραζόμενες επιθυμίες, για παράδειγμα μπορεί κά
ποιος χορευτής να εκφράσει την επιθυμία να χορέψει τελευταίος. 

Ο σεβασμός προς την ηλικία, την ιδιότητα ή την έκφραση προσωπι
κής επιθυμίας είναι κατά βάση η αρχή η οποία διέπει την εναλλαγή των 
προσώπων στην πρώτη θέση. 

Συμβαίνει και πρόσωπο εκτός του χορευτικού κύκλου να πάρει την 
πρώτη θέση, εφ' όσον ο πρώτος του παραχωρεί μέρος του χορού του. 

2.2.4. Είσοδος θεατών στο χορό 

Η είσοδος στο χορευτικό κύκλο προσώπων που μέχρι εκείνη τη στιγ
μή είναι θεατές παρουσιάζει διαφοροποίηση. 

Σε χορό που αφορά κοινωνικό σύνολο κάθε άτομο το οποίο επιθυμεί 
να χορέψει έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να μπει στο χορό, υπό τον 
όρο ότι θα πιαστεί στο τέλος του κύκλου. Κάθε συντροφιά έχει επίσης 
δικαίωμα να συμμετέχει στο χορό υπό την προϋπόθεση ότι πιάνεται στο 
τέλος του κύκλου και δεν εμποδίζει τη ροή του χορού. Έχει δικαίωμα ε
πίσης κάποια συντροφιά να δημιουργήσει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ομό
κεντρο κύκλο μέσα ή έξω από τον αρχικό. Η θέση του καινούργιου κύκλου 
προσδιορίζεται από τη θέση των οργανοπαιχτών, με τους οποίους συνη
θίζεται να βρίσκεται πλησιέστερα ο αρχικός κύκλος. Σε τέτοια περίπτω
ση επιδιώκεται η παράλληλη και στο ίδιο ύψος χορευτική κίνηση των 
πρώτων χορευτών. Η παραγγελία τραγουδιού δίνεται από τον πρώτο χο
ρευτή του αρχικού κύκλου. 

Κάθε άτομο εκτός χορευτικού κύκλου διατηρεί το δικαίωμα να γίνει 
δεύτερος χορευτής οποιαδήποτε στιγμή προκειμένου να "κράτησε? κά
ποιον πρώτο χορευτή. Τέτοια πράξη σχετίζεται με λόγους που αφορούν 
διαπροσωπική σχέση. 

- Το πανηγύρι αποτελεί εξαίρεση. Εδώ συνήθως ο χορός γίνεται σε έ
ναν κύκλο όπου συμμετέχει "συγγένεια', "σόΓ και αφού τελειώσει ο χο
ρός μιας συντροφιάς, ακολουθεί ο χορός της επόμενης. Συμβαίνει όμως 
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συνήθως στο τέλος της συντροφιάς η οποία χορεύει εκείνη τη στιγμή να 
πιάνονται ένα ή δύο άτομα ως αντιπρόσωποι της επόμενης συντροφιάς, 
προκειμένου να "πιάσουν σειρά για χορό' ή να πιάνεται και ολόκληρη η 
επόμενη συντροφιά. 

Με τα παραπάνω δείχνεται ότι: 
Ι. Η διαδικασία σύναξης, σύνταξης, έναρξης και ανάπτυξης του χορού 

διεξάγεται εύρυθμα με βάση τη σιωπηρή γλώσσα του χορού, η οποία α
φορά πολιτισμικούς κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για εύρυθμες 
κοινωνικές επαφές. 

II. Η ευρυθμία και κανονικότητα λαμβάνει χώρα υπό τους πολιτισμι
κούς όρους της συγκεκριμένης εποχής και περιοχής. 

III. Οι πολιτισμικοί αυτοί κανόνες, η συντακτική του χορού, εξελίσσε
ται και μεταδίδεται ως πολιτισμική παράδοση. 

IV. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για κώδικες που αφορούν την πολιτι
σμική αυτή παράδοση. 

V. Έτσι, ο χορός λαμβάνει χώρα ως διαδικασία η οποία εξελίσσεται 
και αναπτύσσεται υπό τους όρους της συντακτικής, η οποία δείχνει ότι ο 
χορός γίνεται σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και συνθήκες, οι οποίες α
φορούν: 

α) Το φυσικό πλαίσιο, δηλαδή τις συνθήκες του χώρου, π.χ. την αρχι
τεκτονική, την κατανομή του χώρου, το διάκοσμο κ.λπ. 

β) Το λόγο δημιουργίας και την περίσταση του χορού, για παράδειγμα 
χορός στην αγάπη: σοβαρή γιορτή, ευρεία συμμετοχή, άνοιξη, τραγούδια 
κ.λπ. 

γ) Λόγους που σχετίζονται με την κοινωνική διαστρωμάτωση, για πα
ράδειγμα ο χορός μπορεί να αφορά άνδρες στα μαγαζιά, κορίτσια στα 
προικιά της νύφης κ.λπ. 

δ) Λόγους που σχετίζονται με την πολιτιστική δομή, για παράδειγμα 
ο χορός μπορεί να αποτελεί μέρος μιας γενικότερης πολιτισμικής έκ
φρασης και έτσι να διατηρεί χωροχρονικές σχέσεις με τη γενικότερη συ
ντακτική, για παράδειγμα ο χορός της νύφης πριν από τη στέψη βρίσκε
ται σε σχέση και με τη συντακτική της διαδικασίας του γάμου κ.λ.π. 

VI. Όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν τη δημιουργία χορού, εντάσ
σονται στη διαδικασία του χορού, κωδικοποιούνται και διαμορφώνουν 
την παράδοση του χορού, που σημαίνει ότι η πολιτισμική κανονολογία 
του χορού εντάσσεται στη διαδικασία της χορευτικής συνάντησης, επα
φής και επικοινωνίας. 

VII. Έτσι η δημιουργία και ανάπτυξη της χορευτικής διαδικασίας, η ο
ποία διαμορφώνεται και θεμελιώνεται υπό τους όρους μιας πολιτισμικής 
παράδοσης, προβάλλει, όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, κά
ποιες πτυχές της κοινωνικής δομής, για παράδειγμα προβάλλει την οικο
γενειακή οργάνωση, την οργάνωση της συγγένειας κ.λπ. Όλα αυτά ση
μαίνουν ότι στον ορίζοντα αυτόν λαμβάνουν χώρα: 
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α) Η σύνθεση της συντροφιάς του χορού, (για παράδειγμα σύνθεση 
σε σχέση με την ηλικία, ή σε σχέση με το φύλο, ή σε σχέση με τη συγγέ
νεια ή σε σχέση με τον αριθμό των χορευτών κ.λπ.). 

•β) Οι σχέσεις, δηλαδή η φύση των σχέσεων (για παράδειγμα ποιο ά
τομο τιμάται κατ' εξοχήν, με αποτέλεσμα να είναι το άτομο που ανοίγει 
το χορό κ.λπ.). 

γ) Οι ρόλοι, για παράδειγμα ο χορός εμπεριέχει εξειδικευμένους ρό
λους όπως του πρώτου, του δεύτερου χορευτή κ.λπ. 

VIII. Η εξέταση των στοιχείων δείχνει ότι η διαδικασία του χορού εμ
φανίζει παραλλαγές, δηλαδή χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια μπορεί να 
συμβούν αυθόρμητες, έκτακτες εκδοχές οι οποίες όμως εντάσσονται στη 
συντακτική, για παράδειγμα η είσοδος θεατή στον κύκλο του χορού προ
κειμένου να κρατήσει το συγκεκριμένο πρόσωπο που χορεύει στην πρώ
τη θέση. Τέτοιες εκδοχές σχετίζονται με κώδικες επικοινωνίας στο χορό 
και δεν διασπούν την ευρυθμία. 

Διάσπαση προκαλείται κύρια με την προσβολή της αξιοπρέπειας του 
άλλου προσώπου, όπως αυτό εμφανίζεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο 
«Φιλονικίες στο χορό». 

IX. Με το σύνολο των προαναφερθέντων γίνεται φανερό ότι: α) η συ
ντακτική του χορού είναι αρχές, πολιτισμικοί κώδικες οι οποίοι βρίσκο
νται σε σχέση με ένα σύνολο στοιχείων όπου προεξάρχουσα θέση κατέ
χει η περιφρούρηση της αξιοπρέπειας του ατόμου και της ισοτιμίας η ο
ποία χαρακτηρίζει το χορό, β) η δημιουργία και ανάπτυξη της χορευτικής 
διαδικασίας λαμβάνει χώρα ως συμμετοχή ατόμων κοινής πολιτισμικής 
παιδείας. 
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ΚΕΦΑΛ. 3. Ο ΧΟΡΟΣ ΩΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Κάθε γεγονός χορού είναι μία ξεχωριστή πραγματικότητα η οποία έ
χει το δικό της λόγο δημιουργίας. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα γίνονται 
από κοινού δράστες σ' αυτή τη διαδικασία λόγω κάποιου κοινού λόγου. 
Πέραν όμως του κοινού λόγου συμμετοχής απαιτείται να απαντηθεί το ε
ρώτημα εάν υφίστανται για κάθε συμμετέχων άτομο και προσωπικοί λό
γοι συμμετοχής. 

Έτσι, εδώ εξετάζονται παράγοντες οι οποίοι διαμορφώνουν τον κοινό 
λόγο συμμετοχής στο χορό, αλλά και προσωπικούς λόγους, οι οποίοι α
φορούν προσωπικές ανάγκες συμμετοχής. 

Κεντρικό ερώτημα, το οποίο οφείλει να απαντηθεί εδώ, είναι εάν ο 
χορός είναι μία διαδικασία που γίνεται τώρα με τη συμμετοχή και τη 
δράση των ανθρώπων υπό τους όρους της ελεύθερης επιλογής και από
φασης. 

3.1. Κοινός λόγος συμμετοχής στο χορό 

Κάθε χορευτικό γεγονός έχει τη δική του κατάλληλη στιγμή, τη δική 
του περίσταση, τη δική του επικαιρότητα, τη δική του ευκαιρία, το δικό 
του καιρό. Ο καιρός δηλαδή κάθε χορευτικού γεγονότος βρίσκεται σε 
σχέση με τον κοινό λόγο συμμετοχής. Ο κοινός λόγος συμμετοχής μπο
ρεί να αφορά: 

Ι) Έθιμο, για το οποίο η γενική αντίληψη είναι ότι: " Έτσ' τάβραμι έτσ' 
θα τ' αφήσουμίΛ , που σημαίνει: " Έτσ' τάβραμι', ότι υπήρχαν πριν από 
μας, τα συναντήσαμε "έτσ", δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, τον κανόνα, τις 
αρχές και ζούμε μ' αυτά. " Έτσ' Θα τ' αφήσουμί': δεν τα αλλάζουμε, γιατί 
είναι επίκαιρα και στη δική μας ζωή, γιατί έχουν νόημα, λόγο να συνεχί
σουν να υπάρχουν στη ζωή μας. "Θα τ'αφήσουμί': δηλαδή στη ζωή, σ' αυ
τούς που έρχονται μετά από μας, "θα τ' αφήσουμί': χωρίς δέσμευση, 
χωρίς συμβόλαιο. 

Δηλαδή πρόκειται για παράδοση τρόπου ζωής, έκφρασης, αρχών, α
ντιλήψεων από τη μία γενιά στην άλλη. Η παράδοση γίνεται απλά, φυσι
κά, στη βάση της καλλιέργειας κοινής πολιτισμικής παιδείας. 

II) Γεγονός χορού που σχετίζεται με τη διάκριση των ημερών, π.χ. 
" Του καλούσι η μέρα'.2 Η "μέρα' γίνεται κοινός λόγος συμμετοχής, γιατί 

Ι Βλ οπ π. Α' μέρος κεφ 6.2 

2 Αυτόθι 
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είναι διακρινόμενη, είναι διαφοροποιημένη από τις άλλες ημέρες. Έχε 
δικό της λόγο, νόημα, περιεχόμενο σε σχέση με τη ζωή. Η "μέρα' η ίδκ 
προσκαλεί, στέλνει κάλεσμα για συμμετοχή, γιατί είναι "μέρα χρου 
vwpót. Είναι "μέρα πόρχιτι νια βουλά του χρόνου'. Είναι ημέρο 
"ξιχωριστή', "σμαδιακή', δηλαδή είναι ημέρα διακρινόμενη, είναι σημάδ 
για τη ζωή, σημαδεύει τη ζωή. Έχει δηλαδή δικό της μήνυμα. 

Αυτό δείχνει ότι το κάλεσμα της μέρας αναφέρεται σε τέτοια έκφρα
ση ζωής συνταιριασμένης με την ιδιαιτερότητα, με το χαρακτήρα, με τον 
εορταστικό λόγο της μέρας. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μέρες δεν είναι το 
ίδιο, αλλά διαφοροποιούνται, διακρίνονται και ότι ο τρόπος ζωής βρίσκε
ται σε αρμονία με τα στοιχεία που καθιστούν αυτή τη μέρα γιορτινή, μέ
ρα κοινωνικής συνάντησης και επαφής και μέσω του χορού. Δηλαδή η 
μέρα προσκαλεί σε γιορτινή έκφραση, σε χορευτική συνάντηση. 

III) Η κοινή αντίληψη ότι ο χορός αποτελεί μέσον εφέλκυσης δυνά
μεων του καλού: "Χουρεύαμι απού λίγου ούλοι για του καλά'.'1' Με τον ό
ρο "Χουρεύαμί' στην εν λόγω περιοχή εννοείται χορεύω πρώτος στον 
κύκλο. "Χουρεύαμι απού λίγου ούλοι', δηλαδή το μέτρο είναι ο άνθρω
πος, "ούλοι'. Είναι χορός για όλους επί ίσοις όροις και "απού λίγου', 
διότι ο κοινός λόγος συμμετοχής είναι "για του καλά'. Αυτό το "καλά' 
του χορού αφορά τον καθένα προσωπικά. Είναι "καλά' για κάθε πρόσω
πο που θα σύρει το χορό. Έτσι «το καλό» αποτελεί κοινό λόγο συμμετο
χής. 

IV) Συνδρομή στο γεγονός για το οποίο γίνεται χορός, π.χ.: 
"Παντρεύ' ου άλλους του πιδί τ' κι μας καλεί, γιατ' έχει χαρά. Ά
μα δε πάμε ιγώ, ισύ, ου άλλους, πώς θα γίν(ει) ου γάμους; Νια 
φουρά παντρεύιτι του πιδί τ'. Ικεί θα δείξεις πόσου του ν ικτιμάς. 
Θα βουηθήσεις, θα τραγδήσεις, θα χουρέψεις να δώις ζουή"?-
Αυτή η "χαρά" έχει ανάγκη συνδρομής, σύμπραξης, συμμετοχής για να 

"γίν(ει)', να φανερωθεί, να μεγαλώσει. Μέσω της συμμετοχής, αλλά και 
του τρόπου συμμετοχής, "θα δείξεις πόσου τουν ικτιμάξ', δηλαδή θα 
"δείξεις", θα φανερώσεις, θα αποκαλύψεις, θα αποδείξεις, θα δηλώσεις 
όχι μόνο ότι τον εκτιμάς αλλά και "ποσού' εκτιμάς αυτόν που έχει τη χα
ρά. Αυτό το "ποσού' σχετίζεται και με τον τρόπο συμμετοχής, δηλαδή 
"θα βουηθήσεις, θα τραγδήσεις, θα χουρέψεις" και έτσι αυτές οι πράξεις 
θα φανερώσουν το "πόσου'. Αυτό το "πόσου' έχει σχέση και με την προ
σφορά ζωντάνιας: "να δώις ζουή', δηλαδή να συμβάλλεις σ' αυτήν την 
πραγματικότητα μέσω της προσωπικής σου έκφρασης, έτσι ώστε να 
συμβάλλεις στο μεγάλωμα της χαράς. Όλα αυτά σημαίνουν ότι πολλές 
φορές κοινός λόγος συμμετοχής είναι η συνδρομή στο γεγονός, η αλλη-

1. Βλ. on π Α' μέρος κεφ. 2.1 
2 Βλ οπ π Α' μέρος κεφ 6.2 
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λεγγύη, η συμπαράσταση, η συμπάθεια, η συμμετοχή και μέσω του χο
ρού. 

3.2. Προσωπικοί λόγοι συμμετοχής. Χορός ως γενετική διαδικασία 

Κάθε χορευτικό γεγονός, ως συγκεκριμένη πραγματικότητα, ως διαδι 
κασία που γίνεται τώρα, από συγκεκριμένους ανθρώπους και σε συγκε
κριμένο χώρο, αφορά κάθε πρόσωπο το οποίο συμμετέχει τώρα, ως τω
ρινή πραγματικότητα εαυτού, δηλαδή ως σκέψεις, ως επιλογή για συμ
μετοχή ή μη συμμετοχή. Έτσι η συμμετοχή και ο τρόπος συμμετοχής γί
νεται κύρια στη βάση προσωπικών αντιλήψεων, σκέψεων, επιθυμιών, 
προσδοκιών τώρα. Για παράδειγμα: 

I) Η συμμετοχή μπορεί να οφείλεται στην ανάγκη η οποία σχετίζεται 
με την κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου. Ως τέτοια υπόσταση το άτο
μο επιθυμεί να συμμετέχει στο χορό, εφ' όσον ο χορός είναι τόπος κοι
νωνικής συνάντησης, την οποία περιγράφουν οι όροι χαρά, διασκέδαση, 
επαφή, ενθουσιασμός, ζωντάνια. Οι ίδιοι, θέλοντας να επισημάνουν το 
χαρακτήρα της συνάντησης αυτής φέρνουν σε σύγκριση ζωντάνια και 
θάνατο, άνθρωπο και ζώα, π.χ.: 

"... ου άνθρουπους δε ζει για να τρώει μουναχά κι για να κ(οι)μάτι 
σα τα ζα. Γι ' αυτό είνι άνθρουπους. Άμα δε δώσεις ζουή κι στ'ς 
αλλ νους τότι γιατί ζεις ... Άμα κάνα ν ούλοι έτσ' τότι δε θα γινό
ταν τίπουτα, θά μασταν σα πιθαμέν(οι)... οι ζουντανοί είνι ζουντα-
νοί κι αυτάνα είνι τς ζουής") 
"Τότι άμα δε κβιντιάσ', δε ρθει σ' επαφή, δε τραγδήσ', δε χουρέψ' 
τι θα κάν(ει) θα πέσ' καταή κι θα πιριμέν(ει) πότι θα πιθάν(ει) ...;®-
Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο ίδιος ο χορός ως κοινωνικό γεγονός γίνεται 

προσωπικός λόγος για συμμετοχή με βάση τις προσωπικές αντιλήψεις 
για την κοινωνική υπόσταση του ανθρώπου και με βάση τις προσωπικές 
ανάγκες για επικοινωνία και επαφή. 

II) Λόγος συμμετοχής μπορεί να είναι το αρέσκειν, εφ' όσον: "μας άρι-
σε κι πααίναμι".3 Το "μας" αφορά εμένα και ό?ους. Η φράση αυτή δείχνει 
όρεξη, επιθυμία, θέλω και το δείχνει σε χρόνο διάρκειας, δηλαδή μας ά
ρεσε και πηγαίναμε διαρκώς. Το "πααί»αμί' δείχνει ότι εμείς ως εαυτός 
"πααίναμι'. Δεν μας πήγαινε κάποιος άλλος. Δείχνει αυτενέργεια, από
φαση, δηλαδή δείχνει ότι εγώ πηγαίνω στο χορό επειδή μου αρέσει. 

III) Προσωπικοί λόγοι συμμετοχής μπορεί όμως να διαμορφώνονται 
και τώρα και να αφορούν τον τρόπο συμμετοχής ή και την μη συμμετοχή. 

1 Βλ όπ π Α' μέρος κεφ 6 2 

2 Βλ αυτόθι 

3 Βλ πρ 36 και πρβλ. πρ. 25, 26, 28, 39, 36, 41, 33, 3 Γ 28, 26, 5, 2 
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Και το ίδιο χορευτικό γεγονός, ως διαδικασία η οποία λαμβάνει χώρα 
αυτή τη στιγμή, μπορεί να γίνει παράγοντας διαμόρφωσης προσωπικών 
λόγων και να οδηγήσει σε λήψη αποφάσεων τώρα, όπως: 

α) Απόφαση η οποία αφορά αισθητικές ανάγκες, π.χ. ανάγκη για α
κούσματα μουσικής και τραγουδιού τα οποία τα χαρακτηρίζει το όμορφο 
και ανάγκη για τη θέα όμορφου χορού κ.λ.π.,όπως δείχνεται αντίστοιχα 
στις παρακάτω μαρτυρίες. 

"Άμα αϊκούσου τα όργανα κι χάνι, όχι δε θέλου να χουρέψου 
αλλά ούτι να τ' αϊκούου"} 
"Άμα ιδού οτ' γίνιτι ντάβλαρους χουρός, δίχους σειρά κι ταξ', 
όχ(ι) να χουρέψου δε θέλου αλλά ούτι να τράου κατ' ικεί"?-

Αυτό σημαίνει ότι τώρα το ίδιο το χορευτικό γεγονός γίνεται παράγο
ντας ο οποίος αναστέλλει τη συμμετοχή και γίνεται όχι μόνο ανασταλτι
κός παράγοντας για συμμετοχή, αλλά και παράγοντας αποστροφής και 
άρνησης. Κρίσιμο σημείο το οποίο οδηγεί σε τέτοια απόφαση είναι ο αρ
νητικός επηρεασμός των αισθήσεων ακοής, "αϊκούσου', και όρασης, 
"ιδού'. Η απόφαση για μη συμμετοχή, "δε θέλοϋ', η άρνηση, η αποστρο
φή, "ούτι να τ' αϊκούού', "ούτι να τράου", δείχνουν ότι επηρεάζεται αρ
νητικά ο ίδιος ο εαυτός. 

Θετικός επηρεασμός όμως του κέντρου των αισθήσεων οδηγεί σε α
πόφαση για συμμετοχή: 

'"Άικσα τα Ταραμπούρα πό' 'πιζι... παράτσα τα γίδια, ήρθα στου 
χουριό κι χόριψα...® 

β) Απόφαση που σχετίζεται με την ανάγκη για κάλυψη, για πλήρωση 
φυσικών ενεργοποιημένων τάσεων, ορμών για έκφραση, όπως για παρά
δειγμα ανάγκη για τραγουδιστική έκφραση: 

"Μ' άρισι να τραγδάου, κι πιανουμαν κουντά σ' αυτένις π' τρα
γούδαγαν"?· 

Το "Μ' άρισι να τραγδάου' δείχνει θέληση, επιθυμία, ανάγκη, όρεξη 
για τραγούδι. Το "κι πιανουμαν κουντά σ' αυτένις π' τραγούδαγαν" δείχ
νει απόφαση για συμμετοχή και απόφαση για τον τρόπο συμμετοχής. Εί
ναι δηλαδή η απόφαση αποτέλεσμα επεξεργασίας, η οποία αφορά επι
θυμία, όρεξη για τραγουδιστική έκφραση. 

Τέτοια επιθυμία μπορεί να σχετίζεται και με ανάγκη για χορευτική 
έκφραση: 

"ιγώ ουλ(η) τ'ν ώρα ήθιλα να χουρέου. Οπ' ίβρισκα ευκιρία έ-
μπινα στου χουρό".5 

ι. Βλ. πρ 32 και πρβλ πρ 2, 29, 28, 25, 5, 25, 26, 51 

2 Βλ. πρ 2 και πρβλ πρ 32, 28, 49, 26, 24, 51, 25 

3
 Βλ. οπ. π Α' μέρος κεφ 6.3 

4 Βλ πρ 33 και πρβλ. οπ. π Α' μέρος κεφ. 3 5 

s Βλ οπ π. Α' μέρος κεφ 6 2 
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Ο χορός εδώ είναι όρεξη, επιθυμία διαρκής. Δεν φανερώνονται λόγοι 
που να αναστείλουν αυτήν την επιθυμία. Το "οπ' ίβρισκα ιυκψίοί' δείχνει 
τάση για συμμετοχή σε κάθε χορευτικό γεγονός. Αυτό δεν εννοεί όμως 
ότι άσκεπτα, χωρίς επεξεργασία ζητάει το χορό. Το "ήθιλα" σημαίνει ότι 
ξέρω πως ο χορός μού αρέσει, θέλω, επιθυμώ να χορεύω. 

Έτσι, το "μ'άρισι να τραγδάοϋ' και "ήθιλα να χουρεύοϋ' σημαίνουν ότι 
έχει προηγηθεί επεξεργασία. Έχει γίνει αυτοανακάλυψη των επιθυμιών 
και αναγνώριση της ευχαρίστησης, της ικανοποίησης την οποία προσφέ
ρει η συμμετοχή και η δράση στο χορό. 

IV) Απόφαση για συμμετοχή τώρα μπορεί επίσης να σχετίζεται και με 
ανάγκες για επαφή, επικοινωνία, συνάντηση, για έκφραση σχέσεων. 

"να ιδούμι κόσμου, να κβιντιάσουμι, να κφάσουμι αυτνούς π' 
ικτιμάμι. Τρέχαμι μι ινθουσιασμό, μι όριξ, σ' αυτάνα τα πράμα
τα") 

Να "ιδούμι κόσμου' δεν εννοεί απλά θέα, αλλά εννοεί επαφή, συνά
ντηση, επικοινωνία και τονίζεται με το "κβιντιάσουμι" και "κιράσουμί' 
αυτούς τους οποίους εκτιμάμε. Έτσι, τέτοια απόφαση την χαρακτηρίζει 
ενδιαφέρον και ενθουσιασμός. 

Τέτοιες επιθυμίες οι οποίες σχετίζονται με συνάντηση προσώπων, με 
έκφραση σχέσεων είναι προσωπικές και ως προσωπικές διαφοροποιού
νται μεταξύ των προσώπων. Η διαφοροποίηση σχετίζεται με το στάδιο 
ηλικίας (παιδί, έφηβος, ώριμος, γέρος), με την ιδιότητα (υποψήφιος για 
γάμο, νιόπαντρος, παντρεμένος, γονέας, παππούς, γιαγιά), με το επάγ
γελμα, με τη συναισθηματική κατάσταση (π.χ. ερωτευμένος κ.λ.π.). Έ
τσι, οι λόγοι συμμετοχής οι οποίοι αφορούν τέτοιες ανάγκες διαφορο
ποιούνται από πρόσωπο σε πρόσωπο, δηλαδή κάθε πρόσωπο έχει το δι
κό του, τον προσωπικό του λόγο, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται σε συ
νάρτηση και με άλλους από τους παραπάνω λόγους. Για παράδειγμα α
ναφέρονται παρακάτω περιστατικά τα οποία αφορούν τον τρόπο συμμε
τοχής νέων στο χορό, όπου στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή δείχνει 
ανάγκη επίδειξης του χορεύοντα εαυτού σε πρόσωπο αγαπητικό. Στη 
δεύτερη περίπτωση η συμμετοχή δείχνει και ανάγκη για κοινωνική κατα
ξίωση: 

"Όταν ήμαν νιαρός είχα ειπεί στου κουρίτσ' π' συμπάθαγα οτ' θ' 
αρχίσου πρώτους του χουρό να 'νι ικεί να μι ιδεί..."? 

ή 
"Νιαρός ήμαν, χονρουφύλακας κι ήρθα. μι άδεια. Γίνιταν χου-
ρός κι πήγα κι κράτσα πουλλά κουρίτσα κι χόριψαν κι έρνα 
για τ'κάθιμία απούένα τάλ'ιαρου στα όργανα"? 

1 Βλ. πρ 28 και πρβλ. πρ 32, 2, 26, 52, 30, 36, 24, 5, 6 

2. Βλ. οπ π. Α' μέρος κεφ 4 2 

3. Βλ. πρ. 51 και πρβλ. πρ 12, 13, 26, 28, 30, 32 
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Τα παραπάνω δείχνουν ότι κάθε χορευτικό γεγονός γίνεται τώρα. Εί
ναι διαδικασία η οποία γίνεται από ανθρώπους που επιθυμούν, επιλέγουν 
και αποφασίζουν να συμμετέχουν. Κινητήρια δύναμη ώθησης για συμμε
τοχή είναι ο άνθρωπος. Είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Είναι κάθε άνθρωπος 
ο οποίος δημιουργεί χορό, χορευτικό γεγονός τώρα. Έτσι το χορευτικό 
γεγονός είναι διαδικασία η οποία συμβαίνει τώρα, είναι διαδικασία γενε
τική υπό τους όρους προϋφιστάμενου συντακτικού κανόνα. Αρχή, πηγή, 
νόημα αυτής της διαδικασίας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή. 
Είναι ο άνθρωπος με επιθυμίες, επιλογές, αποφάσεις. Το χορευτικό γε
γονός δημιουργείται από ανθρώπους με σκέψη, επεξεργασία, κριτική. Έ
τσι, η συμμετοχή είναι θέμα προσωπικής επιλογής, αυτενέργειας και ε
λεύθερης απόφασης. Μέσα από τα προαναφερθέντα γίνεται φανερό ότι 
ο χορός αναγνωρίζεται ως μέσον για την κάλυψη αναγκών, δηλαδή ανα
γνωρίζεται ως μέσον που φέρνει ευχαρίστηση, ικανοποίηση, γαλήνη, ι
σορροπία. 

Έτσι η διαμόρφωση του χορού γίνεται με βάση τον κοινό λόγο και 
τους προσωπικούς λόγους συμμετοχής, οι οποίοι, διαμορφώνονται βάσει 
της προσωπικής επιλογής και απόφασης δηλαδή αυτόβουλα και αυτενερ
γά. 
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Γ' Μ Ε Ρ Ο Σ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 





ΚΕΦΑΛ. 1. ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ 

Με την εξέταση αυτού του θέματος επιχειρείται να αποκαλυφθεί εάν 
υφίσταται προτύπωση σχέσεων. Η εξέταση του θέματος θα συμβάλει 
στην καλύτερη κατανόηση των εκφράσεων και σχέσεων που εμφανίζο
νται κατά τη χορευτική διαδικασία, και θα φανεί ποια από αυτά τα στοι
χεία που διαμορφώνουν τη ζωή της καθημερινότητας μεταφέρονται στο 
χορό. Μια τέτοια αποκάλυψη έχει σημασία για το χορευτικό γίγνεσθαι 
προκειμένου να απαντηθεί το ερώτημα εάν το φαινόμενο του χορού είναι 
μέσον εξανθρωπισμού για τον άνθρωπο της συγκεκριμένης περιοχής και 
εποχής ο οποίος ζει υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ζωής. 

Για τη διαπραγμάτευση του θέματος απαιτείται να φανούν στοιχεία 
τα οποία να δείχνουν: 

α) Βασικά στοιχεία του τρόπου οργάνωσης των σχέσεων 
β) Χαρακτηριστικά των σχέσεων 
γ) Ποιοι ανθρώπινοι τύποι εμφανίζονται και ποιοι θεωρούνται ως 

πρότυπα 
δ) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των προτύπων και των όχι ακόμα 

προτύπων 
Ο τρόπος κοινωνικής οργάνωσης βασίζεται σ'ένα δίκτυο σχέσεων ό

που κυρίαρχη θέση κατέχει η συγγένεια, η οποία ακούγεται στην εν λόγω 
περιοχή με τους όρους "σόι' και "συγγένεια', όπου εννοείται το οικογε
νειακό δένδρο. 

"Πρωτ' απ' ούλα μέτραγι του σόι, του συγγένειου. Υπουστηρί-
ζουνταν τότι οι συγγινίδις. Τουν υπουλο(γ)ίζις τότι του συγγι-
νή* 

Με τον όρο "υπουστηρίζουνταν" Οι συγγενείς εννοείται η αλληλοβοή
θεια σε αγροτικές εργασίες και η παρέμβαση, η συμμετοχή και η αλλη
λεγγύη του συγγενή στην περίπτωση απρόοπτης δυσκολίας π.χ. σε πε
ριπτώσεις φιλονικίας (η οποία είναι φαινόμενο συχνό), αρρώστειας, οι
κονομικής δυσχέρειας, επαγγελματικών δυσκολιών. 

"Πρώτους έτριχι ου συγγινής και δεν υπουλό(ι)ζι τίποτε. Έβαζι 
τα στήθια τ' μπρουστά π'λέμι® 

Στο δίκτυο σχέσεων συμπεριλαμβάνονται και τα " συμπεθεριά', οι 
"κουμπαριές", οι "αδερφοποιητοΓ ή βλάμηδες" και η "φιλία". Αυτές οι 
σχέσεις επεκτείνονται και σε γειτονικά χωριά. Στο δίκτυο σχέσεων ο

ι Βλ. πρ. 28 και πρβλ. πρ. 32, 24, 26, 27, 29, 52, 2, 5, 9, 15 

2 Αυτόθι 
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φείλουμε να συμπεριλάβουμε και σχέσεις οι οποίες προκύπτουν από την 
επαγγελματική ζωή και κύρια τον εποχιακό κτηνοτροφικό νομαδισμό. 

Ο θεσμός της αδελφοποιίας1 εμφανίζεται μέχρι το 1940 περίπου, με 
φθίνουσα πορεία. 

"Παλαμίζαμι στ'ν εικόνα οτ' απού σήμιρα είμαστι αδέρφια. Τυ-
χινι σαράντα να 'νι κι να 'χνι κι μια αδιρφή". 

Αυτή τη σχέση σύμφωνα με την εντόπια αντίληψη τη χαρακτηρίζει 
σοβαρότητα και αυταπάρνηση. Οι αδελφοποιητοί θεωρούνται "παραπάν' 
άπου αδέλφια". 

Οι εν λόγω άνθρωποι ζουν στον ίδιο τόπο με κοινά κατά βάση προ
βλήματα ζωής και αντιμετωπίζουν κατ' εξοχήν δύσκολες συνθήκες ζωής, 
οι οποίες αγγίζουν τα όρια της επιβίωσης. 

'Όύλ(οι) ήμασταν φτουχοί, τρώγαμι του καθάριου ψουμί για προσφάι 
μι τ' μπουμπότα", "ζούσαμι δύστχα, δε χουρταίναμι του ψουμί"? 

' Με το όρο "δύστχα" εννοούνται ελλείψεις οι οποίες αφορούν διατρο
φή, κατοικία, ενδυμασία κ.λπ. 

Παρ' όλη όμως την "ανέχεια", τη "φτώχεια', τις ελλείψεις, αυτοχαρα
κτηρίζονται ως "κόσμους μι ζουή'. Με τον όρο "ζωή' εννοείται έκδηλη 
ζωντάνια, έκδηλη τάση για επαφή, επικοινωνία, κέφι, ευθυμία, χιούμορ... 

Αυτοχαρακτηρίζονται ως κοινωνικοί, ως άνθρωποι οι οποίοι δημιουρ
γούν με ευκολία σχέσεις και οι οποίοι συναντιούνται: 

"Ου κόσμους δε κλείνιταν στα σπίτια τ'ς..."? 
Με τον όρο «δε "κλείνιταν" εννοείται ότι δεν ήταν απομονωμένοι ούτε 

ως άτομα ούτε ως οικογένεια. Αυτό το στοιχείο γίνεται φανερό και μέσα 
από την εξέταση προηγούμενων κεφαλαίων, για παράδειγμα γίνεται φα
νερό μέσα από την ευκολία με την οποία συναντιούνται σε σπίτια, σε 
μαγαζιά, στην ύπαιθρο κατά την καθημερινή ζωή και στην εκκλησία. 

Σ' αυτό το σημείο οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι πρόκειται για 
κόσμο ο οποίος εκκλησιάζεται τακτικά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες "είναι 
κοντά στο θεό', δηλαδή πρόκειται για βαθιά χριστιανική πίστη, η οποία 
δεν εμφανίζεται ως τυπολατρεία αλλά ως κύριο χαρακτηριστικό θα μπο
ρούσε να αναφερθεί ο φόβος προς τη δικαιοσύνη του θεού, " υπάρχει θεός 
και όλα εδώ πληρώνονται' και η τάση να απευθύνουν απλά τα παράπονα 
τους προς τους αγίους, την Παναγία, το Χριστό, λες και συνομιλούν με 
κάποιον συγχωριανό τον οποίο σέβονται και απ' τον οποίο ζητούν να α
ποδώσει τα δίκαια. Αναφέρουμε εδώ ως παράδειγμα τη "συμφωνία' του 

ι Βλ πρ 32 και πρβλ. πρ 24, 26, 29, 42, 46, 48, 52, 16, 9, 11. 
Για την αδελφοποιία βλ Λουκόπουλος Δ. (1930), Ποιμενικά της Ρούμελης όπ π. σελ 

21, επ. Κολιόπουλος Γ , (1979/ Ληστές, η Κεντρική Ελλάδα στα μέσα του 19ου αιώνα, Ερ
μής. Αθήνα, σελ 254 βλ. επ Δαμιανάκος Στ , (1987), Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός 
πολιτισμός, Πλέθρον. Αθήνα, σελ 88-94, επ. Γεωργοπαπαδάκου Α., (1951) «Η αδελφο
ποιία εις την Μάνην», Λαογραφία 13, σελ 28-32, επ Λουκάτος Δ., όπ.π σελ 187 

2 Βλ. πρ 25 και πρβλ. πρ. 1, 3, 27, 32, 34, 24, 40, 43, 7, 10, 2 

3 Βλ. οπ Π Α' μέρος κεφ 2.8 
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Μακρυγιάννη με τον Αη-Γιάννη της Δεσφίνας*. 
Αυτοχαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα φιλόξενοι: 

"Τα σπίτια ήταν αν(οι)χτά. Κι γύφτους να πέρναγι του παίρναμι 
στου σπίτ'"} 

Με τον όρο "ανοιχτά σπίτια' εννοείται η τάση και η διάθεση να προ
σφέρουν φιλοξενία, όχι μόνο σε γνωστούς και φίλους αλλά ακόμα και σε 
γύφτους. Δηλαδή μέτρο για τη φιλοξενία είναι ο άνθρωπος. Σημαντικής 
σημασίας θέμα το οποίο γίνεται και παράγοντας διαμόρφωσης κοινωνι
κών σχέσεων είναι η ζωοκλοπή η οποία αφορά τους άνδρες. 

" Τότι ου κόσμους, οι άντρις, έκλιβαν. Άμα δεν έκλιβις δεν ήσαν 
παλληκάρ".2 

Η "κλιψά' αφορά μόνο την κτηνοτροφία. Είναι "παλληκάρ" όποιος 
κλέβει, διότι απόφαση για κλοπή σημαίνει ότι ριψοκινδυνεύει τη ζωή του, 
εφ' όσον: 

"Τα φύλαγαν τα πράματα αρματουμένοι, άμα σ' έπιρναν είδησ' 
σι σκότουναν. Χάσαν παλληκάρια έτσ' τ'ζουή τς"? 

Πρόκειται δηλαδή για πράξη η οποία αποδεικνύει ανδρειοσύνη. Αυτό 
έχει σημασία και επιπτώσεις στις σχέσεις, εφ' όσον έτσι αποδεικνύεται 
ότι τα άτομα τα οποία προβαίνουν στη ζωοκλοπή έχουν και την ικανότη
τα να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες συνθήκες της ζωής. Η σχέση του α
τόμου με τη ζωοκλοπή παρουσιάζεται, επιδεικνύεται και στο χορό μέσω 
της φουστανέλας, η οποία, όπως προαναφέρεται, σκόπιμα εμφανίζεται 
λερωμένη με λίπος και κόκκινο χρώμα: 

"τ' λιρώναμι ιπίτηδις κι μπαίναμι στου χουρό για να δείξουμι τ' 
παλληκαριά μας". 

Λόγω του φαινομένου της ζωοκλοπής συνηθίζεται να κυκλοφορούν ο
πλισμένοι όχι μόνο άνδρες αλλά και γυναίκες: 

"αρματουμέν(οι) μι γκράδις, μι κουμπούρις, μι μαχαίρια άντρις 
κι γ(υ)ναίκις".Λ 

Ο οπλισμός των ανδρών παρουσιάζεται και στο χορό: 
"Στου χουρό στν Αγάπ' μπαίναμι αρματουμέν(οι) κι μόλις έρνι ου 
πρώτους, π' χόριυι, ρίναν κι άλλ(οι). Γίνιταν χαλασμός απ' τα 
μπαμ - μπουμ"? 

Η συχνότητα των πυροβολισμών στο χορό πρώτου χορευτή, κύρια άν
δρα, γίνεται μέτρο σύγκρισης μεταξύ των ανδρών, διότι συμμετοχή με 
πυροβολισμό τονίζει την παλληκαριά,τη λεβεντιά του πρώτου και δηλώ-

Βλ. Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα, on. π. σελ 14 
1 Βλ πρ 32 και πρβλ πρ 59, 2, 13, 6, 28, 26, 24, 29, 47, 46, 5 
2 . Βλ πρ 25 και πρβλ. πρ 44, 5, 42, 47, 16, 46, 28, 26, 32, 24, 32, 2, 1 
3 Βλ πρ. 24 και πρβλ. πρ. 52, 2, 25, 32, 16, 47, 46, 44 
4 Βλ πρ 52 και πρβλ πρ 53, 54, 16, 43, 41, 57, 47, 48 

5 Βλ οπ. π. Α' μέρος κεφ 2 1 Για τη λερωμένη φουστανέλα και τη ζωοκλοπή βλ επ 

Λουκόπουλος Δ , ποιμενικά, όπ π σελ 211, επ. Δαμιανάκος Στ , όπ π , σελ 87-88 
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νει φιλία." Δηλαδή'το θέμα της ζωοκλοπής, ο οπλισμός μεταφέρονται 
και στο χορό και τον καθιστούν τόπο σύγκρισης, αναμέτρησης, όπως 
προαναφέρεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Εδώ αναφύονται τα ερωτήματα: ποιοι είναι αυτοί οι τύποι ανθρώπων, 
οι οποίοι ζουν μαζί, δημιουργούν σχέσεις, δημιουργούν χορευτικά γεγο
νότα και εκφράζουν εκεί σχέσεις; Γενική άποψη είναι ότι: 

"ου κόσμους ήταν ανακατουμένονς" "είχι κι καλούς είχι κι α-
νύπαρκτς, είχι κι άσχημς'. 

Με τον όρο " καλούς" εννοούνται άνθρωποι οι οποίοι γενικά παρουσιά
ζουν θετικότητα σε εκφράσεις της ζωής. 

Με τον όρο " ανύπαρκτς" εννοούνται άνθρωποι οι οποίοι σχεδόνιδιω-
τεύουν, δε συμμετέχουν δηλαδή ενεργά σε κοινές εκφράσεις της ζωής 
και έτσι είναι σαν να μην υπάρχουν: βγαίνι σα τ'ς αλπές", όπου εννοεί
ται ότι δεν φανερώνονται με θάρρος σε γεγονότα κοινής ζωής και έκ
φρασης. 

Με τον όρο "άσχημς" εννοούνται άνθρωποι οι οποίοι με πράξεις και ε
νέργειες παρουσιάζονται ως αρνητικοί για το κοινωνικό σύνολο. 

Στο κοινωνικό σύνολο υπάρχουν άτομα, άνδρες και γυναίκες, "π' μι-
τράνί'. Ιο μέτρημα αυτό σημαίνει ότι είναι μέτρο, μετρική μονάδα, μονά
δα προς σύγκριση, που σημαίνει ότι ως μέτρο γίνονται πρότυπα. 

Εξετάζουμε τύπους ανδρών και γυναικών που "μιτράνί' και παραθέ
τουμε χαρακτηριστικά τύπων εκτός μέτρου. 

/./. Τύποι ανδρών 
1.1.1. Η μετρική μονάδα ως προς τον άνδρα: Το παλληκάρι 
Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ο τύπος του άνδρα που αποτελεί μετρι

κή μονάδα δηλαδή μέτρο προς σύγριση είναι ο άνδρας που χαρακτηρίζε
ται με τους όρους: "Παλληκάρ' - Αφέντη': Τα χαρακτηριστικά τα οποία α
ντιστοιχούν στην έννοια των όρων αυτών είναι σχεδόν ταυτόσημα. 

Με τον όρο "παλληκάρι' θεωρείται άνδρας όταν δείχνει ότι: 
-" Έχ(ει) ψχή, έχ(ει) καρδιά', που σημαίνει ότι έχει εσωτερική δύναμη 

να παλαίψει κάθε δυσκολία στη ζωή. 
-" Του λέ(ει) η καρδούλα τ", που σημαίνει ότι κάθε ενέργεια, πράξη ο

δηγείται απ' τον εαυτό του, από δική του εσωτερική δύναμη. 
-" Του τραβά(ει)', που σημαίνει ότι το αποφασίζει, δεν δειλιάζει. Εχει 

αποφασιστικότητα. 
-"Δε κουλών(ει) σε τίπουτά', σε καμιά δυσκολία δεν υποχωρεί, δεν 

οπισθοχωρεί. 
-"Λε σκιάζιτι ούτι χάρου'. Έχει θάρρος, τόλμη, σθένος τέτοιο που α

ντιμετωπίζει έτσι ακόμα και θάνατο. 
Δημοτικά τραγούδια στα οποία αναφέρεται ή εννοείται ο όρος παλλη

κάρι και αντρειωμένος: 
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"Τραβάτι αντρειωμένοι μου ναβγούμ'απάνω κόσμου...* 
"Για σένα ρούσα μ' τα 'βαλα τα στήθια μου σημάδι 
και το κορμί μου για σπαθί άλλος να μη σε πάρει ...Λ 
"... Να ξανανιώσω νια βολά να γίνω παλληκάρι .../& 

"Τούτη γης με τα χορτάρια τρώει νιους και παλληκά-
ρια...'4 

"Τάχα δεν ήμαν νιος κι ιγώ, δεν ήμαν παλληκάρι ...'5 

Στα προαναφερόμενα στοιχεία προστίθενται και τα παρακάτω, τα ο-
• ποία στο σύνολο τους διαμορφώνουν την έννοια του όρου παλληκάρι και 
λεβέντης:6 "ΙΤρώτ' απ' ούλα αυτόνους πού 'νι άνθρονπους". Να έχει δη
λαδή χαρακτηριστικά τέτοια τα οποία να αντιστοιχούν σε ανθρωπιά, δη
λαδή χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν άνθρωπο με αρετές, με 
"χαρίσματα", με "καλά ταλέντα'. Που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έ
χει καλλιεργήσει φυσικές τάσεις, δυνατότητες τέτοιες, οι οποίες προά
γουν την ανθρώπινη ζωή. 

Τέτοια "χαρίσματα", σύμφωνα με την εντόπια λεκτική, θεωρούνται τα 
παρακάτω: 

\)"Νά 'νι τίμιους". Να έχει δηλαδή συναίσθηση της τιμής, να είναι έντι
μος, ακέραιος, ηθικός, με αρχές, με αξιοπρέπεια. Αυτό οδηγεί σε "καλό 
όνομα', καλή κοινωνική φήμη. Αυτό το "τίμιους" περιλαμβάνει τα χαρα
κτηριστικά: 

-"Νά 'χ(ει) φιλότιμου',non σημαίνει αυτοσεβασμός προσωπικής αξιο
πρέπειας. Αυτό δείχνεται με την ευθιξία σε περίπτωση προσωπικής 
προσβολής: "Νά 'χι πέτσα', να έχει δηλαδή "δέρμα" τέτοιο που να είναι 
ευαίσθητο, εύθικτο σε προσβολή. "Να μην είνι χουντρόπιτσος", δηλαδή 
να μην έχει τόσο χονδρό δέρμα ώστε έτσι να μην το διαπερνά προσβολή 
("πέτσα' έχει μεταφορική έννοια). Δείχνεται με το φιλότιμο. Ανθρωπος 
με φιλότιμο "δε δίν(ει) δικιώματα", που σημαίνει ότι αυτοπροστατεύεται 
με αποτέλεσμα "δε σκών(ει) θίξμοϋ', δηλαδή δεν δέχεται προσβολές. 
Δείχνεται με την καθαρότητα: "Έχ(ει) πρόσουπου, γλέφαρου καθαρά', 
που σημαίνει ότι δεν έχει "λερωθεί", δεν έχει επάνω του και μάλιστα στο 
"πρόσουπου', στο "γλέφαρου' στίγματα, λεκέδες, σημάδια τέτοια, (όλα 
αυτά με μεταφορική έννοια) τα οποία δείχνουν ότι δεν υπήρξε αξιοπρε
πής, ακέραιος, "μι φιλότιμοι)'. "Δε θολών(ει) νερά όπ' πιρνάα", δηλαδή 
πίσω του αφήνει καθαρότητα, οι συναναστροφές του, οι σχέσεις του, οι 
κουβέντες του διακρίνονται από αλήθεια και γνησιότητα. 

1. Βλ πρ. 24, 2, 6, 12, 15, 17, 32, 52, 53, 46, 48, 16, 5, 6, 2, 15 

2 Βλ. παραρ τραγουδιών 1 3 
3 Βλ πρ. 24 και πρβλ πρ. 31, 32, 30, 36, 5, 15, 25 
4
 Βλ πρ. 68 και πρβλ. πρ 24, 31, 32, 33, 2, 28, 25 
5
. Βλ πρ. 68 και πρβλ πρ 29, 31, 32, 30, 24, 26, 28, 5 

6
 Βλ πρ 68 και πρβλ. πρ. 32, 24, 29, 30, 31, 2, 5, 28 
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-"Νά 'νι ίσους", να διακρίνεται δηλαδή από ευθύτητα, ειλικρίνεια. 
-"Νά 'νι μπισαλής", δηλαδή να έχουν συνέπεια τα λόγια του. "Ου λό

γους τ' νά 'νι συμβόλιοϋ', που σημαίνει ό,τι πει, ό,τι υποσχεθεί να το τη
ρήσει. "Να μη τα γυρίζ' μι ψέματα", δηλαδή να μη βρίσκει ψεύτικες δι
καιολογίες και αναιρεί προηγούμενο λόγο. Χαρακτηριστική πράξη η ο
ποία συνηθίζεται μεταξύ ανδρών και θεωρείται πράξη συμβολαίου είναι 
χειραψία δυνατή με τη φράση "μπέσα ρε, κόλλα το', που σημαίνει ότι αυ
τή τη στιγμή γίνεται πράξη η οποία αφορά "λόγο τιμής". 

II) "Νά 'νι άνθρουπους αν(οι)χτός", που σημαίνει: "φιλότιμους"= γεν
ναιόδωρος, να είναι "φιλόξινους", "καλόκαρδους", "γιλαστός, χαρούμι-
νους, όξου καρδιά', "τ'ς σγουρός, τ'ς πιάτσας"', που σημαίνει να συμμετέ
χει σε δημόσια κοινωνική ζωή. 

-"Να κιρνά(ει)'. Το κέρασμα σχετίζεται με κοινωνικότητα, με σχέσεις. 
Το αντίθετο χαρακτηρίζεται με τους όρους: " τσιγγούν(η)ς, σφιχτός κα-
κουμοίρς, κουρούνηζ'. 

-"Να 'χει κρίσ", "να κραίν(ει)", "να 'χει φουνή" να είναι δηλαδή ομιλη
τικός, να συνομιλεί, να συζητάει, " να μην είναι μούτους", δηλαδή μουγγός 
με την έννοια του ανέκφραστου. Να εκφράζεται, να συνομιλεί και να έ
χει θάρρος να αντιπαραθέτει άποψη, γνώμη, " νά 'χει γνώμ ". Να εκφρά
ζεται και η έκφραση του γενικά, δηλαδή και με το τραγούδι και με το χο
ρό, να είναι τέτοια ώστε "να δίν(ει) ζουή', που σημαίνει εκδήλωση ζω
ντάνιας και μάλιστα τέτοια ζωντάνια η οποία νά μεταδίδεται, να διαπερ
νά ανθρώπους. 

III) "Να 'νι μιτριμένουξ', που σημαίνει να έχει μέτρο σε όλες τις εκ
φράσεις του. 

IV) "Να 'νι πιρίφανους", δηλαδή να μην προκαλεί οίκτο, ούτε προσβο
λή προσωπικής αξιοπρέπειας. Παροιμία λέει "καλλίτερα να σι ιπούνι 
κιαρατά παρά κακουμοίβ". 

Δημοτικά τραγούδια τα οποία αναφέρονται στους όρους λεβεντιά, λε
βέντης: 

"Για ιδέστηνε τη λεβεντιά πώς τη χορεύει την Ιτιά ...Λ 

"Ενας λεβέντης χόρευε σε μαρμαρένιο αλώνι ....®· 
"Τρία καλά είναι στο ντουνιά και στον απάνω κόσμο, 
η νιότη και η λεβεντιά και το καλό κορίτσι ..,/3 

"Μάνα με τα πολλά παιδιά, με τους καλούς (ή εννιά) λεβέντες....'^ 
"Ενας λεβέντης πολεμάει με δυο με τρεις χιλιάδες.... " 

1
 Βλ πρ 26, 28, 2, 20, 25, 32, 52, 6, 41, 56, 48, 5 

2
 . Βλ πρ 68 και πρβλ πρ 32, 29, 24, 28, 15, 26 
3
 Βλ. πρ 32 και πρβλ πρ 24, 29, 33, 2, 5, 29 

4
 Βλ πρ 68 και πρβλ πρ. 32, 24, 29, 33, 28, 26 
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Άνδρας ο οποίος είναι μέτρο, πέρα από τα προαναφερόμενα, πρέπει 
να έχει και τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

-Να 'νι ν(οικουκύρς^ Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι "άνθρουπους 
να τράει κι για σπίτ"', δηλαδή άνθρωπος τέτοιος ο οποίος να έχει μέσα 
στην οπτική του "να τράει κι", δηλαδή στα ενδιαφέροντα του, στις φρο
ντίδες του, στους υπολογισμούς του, να έχει εντάξει και "σπίτ". Με τον 
όρο "σπίτ"' εννοείται σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες αφορούν τον άν
δρα σε σχέση με τη ζωή της οικογένειας: 

Στην έννοια του " ν(οι)κοκύρς" εμπεριέχονται τα παρακάτω: 
Ι) "Να καν(ει) καλό κουμάντο'. "Κουμάντο' εδώ σημαίνει ότι εκ των 

προτέρων έχουν υπολογισθεί θέματα τα οποία αφορούν την οικογένεια 
και για τα οποία έχει ευθύνη ο άνδρας, όπως οικονομία, κατοικία, εργα
σία, γάμοι παιδιών. Αυτός το κουμάντο σχετίζεται και με το χορό. 

"Όποιους εχ(ει) καν(ει) το κουμάντο τ' θα βγει στου παγγύρ ' 
στου χουρό μι τ'ν οικουγένεια τ'" 

Αυτό σημαίνει ότι έχει εντάξει στον οικονομικό προϋπολογισμό και έ
ξοδα τα οποία απαιτούνται σε τέτοια συμμετοχή. 

II) "Να 'νι άξουζ': δηλαδή σε σχέση με την εργασία να είναι αποδοτι
κός. Αυτό προϋποθέτει "να μη σκιάζιτι, να μην απουφεύγ(ει) τη δλειά, να 
μην είνι τιμπέλ(η)ξ', δηλαδή απαιτείται "παλλ(η)καριά" και στην εργασία: 
" να μη σκιάζιτι', που σημαίνει απόφαση για εργασία και όρεξη για εργα
σία. Δημοτικό τραγούδι: 

"Ποιος είν άξος στη θάλασσα 
αμπέλι να φυτέψει 
και καβαλάρης στ' άλογο 
να πάει να το κλαδέψει .../2 

Όταν άνδρας συγκεντρώνει αυτά τα προσόντα: 
"μιτράει σαν άντρας, σαν άνθρουπους, σαν οικουγινιάρχης. Μι-
τράει για τ' κοινουνία", 

που σημαίνει γίνεται μέτρο, άνδρα, ανθρώπου, οικογενειάρχη και μέτρο 
κοινωνικού ανθρώπου. 

1.1.2. Χαρακτηριστικά τύπων εκτός μέτρου 

Αναφέρονται χαρακτηρισμοί οι οποίοι αφορούν χαρακτηριστικά και 
τύπους ανδρών οι οποίοι δεν είναι μέτρο, "δεμιτράνι". 

Ι. Χαρακτηριστικά όχι ακόμα παλληκαριάς. Χαρακτηρισμοί:3 

- "άψχους", απουσία εσωτερικής δύναμης, χωρίς ψυχή. 
- "σκιαγμένους"', δεν έχει θάρρος, φοβάται. 
- "μαζιμένουζ', άτολμος, χωρίς αποφασιστικότητα. 

'. Βλ πρ 68, 24 και πρβλ. πρ 32, 33, 2, 5, 10, 29, 26 
2 Βλ. Αυτόθι 
3 Βλ πρ 26 και πρβλ. πρ 24, 68, 32, 27, 30, 31, 34, 36, 39, 43 
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Οι παρακάτω χαρακτηρισμοί αφορούν άτομα τα οποία εκμεταλλεύο
νται τον όρο παλληκαριά. Είναι άνδρες οι οποίοι θεωρούνται "κακοί, 
κλέφτις, πλιατσκουλό(γ)οΓ. Εκδικούνται με ύπουλο τρόπο, "ικδικητικοι", 
"κρυφοί". Αυτοί γίνονται καταδότες στις αρχές, ακόμα και με ψεύτικες 
πληροφορίες για ζωοκλοπές: "καταδότις". Καταδίδουν ακόμα και συγγε
νείς για να εισπράξουν χρήματα: "πουλ(η)μένα τουμάρια'. Επιχειρούν 
βιασμούς γυναικών: "παλιουτόμαρα, παλιόμουτρα". Σε χορευτικά γεγονό
τα προσβάλλουν αξιοπρέπεια, προκαλούν, με αποτέλεσμα να δημιουρ
γούνται καυγάδες. Θεωρούνται άνθρωποι με "λάια ψχή' που σημαίνει με 
μαύρη ψυχή, με σκληρή ψυχή, και χαρακτηρίζονται "μοβόρ" (αιμοβόροι), 
"αδίστακτ" (αδίστακτοι) σε οποιαδήποτε επιθυμία. 

II. Χαρακτηριστικά τα οποία δεν δείχνουν λεβεντιά και παλληκαριά. 
Χαρακτηρισμοί:1 

- "Δεν είνι άνθρουπους" = δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά ανθρω
πιάς. 

- "Άτιμου? = χωρίς συναίσθηση της έννοιας τιμή. 
- "Πτανιάς", δηλαδή χωρίς προσωπική αξιοπρέπεια, με αποτέλεσμα 

να εκδηλώνεται με λόγια, πράξεις ενέργειες έτσι ώστε να δείχνει ότι η 
σκέψη του, οι συναναστροφές του επικεντρώνονται διαρκώς σε ερωτικο-
σεξουαλικές αναζητήσεις. 

- " Χουντρόπιτσουζ' = απουσία ευθιξίας. 
- "Άναντρους, χουρίςμπέσα" = ασυνέπεια λόγου. 
- "Ξέφραγους",δηλαδή δεν έχει φραγμό, όριο και εκδηλώνεται με εκ

φράσεις υπέρ του μέτρου σε σχέση με την απαιτούμενη σοβαρότητα. 
- "Στινόκαρδουζ\ δηλαδή εμφανίζει χαρακτηριστικά τέτοια τα οποία 

δεν δείχνουν εξωστρεφή άνθρωπο: "όξου καρδιά, χαρούμινου, γιλαστό, 
καλόκαρδου'. Ο παραπέρα από τον "στινόκαρδου" χαρακτηρίζεται με 
τον όρο " ούγγρος", όπου εννοείται ο αμίλητος, ο ανέκφραστος, αυτός ο 
οποίος έχει κακία και τη διατηρεί, τη συντηρεί. 

- "Τσουγκρισμένους, ανάπουδους", αυτός ο οποίος παρουσιάζει στοι
χεία ευθιξίας υπέρ του μέτρου και ο οποίος διαστρεβλώνει την πραγμα
τικότητα. Δεν έχει δηλαδή αυτοέλεγχο, με αποτέλεσμα πολύ εύκολα να 
δημιουργεί αντιδικία, φασαρία, φιλονικία καυγά. Τέτοιος τύπος σε χο
ρευτικά γεγονότα δημιουργεί αφορμές και προκαλεί με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία φιλονικίας. 

- "Άμυαλου?, αυτός ο οποίος είναι εκτός του μέτρου της λογικής και 
χαρακτηρίζεται ως " ελαφρόμυαλους, πιταρούδας". Τέτοιος τύπος δεν εκ
φράζεται βαθυστόχαστα, αλλά επιπόλαια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να 
μην υπολογίζεται και να μην αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα απ' τους 
άλλους. Παραπέρα απ' αυτόν είναι ο "παλαβός για τα σιδιρα ή όξου φρι-
νών, για δέσ(ι)μου" όπου αυτοί οι όροι δεν έχουν την έννοια του τρελού 

!. Βλ. αυτόθι 
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αλλά χαρακτηρίζονται έτσι άτομα τα οποία δεν δείχνουν στοιχεία αυ
τοέλεγχου στις εκφράσεις τους, τις οποίες χαρακτηρίζει αυθάδεια: 

"δε ξέρνι τι λένι, δε το 'χνι σι τίπουτα να σι θίξνί". 
III. "' Αν(οι)κουκύριυτουζ'.1 Στην έννοια του όρου αυτού, δηλαδή όχι 

νοικοκύρης, αντιστοιχεί μεγάλος αριθμός ανδρών. Υπάρχουν όμως δια
φοροποιήσεις ως προς το βαθμό που κάποιος εμφανίζεται ως ανοικοκύ-
ρευτος. Συνήθως συμβαίνει να απουσιάζουν άνδρες από το σπίτι, από τα 
προβλήματα της οικογένειας και από την εργασία ή να εμφανίζονται ως 
αδιάφοροι. 

Λόγοι που σχετίζονται με αυτή την απουσία είναι: 
α) Το επάγγελμα της κτηνοτροφίας και η ζωοκλοπή, λόγω της οποίας 

μετακινούνται στα γειτονικά χωριά. 
β) Συναντήσεις ανδρών. Συμβαίνει να συναντιούνται συχνά οι άνδρες 

σε μαγαζιά του χωριού αλλά και στην ύπαιθρο. Ως "αδερφοποιητοί, βλά-
μηδες" συναντιούνται και σε μαγαζιά γειτονικών χωριών. Στις συναντή
σεις αυτές συνήθως πίνουν πολύ κρασί και γλεντούν ώρες πολλές ακόμα 
και ημέρες. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επωμίζεται τις ευθύνες της οικογένειας 
και της εργασίας κύρια η γυναίκα: "η γ(υ)ναίκα πρέπ' να κρατήσ' σπίτ". 
Πολλές φορές γι αυτούς τους λόγους " τσακώνονται' ανδρόγυνα και πολ
λοί άνδρες "δέρνουν"' τις γυναίκες τους: "πάινι του ξύλου γόνα", που ση
μαίνει πολύ ξύλο. 

Χαρακτηρισμοί οι οποίοι αναφέρονται σε τέτοιους τύπους ανδρών: 
- " κλεισουπόρτξ1, αυτός ο οποίος κλείνει πόρτες, δηλαδή κλείνει σπί

τια εφ' όσον δεν ενδιαφέρεται γι' αυτά αλλά μόνο για τον εαυτό του. 
- "ακμαντάργους, αλουγάριαγουζ', αυτός ο οποίος δεν κάνει 

"κουμάντο', δεν προϋπολογίζει, δεν λογαριάζει, δεν υπολογίζει ανάγκες. 
- "κούπα κι κανάτα', αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται κύρια για την οι-

κοποσία. 
- "άσκιφτους, άγνοιστσυς, άσκαγουξ', αυτός ο οποίος δεν σκέφτεται 

ανάγκες, δεν τον απασχολούν "έγνοιεξ', δεν σκέφτεται και δεν στενο
χωριέται γι' αυτές. 

- " τιμπιλόσκυλού", δηλαδή έχει τεμπελιά σκύλου, τεμπέλης, δε συμ
μετέχει σε εργασία. 

- " ανιπρόκοπουξ', δηλαδή δεν κάνει προκοπές, δεν προωθεί, δεν καλ-
λιτερεύει την προσωπική και οικογενειακή ζωή. 

Δημοτικά τραγούδια τα οποία αναφέρονται στην τεμπελιά ανδρών: 
α) "Τι καλό έχω η κακομοίρα με τον άντρα εγώ που πήρα 
το 'να βό'ιδ' είναι ζυγμένο, τ' άλλο στο παχνίδεμένο 
το γαϊδούρι με το σπόρο πήρε το μεγάλο δρόμο, 

Βλ. Αυτόθι 
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τα τσαρούχια του στο φράχτη, τα ποδάρια του στη στάχτη") 
β) "...Καραγκούνα πάει στ' αμπέλι με τον άντρα το τεμπέλη..."? 

1.2. Τύποι γυναικών 
1.2.1. Η μετρική μονάδα ως προς τη γυναίκα: Η νοικοκυρά - παλλη-

κάρι 

Οι όροι νοικοκυρά και παλληκάρι διαμορφώνουν τη γυναίκα πρότυπο. 
Θα προσεγγίσουμε στη συνέχεια χαρακτηριστικά που αφορούν στους ό
ρους αυτούς. 

Η Γυναίκα που "μ(ι)τράεί' σαν τύπος παρουσιάζεται με τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά, τα οποία αντιστοιχούν στην έννοια του όρου νοικοκυρά, 
όπως την αντιλαμβάνονται οι εντόπιοι. Ο όρος νοικοκυρά περιλαμβάνει 
ένα σύνολο στοιχείων. Δηλαδή πρόκειται για πολυδιάστατο όρο, όπως 
δείχνουν τα παρακάτω στοιχεία. 

"Νά 'νι ν(οι)κουκυρα'3 : Αυτό σημαίνει ότι: 
Ι) "Πρωτ απ ούλα να 'νι μιτριμένη", δηλαδή κύρια, "πρωτ' απ ούλα', να 

έχει αναπτύξει, να έχει καλλιεργήσει, " νά 'νι", δυνατότητες, ικανότητες 
τέτοιες ώστε να μετράει, να υπολογίζει κάθε έκφραση, κάθε εξωτερίκευ
ση. Να έχει μέτρο στον εαυτό της. Αυτό το μέτρο σύμφωνα με την ε
ντόπια αντίληψη και λεκτική πρέπει να εμφανίζεται ως: 

"μιτριμένα λόγια, γέλια, χειρουνουμίις, μιτριμένις σχέσεις, μι-
τριμένου χουρό...". 

"Μιτριμέν(η) σαν άνθρουπους"': " νά 'χει μυαλό" = λογική, " νάχει φιλό
τιμου' = να έχει αξιοπρέπεια, "να 'νι φιλότιμ" = να είναι φιλόξενη, γεν
ναιόδωρη. 

"Μιτριμέν(η) σα γ(υ)ναίκα": " να 'χει σέβας" = να σέβεται, " να μην αρ-
πάζιτΓ = να είναι διαλλακτική, μετριοπαθής, " να μην είνι ψιυτουϊγουί-
στρια" = να είναι μετριόφρων, " να μη ρίν(ει) λαδ' στ' φουτιά"- να είναι 
ειρηνοποιός, " νά 'νι κουλουπιτσομέν(η)' = έξυπνη, " να μη τς του τρως 
του δίκιου' = να μη μπορείς να την αδικήσεις. 

"Μιτριμέν(η) σα μάνα': " να φτκιάν(ει) σουστά πιδιά, καλούς ανθρώπς 
για τουν εαυτό τς κι για τ' κοινουνίά', δηλαδή παιδαγωγός. 

II) "Να 'νι για σπιτ" που σημαίνει να έχει καλλιεργήσει, αναπτύξει ι
κανότητες οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του σπιτιού. Να "κρατάει 
σπίι" = να έχει στα χέρια της το "σπιτ". Να του "κμαντάρ" = να το οδη
γεί: 

Ο όρος "σπιτ" σε σχέση με τη γυναίκα εννοεί: ό?τι αφορά την οικιακή 
οικονομία δηλαδή εργασία εκτός σπιτιού: (γεωργία, κτηνοτροφία) και ε-

1 Βλ. πρ 24 και πρβλ. πρ. 31, 30, 13, 12, "33, 29, 5 
2 . Βλ. πρ 24 και πρβλ. πρ. 30, 31, 32, 13, 33, 15 
3 Βλ πρ.68 και πρβλ. πρ. 24, 31, 30 
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ντός σπιτιού (επεξεργασία πρώτων υλών - μαλλιών, γάλακτος - μαγειρι
κή, κέντημα, ράψιμο, ζύμωμα, πλύσιμο ...). 

Είναι δηλαδή το πρόσωπο το οποίο κύρια έχει τη φροντίδα της δια
τροφής, της θέρμανσης (μεταφορά καυσόξυλων), της ενδυμασίας, της α
νατροφής των παιδιών, της περιποίησης των γερόντων (πεθερικών) και 
συγχρόνως έχει και ευθύνη για την κτηνοτροφία και τη γεωργία, " να 'νι 
για ούλις τς δλειές", "μέσα σ' ούλοι', δηλαδή να είναι μέσα σε όλα, για ό
λα όσα αφορούν τη ζωή οικογένειας. 

- " να τράει του σπίτι τ'ς". Αυτό σημαίνει ότι κύρια, αποκλειστικά η γυ
ναίκα πρέπει να κυττάζει, να νοιάζεται για το σπίτι της. Να φροντίζει για 
όλα όσα προαναφέρονται. 

Ill) " Τ γυναίκα απ' του μαντήλι π' φουράει καταλαβαίνεις τι ν(οι)κυρά 
είνι"> 

Αυτό σημαίνει ότι η νοικοκυρά δείχνεται και από το μαντήλι που φο
ράει στο κεφάλι της, απ'το πώς το φοράει, εφ'όσον ως νοικοκυρά απαι
τείται: 

- " va'vi μιρακλού ν(οι)κυρά, πιρήφαν(η]\δηλαδή να φαίνονται τέτοια 
στοιχεία και στην εμφάνιση της και μάλιστα στο μαντήλι της. Με τους ό
ρους μερακλού και περήφανη εννοείται ότι: 

- " νά 'χει τάξ", δηλαδή το κάθε τ ι να γίνεται με τη δική του τάξη. 
- " νά 'χει όριξ". Ό,τι κάνει να το κάνει με κέφι, με διάθεση και όχι αγ

γαρεία. 
- " νά 'χει σειρά", δηλαδή το κάθε τ ι να γίνεται "/// του κιρό τ", δηλαδή 

την κατάλληλη στιγμή, να είναι επίκαιρο. Για παράδειγμα να φτιάχνει τα 
κατάλληλα "γλυκίσματα" στον καιρό τους, τότε όταν είναι η ώρα τους, η 
στιγμή τους. 

- "Νά 'νι καθαρή': Αυτό αφορά καθαριότητα, φροντίδα σώματος, εν
δυμασίας, σε σχέση με τον εαυτό της, τα παιδιά της, τον άνδρα της, τα 
πεθερικά της. Αυτή η φροντίδα αφορά κύρια την εμφάνιση της οικογέ
νειας σε γιορτινή εκδήλωση. Η καθαριότητα αφορά και την περιποίηση 
του σπιτιού (δηλαδή τακτοποιημένα πράγματα, σφουγγάρισμα, ασβέ-
στωμα, κεντήματα, λουλούδια ...) καθώς και την καθαριότητα και την 
τέχνη στη μαγειρική και την κατασκευή του ψωμιού. 

"Η μιρακλού, η ν(οι)κυρά φαίνιτι απ' τ' πίτα τς κι απ' του ψουμί 
π' φκιάνει'.2 

Το ψωμί και η πίτα απαιτούν ιδιαίτερη καθαριότητα και τέχνη. 
Με τον όρο "πιρήφαν(η)' εννοείται επιπλέον ότι δεν αφήνει περιθώ

ρια να συζητηθεί αρνητικά η νοικοκυροσύνη της, ούτε να προκαλέσει οί
κτο, για τις όποιες υλικές ελλείψεις. 

1 Βλ πρ. 2, 41, 18, 36, 32, 52, 56, 33, 50, 48, 46, 33 
2 . Β λ . πρ. 32, και πρβλ πρ 28, 26, 2, 36, 24, 34, 5, 2, 39 

239 



Έτσι με τον όρο "Να 'νι λιβέντσά'^ εννοούνταθι όσα προαναφέρθη 
καν για τη γυναίκα και επί πλέον " νά 'νι ανοιχτόκαρδ"' δηλαδή ομιλητική 
χαρούμενη, γελαστή, καλόκαρδη: 

" νά 'νι μέσα σι ούλα, να βγαίν(ει) σι κόσμου κι να δίν(ει) ζουή 
μι τη κβέντα τς, μι του τραγούδι τς, μι του χουρό τς". 

"Να δίν(ει) ζουή"= να μεταδίδει ζωντάνια. Ολα αυτά σημαίνουν κοι
νωνικότητα, απλότητα, γνησιότητα. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω 
χρησιμοποιείται πλήθος λέξεων προκειμένου να αποδοθούν ακριβώς το 
χαρακτηριστικά. Έτσι με τον όρο "Να 'νι γ(υ)ναίκα παλληκάρ"2 τονίζο
νται κάποια χαρακτηριστικά τα οποία κρίνονται ως απαραίτητα για την 
γυναίκα μέτρο, τη γυναίκα πρότυπο. 

Ι. - "Να 'νι παλληκάρ' στη, δλειά, άξά' όπου εννοείται: 
"Να μη σκιάζιτι τη δλειά', δηλαδή να μην φοβάται, να μην δειλιάζει, 

να μην τεμπελιάζει. 
"Να μην κολών(ει) στη δλειά' δηλαδή να μην υποχωρεί, να μην κουρά

ζεται εύκολα, να αντέχει, 
"Να μην το βαζ' κάτ", δηλαδή να έχει επιμονή, υπομονή να τη φέρει 

σε "πέραξ'. 
"Να του τραβάει', δηλαδή να είναι αποφασιστική. 
"Να 'νι σκλι", δηλαδή να αγωνίζεται με απόφαση, σκληρά, όπως α

γωνίζεται το σκυλί για να περιφρουρήσει ό,τι αγαπάει και για ό,τι είναι 
υπεύθυνο. 

Ολα αυτά συνιστούν την άξια γυναίκα. Τέτοια χαρακτηριστικά αποτε
λούν προσόν για τις υποψήφιες για γάμο: 

"Όποια φουρτώνιταν πιρσότιρουμέτραγι κι για νύφ'". 
Γενικά επικρατεί η άποψη ότι "η γ(υ)ναίκα το φκιάν(ει), κι η 

γ(υ)ναίκα του χαλάει του σπίτ". 
II. Πέρα από την εργασία η γυναίκα παλληκάρι εμφανίζει και τα παρα

κάτω χαρακτηριστικά: 
-"Νά 'νι παλληκάρ' σι ότ' τς τύχ(ει/όπου εννοείται, ως παλληκάρι να 

αντιμετωπίζει ό,τι της "τύχ(ει)', ό,τι της συμβεί, οποιαδήποτε δυσκολία, 
με θάρρος και αποφασιστικότητα. 

"Νά 'χει ψχη, νά 'χει καρδιά, νά 'χει τσαγανό' = εσωτερική δύναμη. 
-" να βτάει μέσα σι ούλα' = βυθίζω το χέρι μου μέσα σε όλα. Αυτό ση

μαίνει τόλμη, απόφαση σε κάθε δυσκολία. 
-"Ν αρπάζ τ' ζουή απ' τα κερατά': Με απόφαση να παίρνει τη ζωή στα 

χέρια της, να την κρατάει και να την οδηγεί. 
-"Να του σκέφτισι για τ' Θίξεις"' - Να μην τολμάς, να μην αποφασίζεις, 
χωρίς να το σκεφτείς, να της θίξεις την αξιοπρέπεια. " Ήταν γ(υ)ναΐκις 
π'δε τόλμαγις να τ'ς θίξεις στουν έπιρναν τουν Αγιάννη". 
"Στουν έπιρναν τουν Αγιάννη" = στο έπαιρναν το κεφάλι. 

1 Βλ πρ. 39, 25, 5, 52, 54, 41, 46, 24, 32, 28, 2 
2 Βλ πρ. 39, 25, 5, 52, 54, 41, 46, 24, 32, 28, 2 
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Τέτοια παλληκαριά εμφανίζεται και με το γεγονός της οπλοφορίας 
ναικών. Είναι γυναίκες οι οποίες ως κτηνοτρόφοι κυκλοφορούν: 

"αρματουμένις μι του γκρα, μι τ' κουμπούρα, μέσ' απ' του φλονκάτου". 
Είναι κορίτσια τα οποία, σε απουσία αγοριού στην οικογένεια, παίρ-

υν ευχή από τον πατέρα: 
" να χεις την ιφκήμ' να σταθείς παλληκάρ' για του σπίτ'. Πάρι τ' 
κουμπούρα κι να μη τν αφήισ' απ' τα χέρια d". 

Είναι γυναίκες οι οποίες ως χήρες επωμίζονται το σύνολο των ευθυ-
ιν της οικογένειας, "κρατάνι σπιτ" και επίσης αυτοπροστατεύονται με 
λοφορία. 
Κατ' εξαίρεση, ακραία περίπτωση και εκτός μέτρου υπήρξε η συγκε

ιμένη γυναίκα " η Παρασκευή', η οποία με το που γίνεται χήρα δηλώνει 
ι δεν ονομάζεται πλέον Παρασκευή αλλά "Παρασκευάς"' και συμπερι-
:ρεται ως άνδρας. 

Η αξιοπρεπής γυναίκα: 
Εδώ αναφέρουμε απόψεις και αντιλήψεις οι οποίες αποτελούν κοινό 

πο πληροφόρησης σε σχέση με την αξιοπρέπεια της γυναίκας, η οποία 
ίσκεται σε συνάρτηση με τις συνθήκες ζωής της εν λόγω περιοχής και 
οχής: 
-"va 'νι ηθικιά' Με τον όρο "ηθικιά" εννοείται κυρίως περιφρούρηση 

ιοσωπικής αξιοπρέπειας. 
"Να μη δίν(ει) δικαιώματα σι άντρις", που σημαίνει όχι μόνο να μην 

ιοκαλεί αλλά ούτε να αφήνει περιθώριο, να μην επιτρέπει να θιγεί 
ιοσωπική της αξιοπρέπεια ακεραιότητα, ώστε να έχει "καλό όνομα'. 
ι μην επιτρέπει δηλαδή ούτε να σκεφτεί άνδρας ότι υπάρχει πιθανότη-
να την παραπλανήσει. 
"Να μη δίν(ει) δικιώματα να τ' συζητάνι", που σημαίνει ότι πρέπει να 
οφεύγει οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει υπόνοιες, υποψίες "για ι-
υτουδλιές, για αγαπητλίκια". Η αυτοπροστασία φθάνει σε σημείο, που 
μη χαιρετάει πολλές φορές η γυναίκα, "του κουρίτσ ιδίους", άνδρα, ό-

ν κάτι τέτοιο μτίορεί να "κ(ι)νησ' υπουψίις. Ούτι καλ(η)μέρα δε λέγα-
'. Είναι και αυτός ένας λόγος ο οποίος οδηγεί άνδρες να αρπάζουν μα-
ήλια κοριτσιών, ώστε να "τς εκθέσνι για να μπουρέσνι να τς πάρνι". 
τό σημαίνει ότι τα κορίτσια, για να μην εκτεθούν, που αυτό σημαίνει 
ιοσβολή αξιοπρέπειας, πρέπει να περιφρουρούν και το μαντήλι το ο
ίο φορούν στο κεφάλι, ακόμα και στο χορό. Έχουν καταγραφεί τέτοια 
ριστατικά. 
Εδώ όμως οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι και οι νέοι άνδρες εμ-

ινίζονται συνεσταλμένοι ως προς τα κορίτσια. Πρόκειται δηλαδή για 
ικρατούσα κατάσταση όπου αγόρια και κορίτσια αποφεύγουν την επα-
I, τη συνάντηση ακόμα και την καλημέρα, κύρια λόγω ντροπής όπως 
νε οι μαρτυρίες. 
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1.2.2. Χαρακτηριστικά τύπων εκτώνμέτρου· 

Παράλληλα με αυτά τα χαρακτηριστικά της γυναίκας πρότυπο, παρα
τηρούνται και χαρακτηριστικά που βρίσκονται έξω από τέτοιο μέτρο, με 
αποτέλεσμα αυτά να αξιολογούνται ως αρνητικά. 

Καταγράφουμε και ερμηνεύουμε χαρακτηρισμούς, οι οποίοι αναφέρο
νται σε γυναίκες με συμπεριφορά εκτός μέτρου. 

- "σαταροΰ' κ.λ.π.:δηλαδή γυναίκα η οποία με ευκολία φιλονικεί και 
εκφράζεται αθυρόστομα με αισχρολογίες και χειρονομίες άσχημες προς 
οικεία πρόσωπα π.χ. προς το σύζυγο, προς γείτονες, και σε οποιαδήποτε 
φιλονικία - ιδιωτική και δημόσια. 

Είναι δηλαδή τύπος γυναίκας που βλασφημεί,καταριέται κ.λ.π. Ανα
φέρουμε εδώ κάποιες από τις εκφράσεις οι οποίες ακούγονται από γυ
ναίκες προς τους συζύγους, αλλά και προς άτομα με τα οποία φιλονι-
κούν: 

"Γαμώ του πατέρα σ", "Γαμώ τομνι π' σι πέταέ', "Άϊ γαμήσ' να 
βρεξ", "Ρε γαμ(η)μένέ'. 

- "'πικρόγλωσ', φαρμακόγλωσ'". Σε φιλονικία τέτοιος τύπος γυναίκας 
εκφράζεται με φράσεις "π'βαράνι τουν άλλουν στ' καρδιά' δηλαδή που 
πληγώνουν, εφ' όσον αναφέρονται σε θέματα τα οποία έχουν αφήσει 
τραύμα, πόνο. 

- "Παπαδιούλιξ': Είναι γυναίκες " ν(οι)κοκυρές, άξεξ' αλλά σε εκφρά
σεις κοινωνικής ζωής παρουσιάζονται ως αδύναμες. Για παράδειγμα δεν 
διεκδικούν "το δίκιο' τους. Αποφεύγουν δηλαδή φιλονικίες, αναμετρή
σεις. Είναι τύποι ειρηνοποιοί και χαρακτηρίζονται από υπέρμετρη πραό
τητα και μετριοπάθεια. 

- "Σιγανουπαπαδιέζ'. Είναι γυναίκες οι οποίες με επιτήδευση, επιδιώ
κουν να φανερώνουν θετικά στοιχεία. 

- "Πτανουγύναικεξ'. Είναι γυναίκες οι οποίες σχεδόν διαρκώς εκφρά
ζονται λεκτικά με φράσεις τέτοιες που σχετίζονται με σεξουαλικότητα 
και θεωρούνται ως "εύκολεζ για ερωτικοσεξουαλικές σχέσεις. Χρησιμο
ποιούν συχνά ψέματα, κολακείες κ.λπ. 

Γυναίκες χωρίς μέτρο σε τάξη, σειρά, νοικοκυροσύνη χαρακτηρίζονται 
ως: 

- " νταλαλάς", "σονκκακού": Είναι η γυναίκα η οποία διαρκώς αναζη
τάει ευκαιρίες για να βρίσκεται σε γειτονιές. 

- "σβαρνιάρα, βρουμιάρα": Είναι η γυναίκα η οποία δεν έχει τάξη και 
καθαριότητα. 

- "ακμαντάργη, αλουγάριαή": Είναι η γυναίκα η οποία δεν έχει σειρά, 
δεν έχει κουμάντο, δεν έχει λογαριασμό, μέτρο. 

Για παράδειγμα: μπορεί να καταναλώσει το λάδι με υπερβολή σε μια 
ημέρα, ενώ ξέρει, ότι δεν θα έχει για την αυριανή ή μπορεί τα έξοδα για 

1 Βλ πρ 33, 36, 50, 45, 56, 27, 42, 2, 4, 50 
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τη διατροφή να γίνονται εκτός μέτρου, με αποτέλεσμα να μην ανταπο
κρίνεται σε άλλες ανάγκες, π.χ. σε ανάγκες οι οποίες σχετίζονται με 
"προικιά" για τα κορίτσια της κ.λ.π. 

Δημοτικό τραγούδι κουν(η)τό, για αν(οι)κοκύρευτη γυναίκα: 
"Νια καλή νοικυρά πάει να μάσει λάχανα 
τα 'μασε και τα 'πλυνε και στο κακάβι τα 'βαλε 
κι έπισι να κοιμηθεί λιγάκι να προυκουλιαστεί 
νια κλουτσά στον ντέντζφι τα 'χυσι τα λάχανα 
κι τ' αϊκούσαν οι γειτόνοι κι της φέρανε λεμόνι"} 

Αναφέρουμε στη συνέχεια θέματα τα οποία αφορούν περιστατικά ό
που γυναίκες παρουσιάζονται τουλάχιστον ως συμμέτοχοι. Οφείλουμε ε
δώ να υπογραμμίσουμε ότι δεν αφορούν το σύνολο των γυναικών, αλλά 
αριθμό γυναικών. 

- Κορίτσια αποφασίζουν και "κλέβονται' με νέο τον οποίο θέλουν να 
παντρευτούν, δηλαδή αντιδρούν σε αντιλήψεις γονιών και κοινωνίας. Ε
τσι παρουσιάζονται ως επαναστάτριες: 

"Ήταν καμόσις που του σήκουναν καπιτανάτκου, αντάρτ'σις, 
δεν υπολουγίζαν τίπουτα κι τ' απουφάσ(ι)ζαν να κλιφτούν.® 

- Γυναίκες παρακινούν, " ξισκώναΨ', σύζυγο να "χωρίσουν'', να ζήσουν 
δηλαδή ξεχωριστά από πεθερικά, παρ' ότι με βάση την καθιερωμένη α
ντίληψη "έπρεπε' να συζήσουν. Δεν συμβιβάζονται δηλαδή με τη δεδομένη 
πραγματικότητα και αποφασίζουν διαβίωση χωριστά από τα πεθερικά: 

Ήταν γ(υ)ναίκις π' δε του τρώγαν του ψουμίμι πιθιρκά. Αε του 
κάναν του κάτ'. Θέλαν του θκο τς να γίνιτι κι ξισκώναν τουν 
άντρα κι χουρίζαν"? 

- Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της βρεφικής θνησιμότητας κορι
τσιών, το οποίο οφείλεται σε εγκληματικές πράξεις ηλικιωμένων γυναι
κών. 

"Ήόσα κουρτσάκια πέθιναν μόλις γίνουνταν! Αμα είχαν κι άλλα 
οι γονίδις, τ' άφηναν όξου στου κρύου τ' νύχτα, ή τα πουτίζαν τί
πουτα,- πιθιρά, μάνα, γιατί γκρίνιαζι κι ου πιθιρός πό'γινι πάλι 
κουρίτσ' - κι πέθιναν κι λέγαν, οτ' αρρώστσαν. Βλεπς τότι ήταν 
δύσκουλα κι άμα έφκιανις πολλά κουρίτσα ήθιλις προίκις να τα 
παντρέψις. Μιτά οι γουνίδις πούχαν κουρίτσα είχαν κι φόβου μή
πως ικτιθούνι κι δε μπουρέσνι να τα παντρέψνι"^ 
Με τα παραπάνω στοιχεία πιστοποιείται ότι ο κόσμος ήταν "ανακα-

τουμένους", ότι "είνι κόσμους είνι κι κουσμάκ(η)ς"5, δηλαδή ότι ανάμεσα 
στον "κόσμο', σε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι είναι μέτρο, υπάρχει και 

1 Βλ. πρ 28, 40, 41, 32, 2, 43, 46, 48, 43, 33, 36 
2 . Βλ. πρ. 31, 30, 24, 68 
3 Βλ. πρ 41 και πρβλ πρ. 42, 32, 52, 56, 45, 48 
Α, Βλ πρ 33 και πρβλ πρ. 56, 54, 53, 45, 32, 46, 48 
5 . Βλ πρ 24 και πρβλ πρ. 27, 33, 56, 45, 43 
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" κοσμάκ(η)ς", δηλαδή μικρός κόσμος, όχι ακόμα "κόσμο?, όχι ακόμα άν
θρωποι που να εμφανίζονται ως πρότυπα, ως μετρικές μονάδες. 

Αυτός ο "κόσμους κι κουσμάκ(η)ς" είναι οι άνθρωποι κάθε χωριού οι 
οποίοι δημιουργούν χορευτικές εκδηλώσεις και τους οποίους εξετάζουμε 
ως χορευτική παρουσία και συμμετοχή στο χορό με σκοπό τη ζήτηση και 
εύρεση στοιχείων τα οποία αφορούν τη σχέση χορού και ζωής. Το ερώ
τημα που πρέπει να απαντηθεί είναι εάν ο χορός ως διαδικασία, ως φαι
νόμενο, συμβάλλει στη θετικοποίηση των σχέσεων. Εάν ο χορός εξαν
θρωπίζει, εκπολιτίζει, εξημερώνει τον άνθρωπο και τις ανθρώπινες σχέ
σεις, σ' αυτήν την περιοχή και εποχή. 

Από τα προαναφερόμενα στοιχεία προκύπτει ότι: 
Ι. Στο δίκτυο σχέσεων κυρίαρχη θέση κατέχει η συγγένεια. 
II. Πρόκειται για ανθρώπους με έκδηλη την τάση για κοινωνική επαφή. 
III. Η εντόπια αξιολόγηση των ανθρώπινων τύπων δείχνει ότι υφίστα

νται πρότυπα ανθρώπων τα οποία αποτελούν μετρική μονάδα. 
IV. Υφίστανται τύποι ανθρώπων ως όχι ακόμα πρότυπα. 
V. Ο όρος παλληκάρι αλλά και νοικοκύρης, νοικοκυρά συμπυκνώνουν 

τα στοιχεία τα οποία αποδίδουν τον άνθρωπο - άνδρα και γυναίκα - με
τρική μονάδα, πρότυπο αυτής της εποχής και περιοχής.. 

VI. Συνοψίζοντας τα στοιχεία που αφορούν τον άνθρωπο παλληκάρι -
άνδρα και γυναίκα - δείχνουν ότι πρόκειται: 

- Για άτομο το οποίο το χαρακτηρίζει θάρρος, αυτοπεποίθηση και α
ποφασιστικότητα. 

- Για άτομο το οποίο δείχνει σεβασμό στις αρχές οι οποίες διέπουν τη 
ζωή. 

- Για άτομο το οποίο εμφανίζει σεβασμό προς την αξιοπρέπεια εαυ
τού αλλά και του άλλου προσώπου. 

- Για άτομο το οποίο το χρακτηρίζει ανθρωπιά, η οποία εκδηλώνεται 
με την αλληλεγγύη, τη συμπαράσταση, την κατανόηση, τη γενναιοδωρία, 
την αυταπάρνηση. 

- Για άτομο το οποίο το χαρακτηρίζει η γνησιότητα, η αλήθεια, η ευ
θύτητα, η συνέπεια, η εντιμότητα, η φιλοτιμία, η κοινωνικότητα, το μέ
τρο, η ευπρέπεια, η υπευθυνότητα, η σεμνότητα, η ταπεινότητα. 

- Για άτομο το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ρόλου του 
σύμφωνα με τις ανάγκες της ζωής. 
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ΚΕΦΑΛ. 2. ΤΟ "ΠΡΩΤΟΝ" ΚΑΙ ΤΟ "ΣΥΝ" 

Με την εξέταση του θέματος σχέσεις στο χορό επιδιώκεται να απο
καλυφθούν τα στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση, ανάπτυξη 
και εμφάνιση σχέσεων και επικοινωνίας στο χορό. Για την αποκάλυψη 
τέτοιων στοιχείων επιχειρείται μία στοιχειώδης ανάλυση ενός συνόλου 
παραγόντων που συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός χορευτικού γεγονό
τος. 

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία γίνεται εμφανές ότι το άτομο το ο
ποίο χορεύει στην πρώτη θέση του κύκλου γίνεται ο κύριος παράγοντας 
διαμόρφωσης της χορογραφίας (βλ. Α' μέρος Κεφ. 5). Με κέντρο τον κο
ρυφαίο του χορού εδώ θα επιχειρήσουμε, συνεξετάζοντας στοιχεία τα ο
ποία προέκυψαν στην πορεία της έρευνας, να εξετάσουμε και να συστη
ματοποιήσουμε τις εμφανιζόμενες σχέσεις. 

Η συστηματοποίηση των σχέσεων μεταξύ του κορυφαίου και του συ
νόλου των συμμετεχόντων εμφανίζεται ως: 

Ι) Σχέση μεταξύ πρώτου χορευτή και συγχορευτών, η οποία ταμπελο-
ποιείται ως: "το «Πρώτον» και το «Συν»". 

II) Σχέση πρώτου και δεύτερου χορευτή ως: το "Πρώτον" και το 
"Δεύτερον". 

III) Σχέση του πρώτου χορευτή και των επομένων χορευτών ως: "Το 
Πρώτον" και το "Ετερον". 

IV) Σχέση του πρώτου χορευτή και του τελευταίου χορευτή (με τους 
πλησιέστερους προς αυτόν χορευτές) ως: "το Πρώτον" και το 
"Έσχατον". 

V) Σχέση του πρώτου χορευτή και των συμμετεχόντων θεατών ως: Το 
"Πρώτον" και το "Θέατρον". 

VI) Σχέση του πρώτου χορευτή και των οργανοπαιχτών, μουσικής, 
τραγουδιού ως: το "Πρώτον" και η "Μουσική Πρόταση". 

VII) Πρώτος χορευτής σε σχέση με τον χορεύοντα εαυτό ως: το 
"Πρώτον ως Χορευτική Μονάδα". 

Έτσι σ' αυτό το κεφάλαιο εξετάζονται στοιχεία τα οποία κυρίως α
φορούν τον πρώτο χορευτή σε σχέση με τους συγχορευτές. 

Για την καλύτερη προσέγγιση και κατανόηση του θέματος επιχειρείται 
κατ' αρχήν αναζήτηση στοιχείων τα οποία διαμορφώνουν την εικόνα του 
χορού. Έτσι, επιδιώκεται να φανεί ο τόπος, ο χρόνος του χορού και οι 
συνθήκες υπό τις οποίες λαμβάνει χώρα το γεγονός, ως γεγονός τώρα. 
Δηλαδή η μεταφορά κάποιων στοιχείων εδώ, τα οποία έχουν προανα
φερθεί, αποσκοπεί να συμβάλει στην καλύτερη ανάλυση του εν λόγω θέ
ματος. 
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Επιδιώκεται επίσης να φανούν λόγοι οι οποίοι οδηγούν τα άτομα να 
χορέψουν ως συντροφιά και να φανεί ποια σημασία έχουν όλα αυτά για 
το γίγνεσθαι του χορού. Έτσι, με βάση αυτή τη σκέψη, εξετάζεται: 

Α. Χορευτικό γεγονός με συλλογική συμμετοχή, όπου συμμετέχουν 
και οργανοπαίχτες. 

Ο χορός γίνεται απόγευμα σε κεντρικό, κύριο χοροστάσι, στο πλαίσιο 
"σοβαρής", "βαριάς" γιορτής, για την αντίληψη του κοινωνικού συνόλου. 
Έχει τον τύπο "γλεντιού" - συμμετέχει δηλαδή μαγαζί, όπου προσφέρο
νται τραπέζια, καθίσματα, "μεζές" (ψητό κρέας, κοκορέτσι), ποτό (κρα
σί). Ο χορός συνοδεύεται με τα μουσικά όργανα κομπανίας (κλαρίνο, 
βιολί, σαντούρι, λαούτο). Εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν 
διαχωρίζουμε αυτό το χορευτικό γεγονός από την ενότητα του χορευτι
κού φαινομένου, αλλά πρόκειται για διάκριση με σκοπό την καλύτερη ε
πεξεργασία και ανάλυση αυτού του θέματος. Οι λόγοι που μας οδήγησαν 
σ' αυτή τη διάκριση είναι: 

Ι) Ο χορός αφορά το κοινωνικό σύνολο και έχουν δικαίωμα συμμετο
χής στο χορό όλοι, υπό τους όρους των αρχών που διέπουν το χορό. 

II) Τέτοιο γεγονός το χαρακτηρίζει ευρεία συμμετοχή: 
" τέτοιις ώρις ούλους ου κόσμους έκανι παντείου τρόπου νά 'νι ικεΓ} 
III) Η συμμετοχή των μουσικών οργάνων και του μαγαζιού επιδρούν 

στην έκφραση σχέσεων ως προς την ένταση, τη συχνότητα και την πυ
κνότητα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα: 

"Μι τα όργανα ανιβαίν(ει) αυτό νους π' χουρεύ' κι κάν(ει) πιρσό-
τιρα τσαλμάκια, ινώ μι του τραγούδ' πάει ίσα ου χουρός. Άμα 
ει νι κι μαγαζί, Θα κιράσεις, θα πιείς, θα κιφώσεις αλλιώς.® 

IV) Κατά τις "πρώτες" ώρες ο χορός χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη τά
ξη, σοβαρότητα και μέτρο: 

"Άμα ου άλλους θέλ(ει) να να 'νι ούλα θκά τ', θέλ(ει) να κάνει 
θκές τ' τρέλλις θα καθίσ' παραπίσού"? 

V) Ο πρωτοχορευτής, σ' αυτήν τη φάση του χορευτικού γεγονότος, 
μπορεί να χορέψει χωρίς την πίεση του χρόνου εφ' όσον: 

"Στν αρχή οι ουργανουπαίχτες βάζνι τα δυνατά τς, να παίξνι, 
όσου καλύτιρα μπουρούνι, για να ξισκώσνι του κόσμου. Δε σι 
νιρουπιρνάνί' .4 

Αυτό σημαίνει ότι οι οργανοπαίχτες έχουν άνεση χρόνου και παίζουν 
με τέτοιο τρόπο τα τραγούδια ώστε να χορέψει ο χορευτής όπως επιθυ
μεί. Ο όρος "νιρουπιρνάνί' σημαίνει μικρή διάρκεια, συντόμευση των 
τραγουδιών, χωρίς να παρέχεται έτσι η δυνατότητα στο χορευτή να χο-

1. Βλ. πρ. 26 και πρβλ. πρ 2, 28, 34, 32, 39, 36, 47, 41 

2. Βλ. όπ.π. Α' Μέρος κεφ. 1 2 

3 . Βλ πρ. 32 και πρβλ. πρ. 28, 2, 29, 25, 28, 42, 45, 52 

4. Βλ αυτόθι 
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ρέψει πραγματικά, ουσιαστικά, όπως επιθυμεί. Όταν λέμε χορευτή εν
νοούμε τον πρώτο - άνδρα και γυναίκα - στον κύκλο. 

Εξετάζουμε το χορό κατά τη διάρκεια της έναρξης όταν ακόμα γίνεται 
σε έναν κύκλο, εφόσον υπάρχει η περίπτωση και στο πανηγύρι στη συνέ
χεια να δημιουργηθούν δύο, τρεις και τέσσερις κύκλοι, με αποτέλεσμα να 
διαφοροποιούνται και οι συνθήκες και να καθίστανται έτσι δυσδιάκριτα 
τα στοιχεία τα οποία αφορούν το θέμα μας και τα οποία χαρακτηρίζουν 
το χορό στην εν λόγω περιοχή. 

Β. Σε τέτοιο χορευτικό γεγονός παρατηρείται ότι πρώτος χορευτής 
και συγχορευτές είναι πρόσωπα με σχέσεις οικογενειακές, συγγενικές ή 
και φιλικές. Είναι "παρέα', συντροφιά. 

"Άμα δε διασκιδάσουμι τέτοιις μέρις μι ανθρώπς π' κολλιγόμαστι, 
πότι θα πιριμένουμι; Μι τ' παρέα τ' θα βγει στου χουρό ου άνθρου-
πους. Μι τ'ν οικουγένεια μι συγγινιδις μι φιλξ'^ 
Ο όρος "κολλιγόμαστι' - έχομε κολλιγιά, δηλαδή έχουμε σχέση, έ

χουμε σύνδεσμο. Η σχέση αυτή, ο σύνδεσμος αφορά οικογένεια, συγγέ
νεια, φιλία, αφορά "παρέα". Έτσι παρέα σημαίνει συναναστροφή, συ
ντροφιά. Σημαίνει ότι είναι μαζί στο χορό με σκοπό τη συνδιασκέδαση. 
Κατά βάση πρόκειται για οικογενειακή ή ευρύτερα συγγενική συντροφιά. 

Σε περίπτωση πολυάριθμης συντροφιάς συνήθως δεν έχουν θέση ά
τομα "άσχιτα', δηλαδή άτομα χωρίς κάποια σχέση, με εξαίρεση ένα ή δύο 
άτομα τα οποία "π' πιάννι σειρά', δηλαδή πιάνονται στο τέλος του κύ
κλου για να χορέψει στη συνέχεια η δική τους "παρέα". Στην περίπτωση 
ολιγάριθμης συντροφιάς μπορεί να "πιαστεί" στη συνέχεια και δεύτερη, 
εφ' όσον βρίσκεται σε κάποια σχέση με τη πρώτη, "κουλλίιτΓ. 

Η παρέα η οποία βρίσκεται στο χορό αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 
αυτή η οποία "ανοίγ(ει) του χουρό' ή αυτή που "μπήκε' στο χορό κατά τη 
διάρκεια του. 

"Άνοίγ(ει) του χορό' σημαίνει ότι είναι η παρέα η οποία κάνει την αρ
χή, κάνει την έναρξη, το ξεκίνημα του χορού, που σημαίνει ότι με το ά
νοιγμα καθιστά ελεύθερη την είσοδο και έξοδο στο χορό, δηλαδή ο χορός 
πλέον δεν είναι κλειστός. Σημαίνει επίσης ότι πλαταίνει, ότι ξεδιπλώνει 
το χορό, τον θέτει σε λειτουργία και ότι εφ' όσον τον "ανοίγ(ει)' ο χορός 
καθίσταται πλέον έκδηλος, φανερός, έκθετος. 

Ο όρος "μπήκι στο χορό' δηλώνει ότι ο χορός έχει είσοδο είναι πλέον 
ανοιχτός, βρίσκεται σε λειτουργία και έτσι η συντροφιά εισήλθε στο χο
ρό κατά τη διάρκεια του. 

Κάθε παρέα που "τιλείωσι, χόρεψι", "βγαίν(ει)' απ' το χορό. Αυτό ση
μαίνει ότι παρέα η οποία χόρεψε, τελείωσε, έφερε εις πέρας το δικό της 
χορό, τότε 'βγαίνει', εξέρχεται, αποσύρεται, φεύγει από το χώρο όπου 
στήνεται ο χορευτικός κύκλος, για να πάρει τη θέση της άλλη συντροφιά 
και να κλείσει τελικά ο χορός με την τελευταία για χορό συντροφιά. 

Ι Βλ. πρ. 28 και πρβλ. πρ. 2, 24, 5, 59, 52, 53, 26, 36, 39 
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Έτσι στο χορό έχουμε παρέα η οποία "ανοίγει' το χορό, παρέες που 
"μπαίνουν στο χορό και παρέα που "κλείνει' το χορό. Αυτά σημαίνουν 
ότι ο χορός είναι διαδικασία με αρχή, μέσον και τέλος. 

Το άνοιγμα του χορού είναι γεγονός με ιδιαίτερη σημασία στη διαδι
κασία του χορού: 

"Για ν' ανοίξεις τον χουρό δεν είνι μκρό πράμα. Είνι απόφασ', 
γιατ' ικείν(η) τν ώρα κάν(ει)ς ισύ τν αρχή κι πιριμέν(ν)ι απ' τ' πα
ρέα σ' κι οι ουργανουπαίχτις να φανούνι κι ου κόσμους, να ιδεί 
κατ' καλό. Πάει να ειπεί, οτ' έχεις κότσα, σα παρέα. Δεν είνι μκρό 
πράμα"} 
Εδώ θα επιχειρήσουμε στοιχειώδη ανάλυση αυτής της λεκτικής ώστε 

να φανεί η σημασία της πράξης "ανοίγω το χορό" σε σχέση με τη συ
ντροφιά, με τους οργανοπαίχτες, με τους θεατές και με το άτομο το ο
ποίο ανοίγει το χορό, εφ' όσον το άτομο αυτό γίνεται ο προεξάρχων αυ
τής της διαδικασίας. Όπως δείχνει η παραπάνω λεκτική, το άνοιγμα του 
χορού έχει σημασιολογικό περιεχόμενο εφ' όσον "δεν είνι μκρό πράμα'. 
Ποιο είναι αυτό το περιεχόμενο; 

Ι. "Είνι απόφασ": σημαίνει ότι έχει προηγηθεί επεξεργασία, ότι υπάρ
χουν λόγοι και ότι είναι επιλογή, το άνοιγμα του χορού. 

II. "Πιριμέν(ν)ι οι ουργανουπαίχτις να φανούνι': σημαίνει ότι οι οργα
νοπαίχτες αυτή τη στιγμή, δηλαδή στην αρχή του χορού, περιμένουν " ν' 
ανοίξ" το χορό τέτοια παρέα, η οποία θα χορέψει όμορφα, ώστε μέσω 
της ομορφιάς του χορού της να "φανούνι', δηλαδή να παρουσιασθούν, να 
εκδηλωθούν, να αναδειχθούν ως μουσικοί, δηλαδή να φανούν και να δει
χτούν οι ικανότητες τους, το παίξιμο, η ερμηνεία των τραγουδιών. 

I I I . "Πιριμέν(ει) κι ου κόσμους να ιδεί κατ' καλό": "Ου κόσμους"' είναι 
όλοι όσοι είναι εκεί. Αυτός ο κόσμος "περιμέν(ει) να ιδεί κατ' καλό'. Αυ
τό το "καλό' αφορά καλή χορευτική παρουσία ως πρόσωπα και ως πα
ρέα. 

IV. "Πάει να ειπεί οτ' έχεις κότσα σα παρέα', όπου εννοείται ότι τέ
τοια απόφαση σημαίνει αυτογνωσία σε σχέση με τα "κότσα' = ικανότη
τες ως παρέα. Ποια είναι αυτά τα "κότσα'; Τα "κότσοι' σχετίζονται εδώ 
με "οικουγένεια, συγγένειου, μι σειρά, κι μι αγαπ' μι όριξ' γι' αυτάνα τα 
πράγματα"?- "Μι σειρά" σημαίνει με αρχές, οι οποίες εννοούν σεβασμό 
προς τα πρόσωπα και το χορό, σεβασμό προς την αξιοπρέπεια εαυτού 
και των άλλων προσώπων. "Μι αγάπμι όριξ γι' αυτάνα τα πράματα"'ση
μαίνει ότι υπάρχει επιθυμία, ενδιαφέρον, διάθεση για το χορό, ότι ο χο
ρός αρέσει, ότι υπάρχει δηλαδή σχέση με το χορό, πράγμα το οποίο υ
ποδηλώνει χορευτική καλλιέργεια η οποία δείχνεται ως όμορφη χορευτι
κή εμφάνιση. 

Ι Βλ πρ 2 και πρβλ 28, 26, 32, 62, 29, 59, 5, 62, 61 

2. Βλ πρ. 28 και πρβλ. 24, 17, 6, 5, 32, 26, 5, 6, 25 
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Αναφύεται όμως εδώ το ερώτημα πώς λαμβάνεται αυτή η απόφαση: 
"Μι του ματ σινινουούμανμι τσι θκους'μ'" 

ή 
"κουμάντου δε μπουρεί να κάν(ν)ι ούλοι Ένας - δύο απού κάθι 
παρέα θα απουφασίσνι πότι θα χουρέψνι") 
Η λεκτική αυτή δείχνει ότι η απόφαση για χορό λαμβάνεται από ένα -

δύο πρόσωπα. "Μι του ματ' σινινουούμαν δείχνει ότι οι "θκοί', δηλαδή 
οι οικείοι, έχουν εμπιστοσύνη στην απόφαση ενός εφ' όσον: 

" τ'ν απόφασ δε θα τ'παρ ου άσχιτους απ' αυτάνα τα πράματα". 
Αυτό σημαίνει ότι ο πιο σχετικός, αυτός δηλαδή που έχει μεγαλύτερη 

σχέση με το χορό, με τη κοινωνική πραγματικότητα, αυτός αποφασίζει, 
αυτός κινητοποιεί "τς θκους f δηλαδή οικείους, συγγενείς, φίλους κ.τ.λ. 

Έτσι, απόφαση για χορό αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι υπάρχουν λόγοι 
οι οποίοι οδηγούν στη λήψη τέτοιας απόφασης. Τέτοιοι λόγοι είναι: 

Ι. "Ουμιρακλής ή στν αρχή ή στου τέλους θα χουρέψ":2 

Αυτό σχετίζεται με λόγους οι οποίοι αφορούν τις "πρώτες" ώρες χο
ρού, όπως προαναφέρονται στην αρχή του κεφαλαίου. 

II. " Τέτοια ώρα μπορεί να βγεις στου χουρό, ν' ανοίξεις του χουρό 
γιατ' εχ(ει)ς ξενς, κουρίτσ', πιδί για γάμοι)'. 

Έτσι εκτός από προαναφερθέντες λόγους αποφασίζει ν'ανοίξει κά
ποιος το χορό: "γιατ' εχ(ει)ς ξενς" δηλαδή, επειδή έχει φιλοξενούμενους 
και επιθυμεί να τους φιλοξενήσει και να τους εμφανίσει στο χορό. 
Άλλος λόγος είναι το: "κουρίτσ', πιδί για γάμου', που σημαίνει ότι με το 
άνοιγμα του χορού τονίζονται, προβάλλονται πρόσωπα, επειδή υπάρχει 
ιδιαίτερος λόγος να προβληθούν. 

Η σύνθεση της συντροφιάς αυτή τη στιγμή, όπως έχει προαναφερθεί, 
μπορεί να είναι πρόσωπα μόνο οικογένειας ή ευρύτερης συγγένειας η 
σύνθεση προσώπων οικογένειας, συγγένειας, φιλίας. Μπορεί να είναι 
πρόσωπα της συγκεκριμένης κοινωνίας. Μπορεί να είναι όμως σύνθεση 
προσώπων του συγκεκριμένου ή και γειτονικού χωριού ή και άλλων χω
ριών, τα οποία όμως συνδέονται συγγενικά, φιλικά. 

Η σύνθεση της συντροφιάς γίνεται υπό τους όρους της αξιοπρέπειας. 
Μπορεί για παράδειγμα, να προσκληθεί κάποιο πρόσωπο να χορέψει μαζί 
τους, υπό τον όρο ότι δεν θίγεται η αξιοπρέπεια του ίδιου και της οικογέ
νειας του. Αυτό σημαίνει ότι το προσκαλούμενο πρόσωπο πρέπει να βρί
σκεται σε σχέση, έστω και με ένα πρόσωπο της συντροφιάς: 

"Πρεπ καπ' να κουλλίιτι ου άλλους για να πάει να μπει στου χορό 

ι Βλ. όπ π Α' Μέρος κεφ. 4 1 

2. Βλ όπ.π Γ Μέρος, κεφ. 2 
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παρέας".^ Στην πρόσκληση συγγενικών ατόμων πρέπει να ληφθούν υπ' 
όψιν όλα τα άτομα που επιθυμούν να χορέψουν, προκειμένου να απο
φευχθούν πικρίες, παράπονα και ενδοσυγγενικές προστριβές, οι οποίες 
συνήθως συμβαίνουν. 

Βασική φροντίδα είναι η καλύτερη εμφάνιση προς το κοινωνικό σύνο
λο ως συντροφιά, αλλά και ως πρόσωπα: 

"στου χουρό θα πας καλουντμένους κι θα δείξεις τ' σειρά σ\ 
σαν οικουγινιακό σα συγγένειοϋ'.2 

Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται: 
- Εμφάνιση της συντροφιάς σύμφωνα με τις αρχές που αφορούν την 

οικογενειακή οργάνωση, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κοινωνικής 
πραγματικότητας. Δηλαδή η εμφάνιση στο χορό ως συντροφιά δεν είναι 
πρέπον να προκαλεί απορίες, ερωτήματα, υποψίες και σχόλια αρνητικά. 
Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται να δίνεται η αρμόζουσα σημασία για μια τέ
τοια εμφάνιση, ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα δείξει, εάν πρόκειται 
για οικογένεια, ότι έχει συνοχή και αρχές. 

- Καλή ενδυματολογική εμφάνιση. 
- Ευπρέπεια, σοβαρότητα, όχι προκλήσεις και σεβασμός στα πρόσω

πα και τις αρχές οι οποίες διέπουν το χορό. 
- Καλή χορευτική παρουσία, υπό τους όρους του σεβασμού της αξιο

πρέπειας εαυτού και του άλλου προσώπου, του σεβασμού της συντρο
φιάς, αλλά και της εκδήλωσης γενικότερα. 

Όλα αυτά "θα δείξεις ως παρέα', .εφ' όσον αυτή είναι παρέα η οποία 
εμφανίζεται στο χορό αυτή τη στιγμή. Λόγω του ότι χορεύει αυτή τη 
στιγμή συγκεντρώνει την προσοχή, είναι διακρινόμενη, φαίνεται. "Θα 
δείξεις" λοιπόν σημαίνει ότι ως παρέα θα φέρει σε φως, θα αποδείξει, θα 
αποκαλύψει, θα υποδείξει και θα διδάξει. 

Έτσι η κατ' αρχήν παρουσία μιας παρέας στο χορό είναι θέμα προτι
μήσεων, επιθυμιών, επιλογών, αποφάσεων της παρέας ως προς τη σύν
θεση της, ως προς το χρόνο της χορευτικής της παρουσίας, ως προς τη 
θέση την οποία παίρνουν στον κύκλο τα άτομα ως πρώτοι χορευτές και 
συγχορευτές. 

Εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε το φανερό στοιχείο το οποίο χα
ρακτηρίζει το νεοελληνικό χορό και το οποίο, στην εν λόγω περιοχή, το
νίζεται και επισημαίνεται, όπως προκύπτει από τα πρωτόκολλα. 

Γ. Στη συνέχεια εξετάζεται η χορευτική παρουσία συντροφιάς με την 
πυκνότερη σύνθεση, δηλαδή συντροφιά στην οποία συμμετέχουν άτομα 
συγγενικά, φιλικά, εντόπια, ξενιτεμένα, φιλοξενούμενα, ανύπανδρα και 
παντρεμένα, άνδρες και γυναίκες. Υπάρχουν λόγοι που αυτά τα άτομα 

1 Βλ όπ.π Α' Μέρος κεφ 3.5 

2. Βλ. όπ.π. Γ Μέρος, κεφ 2 
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επιλέγουν να χορέψουν μαζί; Η συμμετοχή των προσώπων στη συγκεκρι
μένη παρέα μπορεί να οφείλεται: 

Ι) Σε λόγο ο οποίος σχετίζεται με ευκαιρία για χορευτική έκφραση: 
"Ήταν ιυκφία αφούχόριυανμπαρπάδιςμ', ξαδέρφια μ', να πάου 
κι γω για να χουρέψοϋ'} 

II) Σε πρόσκληση. 
"Άμα μόλιϊ ου μπάρπα μ ' να πάου ή ου ξάδιρφούς μ πάϊνα, ας μη 
τ'ς είχα ουλνούς συγγινίδις".2 

III) Σε προβολή προσώπου υποψηφίου για γάμο: 
"Τέτοιοις ώρις ου πατέρας, ου αδιρφός, θά 'βγινι μι του κορίτσ 
που 'χαν για παντρειά'? 

IV) Η απόφαση μπορεί να σχετίζεται με την όμορφη χορευτική πα
ρουσία, τις χορευτικές ικανότητες των ατόμων τα οποία αποτελούν τη 
συγκεκριμένη συντροφιά: 

"Αμα μ' άρισι να χουρέψου μ' αυτνούς τ'ς συγγινίδις έμπινα. Ηθι-
λα να χουρεύου μι χουριυταράδις".4 

V) Σε λόγο ο οποίος αφορά διαπροσωπικές σχέσεις: 
"Αδέρφια που ήταν ψυχραμένα μπουρεί να τα φκιάναν τέτοιις 
ώρις κι να μπαίνανμαζί στο χορό'.5 

VI) Σε λόγο ο οποίος σχετίζεται με την προβολή και την καταξίωση 
της οικογένειας στο κοινωνικό σύνολο, ως οικογένεια η οποία δείχνει συ
γκρότηση και αρχές: 

"Μ' άρισι να βγαίνού στου κοινό μι τν οικουγένειά μ '. Στου χου-
ρό φαίνοντι οι οικουγένειις πό 'χνι σειρά!'.6 

VII) Σε λόγο ο οποίος σχετίζεται με αντιλήψεις γονέων όσον αφορά τη 
σημασία του χορού για τους ίδιους τους γονείς και την οικογένεια: 

"Μ' άρισι να χουρέβου μι τν οικουγένειά μ '. Ικεί στου χουρό στου 
κοινό καμαρώνεις του ν αγώνα σ' κι χαίρισι. Ικεί καταλαβαίνεις 
καλύτερα ποιος είσι, γιατί αγουνίζισι στ' ζουή. Βλεπς, οτ' ου αγώ
νας δε πάει χαϊμένους, άμα έχεις ούλα τα πιδιά σ' κι χουρεύνι 
μαζί αγαπημένα". Όσοιν(οι) τράγαν άλλα πράματα δε τς ένοιαζαν 
αυτάνα. - Όσοινοι ήταν μιρακλήδις σ' αυτάνα, δε κόλουναν ούτι 
απού φτώχεια ούτι απού τίπουτά'.7 

ι. Βλ. πρ 56 και πρβλ. πρ 45, 52, 32, 28, 26 

2 Βλ αυτόθι 

3 Βλ. πρ. 59 και πρβλ πρ 2, 13, 26, 32, 33, 28, 26, 24 

ι. Βλ. πρ. 2 και πρβλ πρ 32, 28, 26, 41, 25 
Ι 

5 Βλ. πρ 24 και πρβλ. πρ 2, 30, 43, 41, 28, 26, 5 

e. Βλ πρ. 28 και πρβλ πρ. 32, 25, 43, 45, 52, 29, 66, 67 

^ Βλ. πρ 32 και πρβλ. πρ 28, 5, 56, 1, 2, 3, 4, 66, 67 
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Επειδή αυτή η λεκτική εμφανίζει αξιόλογα στοιχεία για το θέμα μας, 
θεωρούμε σκόπιμο να εξετασθεί στοιχειωδώς προκειμένου να φανεί η 
σν\μασία της: Τί σημαίνει αυτή η αντίληψη; 

"Μ' άρισΓ σημαίνει επιθυμία, θέλω, ευχαρίστηση. "Ικεί στου χουρό 
καμαρών(ει)ς τουν αγώνα σ", όπου εννοείται ότι ο χορός ως οικογένεια 
γίνεται ευκαιρία για το γονιό να καμαρώσει, να ιδεί, να θαυμάσει τα παι
διά του, για τα οποία αγωνίζεται, μάχεται στη ζωή. "Κι χαίρισι", που ση
μαίνει χαρά, ευχαρίστηση, ανανέωση. "Ικεί στου κοινό' που σημαίνει ότι 
στο "κοινό1 όλα αυτά γίνονται πιο σημαντικά. "' Καταλαβαίν(ει)ς καλύτιρα 
ποιος είσί\ δηλαδή ο χορός στο "κοινό" είναι ευκαιρία για καλύτερη κα
τανόηση εαυτού, για αυτογνωριμία, για αυτοαξιολόγηση. "Γιατί αγουνί-
ζισι στ' ζουή': είναι ευκαιρία για αυτοπροσδιορισμό ή επαναπροσδιορι
σμό του σκοπού σε σχέση με τον αγώνα, με τη βιοπάλη της ζωής. "Βλέπς 
οτ' ου αγώνας δε πάει χαϊμένους", που σημαίνει ότι αυτή η στιγμή γίνε
ται πηγή απ' όπου αντλείται δύναμη για συνέχεια του αγώνα. "Όσοιvoi 
τράγαν άλλα πράματα', που σημαίνει ότι υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είχαν 
στρέψει το ενδιαφέρον αλλού, σε άλλες επιδιώξεις "δε τ'ς ένοιαζαν αυ
τάνα' δεν τους απασχολούσαν "αυτάνα", δηλαδή ο χορός γι' αυτούς είναι 
έξω από τον ορίζοντα των ενδιαφερόντων τους. "Οσοιν(οι) ήταν μιρα-
κλήδις σ' αυτάνα, όπου εννοείται ότι όσοι έχουν μεράκι, διάθεση, επιθυ
μία όσον αφορά το χορό, "δε κόλουναν"' δηλαδή δεν έκαναν πίσω, δεν 
οπισθοχωρούσαν, "ούτι απού φτώχεια ούτι απού τίπουτά', που σημαίνει 
ότι οι ελλείψεις δεν γίνονταν αιτία να υποχωρήσουν σε τέτοιες επιθυ
μίες. Εδώ σημαίνει ότι πρόκειται για συμμετοχή κατόπιν, κριτικής επε
ξεργασίας και απόφασης. 

Όλα αυτά σημαίνουν ενδυνάμωση και ισχυροποίηση της σχέσης γονέα 
και παιδιών μέσω του χορού και ότι ο χορός είναι ευκαιρία για ενδυνά
μωση της οικογενειακής συνοχής, για συνύπαρξη και για μια διαφορο
ποιημένη συνάντηση απ' αυτήν της καθημερινότητας. 

VIII) Σε λόγο που σχετίζεται με φιλοξενούμενα πρόσωπα. 
"Σι τίμσι ου άλλους κι ήρθι στου σπίτι σ' χρουνιάρα μέρα. Λεν 
ήρθι να φάει κι να κρυφτεί. Άμα ήταν έρχιταν άλλου κιρό. Ήρθι 
να ιδεί κόσμου, να τουν ιδούνι. Άμα ισύ π' τουν φιλουξινείς, δε 
τουν βγάλεις στου χουρό, πώς θα πάει μουναχός τ1";1 

Ο χορός αυτή τη στιγμή είναι "καιρός" για φιλοξενούμενους, δηλαδή ο 
χορός γίνεται τόπος φιλοξενίας, γίνεται τόπος φανέρωσης, έκθεσης των 
φιλοξενούμενων. Όποιος φιλοξενεί συνήθως θα "βγάλ(ει)\ δηλαδή θα 
προσφέρει φιλοξενία και στο χορό και έτσι θα παρουσιάσει, θα εμφανί
σει τους φιλοξενούμενους. Έτσι τα φιλοξενούμενα πρόσωπα πολλές 
φορές γίνονται αυτά αφορμή να εμφανισθεί στο χορό η οικογένεια που 
τα φιλοξενεί. 

ι. Βλ πρ 34 και πρβλ πρ. 59, 52, 6, 20, 19, 22 
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IX) Σε λόγο που σχετίζεται με την επιθυμία να φανερωθεί στο κοινό 
το επίπεδο σχέσης συγχορευτών. Τέτοιος λόγος μπορεί να απευθύνεται 
στους συμμετέχοντες θεατές, όπου άλλοι~χαίρονται γι' αυτήν τη σχέση 
και άλλοι όχι. 

"Χουρεύαμι μ' αυτνούς π' ικτιμάγαμι. Άλλοι μπορεί να χαίρου-
νταν κι αλλονούς τς κάναμι να σκάνι απ' το κακό τς".1 

Χ) Σπάνια η συμμετοχή στο χορό οφείλεται σε λόγο που αφορά τη 
ρήξη προϋπάρχουσας σχέσης μέσω της φανέρωσης νεοϊδρυόμενης σχέ
σης. Αυτό μπορούσε να συμβεί όταν συμμετείχαν στο χορό, λόγω πρό
σκλησης, πρόσωπα με αμοιβαίο ενδιαφέρον για θέματα π.χ. ερωτικά, συ
νοικεσίου, επαγγελματικά κ.λπ. 

"Ούλα μπόργι να συμβούνι. Καλούσα ας πούμι ιγώ τν αν(η)ψιά μ' 
κι ήταν κι ανηψίδ' άλλου μέσα στου χουρό απ' του σόι τς γυναί
κας μ'. Άλλοι το 'βλιπαν ετσ' κι άλλοι αλλιώς"'.2 

Έτσι η παρουσία συντροφιάς στο χορό μπορεί να σημαίνει: 
- Σχέση, δεσμό, συναναστροφή. 
- Σχέση με το χορό. 
- Επιδίωξη για καλύτερη εμφάνιση: ενδυματολογική, αρχών, χορού. 
- Απόφαση για συνδιασκέδαση. 
- Προσωπικές ανάγκες για χορευτική έκφραση. 
- Προσωπικές ανάγκες για κοινωνική επιβεβαίωση, καταξίωση μέσω 

της συγκεκριμένης συντροφιάς. 
- Προσωπικές ανάγκες για αυτοεπιβεβαίωση, αυτοαξιολόγηση, αυτοε-

κτίμηση ως γονέας, νέος, φίλος, συγγενής κ.λπ. 
- Προσωπικές ανάγκες οι οποίες αφορούν τη σύσφιξη, συνοχή, ενδυ

νάμωση, αποκατάσταση, προβολή σχέσεων. 
Έτσι η κατ' αρχήν παρουσία μιας συντροφιάς στο χορό οφείλουμε να 

υπογραμμίσουμε ότι κύρια χαρακτηρίζεται από στοιχεία θετικότητας για 
τον ίδιο τον άνθρωπο, για τις σχέσεις και για την ενδυνάμωση των θε
σμών. 

Η παρουσία οικογένειας, συγγένειας, φιλίας, ως συντροφιά με αρχές 
στο χορό, γίνεται μέτρο, γίνεται πρότυπο για το κοινωνικό σύνολο. 

Δ. Στη συνέχεια, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εικόνα πρώτου και 
συγχορευτών, αναφέρονται στοιχεία τα οποία αφορούν την εμφάνιση 
μιας συντροφιάς στον κύκλο του χορού: 

Η θέση των προσώπων στο χορευτικό κύκλο, όπως έχει προαναφερ
θεί εξαρτάται από τη σύνθεση της συντροφιάς ως προς την ηλικία, το 
φύλο, την ιδιότητα π.χ. γονείς,υποψήφια για γάμο πρόσωπα, φιλοξενού
μενα κ.λπ. Συνηθίζεται στις πλησιέστερες προς τον πρώτο χορευτή θέ
σεις του κύκλου να χορεύουν άνδρες, στη συνέχεια γυναίκες και στο τέ-

1 Βλ πρ 51 και πρβλ πρ. 45, 56, 32, 29, 24 

2. Βλ. πρ. 2 και πρβλ 44, 51, 24, 45, 56, 28, 41, 26 
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λος του κύκλου πάλι άνδρες. Στους πρώτους άνδρες βρίσκονται πρόσω
πα τα οποία συνήθως είναι παράγοντες ώθησης της συντροφιάς για χορό 
και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Η θέση των γυναικών είναι θέμα το οποίο 
σχετίζεται με τη σύνθεση της συντροφιάς. Η μητέρα για παράδειγμα 
προηγείται και αν υπάρχει ανύπανδρη κόρη μπορεί να βρίσκεται π.χ. με
τά τη μητέρα και πριν από τη θεία. Προς το τέλος των γυναικών συνήθως 
βρίσκονται οι νεότερες γυναίκες και τα ανύπανδρα κορίτσια, τα οποία 
δεν έχουν ακόμα "σειρά" για γάμο. Στο τέλος του χορευτικού κύκλου βρί
σκονται συνήθως οι νεότεροι άνδρες της συντροφιάς. 

Βασική αρχή είναι η προτεραιότητα του γυναικείου φύλου στην πρώτη 
θέση. Έτσι, το πρόσωπο το οποίο ανοίγει το χορό και γίνεται αυτή τη 
στιγμή το κορυφαίο, δηλαδή το εναρκτήριο πρόσωπο του χορού σ' αυτό 
το χορευτικό γεγονός, είναι γυναίκα. Αυτό σημαίνει ότι, καθιερωμένα, ό
ταν στη συντροφιά υπάρχουν και τα δύο φύλα αυτή η κορυφαία στιγμή 
ανήκει σε γυναίκα. Το ίδιο συμβαίνει και για κάθε συντροφιά η οποία 
"μπαίνει" στο χορό, με μικτή σύνθεση φύλων. Αυτό σημαίνει ότι το γυ
ναικείο φύλο έχει θέση διακρινόμενη στο χορό, ότι τιμάται ιδιαίτερα στο 
χορό και έχει το προβάδισμα, την πρωτοπορεία σε σχέση με τον άνδρα. 

Οι χορευτές συνδέονται συνήθως μέσω του "' χειρομάντηλοϋ' (βλ. Α 
μέρος 3.4). Στην αρχή, στη δεξιά κορυφή του κύκλου, είναι το πρόσωπο 
που "χορεύει μπροστά". 

Οι συγχορευτές διακρίνονται με βάση τη χορογραφία (βλ. Α' Μέρος, 
κεφ. 5) σε δεύτερο, πλησιέστερους προς τον πρώτο, μεσαίους και σε τε
λευταίο χορευτή. 

Το τραγούδι ανήκει στον πρώτο χορευτή (βλ. Α' Μέρος, κεφ. 4.1). Η 
έναρξη του χορού ως χορευτική κίνηση γίνεται από τον πρώτο. Το σύνο
λο των συγχορευτών συγχρονίζει τη χορευτική του κίνηση σ' αυτήν του 
πρώτου, διαδοχικά από τον δεύτερο προς τον τελευταίο. 

Η χορευτική κίνηση του συνόλου των χορευτών, είναι κατά βάση κοινή 
(βλ. Α' Μέρος, 5) δηλαδή ο χορός γίνεται στη βάση κοινών πατημάτων, 
κοινού χορευτικού μέτρου, κοινής κατά βάση χορευτικής φράσης, τα ο
ποία προσαρμόζονται σε κοινό τραγούδι, δηλαδή σε κοινό ρυθμό, μελω
δία, λόγο και το οποίο τραγούδι "χορεύει" αυτή τη στιγμή ο πρώτος χο
ρευτής. Έτσι τα παραπάνω δείχνουν ότι ο πρώτος ανοίγει το χορό και οι 
άλλοι μπαίνουν στο χορό του. Τα κοινά πατήματα, ο κοινός κατά βάση 
χορός δείχνει ότι πρώτος και συγχορευτές αποτελούν κοινότητα όπου 
κοινός λόγος είναι ο χορός. Αυτό σημαίνει ότι συγχορευτές και πρώτος 
χορεύουν ως διακρινόμενη ενότητα και ως κοινότητα με κορυφαίο, 
προεξάρχοντα τον πρώτο χορευτή και τους συγχορευτές να χορεύουν 
στο χορό του πρώτου. 

Με την εξέταση του θέματος, πρώτος και συγχορευτές, δεν επιχει
ρούμε διάσπαση αυτής της ενότητας, αλλά διάκριση των χορευτών, ώστε 
αυτή να συμβάλει στην καλύτερη εξέταση, συστηματοποίηση, ανάλυση 
και ερμηνεία του πλέγματος σχέσεων. 
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2.1. Το "Πρώτον" και το "Δεύτερον" 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της χορογραφίας, όπως προαναφέρονται 
στο σχετικό κεφάλαιο, παρατηρείται διάκριση των συγχορευτών. 

Ο δεύτερος χορευτής "κρατάει" τον πρώτο για να χορέψει. Τι σημαί
νει "κρατάει"; Πώς εμφανίζεται αυτή η σχέση; Ποια στοιχεία υπεισέρχο
νται σ' αυτό το κράτημα του μαντηλιού; Υπάρχουν άραγε λόγοι για τους 
οποίους ο δεύτερος κρατάει τον πρώτο να χορέψει; Υπάρχουν τέτοιοι 
λόγοι για τον πρώτο; Πώς επιδρά ο ένας στη χορευτική δράση του άλ
λου; 

Όλα αυτά τα ερωτήματα αφορούν τη σχέση πρώτου και δεύτερου χο
ρευτή και πρέπει να απαντηθούν προκειμένου να φανεί το σημασιολογικό 
περιεχόμενο αυτής της σχέσης. 

Σύμφωνα με την εντόπια ορολογία ο δεύτερος χορευτής "κρατάει' ή 
"βαστάει τον πρώτο χορευτή - άνδρα και γυναίκα - για να χορέψει. 

Οι όροι "κρατάει, βαστάει σημαίνουν ότι ο δεύτερος, ο οποίος τον 
"κρατάει', δεν τον εγκαταλείπει, δεν τον παρατάει, αλλά τον "κρα-
τά(ει)', δηλαδή τον πιάνει μέχρις ότου χορέψει. Τον κρατάει με μαντήλι. 
Το μαντήλι συνήθως είναι του πρώτου, το έχει στο αριστερό του χέρι και 
"απλών(ει)', "δίνει' το χέρι του για να τον "κρατήσει" ο δεύτερος. Συμ
βαίνει όμως να έχει το μαντήλι ο δεύτερος και να "δίν(ει)", "απλών(ει)" 
αυτός το χέρι του να πιαστεί ο πρώτος, όπου και στις δύο περιπτώσεις 
"απλώνονται, δίνονται" χέρια. "Δίνει", "απλώνει" το χέρι του σημαίνει ότι 
"δίνει" "απλώνει" εαυτόν, αφού το χέρι του είναι μέρος σώματος, μέρος 
εαυτού. Έτσι ξανοίγει εαυτόν ο ένας προς τον άλλο. Δίνει εαυτόν ο πρώ
τος στο δεύτερο για να τον "κρατήσει". Για να τον "κρατήσει", για να μην 
τον εγκαταλείψει ο δεύτερος, σημαίνει ότι απαιτείται συγκέντρωση της 
προσοχής του, σημαίνει συγκέντρωση εαυτού, σημαίνει δόσιμο εαυτού 
αυτήν τη στιγμή. Έτσι, τη στιγμή που ο δεύτερος "κρατάει", πιάνει τον 
πρώτο για να χορέψει, αυτή τη στιγμή αρχίζει, εδραιώνεται σχέση χο
ρευτική. 

Ποιος είναι όμως αυτός που κρατάει τον πρώτο χορευτή; 
Ο δεύτερος συνήθως είναι ανδρικό πρόσωπο, σε τέτοια περίπτωση 

χορού. Λέμε συνήθως διότι συμβαίνουν περιπτώσεις όπου ο πρώτος, άν
δρας ή γυναίκα, μπορεί να εκφράσει επιθυμία να τον κρατήσει και συγκε
κριμένο γυναικείο πρόσωπο. Τέτοιες περιπτώσεις εξετάζονται παρακά
τω. 

Γιατί είναι συνήθως άνδρας; Είναι ένδειξη υπεροχής φύλου; Είναι υ
ποτίμηση του γυναικείου φύλου ή είναι κάτι άλλο; 

"Άμα δεν τουν τιμήσου ικεί απάν' στου χουρό, εκείνουν π' ι-
κτιμάου, δε τουν κρατήσου να χουρέψ' ..!Λ ή 

1 Βλ πρ 28 και πρβλ. 2, 32, 5, 6, 5, 39, 26, 47 
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"είνι τιμή να σι κρατήσ' η νυφ' να χουρέψεις ..."1 

Τα πρωτόκολλα δείχνουν ότι το κράτημα σημαίνει τιμή, σημαίνει α
πόδοση τιμής σε κάποιον, εκδήλωση σεβασμού και σημαίνει φανέρωση 
αυτής της τιμής. Έτσι είναι ευκαιρία "ικεί απάν' στου χουρό' να 
"τιμήσου" και έτσι να τον εξυψώσω, να "τουν κρατήσου για να χορέψ", 
δηλαδή να είμαι κοντά του συνέχεια για να χορέψει. Έτσι ο άνδρας ως 
δεύτερος αποδίδει τιμή, σεβασμό, εκτίμηση στο πρόσωπο το οποίο χο
ρεύει πρώτο. Φανερώνει "ικείστου κοινό', εκεί όπου είναι όλοι μαζί, ως 
"κοινό', δηλώνει ότι αυτή τη στιγμή τιμάει τον πρώτο. 

Ποιο πρόσωπο είναι ο δεύτερος; 
"Σι χουρό σα του παγγύρ', τ' Λαμπρή, σι σουβαρή γιουρτή δε 
μπουρεί να βγεις στου κοινό κι να σι κρατήσ' να χουρέψεις ένας 
άσχιτους. Κάποιους πρέπ' να 'νι αυτόνους π' σι κρατάει, κάπ' 
πρέπ' να κουλλιϊσι".2 

Σε σοβαρή γιορτή "δε μπουρεί να βγεις", δηλαδή δεν είναι δυνατόν, 
δεν συνηθίζεται, να εμφανισθείς, "να σι κρατήσ' άσχιτους" δηλαδή να σε 
κρατήσει πρόσωπο με το οποίο δεν έχεις σχέση. "Κάποιους πρεπ νά 'νι 
αυτόνους", όπου με τον όρο "κάποιους" εννοείται σύζυγος, αδερφός, 
θείος, πεθερός ... "κάπ' πρέπ' να κουλλίισΓ δηλαδή με κάποιο τρόπο 
πρέπει να βρίσκεσαι σε σχέση, όπου εννοείται σχέση γνωστή, φανερή. Οι 
σχέσεις είναι γνωστές εφ' όσον: "ξέραμι ου ένας τουν άλλουν σα κάλ
πικη) δικάρά'} δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση άγνοιας τέτοιων σχέ
σεων. 

Έχει σημασία το κράτημα για τον πρώτο; 
Το " κρατάοϋ' κάποιον να χορέψει είναι κρίσιμης σημασίας θέμα για το 

χορό, διότι "άμα ου άλλους δε ξερ' να σι κρατήσ σι κόβ", δηλαδή ο δεύ
τερος πρέπει " να ξερ' να σι κρατήσ" και πρέπει να γνωρίζει, να ξέρει να 
κρατήσει εσένα, να ξέρει δηλαδή πώς χορεύεις, να ξέρει τις δικές σου α
νάγκες στο χορό. Για να "ξερ" όμως θα πρέπει να σε έχει κρατήσει κι 
άλλες φορές, να προϋπάρχει χορευτική επεξεργασία ώστε να έχει φθά
σει σ' αυτήν τη γνώση, ή να έχει τέτοιες ικανότητες ώστε να αντιλαμβά
νεται τις προσωπικές χορευτικές ιδιομορφίες, διότι "άμα δε ξερ' σι 
κόβ". "Σι κόβ" απ' το χορό σου, σημαίνει σε αποσπάει, σε διακόπτει, 
δεν σε αφήνει να έχεις χορευτική συνέχεια, δηλαδή δεν μπορεί ο πρώτος 
να χορέψει αδιάσπαστος, όταν τέτοιες δυνάμεις αναστέλουν, τεμαχίζουν 
τη συνέχεια του χορού του. 

"Λεν είνι ουλ(οι) να θέλνι να τς κρατάνι σουστά. Πουλλοίχου-
ρεύνι άπους τύχ(ει) δε τς νοιάζ".^ 

Ι Βλ όπ π Α' Μέρος κεφ. 2 11 3 

2 Βλ πρ 28 και πρβλ 32, 2, 24, 25, 41, 29, 52, 5, 39 

3
. Βλ πρ 52, 32, 28, 29, 24, 26, 5, 2, 36, 40, 45 

ι. Βλ πρ 28 και πρβλ πρ 29, 2, 5, 56, 50, 32, 25 
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Αυτό σημαίνει διαφοροποίηση χορευτών. Υπάρχουν χορευτές οι ο
ποίοι θέλουν, επιθυμούν, είναι ανάγκη γι' αυτούς να τους κρατάει ο δεύ
τερος σωστά και άλλοι, τους οποίους δεν "τς νοιάζ", δεν τους απασχο
λεί. 

Στη δεύτερη θέση πολλές φορές είναι διαρκώς το ίδιο πρόσωπο. Αυτό 
συνήθως συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου: 

- Είναι μόνο ένας άνδρας στην παρέα. 
- Είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία αδερφός ή εξάδερφος και ο χορός α

φορά αδέρφια, εξαδέρφια. 
- Είναι άνδρας με χορευτικές ικανότητες τέτοιες ώστε να μπορεί να 

καλύπτει τις χορευτικές ιδιομορφίες πρώτων χορευτών. 

2.1.1. Ο δεύτερος χορευτής ως επιλογή του πρώτου 

Ο πρώτος χορευτής συνήθως επιλέγει το πρόσωπο το οποίο επιθυμεί 
να τον κρατήσει. 

Η επιλογή μπορεί να σχετίζεται: 
Ι. Με λόγους οι οποίοι αφορούν το χορό: 

"για ναμπουρέσου ναχουρέψοϋ' 
II. Με λόγους οι οποίοι σχετίζονται με την εσωτερικότητα του πρώτου 

αυτή τη στιγμή, π.χ.: 
"άμα είχι έρθ' αδιρφός άπου ξένα ή άμα ήταν κι κάνας φίλους ά
που άλλου χουριό, ήθιλις ικείν(η) τ'ν ώρα να σι κρατήσ'Λ 

ή 
"Τέτοιις ώρις μπουρεί να καλλιάσ', να τα φκιάσνι συγγινίδις που 
ήταν ψυχραμένοι, κι να χουρέψνι μαζί. Αυτόνου έδουνι χαρά, κι 
ήθιλις να σι κρατήσ' αυτήν(η) τν ώρα'.2 

Αυτά σημαίνουν ότι η δεύτερη θέση πολλές φορές γίνεται για τον 
πρώτο χορευτή ευκαιρία να εκφράσει εσωτερικότητα, αγάπη, φιλία. Γί
νεται ευκαιρία να εκφράσει χαρά, συγκίνηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο. 
Μπορεί να είναι λόγοι οι οποίοι σχετίζονται με τον επικείμενο χορό του. 
Όλα αυτά-γίνονται στο "κοινό', γίνονται δημόσια, που σημαίνει ότι αυτή 
τη στιγμή φανερώνονται βαθύτερες σχέσεις, δηλώνονται προς το κοινό 
σχέσεις. Αυτή η δήλωση οδηγεί και σε ισχυροποίηση, σε ενδυνάμωση των 
σχέσεων. 

III. Με λόγους οι οποίοι σχετίζονται με ανάγκη για κοινωνική καταξίω
ση. 

"Παίζ' ρόλου ποιος σι κρατάει να χουρέψεις. Λεν μπουρεί να σι 
κρατήσ' όποιους κι όποιους. Συμβαίν(ν)ι κάνια φουρά κι τέτοια, 

1. Βλ πρ. 2 και πρβλ. πρ. 29, 36, 30, 28, 5, 32, 56 

2 Βλ πρ 29 και πρβλ. πρ. 24, 25, 43, 28, 32, 59 
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αλλά του σουστό εινι να σι κρατήσ' άνθρουπους π'μιτράει για σέ
να κι για τ' κοινουνία γυρβουλιά'.1 

Το "παίζ' ρόλου ποιος σι κρατάει" σημαίνει ότι κάτι εξαρτάται από το 
"ποιος". Το "ποιος" πρέπει να είναι άνθρωπος ο οποίος "σουστό είνι να 
μιτράει για σένα κι για τ' κοινουνία", δηλαδή σημαίνει ότι είναι πρεπού-
μενο, ταιριαστό, "σουστό', να είναι άνθρωπος υπολογίσιμος για τον ίδιο 
τον πρώτο και για το κοινωνικό σύνολο. Έτσι, από το "ποιος σι κρατάει' 
φανερώνεται στην κοινωνία και ποιον εσύ μετράς, ποιον εσύ υπολογί
ζεις. Όλα αυτά σημαίνουν ότι η επιλογή αυτή τη στιγμή σχετίζεται και 
με ανάγκη για κοινωνική καταξίωση. 

Συμβαίνει και κατά τη διάρκεια του χορού ο πρώτος να αντικαθιστά, 
εάν το θέλει, το δεύτερο με άλλο πρόσωπο. Αυτό δεν θεωρείται υποτί
μηση, εφ' όσον είναι γνωστό ότι ο χορός απαιτεί ιδιαίτερες χορευτικές ι
κανότητες του δεύτερου και είναι γνωστό, επίσης, ότι κάθε πρόσωπο ως 
πρώτος χορευτής έχει διαφοροποιημένες ανάγκες. 

2.1.2. Η δεύτερη θέση ως επιλογή του δεύτερου 

Πολλές φορές συμβαίνει ο ίδιος ο δεύτερος να επιλέγει και να απο
φασίζει να βρεθεί σ' αυτήν τη θέση. Τέτοια απόφαση μπορεί να συμπί
πτει με τη στιγμή κατά την οποία ο χορευτής κατευθύνεται προς την 
πρώτη θέση ή και κατά τη διάρκεια του χορού του. Τέτοια πράξη μπορεί 
να αφορά πρόσωπο από τους συγχορευτές ή πρόσωπο το οποίο βρίσκε
ται εκτός του χορευτικού κύκλου: "Σκώνιταν ου άλλους απ' όξου κι έ-
μπινι στου χουρό κι σι κραταγί'.2 Λήψη τέτοιας απόφασης μπορεί να ο
φείλεται: 

Ι. Σε διαπροσωπική σχέση με τον πρώτο και τέτοια απόφασϊ) λαμβά
νεται: 

- Για να εκφράσει τιμή προς τον πρώτο: 
"αυτόνουν π' ικτιμάου ικεί απάν' στου χουρό θα τουν τιμήσου ... 
θα τουν κρατήσου να χουρέψ" ? 

- Για να ενισχύσει και να τονίσει τη χορευτική παρουσία του πρώτου 
χορευτή, ως μέλος οικογένειας την οποία διακρίνουν αρχές: 

"Τη γ(υ)ναίκα θα τ'κρατήσ' ου άντρας τ'ς. Του κουρίτσ' ου πατέ
ρας, ου αδψφός, ου ξάδφφους. Του μικρότφου αδιρφό ου μιγαλίτι-
ρους. Ηταν ουραία πράματα αυτάνα. Δείχνανι τ' σειρά κι του σι-
βασμό που 'χαμι σαν οικουγένεια κι σα συγγινίδις. Λεν ήταν ούλα 
ίσουμά'.4 

ι Βλ πρ 26 και πρβλ πρ 2, 28, 32, 24, 25, 28, 26 

2 Βλ πρ 2 και πρβλ. πρ. 52, 6, 53, 28, 32, 26, 5 

3. Βλ. Α' Μέρος κεφ.4.3 

4 Βλ. πρ 2 και πρβλ. 24, 25, 32, 56, 45, 28, 26, 41 
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- Για να αποκαλύψει βαθύτερη εσωτερική κατάσταση, για την οποία ο 
δεύτερος θεωρεί ότι δεν έχει γίνει ακόμα αντιληπτή στον πρώτο: 

"Οταν χουρεύ' ου άλλους είνι ιυκφία τέτοια ώρα να τ' δείξεις 
πόσου τουν υπουλουγίζεις".1 

- Για να γνωστοποιήσει, να δείξει στον πρώτο ότι, αυτή τη στιγμή εί
μαι εδώ, σε καμαρώνω, σε χαίρομαι και επιθυμώ να βρεθώ στο χορό σου. 
Αυτό συνήθως συμβαίνει κατά τη διάρκεια του χορού του πρώτου χορευ
τή. Τέτοια πράξη επιδρά σημαντικά στον πρώτο χορευτή: 

" Τουν ανιβάζεις στουν αέρα αυτόνουν π' αγαπάς, άμα σκουθείς 
κι του πιάσεις τ'ν ώρα π' χουρεύ".2 

- Για να φανερώσει στο κοινό την εκτίμηση την οποία έχει στον πρώ
το: 

"Άμα δε δείξου ικεί στου κοινό πόσου τουν ικτιμάου..."? 
- Για να προβληθούν νεοϊδρυμένες σχέσεις: 

"Τ αρραβουνιασμένα κι τα νιόπαντρα ζιβγάρια ήταν απ' τ'ς 
πρώτ'ς στου χουρό, κι πουλλές φουρές κράταγι κι η γυναίκα 
τουν άντρα'.,4 

- Για να επανορθώσει, να αποκαταστήσει σχέση η οποία έχει υποστεί 
αλλοίωση, τραυματισμό, φθορά: 

"Αμα θέλαμι να τα ματαφτκιάσουμι μι κάνα θκο μας αυτένις ή
ταν ιφκιρίις κανιά φουρά".5 

- Για να ανανεώσει σχέση: 
"Όταν κράταγα τη γ(υ)ναίκα μ' να χουρέψ', μ' όφιρνι στου νου 
τα νιάτα. Μ' φαίνιταν οτ' ήταν η ίδια, οτ' δεν είχι πιράσ' ου κι-
ρός απ' πάνι μας".6 

II. Η απόφαση του δεύτερου πολλές φορές σχετίζεται και με το χορό 
του πρώτου χορευτή: 

- Για να διευκολύνει και ενισχύσει το χορό του πρώτου, ως προς τις 
προσωπικές, τεχνικές, χορευτικές ιδιαιτερότητες, ιδιομορφίες και ανά
γκες: 

"Ιγώ ίξιρα πως χουρεύ', τι θέλει απ' του δεύτερου κι τουν κράτα
γα ιγώ, όπουτι τύχινι νά 'μι ικεί, γιατ' δε μπόργι μι άλλουν. Ή-
ξφα τα χούια τ' στου χουρό'.1 

ι Βλ αυτόθι 

2 Βλ. αυτόθι 

3. Βλ. Α' Μέρος, κεφ. 4.3 αριθμ 58 

ι Βλ. πρ 24 και πρβλ 52, 53, 54, 56, 28, 26, 41, 32 

s Βλ πρ. 25 και πρβλ πρ 29, 52, 53, 57, 28, 26, 32 

e. Βλ. πρ. 32 και πρβλ πρ. 2, 28, 24, 36, 39 

ι Βλ πρ. 52 και πρβλ. πρ. 29, 24, 32 
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- Για να εκφράσει την προσωπική του συγκίνηση από τη χορευτική 
ερμηνεία του πρώτου και για να πληρώσει προσωπική του ανάγκη αυτή 
τη συγκεκριμένη στιγμή, κρατώντας τον συγκεκριμένο χορευτή: 

"Αμα χόριυι κάνας θκος μ'μι μφάκι κι μι μιράκλουνι, σκώνου-
μαν να του κρατήσου. Μιράκια είνι αυτάνά".^ 

Αυτό συμβαίνει κατά τη διάρκεια του χορού πρώτου. Απόφαση κατά 
τη διάρκεια του χορού μπορεί να ληφθεί επίσης: 

- Για να εκφράσει προσωπική συγκίνηση, που πηγάζει από το τρα
γούδι το οποίο χορεύει αυτή τη στιγμή ο πρώτος και με το οποίο τρα
γούδι τον συνδέουν αναμνήσεις: 

"Κάνια φουρά χορεύ' κάνα θκό μας πιδί, αγγόνι, ανιψιό', τρα-
γούδ', π' του χόριυι ου παππούλης, τ' η γιαγιά τ'. Τετοιις ώρις 
άμα θμάσι αυτνούς, πό 'φγαν απ' του ζουή, κάπους σό ρχιτι, να 
βλέπς, οτ' ζούνι μέσ' απ' τα τραγούδια, μέσ' απ' τ' αγγόνια, τ' 
αν(ι)ψίδια. Δε θες πφσότιρου για να σκουθείς"'2 

ή 
"Σκώνουμαν κι κράταγα τ' θεια μ\ πό 'μοιαζι στου χουρό μι τ' 
μάνα μ' κι χόρευι του ίδιου τραγούδ' κι μ' φαίνιταν σα να κρα-
τάου τ' μάνα μ', σα να τ' ξανάφιρνα στ' ζουή'? 

111. Πολλές φορές η απόφαση ατόμου να κρατήσει συγκεκριμένο πρό
σωπο σχετίζεται και με ανάγκες αυτοκαταξίωσης, αυτεπιβεβαίωσης, αλ
λά και για λόγους προσωπικής ευχαρίστησης: 

- Ως αυτεπιβεβαίωση και αυτοπραγμάτωση του ίδιου, ως γονέα, ως 
συζύγου, ως αδερφού, ως γιος, ως φίλος κ.λ.π., του πρώτου χορευτή: 

"Ίκεί στου χουρό βλεπς τουν αγώνα σ' κι καμαρών(ει)ς κι χαίρισι 
γι αυτάνα π' αγουνίζισι στ' ζουή'. 

ή 
"Οταν κράταγα τ'ναδιρφήμ\ καμάρουνα γιατ'χόριυι ουραία".* 
ή 
"Άλλους τόσους γίνουμαν όταν κράταγα τ'μάνα μ' να χουρέψ".5 

- Ως προσωπική ευχαρίστηση, ικανοποίηση λόγω της όμορφης χορευ
τικής παρουσίας του πρώτου: 

"Άμα ου φίλους χουρεύ' ουραία, σουβαρά κι λιβέντκα κι του 
κρατάς, του χαίρισι αυτόνοϋ'6 

ή 

ι Βλ πρ. 68 και πρβλ. πρ 2, 28, 26, 25 

2. Βλ πρ. 2 και πρβλ. πρ. 32, 28, 5, 52 

3 Βλ. πρ. 32 και πρβλ πρ 2, 28, 52 

4 Βλ. πρ 52 και πρβλ. πρ 53, 32, 28 

s. Βλ πρ. 2 και πρβλ πρ 28, 32, 5, 41, 52 

Β Βλ πρ 28 και πρβλ πρ. 2, 26, 32, 33, 25, 4 
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"Μ' άρισι va κρατάου άνθρουπου πού 'ξφει χουρό. Άμα ου άλλους 
πάει σα πέρα δλιές τι να σ' ιυχαριστήσ' απ' του χουρό τ"; 1 

Κάθε πράξη αυτή τη στιγμή βρίσκεται και σε συνάρτηση με τους συμ
μετέχοντες. Αφαίρεση των συμμετεχόντων - συγχορευτών, θεατών - ση
μαίνει αφαίρεση του νοήματος που έχουν αυτές οι πράξεις. Έτσι, κάθε 
πράξη και ενέργεια σχετίζεται και με τους θεατές, με αποτέλεσμα η ση
μασία των γενόμενων να βρίσκεται διαρκώς σε σχέση με το σύνολο των 
συμμετεχόντων: 

"Αυτάνα τα πράματα ου κόσμους τα φκιάν(ει), ικεί έχνι αξία. Άμα 
δεν ε ι νι ετσ' τότι χουρεύαμι κι του ν άλλου κιρό μουναχοίμας, ο
πούς τύχινι. Λε χρειάζιταν να χουρεύουμι στς γιουρτάδις, στα 
παγγύρια".2 

Πολλές φορές όμως υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, σε σχέση με τους 
συμμετέχοντες, ο οποίος λόγος ωθεί κάποιο πρόσωπο να γίνει δεύτερο 
στο χορό, ή μπορεί να είναι περισσότεροι λόγοι, οπότε ικανοποιούνται 
συγχρόνως πολλές ανάγκες. Έτσι τέτοια απόφαση μπορεί να οφείλεται: 

- Για να δηλώσει σε συμμετέχοντες το επίπεδο σχέσης με τον πρώτο 
χορευτή: 

"Άμα δε δείξου ικείστου κοινό ποιον ικτιμάου κι ποιον οχ(ι\ άμα 
δεν τουν κρατήσου... τότι τι κάνουμι,";3 

- Ως ανάγκη για αυτοαναγνώριση και για κοινωνική αναγνώριση και 
καταξίωση, μέσω του κοινωνικά καταξιωμένου προσώπου που χορεύει 
μπροστά και το κρατάει να χορέψει: 

"Βιβαίους, ήταν κατ' κι για σένα, μέτραγι να κρατάς άνθρουπου 
πο 'χει αξία στ' κοινουνία, κι στου χουρό κι στ' άλλα'4 

Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή όταν πρόκειται για άτομο το οποίο το 
χαρακτηρίζει ελαφρότητα στο χορό, έχει σημασία και για το δεύτερο: 

"Άμα ου άλλους ήταν τριλουκουμείου στου χουρό, κι έκανις κι 
συ τ'ς χαζομάρις τ\ έχανις".5 

- Για να προκαλέσει συμμετέχοντες για τους οποίους υποψιάζεται ή 
γνωρίζει ότι δεν επιθυμούν, δεν θέλουν ή δεν αποδέχονται αυτή τη σχέση 
ή και να τους οδηγήσει μ! αυτήν την απόφαση του να συνειδητοποιήσουν 
την ύπαρξη αυτής της σχέσης: 

"Κανιά βουλά μπαίναμι κι κρατάγαμι κάποιουν για να κάνουμι 
μιρικούς να σκάνι. Έπιανι ου πιθφός ας ιπούμι του γαμπρό τ', 
για να σκάνι μιρικοίπ' δε τ'ς άρισι π' τουν έκανι γαμπρό τ', ή για 

Ι Βλ αυτόθι 

2 Βλ πρ 36 και πρβλ. πρ 41, 25, 52, 56, 28, 32, 45, 52 

3 Βλ. Α' Μέρος Κεφ.4 3 

ι Βλ. πρ. 28 και πρβλ 26, 2, 32, 24, 6, 20, 39, 60, 62 

5 Βλ. αυτόθι 
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να του πάρνι απόφασ' οτ'είνι γαμπρός τ'"} 

2.1.3. Χορευτική σχέση πρώτου και δεύτερου 

Γενική αρχή είναι το σωστό κράτημα: 

"Άμα δε ξερ' να σι κρατήσ' ου δεύτιρους σι κοβ' ...".2 

Η φράση αναλύεται παρακάτω. 

2.1.3.1. Το κράτημα 

Το κράτημα στο χορό σχετίζεται με τη συνολική ανθρώπινη υπόσταση 
του δεύτερου και δεν είναι απλή υπόθεση. Έτσι εξετάζουμε στη συνέχεια 
το δεύτερο σε σχέση με τον πρώτο χορευτή με βάση τον όρο κράτημα. 

21.3.1.1. Σε σχέση με το χέρι του δεύτερου 

Κατ' αρχήν είναι βασική προϋπόθεση η σταθερότητα και η προσαρμο
στικότητα του χεριού του δεύτερου κάθε στιγμή, σύμφωνα με το σημείο 
στο οποίο βρίσκεται το χέρι του πρώτου. Δηλαδή το χέρι του δεύτερου 
παρακολουθεί διαρκώς το χέρι του πρώτου: 

"Άμα πααίν(ει) σα δω σα κεί του χέρι τ ' τότι αντί να 'χεις του 
νου σ' στου χουρό σ', τον έχ(ει)ς στου χέρι τ'. Ούτι κι να τ' του 
τραβάς για να ρθει κουντά σ', αλλά ούτι κι να σι πααίν(ει) σπρώ-
χνουντα."3 

Το χέρι του δεύτερου πρέπει δηλαδή να διευκολύνει διαρκώς χορευτι
κές κινήσεις και σχήματα του πρώτου, όπως: 

- Στις στροφές, κατά τις οποίες περνάει ο χορευτής κάτω από το μα
ντήλι, το χέρι του δεύτερου πρέπει να ανεβαίνει σε ψηλότερο επίπεδο έ
τσι ώστε να μην αναγκάζει τον πρώτο να "σκύβει'. 

- Σε καθίσματα του πρώτου (άνδρα), το χέρι του δεύτερου πρέπει να 
χαμηλώνει σύμφωνα με την ανάγκη, την οποία δείχνει ο πρώτος. Παράλ
ληλα να παρουσιάζει σταθερότητα και δύναμη, ώστε ο πρώτος απερί
σκεπτα να δημιουργεί τέτοιο χορευτικό σχήμα: " κουλουκαθιά'. Άστοχο 
κράτημα σε τέτοια περίπτωση μπορεί να "κόψ", να κατεβάσει δηλαδή το 
χορευτή από το χορευτικό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Τέτοιο κράτημα 
μπορεί επίσης να οδηγήσει τον πρώτο και σε πτώση στο έδαφος, πράγ
μα το οποίο σημαίνει προσβολή γι' αυτόν. Τέτοια προσβολή μπορεί να έ
χει και απρόβλεπτες συνέπειες μερικές φορές για τον δεύτερο: 

Ι Βλ πρ 52 και πρβλ. πρ 45, 51, 33, 52, 53, 47 

2. Βλ πρ. 2, 15, 26, 28, 32, 29, 52 
3 Βλ. Αυτόθι 

262 



"Νια φουρά μόλιϊ ου πατέρα μ', έπισι ένας καταή, κι τ' κακουφά-
νικι τόσου πουλύ, πό 'βγάλε του μαχαίρ', να τουν τρουπήσ' του 
δεύτιρου. Τουν σταμάτσαν όμους".^ 
- Κατά τη χορευτική μετακίνηση του πρώτου, το χέρι του δεύτερου, 

γενικά, πρέπει να είναι σε σταθερό επίπεδο: "άμα πααίνει σα παλάτζα 
πώς να χουρέψεις".2 Με τον όρο "παλάτζοί' εννοείται ανεβοκατέβασμα, 
δηλαδή όχι σταθερότητα. Δηλαδή το χέρι δεν κινείται ρυθμικά. Πρέπει να 
ακολουθεί την κίνηση του χεριού του πρώτου, που σημαίνει ούτε ώθηση 
του πρώτου ούτε αναστολή της χορευτικής μετακίνησης με κράτημα του 
χεριού του: 

"ούτι κι να του τραβάς για να ρθει κουντά σ', αλλά ούτι κι να σι 
πααίν(ει) σπρώχνουντα".3 

- Να προσαρμόζει ο δεύτερος το χέρι του σε σχήματα τα οποία δη
μιουργούν μαζί πρώτος και δεύτερος, δηλαδή σε κοινή στροφή ή σε πέ
ρασμα του ίδιου και όλων των συγχορευτών κάτω απ' το μαντήλι σύνδε
σης τους. 

- Να προσαρμόζει το χέρι ο δεύτερος σε ανυψωτικές κινήσεις χεριών 
οι οποίες συμβαίνουν σε συρτό ανδρών κ.λπ. 

Εδώ κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι ο πρώτος χορευτής συ
νήθως δεν κρέμεται απ' το χέρι του δεύτερου. Ο καλός χορευτής, σύμ
φωνα με τα πρωτόκολλα, χορεύει ανάλαφρα. 

2.1.3.1.2. Σε σχέση με το μαντήλι 

Το μαντήλι, όπως έχει προαναφερθεί, αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
για το χορό. Συνήθως ποτέ δεν ξεκινάει ο πρώτος να χορέψει χωρίς να 
έχει εξασφαλίσει το μαντήλι. Εδώ εξετάζουμε τον τρόπο που χειρίζονται 
το μαντήλι. 

- Το μαντήλι το κρατάει έτσι ο δεύτερος, ώστε αφ' ενός ο ίδιος ως 
δεύτερος να το κρατάει με σιγουριά στο χέρι του και αφ' ετέρου ο πρώ
τος να έχει τόσο μέρος από το μαντήλι, ώστε να διευκολύνεται στη χο
ρευτική του δράση. 

• - Φροντίζει ώστε το μαντήλι, μετά από την αποσύνδεση του πρώτου 
λόγω ελεύθερων στροφών, να είναι σε τέτοια θέση, σε σχέση με την α
πόσταση από τον πρώτο και σε τέτοιο ύψος από το έδαφος, ώστε με ευ
κολία και χωρίς καθυστέρηση ο πρώτος να το πιάσει. 

- Φροντίζει να επαναφέρει το μαντήλι στην αρχική του κατάσταση, 
" να του ξεστρίβ", διότι μετά από στροφές το μαντήλι "στρίβεται. 

1 Βλ πρ 25 και πρβλ. πρ. 5, 56, 52, 45, 6, 13 
2. Βλ οπ π Γ' Μέρος, κεφ 2 

3 Βλ αυτόθι 
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- Προσέχει το μαντήλι ώστε να προλάβει τυχαίο "κόψιμο' του, λό
γω των συχνών καθισμάτων και στροφών, διότι κάτι τέτοιο σημαίνει 
πτώση του πρώτου στο έδαφος. Σε τέτοια περίπτωση συνήθως ο δεύτε
ρος το αντικαθιστά αμέσως με μαντήλι το οποίο προμηθεύεται από άλ
λον συγχορευτή και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιφέρει διάσπαση 
στον πρώτο. Ο δεύτερος, άνδρας ή γυναίκα, διαφοροποιεί το κράτημα 
του μαντηλιού σύμφωνα με το φύλο του πρώτου. Η διαφοροποίηση αυτή 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο πιάνει το μαντήλι, δηλαδή με ποιο σημείο 
του χεριού το κρατάει και πώς το κρατάει, απαλά ή δυνατά. 

Όταν ο δεύτερος κρατάει άνδρα να χορέψει το μαντήλι το πιάνει σφι
χτά μέσα στην παλάμη του, το κρατάει δηλαδή με δύναμη του χεριού, 
διότι αυτό απαιτεί συνήθως ο άνδρας χορευτής 

"Για να χουρέψ' ου άντρας του κρατάς σφιχτά, κάργα του μα-
ντήλ(ι) αλλιώς τό 'χασίς, σο 'φγι μεσ' απ' του χερ " 1 

Όταν ο δεύτερος κρατάει γυναίκα για να χορέψει, το μαντήλι το κρα
τάει ή μέσα στην παλάμη του ή κυρίως το πιάνει με τα δάχτυλα του χε
ριού του. Το κράτημα του μαντηλιού για να χορέψει γυναίκα είναι απαλό, 
χαλαρό. 

" Του μαντήλι για να χουρέψ' η γυναίκα ούτι του καταλαβαίνεις 
καλά καλά στα χέρια σ"'.2 

Η διαφοροποίηση αυτή σχετίζεται με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του 
χορού των φύλων. 

"Η γυναίκα χόριυι μι χαρ'. Κρατούσι ψλα του μαντήλ(ι). Κρα-
τούσι ου δεύτιρους του μαντήλ(ι), μα του διύθυνι αυτήν(η) κι α-
κουλουθούσι ου δεύτιρος, δε κράταγι κάργα"? 

Ο όρος "χαρ " εννοεί γυναικεία χάρη. Ο όρος " ψλα' εννοεί πάνω απ' το 
ύψος των ώμων και συνήθως στο ύψος των ματιών της, ιδιαίτερα όταν η 
πρώτη κρατάει το μαντήλι και με τα δυο χέρια, (βλ. Α' μέρος, κεφ. 5). 
"Κρατούσι ου δεύτιρους .. μα διύθυνι αυτήν(η)', δηλαδή κρατάει μεν το 
μαντήλι ο δεύτερος, αλλά η γυναίκα το διευθύνει, δηλαδή το κυβερνάει,το 
κουμαντάρει, το χειρίζεται. Έτσι, το κράτημα του μαντηλιού από το δεύ
τερο χορευτή δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά απαιτεί συγκεκριμένες χο
ρευτικές ικανότητες. Απαιτεί τέτοια καλλιέργεια ώστε ο δεύτερος να 
προσαρμόζει το κράτημα του μαντηλιού σύμφωνα με το φύλο, αλλά και 
σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο χορεύει, με τις προ
σωπικές χορευτικές ανάγκες και ιδιομορφίες του πρώτου. 

2.1.3.1.3. Σε σχέση με τα πατήματα 

1 Βλ πρ 2 και πρβλ. πρ 25, 26, 28, 32, 36, 52, 56 
2. Βλ Αυτόθι 
3 Βλ Αυτόθι 
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Τα πατήματα του δεύτερου, κάθε στιγμή, πρέπει να προσαρμόζονται 
στα πατήματα του πρώτου, εφ' όσον δεν επιτρέπεται διάσπαση του 
πρώτου. Ο δεύτερος το επιτυγχάνει αυτό με συχνές παύσεις των πατη
μάτων, όταν ο πρώτος χορεύει επί τόπου, "στου τόπου', ή μεγαλώνοντας 
ή μικραίνοντας την απόσταση των πατημάτων του σύμφωνα με την α
παίτηση του χορού κάθε στιγμή. 

Το σώμα του δεύτερου πρέπει να διευκολύνει κάθε χορευτική κίνηση 
του πρώτου. Να βρίσκεται δηλαδή κάθε στιγμή στην ενδεδειγμένη για τη 
στιγμή αυτή απόσταση. Για παράδειγμα, σε στροφή της γυναίκας κατά 
την οποία χορεύει αντιμέτωπα προς τον δεύτερο και εσωτερικά του κύ
κλου απαιτείται ιδιαίτερη απόσταση του δεύτερου από την πρώτη για να 
την διευκολύνει αλλά και για να φανεί ο χορός της. 

2.1.3.1.4. Σε σχέση με την προσοχή του 

Ο δεύτερος απαιτείται να έχει διαρκώς την προσοχή του στο χορό 
του πρώτου, δηλαδή: 

Να προβλέπει κάθε επικείμενη χορευτική κίνηση του πρώτου. Να βρί
σκεται διαρκώς σε ετοιμότητα ώστε να ανταποκρίνεται εύστοχα σε χο
ρευτικές κινήσεις του πρώτου, οι οποίες συνήθως, κύρια όσον αφορά 
τους άνδρες, είναι αιφνίδιες. 

Να διακρίνεται για υπευθυνότητα τέτοια την οποία απαιτεί η δεύτερη 
θέση. 

Όλα αυτά σημαίνουν σωστή και στοιχειώδη παρακολούθηση του χο
ρού του πρώτου ως χορευτική κίνηση και ως χορευτική ένταση: 

"Ιγώ κάνου πουλλά απότουμα στου δεύτιρου για να τον ξπνάοϋΛ. 
Εδώ ο συγκεκριμένος χορευτής, "ιγώ", επισημαίνει για παράδειγμα 

ότι: χορεύει κάνοντας πολλές χορευτικές κινήσεις απότομα, "πουλλά α
πότουμα', προς το δεύτερο, επειδή δεν είναι σίγουρος ότι ο δεύτερος εί
ναι παρών και θέλει να είναι σίγουρος για την παρουσία του, "να τουν 
ξπνάοϋ'. s 

Τέτοιες ενέργειες δεν αφορούν έναν, αλλά με διαφοροποίηση ως 
προς την ένταση, αφορούν σχεδόν το σύνολο των ανδρών, εφ' όσον πολ
λές από τις χορευτικές μορφές απαιτούν ιδιαίτερη ετοιμότητα του δεύ
τερου, λόγω του ότι διακρίνονται από αιφνίδιο, γρήγορο και ορμητικό 
στοιχείο, όπως η συνδημιουργία χορευτικών σχημάτων πρώτου και δεύ
τερου. 

Η χορογραφική σχέση παρουσιάζει διαφοροποίηση μεταξύ των φύ
λων, ως προς την ένταση των χορευτικών κινήσεων τ έντονη του άνδρα, 
ήπια της γυναίκας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος κρατάει γυ
ναίκα είναι κατώτερο το επίπεδο συμμετοχής στο χορό της γυναίκας. 
Πρόκειται για διαφοροποιημένη συμμετοχή, όπου ο δεύτερος απαιτείται 

ι Βλ πρ 52 και πρβλ πρ 2, 32, 28, 70, 66, 67 
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να διευκολύνει διαρκώς τη δημιουργία χορευτικών σχημάτων της γυναί
κα, και τη συνδημιουργία σχημάτων, συγχορεύοντας σχεδόν στο χρώμα 
του χορού της. 

2.1.3.1,5. Σύμπραξη και αμοιβαία επικοινωνία 

Ως κύρια τάση του πρώτου προς τον δεύτερο θεωρούμε την τάση να 
εισάγει τον δεύτερο στο χορό το δικό του, στη χορευτική του ένταση, 
δηλαδή να συγχορέψουν. Κορύφωση τέτοιας τάσης, τέτοιας έκφρασης, 
είναι η συνδημιουργία του χορευτικού σχήματος, κοινή στροφή, "φούρλις 
μαζί", πρώτου και δεύτερου. Τέτοιες στροφές γίνοται από πρώτους χο
ρευτές, άνδρα και γυναίκα. Η μορφή αυτή είναι κορυφαίο κάθε φορά α
ποτέλεσμα προηγούμενων εκφράσεων του πρώτου προς το δεύτερο. Εί
ναι μορφή η οποία φανερώνει κορύφωση της τάσης για χορευτική συνά
ντηση, για χορευτική συνεύρεση. 

Στο χορό του πρώτου, άνδρα και γυναίκας, παρατηρούνται χορευτικές 
κινήσεις οι οποίες απευθύνονται κύρια προς το δεύτερο (Βλ. Α' μέρος 
κεφ. 5, χοροί). Τέτοιες χορευτικές κινήσεις σχετίζονται με: 

Ζ Σωματική επαφή: 
- Επαφή των χεριών κατά το πιάσιμο του μαντηλιού (άνδρας και γυ

ναίκα) 
- Εναπόθεση του αριστερού χεριού, η γυναίκα πρώτη, στο δεξί βρα

χίονα του δεύτερου 
- Εναπόθεση δεξιού χεριού (άνδρα και γυναίκας) στο αριστερό χέρι 

του δεύτερου, κατά το ξεκίνημα της κοινής στροφής 
- Σταύρωμα και επαφή των χεριών για να πιουν μαζί το κέρασμα 

(κρασί) δεύτερος και πρώτος (άνδρες). 
II. Χορευτικές κινήσεις επικοινωνίας: 
- Σκόπιμα έντονη χορευτική κίνηση του αριστερού χεριού (πρώτου άν

δρα), ώστε να μεταδοθεί η ένταση αυτή στο δεύτερο. Σκοπός αυτής της 
κίνησης είναι η επισήμανση της θέσης του δεύτερου και δείχνει απαίτηση 
για συγκέντρωση, για αφύπνιση της προσοχής του. 

- Παρατεταμένη χορευτική κίνηση της πρώτης (γυναίκας) αντιμέτωπα 
προς τον δεύτερο. Τέτοια χορευτική κίνηση στο χορό συμβαίνει συχνά 
και με διαφορετικά χορευτικά σχήματα προς το δεύτερο. 

III. Συνδημιουργία χορευτικών σχημάτων: 
- Ο πρώτος (άνδρας και γυναίκα) συχνά συγχορεύει με το δεύτερο, 

κάνοντας μαζί στροφή, με λύση της συνέχειας του κύκλου στο σημείο ό
που πιάνεται ο δεύτερος με τον τρίτο χορευτή. 

- Ο πρώτος περνάει το δεύτερο χορευτή κάτω απ' το μαντήλι σύνδε
σης τους με σκοπό στη συνέχεια το πέρασμα του συνόλου των συγχο-
ρευτών. 

266 



- Ο δεύτερος ακολουθεί και αντιγράφει σχεδόν το χορό του πρώτου 
χορευτή, σε στιγμή που ο πρώτος λύνει τη συνέχεια του κύκλου και χο
ρεύει χωρίς να πιάνεται στον κύκλο. 

- Παράλληλη χορευτική μετακίνηση πρώτου και δεύτερου, ως ζευγάρι 
που συγχορεύει. 

- Αντιμέτωπα, επιτόπιος χορός πρώτου και δεύτερου. 
Ο πρώτος θέλει, επιθυμεί, έχει ανάγκη τη συμμετοχή του δεύτερου 

στο χορό του: 
"Άμα αυτόνους π' σι κρατάει είνι αλλού αυτήν(η) τν ώρα, έχ(ει) 
αλλού του νου τ\ δε μπουρείς να χουρέψ(ει)ς,σι κόβ. Αφού απου-
φάσ(ι)σι να σι κρατήσ', πρέπ να 'νι ικεί, αλλιώτικα πάει πιρίπα-
του του μιράκ(ι)'.^ 

Για να μην πάει "πιρίπατοϋ', δηλαδή να μη φύγει από εκεί, να μη χαθεί 
εντελώς απ' το χορό του πρώτου χορευτή το μεράκι, πρέπει ο δεύτερος, 
εφ' όσον " απουφάσ(ι)σί'', που σημαίνει προσωπική επιλογή κατόπιν επε
ξεργασίας, για να "σι κρατήσ" δηλαδή για να κρατήσει εσένα, το συγκε
κριμένο πρόσωπο, "πρεπ' να 'νι ικει". Με το "πρεπ' να 'νι ,ικεΓ εννοείται, 
ότι πρέπει να είναι παρών στο χορό, να χορεύει ως δεύτερος " να 'νι": να 
είναι έτοιμος διαρκώς να επιτελεί το έργο του. Όλα αυτά σημαίνουν ότι 
ο πρώτος έχει ανάγκη από την ενεργό χορευτική παρουσία και συμμετο
χή του δεύτερου στο χορό του. 

Ο δεύτερος σε όλη τη διάρκεια του χορού δείχνει τάση να ενισχύσει 
τον πρώτον. Επιδιώκει με συνολική έκφραση - πατημάτων, χεριών, προ
σώπου - να φανερώνει τη συμμετοχή του. 

Επιδιώκει να ενισχύει, να εμψυχώνει, να τονώνει τον δεύτερο και με 
λεκτικές φράσεις όπως: "όπα" "άιντε' "γεια σου (τάδε)', με ένταση προς 
τον άνδρα και ήπια προς τη γυναίκα. 

"Είνι φουρές π' ου δεύτιρους ανιβάζ' του πρώτου μι του μιράκι τ' 
κι μι τα κόλπα τ""2 

Τι σημαίνει αυτό; Ο δεύτερος "ανιβάζ": δηλαδή σηκώνει, ανασηκώνει, 
μεταφέρει τον πρώτο ψηλότερα, υψώνει δηλαδή την χορευτική ένταση 
του πρώτου. Αυτό σημαίνει, ότι ο δεύτερος με σύνολο εκφράσεων επι
δρά θετικά στον πρώτο, δηλαδή τον εμψυχώνει, τον τονώνει, τον ενι
σχύει και έτσι συμβάλλει στο χορό του πρώτου και γίνεται συνεργός στο 
χορευτικό έργο του πρώτου. Τέτοιες εκφράσεις από το δεύτερο είναι πιο 
συχνές και πιο έντονες κατά τις τελευταίες ώρες γλεντιού: 

" Τ'ς τιλιυταίις ώρις τα κέφια είνι μιγαλύτιρα. Έχ(ει) φύβγ(ει) κι 
ου πουλύς ου κόσμους κι βγαίν(ι) μιράκια αλλιώτκα, απ' αυτνούς 
π'θελνι ναχουρεύνι αναμιταξύ τ'ς, χουρίς πουλλούς γυρβουλιά'? 

1 Βλ πρ. 25 και πρβλ πρ. 2, 28, 32, 29, 24, 41, 56, 15 

2. Βλ. αυτόθι 

3 Βλ. πρ 3 και πρβλ πρ. 52, 39, 6, 17, 5, 34, 26, 28, 29 
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Έτσι οι χορευτικές εκφράσεις του δεύτερου προς τον πρώτο προ
σαρμόζονται σύμφωνα με το χαρακτήρα του χορού, με χρονικές στιγμές 
του χορευτικού γεγονότος και με τη συμμετοχή του κοινού. Προσαρμόζο
νται επίσης σύμφωνα με το φύλο του πρώτου και δεύτερου και με την 
προϋπάρχουσα σχέση των δύο. Χορευτικές εκφράσεις οι οποίες δεν βρί
σκονται σε αναλογία μ' αυτά ως προς τη συχνότητα και τον τόνο και εί
ναι έξω από το χορευτικό κλίμα θεωρούνται ως υπερβολές και αφαιρούν 
από τη χορευτική παρουσία πρώτου ή δεύτερου ή και των δύο: 

"Ούλα είχαν τ'ν ώρα τ'ς κι του στόχου τ'ς. Επριπι να του φέρνει 
του σεφίτ".^ 

Με τον όρο "σειρίτ" εννοείται ο καιρός δηλαδή η κατάλληλη στιγμή 
κάθε έκφρασης, που σημαίνει ότι κάθε έκφραση απαιτείται να τη χαρα
κτηρίζει φυσικότητα, μέτρο και να είναι επίκαιρη. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρατηρείται ότι: 
Ο πρώτος κύρια μέσω χορευτικών εκφραστικών κινήσεων προς τον 

δεύτερο φανερώνει ότι: 
Ι. Επιδιώκει να γνωστοποιεί στο δεύτερο επικείμενη χορευτική του 

δράση. 
II. Επισημαίνει στον δεύτερο τη σημασία της δεύτερης θέσης. 
ΙΙΙ.Δείχνει ανάγκη να συμμετέχει ο δεύτερος στο χορό του. 
IV. Δείχνει τάση να εισάγει το δεύτερο στο χορό του. 
V. Φανερώνει τάση για χορευτική συνδημιουργία και για χορευτική έ

νωση. 
Ο δεύτερος χορευτής φανερώνει ότι: 
Ι. Επιδιώκει να μην αποσπά, να μη διασπά, να μη κομματιάζει, τεμα

χίζει, τραυματίζει, πληγώνει το χορό του πρώτου. 
II. Ο χορός του δεύτερου είναι απάντηση στο χορό του πρώτου. Είναι 

ανταπόκριση, αντιστοιχία. Βρίσκεται σε αρμονία με το χορό του πρώτου. 
Αυτό σημαίνει ότι ό δεύτερος δείχνει κατανόηση, κατάφαση, αποδοχή, 
συμπάθεια στον πρώτο. 

III.Ο δεύτερος συμμετέχει στο χορό του πρώτου. Γίνεται συμμέτοχος 
και συνεργός του χορού του. 

IV. Εμψυχώνει, τονώνει, ενισχύει, προωθεί το χορό του πρώτου. 
Η δεύτερη θέση είναι διακρινόμενη σε σχέση με τη θέση των άλλων 

συγχορευτών. Είναι θέση μέσω της οποίας προβάλλεται προϋπάρχουσα 
σχέση πρώτου και δεύτερου. Είναι θέση η οποία συμβάλλει σε ενδυνά
μωση, ισχυροποίηση αυτής της σχέσης ή συμβάλλει σε ανόρθωση, απο
κατάσταση φθαρμένης, αλλοτριωμένης σχέσης και αυτά είναι δυνατά και 
μόνο με την παρουσία προσώπου σ' αυτήν τη θέση. Έτσι η θέση αυτή ε
γκλείει δύναμη θετικοποίησης των ανθρώπινων σχέσεων. 

1 Βλ. πρ 32 και πρβλ πρ. 2, 28, 26, 25, 53 
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Οι χορευτικές ανάγκες, επιθυμίες, προσδοκίες του πρώτου σε σχέση 
με τον δεύτερο παρέχουν επιπλέον ευκαιρίες στους δύο χορευτές για 
παραπέρα γνωριμία. 

Ο χορός του πρώτου γίνεται για τον δεύτερο μέσον βαθύτερης γνω
ριμίας του πρώτου, γίνεται μέσον διαφοροποιημένης συνάντησης απ' αυ
τήν της καθημερινότητας. 

Συγκινησιακές καταστάσεις του πρώτου διαπερνούν τον δεύτερο, που 
σημαίνει βαθιά ανθρώπινη συνάντηση. 

Ο χορός του πρώτου επιδρά στο δεύτερο. Αυτή η επίδραση, ο ενθου
σιασμός, η συγκίνηση του δεύτερου επιστρέφουν στον πρώτο ως εμψύ
χωση, ενθάρρυνση, ενίσχυση και ώθηση για παραπέρα χορευτική δράση, 
για παραπέρα χορευτική έκφραση. Έτσι, πρώτος και δεύτερος χορευτής 
βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης. Βρίσκονται σε σχέση συνδη-
μιουργίας, συνεργίας, σύμπραξης. Βρίσκονται σε σχέση συνάντησης, ε
παφής, επικοινωνίας, συνομιλίας, σε σχέση που τείνει προς ένωση. 

2.2. Το "Πρώτον", το "Έτερον" και το "Έσχατον" 

Πρώτος και συγχορευτές, όπως μέχρι τώρα εξετάζονται, δείχνουν ότι 
δεν πρόκειται για συσσώρευση ατόμων στο χορό, για μάζα, αλλά ότι 
πρόκειται για πρόσωπα συγκεκριμένα. Τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται στο 
χορό λόγω του κοινού λόγου του χορού, της κοινής παρουσίας τους ως 
συντροφιά, αλλά και για προσωπικούς λόγους. 

Η σχέση συγχορευτών και πρώτου χορευτή είναι σχέση χορευτική 
αλλά και διαπροσωπική, που σημαίνει, ότι οι χορευτικές εκφράσεις προς 
τον πρώτο βρίσκονται σε συνάρτηση με το λόγο του χορού, αλλά και με 
προσωπικούς λόγους. Οι προσωπικοί λόγοι σχετίζονται: α) με το φύλο, 
β) με το βαθμό ανθρώπινης προϋπάρχουσας σχέσης, γ) με τη χορευτική 
ένταση του πρώτου, δ) με τη θέση του συγχορευτή στο χορευτικό κύκλο. 
Έτσι η έκφραση των συγχορευτών προς τον πρώτο είναι αποτέλεσμα 
του χορού, αλλά και προσωπική υπόθεση και εκδηλώνεται με τρόπους 
τέτοιους οι οποίοι εκφράζουν τον καθένα σε δεδομένη στιγμή. 

Για παράδειγμα, η ιδιαίτερη έκφραση σοβαρότητας συγχορευτών 
προς το χορό υποψήφιας για γάμο είναι τέτοια έκφραση διότι έχει σκοπό 
να προβληθεί η σοβαρότητα του χορού, η όμορφη χορευτική παρουσία 
της και να τονισθεί μία τέτοια παρουσία προς το σύνολο των συμμετε
χόντων. Τέτοια έκφραση δείχνεται συλλογικά και κύρια από τα πλέον οι
κεία προς αυτήν πρόσωπα. Έτσι ο λόγος της κοινής παρουσίας στο χορό 
και οι προσωπικοί λόγοι γίνονται οδηγοί για χορευτικές εκφράσεις, οι ο
ποίες λαμβάνουν χώρα στον ορίζοντα της αξιοπρέπειας εαυτού, του άλ
λου προσώπου και της συντροφιάς. 

Βασικό ερώτημα που οφείλει απάντηση είναι: Πώς εκδηλώνονται οι 
συγχορευτές προς τον πρώτο; Τα πρωτόκολλα λένε: 
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"Ικείν(η) τν ώρα μι κάποιου τρόπου θα τ' σταθείς αυτνού π'χόρευ ' 
μπρουστά. Του κιρνάγαμι, τ' δείχναμι οτ' είμαστι ικεί. Τουν του-
νώναμι, δεν ήμασταν μούτ'. Ούλα γίνουνταν ανάλουγα μι τν ώρα 
τς. Κάθι πράμα είχι του κιρό τ'. Δε μπουρεί να 'νι ου χουρός σου-
βαρός κι συ να κάν(ει)ς τρέλλις. Τότι χάν(ει)ς κι ισυ π' κάν(ει)ς 
χαζουμάρις κι δε τουν βοηθάς όπους πρέπ"-} 
"Ικείν(η) τν ώρα', δηλαδή την ώρα που χορεύει μπροστά κάποιο πρό

σωπο της "παρέας", "μι κάποιου τρόπου θα τ' σταθείς". Εδώ εννοείται ότι 
δεν είναι ένας ο τρόπος, αλλά πολλοί και εσύ που συμμετέχεις με κά
ποιον τρόπο απ' τους πολλούς θα του συμπαρασταθείς, θα τον βοηθή
σεις, θα τον υποστηρίξεις, θα του δειχθείς, θα του παρουσιασθείς: "τ' 
δείχναμι ότι είμαστι ικει", ο τρόπος δηλαδή αποτελεί κατ' αρχήν δήλωση 
παρουσίας προς τον πρώτο, η οποία δείχνεται με τη συμμετοχή σ' αυτό 
που γίνεται, με τη συμμετοχή στο χορό του πρώτου. Έτσι η έκφραση αυ
τή, ο "κάποιους τρόπους", μπορεί να είναι τρόπος ο οποίος δείχνει χο
ρευτική συμμετοχή η οποία διευκολύνει και συμβάλλει στην προβολή της 
παρουσίας του. Μπορεί να είναι έκφραση χαρούμενου προσώπου. Μπορεί 
να είναι κέρασμα προς τον πρώτο. Μπορεί να είναι επιφώνημα, 
"φουνάζαμί'. Μπορεί να είναι χρήματα προς τα όργανα, συνοδευόμενα με 
"παραγγελία' τραγουδιού. Όλες αυτές οι εκφράσεις έχουν ως σκοπό να 
ενισχύσουν, να εμψυχώσουν, "τουν τουνώναμί', τον πρώτο. 

Έτσι οι συγχορευτές εκφράζονται, δείχνονται, ομιλούν με πολλούς 
τρόπους στον πρώτο: "δεν ήμασταν μούτ", και όλα αυτά τα χαρακτηρίζει 
το πηγαίο, το αυθόρμητο. 

Οι εκφράσεις αυτές βρίσκονται σε αναλογία, σε αντιστοιχία, σε αρ
μονία με το χορό: "ούλα γίνουνταν μι τν ώρα τς. Κάθι πράμα είχι του κι
ρό τ" που σημαίνει ότι οι εκφράσεις διαφοροποιούνται, ώστε να αντι
στοιχούν, να αρμόζουν, να είναι ανάλογες: "μι τν ώρα τς" και "του κιρό 
τς" δηλαδή με την κατάλληλη στιγμή. 

Εάν δεν έχουν τέτοια αντιστοιχία, αρμονία, τότε: "χάν(ει)ς ισυ π' 
κάν(ει)ς χαζουμάρις". Αυτό σημαίνει ότι εκφράσεις εκτός "καιρού' φαί
νονται "χαζουμάρις, τρέλλις", δηλαδή απερισκεψίες, ελαφρομυαλιές, με 
αποτέλεσμα να "χάν(ει)ς ισύ', δηλαδή όποιος εκφράζεται έτσι ζημιώνε
ται, διότι κάνει κακή εντύπωση και έτσι χάνει ως προσωπική αξιοπρέπεια 
χωρίς να το αντιλαμβάνεται. 

Παράλληλα με το χάσιμο το δικό του, δεν συμπαρίσταται, δεν βοηθάει 
με αρμόζοντα, με πρεπούμενο τρόπο τον πρώτο "όπους πρέπ". Εφ'όσον 
δεν είναι "όπους πρέπ", είναι δηλαδή εκτός αρμονίας οι εκφράσεις, ση
μαίνει ότι δεν έχουν θετικότητα για το χορό του πρώτου. Έτσι οι συγχο
ρευτές προκειμένου να ενισχύουν, να εμψυχώνουν, να τονώνουν, να συ
μπαραστέκονται, στον πρώτο, "όπους πρέπ", και για να διατηρούν τη δι
κή τους αξιοπρέπεια, εναρμονίζουν τις εκφράσεις προς το πρώτον με 

1 Βλ. πρ 32, 28 και πρβλ πρ. 2, 5, 26, 24, 52, 53 
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τον "κψά\ Αυτή η εναρμόνιση, η προσαρμογή, η συμφωνία εκφράσεων 
με τον "κιρά' σχετίζεται: 

α) Με τη γενική έκφραση του χορού, η οποία βρίσκεται σε σχέση με το 
χαρακτήρα του χορευτικού γεγονότος και με την εξέλιξη της διαδικασίας 
του χορού ήτοι με αρχή, μέσον ή τέλος της χορευτικής διαδικασίας, που 
σημαίνει και με το επίπεδο έντασης του χορού. 

β) Με το πρόσωπο το οποίο χορεύει πρώτο, δηλαδή σχετίζεται με το 
φύλο, την ηλικία, την ιδιότητα κ.λπ. 

2.2.1. Χορογραφία επαφής και επικοινωνίας 

Σύμφωνα με την εξέταση της χορογραφίας (Α' Μέρος, κεφ. 5) και ό
πως έχει προαναφερθεί, παρατηρείται ότι οι συγχορευτές διακρίνονται, 
με βάση τις χορευτικές κινήσεις, σε πλησιέστερους προς τον πρώτο, σε 
μεσαίους, σε πλησιέστερους προς τον τελευταίο και τον τελευταίο χο
ρευτή. Έτσι ο χορός των συγχορευτών ως χορευτικές κινήσεις σε σχέση 
με τον πρώτο διαφοροποιείται. Αναφέρουμε στη συνέχεια ορισμένα βα
σικά στοιχεία της χορογραφίας (όπως προέκυψαν κατά την ανάλυση της 
χορογραφίας στο Α' Μέρος), προκειμένου στη συνέχεια να συνεξετασ
θούν ως ένα σύνολο με όλες τις εκφράσεις που εμφανίζονται στο χορό. 

2.2.1.1. Σύνολο συγχορευτών 

Το σύνολο των συγχορευτών χορεύει διαρκώς με μέτωπο προς τον 
πρώτο. Κατά την αριστερή κατεύθυνση του χορού τα πατήματα τους κι
νούνται προς τα πίσω, έτσι ώστε να έχουν συνέχεια μέτωπο προς τον 
πρώτο. 

Προσαρμόζουν το πάτημα τους στο πάτημα του πρώτου, έτσι ώστε 
διαρκώς να βρίσκονται σε κοινό χορευτικό πάτημα. Αυτό σημαίνει προ
σοχή, συγκέντρωση στις χορευτικές κινήσεις του πρώτου. 

2.2.1.2. Πλησιέστεροι συγχορευτές προς τον πρώτο 

Αυτοί οι συγχορευτές διακρίνονται από τους άλλους ως προς: 
Ζ Τη θέση των χεριών. Τα χέρια τους βρίσκονται σε αντίστοιχη θέση 

με τα χέρια πρώτου και δεύτερου χορευτή, δηλαδή λυγισμένα και προς 
το ύψος των ώμων, ενώ των επόμενων χορευτών τα χέρια συνήθως είναι 
κάτω, παράλληλα προς το σώμα. 

Π. Τη χορευτική ένταση. Οι χορευτικές κινήσεις των πλησιέστερων α
κολουθούν τη χορευτική ένταση του πρώτου: Ανυψώνουν τα χέρια αντί
στοιχα με πρώτο και δεύτερο (σε συρτό χορό ανδρών). Λύνουν τη συνέ
χεια του κύκλου και χορεύουν ελεύθερα προς τη δεξιά κατεύθυνση ακο
λουθώντας το χορό και τη χορευτική ένταση πρώτου και δεύτερου χο
ρευτή (συρτός χορός άνδρα). Χορεύουν με πατήματα τα οποία αντιστοι-
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χουν πολλές φορές στην ένταση των πατημάτων του πρώτου (άνδρα), με 
χτυπήματα στο έδαφος κ.λπ. 

Στην περίπτωση γυναίκας στην πρώτη θέση η χορευτική ένταση αυ
τών των συγχορευτών προσαρμόζεται στις χορευτικές κινήσεις της 
πρώτης. 

Ο τρίτος συγχορευτής συνήθως παρουσιάζεται ως συνεργός του δεύ
τερου. Κατά τη δημιουργία χορευτικών σχημάτων του πρώτου άνδρα, ι
διαίτερα όταν χορεύει βαριά' και απαιτείται σωματική δύναμη απ' τον 
δεύτερο, ο δεύτερος στηρίζεται στον τρίτο. 

2.213. Πλησιέστεροι συγχορευτές προς τον τελευταίο και ο τελευ
ταίος χορευτής 

Οι πλησιέστεροι συγχορευτές προς το τέλος του χορευτικού κύκλου 
και ιδιαίτερα ο τελευταίος παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι για τη διευκό
λυνση του χορού του πρώτου. Η διευκόλυνση αυτή εντοπίζεται στο ότι 
κλείνουν την άκρη του κύκλου προς το κέντρο, "μαζευνι του χουρό μέσοίΛ 

, δηλαδή συναθροίζουν, συγκεντρώνουν, συνάζουν το χορό "μέσα', προς 
το κέντρο. Έτσι συστέλλουν, περιορίζουν το τελευταίο άκρο του χορού, 
ώστε ο πρώτος να έχει τη δυνατότητα να "πααίν(ει) όξου" το χορό, " ν' α
νοίγει' το χορό, να διευρύνει το χορό, να τον πλαταίνει, που σημαίνει να 
τον κάνει έκδηλο, φανερό. 

"Μαζευνι του χουρό1 για να "μπουρεί ου πρώτους να χόρέψ", δηλαδή 
για να έχει δυνατότητα να χορέψει, να μην εμποδίζεται, να μην αποσπά
ται. Αυτό σημαίνει ότι οι τελευταίοι, ακραίοι συγχορευτές χορεύουν 
διευκολύνοντας τον πρώτο: 

"Ειδικά ου τιλιυταίους άμα δεν έχει του νου τ' να μαζεύ' μέσα 
του χουρό δεν τουν αφήν(ει) του πρώτου να χουρέψ". 

Κύριο πρόσωπο αρμόδιο γι' αυτή τη διευκόλυνση, και με σκοπό να γί
νεται εμφανής ο πρώτος, είναι το άκρον, το τελευταίο πρόσωπο. 

Για να επιτύχουν μεγαλύτερη σμίκρυνση της περιφέρειας του κύκλου, 
συνηθίζεται οι τελευταίοι άνδρες να πιάνονται και από τους ώμους, ή να 
δημιουργείται σχήμα λαβύρινθου, με κέντρο τον τελευταίο χορευτή. 

Όταν δεν υπάρχει ανάγκη για τέτοιο "μάζεμα' του χορού, λόγω ευρύ
τητας του χώρου ή λόγω ολιγομελούς συντροφιάς στο χορό τότε οι χο
ρευτικές κινήσεις όλων των συγχορευτών αντιστοιχούν σε αυτές των 
πλησιέστερων προς τον πρώτο χορευτή, όπως προαναφέρεται. 

Πολλές φορές τα πρόσωπα αυτά στο τέλος του κύκλου δημιουργούν 
και πυρήνα ανάπτυξης χορευτικής έντασης, αρμονικής και σύντονης με 
αυτή του πρώτου, με σκοπό να ενισχύουν τον πρώτο, μεγαλώνοντας και 
διαχέοντας έτσι το κέφι του χορού. 

1 Βλ Αυτόθι 
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Ο τελευταίος χορευτής, ο οποίος είναι συνήθως άνδρας, όταν είναι 
χορευτής με εκφραστικότητα, η έκφραση του δείχνεται με "άνοιγμα' του 
αριστερού χεριού, με σφύριγμα, με εκφράσεις του προσώπου, λόγω και 
της κοντινής απόστασης με τον πρώτο και έτσι διαρκώς αποτελεί παρά
γοντα ώθησης του πρώτου για ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Πρόκειται δη
λαδή για το χορευτή ο οποίος κύρια συμβάλλει στην ανύψωση της χο
ρευτικής έντασης του πρώτου και ο οποίος με την ανοιχτότητα των χο
ρευτικών κινήσεων, εκφράσεων κ.λπ. μεταδίδει τον παλμό του χορού α
πό το τέλος του κύκλου προς τους συγχορευτές, τους θεατές, τους ορ
γανοπαίχτες. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα στον ορίζοντα της αρμονίας, 
του μέτρου, της ευπρέπειας και της συμμετρίας 

2.2.1.4. Ο πρώτος χορευτής προς τους συγχορευτές 

Τα παρακάτω είναι στοιχεία τα οποία προέρχονται από την εξέταση 
της χορογραφίας (Μερ.Α', κεφ. 5).* 

Ι. Χορευτικές κινήσεις του πρώτου δείχνουν ότι ο πρώτος, ιδιαίτερα η 
γυναίκα, έχει μέτωπο χορού συχνά προς τους συγχορευτές. 

Η χορευτική έκφραση του πρώτου προς τους συγχορευτές γίνεται 
φανερή ιδιαίτερα στο συρτό χορό. 

II. Άνδρας και γυναίκα ως πρώτοι συνηθίζεται να δημιουργούν σχήμα, 
κατά την κορύφωση του χορού τους, όπου περνάει το σύνολο των συγ-
χορευτών κάτω από το μαντήλι, το οποίο τους συνδέει με τον δεύτερο, 
χορεύοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή πρώτος και δεύτερος 
προς τ' αριστερά, ενώ οι συγχορευτές, που πρόκειται να περάσουν, προς 
τα δεξιά. Η χορευτική κίνηση για τη δημιουργία αυτού του σχήματος πα
ρουσιάζεται σχεδόν με αιφνιδιασμό. Οι συγχορευτές ανταποκρίνονται, 
έτσι, ώστε να συντομεύσουν το πέρασμα τους για να βρεθεί ο πρώτος 
ξανά στο δρόμο του χορού του. Παρατηρείται ότι ο πρώτος μπορεί να ε
παναλάβει αμέσως αυτό το χορευτικό σχήμα, αιφνιδιάζοντας τους συγ
χορευτές, μεγαλώνοντας έτσι και την ευθυμία. 

III. Πολλές φορές ο πρώτος διευρύνει το άνοιγμα των πατημάτων και 
ζητάει από τους οργανοπαίχτες πιο γρήγορη ρυθμική αγωγή, ώστε να ει
σάγει το σύνολο των συγχορευτών σε ιδιαίτερα γρήγορο τέμπο και σε α
νύψωση της έντασης. 

IV. Κατ' εξαίρεση, χορευτές άνδρες χορεύουν προς τα αριστερά δη
λαδή αντίθετα προς τη σταθερή κατεύθυνση του χορού, δηλαδή χορεύουν 
προς α 'αριστερά, με σκοπό να αιφνιδιάσουν τους συγχορευτές, να τους 
"ξυπνήσουν", δηλαδή να τους εντάξουν στο επίπεδο του χορού τους και 
συγχρόνως να μεγαλώσουν την ευθυμία. Η χορευτική αυτή κίνηση διαρκεί 
συνήθως μία ή δύο χορευτικές φράσεις. 

Γενική αρχή στις εκφράσεις είναι το μέτρο. Κάθε χορευτική έκφραση 
η οποία φαίνεται ως υπερβολή γίνεται αιτία για αρνητικά σχόλια. 
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2.2.2. Επιφωνήματα, κεράσματα των συγχορευτών προς τον πρώτο. 

Οι εκφράσεις των συγχορευτών παρουσιάζουν διαφοροποίηση ως 
προς τα φύλα. Δηλαδή οι εκφράσεις των συγχορευτών εναρμονίζονται 
με το χορό του πρώτου χορευτή, με τα χαρακτηριστικά και το χρώμα του 
χορού. 

Έτσι, όταν χορεύει για παράδειγμα γυναίκα πρώτη, παρατηρείται ότι 
η έκφραση των συγχορευτών βρίσκεται σε αρμονία \χ£ τη χορευτική έκ
φραση της πρώτης, της οποίας η έκφραση είναι σύμφωνη, είναι σε αρ
μονία με το "στρωτό" του χορού της. 

Έτσι, κάθε έκφραση συγχορευτή η οποία βρίσκεται έξω από το χρώμα 
του χορού δεν έχει θέση. 

Α. Εκφράσεις συγχορευτών προς τη γυναίκα εμφανίζονται οι παρακά
τω: 

Ι. Λεκτικές φράσεις, οι οποίες απευθύνονται σε ήπιο και χαμηλό τόνο 
προς την ίδια, από πρόσωπα συγγενικά, συνήθως ανδρικά. Τέτοιες λε
κτικές φράσεις μπορεί να είναι "γεια σου λεβεντιά', "γεια σου ρε (τάδε)', 
(Α' Μέρος, Κεφ. 4.4.). Συγχορευτές οι οποίοι απευθύνουν τέτοιες εκ
φράσεις προς την πρώτη είναι οι πλησιέστεροι προς αυτήν, αλλά και 
πλησιέστεροι προς το τέλος του χορευτικού κύκλου, τους οποίους και 
συναντά συχνά κατά τη χορευτική της μετακίνηση. 

Σ' αυτές τις εκφράσεις η απάντηση της πρώτης μπορεί να είναι στιγ
μιαίο βλέμμα με χαμόγελο ή χωρίς χαμόγελο. Μπορεί δηλαδή και να μη 
δοθεί φανερή απάντηση, αλλά η απάντηση να περιέχεται στις χορευτικές 
κινήσεις. 

II. Κέρασμα κρασιού και λουκουμιού, όπου τα λουκούμια προσφέρο
νται στις γυναίκες και το κρασί στους άνδρες του χορού, χωρίς να απο
κλείεται η προσφορά κρασιού σε γυναίκες και άνδρες. 

Η πρώτη σταματάει να χορεύει και απευθύνεται προς το πρόσωπο 
που την κερνάει με κίνηση του χεριού, στο οποίο κρατάει το ποτήρι ή το 
λουκούμι, λέγοντας "στην υγειά σου" και συνεχίζει το χορό της. 

III. Αλλη έκφραση συγχορευτή είναι να δώσει χρήματα στους οργανο
παίχτες. Τέτοια έκφραση μπορεί να αντιστοιχεί σε καθιερωμένη πράξη 
από πρόσωπο ανδρικό με σχέση οικογενειακή, συγγενική. Μπορεί να εί
ναι όμως και επιπλέον, κέρασμα ως έκφραση τιμής προς το πρόσωπο 
της ή ως έκφραση ευχαρίστησης, ενθουσιασμού, συγκίνησης, που απορ
ρέει απ' το χορό της. 

Β. Στην περίπτωση άνδρα χορευτή οι παραπάνω εκφράσεις βρίσκο
νται σε αντίστοιχο επίπεδο με τη χορευτική έκφραση του άνδρα χορευ
τή, την οποία χαρακτηρίζει το έντονο, το απότομο, το δυνατό, σε εναλ
λαγή με το ήπιο και στρωτό, με αποτέλεσμα ο χορός του να παρουσιάζει 
αντιθέσεις ηπιότητας και έντασης, όπως προαναφέρονται. Στις εκφρά
σεις συγχορευτών προς άνδρα πρώτο χορευτή συνήθως παρατηρείται: 
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i. Οι λεκτικές φράσεις οι οποίες απευθύνονται στον άνδρα είναι συχ
νότερες και σε δυνατό τόνο. Λέγονται από άνδρες συγχορευτές. 

Λεκτικές φράσεις οι οποίες ακούγονται σε τέτοιο γεγονός συνήθως 
είναι: 

"όπαα, άιντεε, γεια σου ρε (τάδε) λιβιντιά, ε ρε μφάκια, έλα όμουρφα" 
(Α' Μέρος, κεφ. 4.4.) 

Έτσι και στην περίπτωση του άνδρα, σε τέτοιο χορευτικό γεγονός οι 
εκφράσεις είναι αντίστοιχες με τη σοβαρότητα του χορού, σε αντίθεση 
με άλλα γεγονότα, όπου ο χορός εμφανίζεται ως "ξεφάντωμα' και οι εκ
φράσεις είναι ανάλογες (Α' Μέρος, κεφ.4.4.). 

II. Οι τελευταίοι συγχορευτές μπορεί να συμμετέχουν στο χορό του 
πρώτου τραγουδώντας, τονίζοντας έτσι το τραγούδι το οποίο ακούγεται 
από τον τραγουδιστή της κομπανίας. 

III. Ο τελευταίος χορευτής συνήθως με άνοιγμα του αριστερού του 
χεριού απευθύνεται στον πρώτο, δείχνοντας έτσι τη συμμετοχή του. 

IV. Έκφραση συγχορευτών προς άνδρα χορευτή είναι και οι πυροβο
λισμοί, οι οποίοι γίνονται για να τονίσουν τη χορευτική παρουσία του 
πρώτου χορευτή, τη λεβεντιά και παλληκαριά του. 

V. Τα κεράσματα (Α' Μέρος, κεφ. 4.3.) προς τον άνδρα είναι συχνό
τερα, λόγω και της εμφάνισης εδώ στο χορό σχέσεων επαγγελματικών, 
φιλικών κ.λπ. 

Οι εκφράσεις γενικά προς τον άνδρα χορευτή είναι πιο έντοντες απ' 
αυτές προς τη γυναίκα. Για παράδειγμα, στο κέρασμα υψώνονται τα χέ
ρια με μεγάλη και έντονη κίνηση και ανταλλάσσονται ευχές " γεια μας" σε 
δυνατό τόνο, ενώ συμβαίνει συχνά συγχορευτής, ο οποίος κερνάει, και 
πρώτος χορευτής να πίνουν "σταυρωτά1. 

VI. Συγχορευτής μπορεί να "ρίξεΓ στα όργανα χρήματα (Α Μέρος, 
κεφ. 4.2.) και να παραγγείλει επιπλέον τραγούδι για τον πρώ
το, γνωρίζοντας ότι το τραγούδι βρίσκεται στο πλαίσιο των προτιμήσεων 
του πρώτου ή για να ωθήσει τους οργανοπαίχτες να παρατείνουν το 
παίξιμο με δικά τους γυρίσματα. 

Οι εκφράσεις γενικά των συγχορευτών βρίσκονται σε συνάρτηση με 
τη χορευτική έκφραση του πρώτου: 

"Άμα ου πρώτους χουρεύ ξινόκαρδα δεν ανιβάζ' κι τς άλνους 
που 'νι κουντά τ " 1 

Αυτό σημαίνει ότι χορός χορευτή με ξένη καρδιά, δηλαδή χορός χωρίς 
τη δική του καρδιά, χωρίς τη συμμετοχή εαυτού, έχει ως αποτέλεσμα να 
μην "ανιβάζ", δηλαδή να μην σηκώνει ψηλότερα, να μην ξεσηκώνει τους 
συγχορευτές. Όλα αυτά δείχνουν ότι ρ χορός του χορευτή, η συγκίνηση, 
ο ενθουσιασμός επιδρά στους συγχορευτές οι οποίοι ενθουσιάζονται, συ
γκινούνται και των οποίων η έκφραση επιστρέφει στον πρώτο χορευτή. 

Ι Βλ αυτόθι 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρώτος και συγχορευτές βρίσκονται κατ-
'αρχήν σε χορευτική χορογραφική σχέση. 

Το σύνολο των συγχορευτών χορεύει κατά βάση στο χορό του πρώτου 
και υπό το χορό του πρώτου. Φροντίδα των συγχορευτών είναι να διευ
κολύνουν τον πρώτο στο χορό του, να μην προκαλούν διάσπαση και να 
συμβάλλουν ώστε ο πρώτος να χορέψει με την μεγαλύτερη και καλύτερη 
χορευτική απόδοση. 

Η χορευτική δράση των συγχορευτών σχετίζεται με το φύλο τους, με 
τη θέση την οποία έχουν στο χορευτικό κύκλο, με το φύλο του πρώτου 
χορευτή και με το χορό του. Οι προσωπικές εκφράσεις συγχορευτών 
προς τον πρώτο, ως κεράσματα, επιφωνήματα, βρίσκονται σε σχέση με 
το φύλο του πρώτου χορευτή και με τη διαπροσωπική σχέση πρώτου και 
εκφραζόμενου συγχορευτή. 

Κάθε έκφραση εκ μέρους των συγχορευτών έχει σκοπό την ενίσχυση, 
την ενθάρρυνση, την τόνωση, την ώθηση του πρώτου, για ακόμα καλύτε
ρη χορευτική απόδοση, για ακόμα μεγαλύτερη χορευτική έκφραση, την 
προβολή της χορευτικής του παρουσίας, την έκφραση εκτίμησης. 

Ο χορός του πρώτου ως έκφραση εαυτού, ως εκδήλωση εσωτερικότη
τας συγκινεί και ενθουσιάζει τους συγχορευτές. 

Έτσι πρώτος και συγχορευτές βρίσκονται σε σχέση αμοιβαίας επί
δρασης. Ο χορός του πρώτου γίνεται αιτία να δημιουργηθούν εκφράσεις 
προς χιυτόν και οι εκφράσεις των συγχορευτών γίνονται αιτία για τη δη
μιουργία καλύτερου, υψηλότερου χορευτικού έργου. Ο πρώτος φανερώ
νει τάση να εισάγει στο χορό του το σύνολο των συγχορευτών. Το χο
ρευτικό σχήμα που δημιουργεί στην κορύφωση του χορού του δείχνει ότι 
επιθυμεί αμεσότερη επαφή και επικοινωνία. Είναι ένα "αγκάλιασμα' του 
συνόλου των συγχορευτών από τον πρώτο (πέρασμα όλων κάτω από το 
μαντήλι του). 

Οι προσωπικές εκφράσεις προς τον πρώτο είναι πράξεις οι οποίες ο
δηγούν σε βαθύτερες ανθρώπινες σχέσεις. Για παράδειγμα, η επισήμαν
ση από συγχορευτή της στιγμής όπου ο χορευτής βρίσκεται σε σημείο υ
ψηλής συγκινησιακής φόρτισης, δημιουργώντας έτσι αντίστοιχο χορευτι
κό σχήμα, και η λεκτική ενίσχυση αυτή τη στιγμή με επιφώνημα προς τον 
πρώτο, είναι πράξη" κατανόησης, συμπαράστασης, συμπάθειας, ενίσχυ
σης. Είναι πράξη η οποία φανερώνει ενθουσιασμό, συγκίνηση, ευχαρί
στηση του συγχορευτή προς τον πρώτο, είναι πράξη επαίνου. 

Τα χρήματα στο χορό εκ μέρους συγχορευτών είναι πράξη η οποία 
μπορεί να δηλώνει τιμή, ευχαρίστηση, συγκίνηση. Δίνονται για ενίσχυση 
και ώθηση των οργανοπαιχτών, για ακόμα μεγαλύτερη ενεργοποίηση και 
ακόμα καλύτερη ερμηνευτική απόδοση του συγκεκριμένου τραγουδιού. 

Το σύνολο των εκφράσεων είναι πράξεις οι οποίες συμβάλλουν στην 
προβολή, στη φανέρωση σχέσεων. Έτσι οι χορευτικές εκφράσεις γίνο
νται μέσον ενδυνάμωσης, ανανέωσης σχέσης. Γίνονται μέσον βαθύτερης 
επικοινωνίας, μέσον χορευτικής συνομιλίας. 
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Με όλα αυτά γίνεται φανερό ότι πρόκειται για διακεκριμένη ενότητα 
χορευτών, όπου με κέντρο τον κορυφαίο χορευτή εμφανίζονται, ανα
πτύσσονται σχέσεις και όπου είναι εμφανή τα στοιχεία της σύμπραξης, 
της συνεργασίας, της συμμετοχής, της συν-κοινωνίας, της συναδέλφω
σης και συμφιλίωσης. 

Η τάση που κυριαρχεί σ' αυτό το ανθρώπινο παιχνίδι είναι ενωτική. 
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ΚΕΦΑΛ. 3. ΤΟ "ΠΡΩΤΟΝ" ΩΣ ΚΟΡΥΦΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ "ΘΕΑΤΡΟΝ" 

Κατά τη χορευτική διαδικασία θεατές γίνονται χορευτές και χορευτές 
γίνονται θεατές, υπό τους όρους της συντακτικής. Με την εξέταση αυτού 
του θέματος επιδιώκεται να απαντηθούν τα ερωτήματα: 

Ι. Εάν όλοι όσοι βρίσκονται στο χώρο επιθυμούν να χορέψουν και εάν 
όχι, τότε για ποιους λόγους είναι παρόντες στη διαδικασία. 

II. Εάν η παρουσία τους σημαίνει και συμμετοχή στο χορό. 
III. Με ποιους τρόπους εκδηλώνεται η συμμετοχή. 
IV. Εάν επιδρούν οι θεατές στο χορευτικό γίγνεσθαι και με ποιον τρό

πο. 
V. Εάν εμφανίζονται τάσεις επαφής, διαλόγου, επικοινωνίας μεταξύ 

πρώτου χορευτή και θεατών και με ποιους τρόπους. 
VI. Εάν τα παιδιά συμμετέχουν στο χορευτικό γίγνεσθαι και με ποιους 

τρόπους. 
Η απάντηση των ερωτημάτων διεξάγεται με βάση τη στοιχειώδη ανά

λυση των στοιχείων τα οποία αναφέρονται στη θέα του χορού. 
Κάθε πρώτος χορευτής χορεύει "ικεί στο κοινό...". Το "κοινό' είναι ό

λοι όσοι εκείνη τη στιγμή βρίσκονται στο χώρο του χορού. Το ερώτημα 
είναι εάν πρόκειται για κοινό το οποίο συμμετέχει σ' αυτό το γίγνεσθαι 
και εάν τη συμμετοχή τη χαρακτηρίζει επικοινωνία, επαφή, συναναστρο
φή, συνάφεια. 

Ο χορός είναι γεγονός συλλογικότητας, ανήκει σε όλους και είναι εμ
φανές, δείχνεται, δηλαδή είναι φανερό σε όλους. 

Το ερώτημα το οποίο ανακύπτει εδώ είναι εάν όλοι οι κάτοικοι του 
χωριού είναι παρόντες. 

Κοινός τόπος πληροφόρησης λέει ότι: 
"Κάναμι παντείου τρόπου να μαζιυτούμι ούλοι} προσπαθούσαμε δη

λαδή με κάθε τρόπο να συγκεντρωθούμε όλοι, να συναθροισθούμε. Υ
πάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να παραβρε
θούν και είναι κύρια οι ανήμποροι και παιδιά, έφηβοι και κάποιοι ενήλι
κες ως κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή. Είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή α
κούν τα όργανα στις ράχες του βουνού και χορεύουν "πιασμέν(οι)" από 
κλαδί δένδρου.2 

1 Βλ Α' Μέρος, Κεφ. 1 2 

2 Βλ. Α' Μέρος, Κεφ 7 
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Είναι επίσης αυτοί που ακούν τα όργανα και νοσταλγούν 
"μ' όρχιταν να κλάψου'2, γιατί δεν " Είμι κι γ<3' στο χορό. 

Είναι αυτοί που ακούν επίσης τα όργανα σε κορυφή του βουνού και α
ντιδρούν: 

"παράτ'σα τα γίδια κι κατέβηκα στου χουριό κι χόριψά'^ 
Όλοι αυτοί επιθυμούν να βρεθούν, να συμμετέχουν στο "κοινό' και 

λόγω συνθηκών, συμμετέχουν νοερά ή επαναστατούν κατά των συνθη
κών οι οποίες επιβάλλουν την απουσία τους: "παράτ'σα τα γίδια...". 

Όλοι όσοι είναι παρόντες, εκτός των χορευτών και των οργανοπαι
χτών, σύμφωνα με τη θέση που κατέχουν στο χώρο και με τη δράση που 
παρουσιάζουν, διακρίνονται: 

-Σε κόσμο που κάθεται γύρω απ' το χορό. 
-Σε πρόσωπα υπερήλικα μοναχικά, χήρες, που βρίσκονται περιφε

ρειακά, σε πεζούλια, σε μάνδρες, σε μπαλκόνια. 
-Σε παιδιά. 
-Σε άτομα που ανήκουν στο "προσωπικό" μαγαζιού. 
Έτσι ο χορός ως γεγονός "μαζεύ(ει)', συγκεντρώνει όλους. Όλοι έ

χουν θέση στο γεγονός του χορού. 

3.1. Προσωπικοί λόγοι παρουσίας στο χορευτικό γεγονός 

Η συγκέντρωση στο χώρο του χορού, πέραν του κοινού λόγου για τον 
οποίο βρίσκονται εδώ, αφορά και προσωπικούς λόγους. 

Οι προσωπικοί λόγοι με βάση τις εκφραζόμενες αντιλήψεις για συμ
μετοχή σ'αυτήν τη συλλογική διαδικασία σχετίζονται: 

Ζ Με προσωπικές αντιλήψεις για τη σχέση άνθρωπος-χορός-ζωή. 
Οι αντιλήψεις αυτές εκφράζονται: 
-Ως προσωπική ευχαρίστηση, "'ούλ(οι)χαίρουνταν": "Ου χουρός είνι ό-

μουρφου, του ουμουρφότιρου πράμα. Ούλοι χαίρουνταν ..·. τς άρισι".2 

-Ως ευκαιρία για εκτόνωση, "που θα ξισκάσουμι καλυτιρα...": 
"Πάμι στου χουρό, να ιδούμι, να τραγδήσουμι, ν' αϊκούσουμι τρα
γούδια. Λυτάνα τα πράματα είνι χαρά. Αμα δε πάμι ικεί που θα 
ξισκάσουμι καλυτιρα"? 
-Ως ευκαιρία για εναλλαγή από την καθημερινότητα: "Ξισλιτίζιτι ου 

άνθρουπους"4, δηλαδή ξεφεύγει από καθημερινές έννοιες, φροντίδες, 
στενοχώριες, σεκλέτι = στενοχώρια, μαρασμός κακοκεφιά. 

3 Βλ αυτόθι 

1. Βλ. Α' Μέρος, Κεφ. 6 3 

2 Βλ. Α' Μέρος, Κεφ. 6 2 
3 Βλ αυτόθι 
4 Βλ. αυτόθι 
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-Ως ανάγκη για επιβεβαίωση της ύπαρξης: 
"άμα δε φανείς στου κοινό τότι γιατίζείξΛ 

-Ως ανανεωτική δύναμη για τη ζωή: 
"Αυτάνα είνι ζουή στουν άνθρουπου..."2 

Το είναι ζωή σημαίνει είναι έκφραση ζωτικότητας, είναι ζωντάνια, ζωη
ρότητα, είναι δύναμη ανανέωσης για τον άνθρωπο. 

II. Με προσωπικές ανάγκες σε σχέση με την κοινωνικότητα: 
-Ως ανάγκη για συνάντηση, επαφή, επικοινωνία: "βλιπόμασταν, χιρι-

τιόμασταν"? 
"Στα παγγύρια ίλιπα γνουστούς κ φίλς" 

ή 
"στ'ν ικκλισιά κι στον χονρό βλιπόμασταν χιριτιόματαν μι του 
κόσμου" 
με ευχές όπως: 
"κι απούχρον, να μαστι καλά' ή 
"κι απού χρον να δωσ' ου θιός" 

-Ως ευκαιρία για έκφραση, εκδήλωση, φανέρωση σχέσεων: "θα δεί
ξεις ποιον ικτιμάς..."4 

-Ως συνδρομή στο χορευτικό γεγονός: "ου κόσμους συντράμ' σ' αυτά
να': 

"Ου κόσμους τα φκιάν(ει) αυτάνα τα πράματα. Ου καθένας ικεί 
κατ' κάν(ει) για να γίν(ει) καλύτιρου αυτόνου π γίνιτι. Αλλους 
χορεύ', άλλους κιρνάει, άλλους πίν(ει) κι κιφών(ει), άλλους φου-
νάζ', άλλους 'μιρακλώνιτι κι τραγδάει. Όλους ου κόσμους συ
ντράμ ' σ' αυτάνα τα πράματα'5 

Χωρίς τη συμμετοχή, τη συνδρομή του κόσμου δεν γίνονται αυτά: "ου 
κόσμους τα φκιάν(ει)" 

-Ως ευκαιρία να ενθαρρύνουν, να τονώσουν ανθρώπους: "Ου ένας 
δίν(ει) ζουή στουν άλλουν"'. Η έκφραση αυτή μας λέει ότι: 

"Ου ένας", δηλαδή ο κάθε ένας που είναι εδώ "δίν(ει)', δηλαδή μεταδί
δει, μεταβιβάζει, μεταγγίζει, "ζουή", μεταδίδει δηλαδή ζωντάνια, δύναμη 
ζωτική και έτσι τονώνει, ενθαρρύνει, ζωογονεί, αναζωογονεί. Όλα αυτά 
τα μεταδίδει "στουν άλλουν"'. Ο άλλος εδώ είναι ο συγχωριανός, ο γεί
τονας, ο συγγενής, ο φίλος. Δεν είναι ο άσχετος, ο αλλιώτικος, ο διαφο
ρετικός, αλλά είμαι εγώ "ου ένας" και συ "ου άλλους", σε συνάντηση τέ-

1 Βλ. αυτόθι 

2. Βλ αυτόθι 
3. Βλ αυτόθι 

4 Βλ. Α' Μέρος, Κεφ 4 2 

5. Βλ πρ. 2 και πρβλ. τιρ 24, 26, 4, 32, 11, 41, 33 
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τοια, όπου το εγώ δίνει ζωή στο εσύ. "Αίν(ει) ζουή' με κουβέντα, με χει
ραψία, με γέλιο, με το τραγούδι που χορεύει, με το χορό του. 

-Ως ευκαιρία για παρατήρηση, κριτική, αξιολόγηση ανθρώπων: 
"Απου ψλο κόσκινου πιρνάνι ούλα'* 
ή 
"Ίκείξιδιαλέγουνταν καλοί κι άσκημ"2 

(εξετάζονται παρακάτω) 
-Ως ανάγκη να επιβλέψουν, να περιφρουρήσουν οικεία πρόσωπα: 

"Σ' τράβαγι του φστάνι η θεια σ', η γιαγιά σ', μι τρόπου, άμα 
ίθιλι να σου ιπεί να 'χεις του νου σ', σι κατ' π' δε πάει καλά, σι 
κατ' π' δε τς άρισί'3 

ή 
"Βάραγι καταή ου γέρους τ'ν αγκούτσα κι έλιϊ για του στραβό 
πόλιπι. Ας πούμι: όξου του χουρό, άμα ίλιπι οτ' ου πρώτους 
του ν μαζεύ"4 

-Ως ευκαιρία για δημιουργία καινούργιων σχέσεων: κουμπαριάς, φι
λίας, συμπεθεριού, επαγγελματικής: 

"Για κμπαριές, τ'ς πιρσότφις φουρές, απάν σι γλέντ' διναμι λό
γου. Ικεί πιάναμι φιλίις. Κολλάγαμ' τα χέρια κι διναμι λόγου 
για πολλές δλιες, για κουλγιές, για κάνα συγκέσιό'5 

-Ως ευκαιρία για ερωτικές (αγαπητικές) σχέσεις: 
"Αυτένις τ'ς ώρις τα μάτια πιτάνι φουτιές^'6 

ή 
"Αμάν κι πώς κάναμι να μας τραξ' αυτήν π' θέλαμι. Κάναμι πα-
ντείου τρόπου να μπουρέσουμε να τ' πλησιάσουμι μεσ' άπου κανά 
φίλου, κανά ξάδιρφου, ξαδέρφ', π' κουλίιταν. Ούλου ιπιφυλακτι-
κά να μη δώσουμι δικαίουμα. Αε τα σκώναν τέτοια πράματα, 
όχ(ι) οι γουνίδις μουναχά κι τ' αδέρφια τ'ς αλλά κι (οι) συγγινί-
δις"1 

-Ως ευκαιρία για επιλογή συντρόφου: "απ' του χουρό τουν ζήλιψα 
τουν άντρα μ " 8 ή "είδα τη θκήμ' π'χόριυι κι τ' πήρα..."9 

\ Βλ Α' Μέρος, Κεφ 6 1 

2 Βλ αυτόθι, Κεφ 6 2 

3 Βλ πρ. 56 και πρβλ πρ 45, 41, 59, 44 

ι. Βλ. πρ 4 και πρβλ πρ 59, 44, 43, 51 

s. Βλ. πρ. 25 και πρβλ. πρ. 29, 43, 32, 28, 52, 53, 54 

e Βλ πρ. 52 και πρβλ πρ 13, 30, 56, 1, 2, 3, 5, 7, 15 

ι Βλ πρ 51 και πρβλ. πρ. 52, 53, 54, 45, 47, 48 

a. Βλ πρ. 25 και βλ πρ 52, 32, 45 

9. Βλ. Α' Μέρος, Κεφ. 2 2 
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Ο χορός συγκεντρώνει τους νέους. Είναι τόπος ερωτικών (αγαπη-
τικών) συναντήσεων. Είναι τόπος όπου τα μάτια "πετάνε φωτιές", σπιν-
θηρίζουν. Τα μάτια, τα βλέμματα συναντιούνται εκεί στο χορό. Εκεί "ζή-
λιψα τουν άντρα μ" δηλαδή εκεί δημιουργήθηκε η επιθυμία, ο πόθος για 
τον άντρα που παντρεύτηκε. Τον ζήλεψε και τον παντρεύτηκε από το 
χορό του. Γιατί τον ζήλεψε απ' τον χορό του; Την απάντηση θα μας τη 
δώσει ο ίδιος ο χορός σε επόμενο κεφάλαιο. 

-Ως ευκαιρία φανέρωσης, ενδυνάμωσης, προβολής σχέσεων: 
"Στου παγγύρ' ου καθένας ήταν μι τ' παρέα τ'. Μι τ'ν οικουγε-
νειά τ', μι συγγινίδις, μι φιλ'ξΛ 

-Ως ευκαιρία για συνδιασκέδαση με σχετιζόμενα πρόσωπα: 
"Άμα δε του διασκιδάσουμι τέτοιις μέρις μ' αυτνούς π' κολλιγό-
μαστι τότι πότι θα πιριμένουμε. Τέτοιις χρουνιάρις μέρις τ'ς πιρι-
μένουμι πώς κι πώς για τέτοια πράματα'2 

-Ως ευκαιρία για αποκατάσταση σχέσεων: 
"Πουλοί π' τάχνι χαλάσ', τέτοι(ι)ς ώρις πέφτνι κι άλλ(οι) μέσα κι 
τα ματαφτιάνί'3 

-Ως ευκαιρία για προβολή και αυτοεπιβεβαίωση τραυματισμένου κοι
νωνικά εαυτού 

"Σι τέτοι(ι)ς ώρις βόηθαγαν πουλλά, τα τραγούδια, ου χουρός, 
του κρασί κι γίνουνταν κι παρατράγουδα. Βλέπς ήταν μιρικοί π' 
δε του 'χαν σι καλό να μη κάνι φασαρία. Θέλαν να δείξνι να κι 
γω. Τς ήξιρι ου κόσμους κι φλάιταν να μη δωσ' δικαίουμα'4 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω προκύπτει ότι πρόκειται για συνειδητή 
συμμετοχή. Αυτή η συμμετοχή είναι σύμφωνη με την προσωπική αντίλη
ψη του κάθε ανθρώπου για τη σημασία της συλλογικής χορευτικής διαδι
κασίας στην ανθρώπινη ζωή και σύμφωνη με τις προσωπικές ανάγκες για 
επαφή, επικοινωνία, εκδηλωτικότητα. Ο χορός ως διαδικασία αποτελεί 
σημείο συνάντησης των ανθρώπων. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι απο
τελούν το κοινό των θεατών δεν βρίσκονται εδώ ξεκομμένοι, μοναχικοί, 
απομονωμένοι στον εαυτό τους ή στην παρέα τους αλλά βρίσκονται ως 
οικείοι, γνώριμοι και με εμφανή την τάση να συνομιλήσουν, να έλθουν σε 
επαφή, σε διάλογο, σε συζήτηση, σε συνδιασκέδαση, σε ανάπτυξη σχέ
σεων. Αυτό το κοινό βρίσκεται στο χώρο του χορού, τον οποίο και θεωρεί 
περιβάλλον το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για εκδήλωση και- α
νάπτυξη σχέσεων μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι συνδέονται με κοινά προ
βλήματα της καθημερινής ζωής, κοινές ανάγκες και αγωνίες. Όλα αυτά 

1 Βλ. Γ Μέρος, Κεφ 2 1 

2. Βλ αυτόθι 

3 Βλ αυτόθι 

4 Βλ. Α' Μέρος, Κεφ. 4.5 
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δείχνουν ότι το κοινό των θεατών συμμετέχει για λόγους που σχετίζο
νται με την πολιτισμική παιδεία και με ένα σύνολο ανθρώπινων αναγκών. 

3.2. Συμμετοχή θεατών 

Εδώ οφείλουμε να παρουσιάσουμε κατ' αρχήν την αντίληψη αυτού του 
κοινού σε σχέση με τον τρόπο συμμετοχής αλλά και με βάση τα στοιχεία 
που ανασύρει η έρευνα και τα οποία δείχνουν τρόπους συμμετοχής. 

Όταν "ανοίγ(ει)' ο χορός, ο κόσμος σχεδόν στο σύνολο του παρατηρεί 
το χορό: 

" Τράμι να ιδούμι αυτνούς π' χουρεύνι. Ούλα τα τράμι. Απου ψλό 
κόσκινου τα πιρνάγαμί'.^ 
Όλα τα κοιτάζουν, "από ψλό κόσκινου τα πιρνάγαμί': που σημαίνει 

ότι τα εξετάζουν προσεκτικά, τα λεπτολογούν, τα ψάχνουν και αναζη
τούν, ερευνούν να βρουν αυτό που δεν γνωρίζουν. Κέντρο της προσοχής 
είναι ο πρώτος χορευτής: 

"αμα δεν τράξουμι αυτόνουν π'χορεύμπρουστά ποιον θα τράξουμι; 
Όποιους είνι μπρουστά τραβά(ει) τ' προυσουχή'.2 

Αυτό σημαίνει ότι ο πρώτος που χορεύει είναι το κύριο, το κεντρικό 
πρόσωπο το οποίο "τραβά(ει)', έλκει προς τον εαυτό τσυ " τ' προυσουχή', 
την προσήλωση ματιών και νου. Έτσι κάθε πρώτος ως πρόσωπο που 
βρίσκεται στην αρχή, στην κορυφή του κύκλου, που τραβάει, έλκει την 
προσοχή, προσηλώνει το νου συγχορευτών, οργανοπαιχτών, θεατών, εί
ναι το κορυφαίο πρόσωπο, το κέντρο της διαδικασίας αυτής. 

3.2.1. Τρόπος συμμετοχής 

Διακρίνονται δύο κατηγορίες ενηλίκων θεατών στις οποίες τα πρό
σωπα εναλλάσσονται, με βάση τους εκάστοτε χορευτές. Οι κατηγορίες 
αυτές αφορούν τρόπους συμμετοχής στο χορό. Στη γενική συμμετοχή ε
ντάσσουμε και τα παιδιά ως ξεχωριστή κατηγορία. 

3.2.1.1. Κριτική στάση θεατών 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όσοι παρακολουθούν το χορό και ανή
κουν στους "παραόξοϋ', σ' αυτούς δηλαδή με τους οποίους δεν "κουλ-
λίετί' ο πρώτος χορευτής, δεν έχει ιδιαίτερη σχέση. Σ' αυτήν την κατη
γορία υπάρχουν θεατές που παρατηρούν, εξετάζουν, σχολιάζουν ό,τι γί
νεται, για παράδειγμα: 

"Οι φουσσάτις χόριυαν, όσις ήταν για τα μουναστήρια κάθου-
νταν απάν' κι τήραγαν κι ξόμπλιαζαν"'? 

ι Βλ. πρ. 52 και πρβλ. 1, 2, 3, 4, 6, 11 κλπ 

2. Βλ. αυτόθι 

3. Βλ. Α' Μέρος, Κεφ. 6 4 
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Εδώ γίνεται αναφορά σε δύο κατηγορίες γυναικών, "φουσσάτις" και 
"για μουναστήριά'. Με τον όρο "φουσσάτιξ' εννοούνται γυναίκες οι ο
ποίες έχουν όρεξη για ζωή, έχουν επιθυμίες και πολιορκούν τη ζωή. Με 
τη φράση "όσις ήταν για μοναστήρια' εννοούνται γυναίκες απογοητευμέ
νες από τη ζωή, γυναίκες ανύπανδρες, "γεροντοκόρες". Αυτές οι γυναί
κες "ξόμπλιαζαν", που σημαίνει ότι κάνουν σχόλια σε βάρος άλλων, επι
κρίνουν, αποδοκιμάζουν, με ψεύτικες φήμες. Έτσι εδώ υπάρχουν θεατές 
που για δικούς τους λόγους προβαίνουν σε αρνητική κριτική, κακογλωσ-
σούν. 

Στην κατηγορία γενικά των θεατών οι οποίοι κρίνουν και αξιολογούν 
ανήκουν όμως και θεατές των οποίων τα σχόλια σχετίζονται με την 
πραγματικότητα. 

Έτσι, η κριτική που γίνεται μπορεί να είναι θετική ή αρνητική, βάσιμη 
ή όχι. Η κριτική σκέψη ενός θεατή μπορεί να συζητιέται αυτή τη στιγμή 
με άλλον θεατή ή μπορεί να παραμένει ως διεργασία σκέψης. Για την 
κριτική γενικά υποστηρίζεται: 

"Γιατί να κρυφτούμι; Αφού ό,τ' γίνιταν γίνιταν στον φανιρό. Αε 
μας κακουφαίνιταν"''.1 

Εδώ φανερώνεται απόφαση για αποδοχή της κριτικής, "δε μας κακο-
φαίνιταν"' και υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει λόγος να επιχειρήσει κά
ποιος να κρύψει, να σκεπάσει, να συγκαλύψει γενόμενο, εφ' όσον όλα ό
σα γίνονται είναι φανερά. Δεν υπάρχει δηλαδή στο χορό κρυφό μέρος για 
να κρυφτεί κάτι ώστε να μη φαίνεται: "ό,τ' γίνιταν, γίνιταν στου φανιρό'. 

Σε αυτή την κριτική κύρια θέση κατέχει το πώς χορεύει2 κάποιος. Για 
παράδειγμα λέγονται εκφράσεις επαίνου όπως: 

-Για γυναίκα: "ρε τ' πουτάνα χουρά', "ρε τ' γαϊδάρα χουρδ', "ρε η σουρ-
τούκουχουρό" ή "είνι παλλ(η)κάρ' στου χουρό, λιβιντιά'. 

-Για άνδρα: "ρε του κια'ρατά χουρό', "ρε ου πούστς χουρό' ή "λιβέντς 
είνι ου κιαρατάς". 

-Για παιδί: "ρε του μπάσταρδου ή του μπασταρδέλ(ι) χουρό'. 
Σε αυτές τις εκφράσεις οι όροι, οι οποίοι σε άλλες περιπτώσεις, π.χ. 

περίπτωση φιλονικίας, έχουν αρνητική έννοια, εδώ λέγονται τονίζοντας 
τη θετική, την όμορφη παρουσία στο χορό. 

Λέγονται επίσης εκφράσεις με τις οποίες αποδοκιμάζεται χορευτική 
παρουσία ατόμου, όπως3 "πουλύ κουρδώνιταί', εννοώντας υπέρ του μέ
τρου προβολή εαυτού, προβολή του εγώ, ή "χουρεύ' τουν Αη Aia τς 
Μπέινας",ΟΊΧ\Μ περίπτωση άρρυθμου χορευτή ή "χουρεύ' κι η ψ(ι)λή Σα-
ρακουστή', εννοώντας χορευτή του οποίου ο χορός όχι μόνο στερείται 

1 Βλ. αυτόθι, Κεφ. 6 1 

2 Βλ πρ 52, 5, και πρβλ. πρ. 32, 28, 25, 44, 36, 40, 2 

3. Βλ Α' Μέρος, Κεφ. 6 5 
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εκφραστικού πλούτου, αλλά δεν προσφέρει τίποτα, μοιάζει με αυστηρή 
νηστεία, ή "δε λέει τίπουτα αμόλα τουν" δηλαδή δεν αξίζει, ως χορευτής, 
"αμόλα τον", αφησέ τον, δεν είναι για να τον προσέχει κάποιος. 

Η κατηγορία αυτών των θεατών συμμετέχει κριτικά αναζητώντας 
στοιχεία για αξιολόγηση. 

Αυτός ο τρόπος συμμετοχής, με εξαίρεση αυτούς που "ξόμπλιαζαν"', 
δεν θεωρείται κριτική κακογλωσσιάς και κακοβουλίας. Είναι κριτική που 
έχει σκοπό τη βαθύτερη γνώση θεμάτων, τα οποία αφορούν κάθε πρό
σωπο που χορεύει στην πρώτη θέση. Η κριτική είναι μέρος της ζωής. Δεν 
μπορεί να χορεύει κάποιος και να μην αναζητήσουν στοιχεία γι' αυτόν, 
ώστε να έχουν κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα. Αυτός ο τρόπος 
συμμετοχής εντάσσεται γενικότερα σε στάση ζωής. "Ξέραμι ου ένας 
τουν άλλουν σα κάλπκ(η) δικάρα", που σημαίνει ότι γνωρίζαμε ο ένας 
τον άλλον τόσο καλά όπως διακρίνουμε το κάλπικο νόμισμα, "δικάροί'. 

Η στάση αυτή συναρτάται με την ανάγκη για μεγαλύτερη, βαθύτερη 
γνώση και για μεγαλύτερη εξοικείωση. Απουσία τέτοιας στάσης σημαίνει 
αδιαφορία και αποξένωση. 

Η εξέταση όμως και η κριτική δεν αφορά μόνο τον πρώτο του χορού, 
αλλά επεκτείνεται και στο σύνολο των συγχορευτών, δηλαδή εξετάζεται 
με ποιους χορεύει ο πρώτος, ποιος τον κρατάει, ποιοι απουσιάζουν, γιατί 
απουσιάζουν, πώς είναι ενδεδυμένοι, πώς φέρονται στο χορό, ποιος υ
περβάλλει, ποιος κερνάει, ποιος "δίνει" στα όργανα κ.λπ. 

Η κριτική αυτή τη στιγμή οδηγεί και σε συγκριτική με το παρελθόν: 
"Ικείνη τν ώρα θμάσι κι τα θκά σ' π' πέρασαν. Σόρχουντι στου νου 
καλά κι άσκημα. Αλλνού τ' λείπ' η μάνα, ου πατέρας, άλλους 
θμάτι τα νιάτα τ'. Τα τραγούδια κι ου χουρός σι πάνι πίσοϋ'.^ 
Επιστροφή στο παρελθόν σημαίνει επιστροφή και σε προσωπικές α

ναμνήσεις. Σημαίνει πως μέσω του συγκεκριμένου χορού που παρακο
λουθούν, και εξετάζουν και μέσω των τραγουδιών που ακούν ξαναζούν 
αυτή τη στιγμή προσωπικές συγκινήσεις του παρελθόντος. Το τώρα οδη
γεί και σε μελλοντικές ανησυχίες, προβλέψεις, προσδοκίες, για παρά
δειγμα: 

"Ξισκφώθ(η)καν οι γυναίκις, έβγαλαν κι τς αρίδις τς όξου. Χαλάει 
ου κόσμους όσου πάει. Ου θιός να βάλ(ει) του χέρι τ"?-
Η φορεσιά αλλάζει αυτή την εποχή. Η γυναίκα αφαιρεί το μαντήλι, 

"'ξισκώθκαν"', και ανεβάζει τον ποδόγυρο της φούστας, "έβγαλαν τς αρί
δις όξου" και φανερώνει πόδια, "αρίδις". Όλα αυτά δημιουργούν ανησυ
χίες σε ηλικιωμένους, τις οποίες και σχολιάζουν. 

1 Βλ πρ 2 και πρβλ. πρ. 24, 26, 28, 32, 5 

2 Βλ πρ 27 και πρβλ. πρ. 7, 3, 43, 52, 44, 25 
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Έτσι η κριτική αυτή στάση δείχνει ότι συμμετέχουν μεν σ' αυτό που 
γίνεται τώρα, αλλά το τώρα αφορά και παρελθόν και μέλλον. Είναι συμ
μετοχή με σκέψεις, επιθυμίες, συγκινήσεις, προσδοκίες. 

Η κατ' αυτόν τον τρόπο συμμετοχή επιδρά και στο χορό εφ' όσον αυ
τή τη στιγμή οι θεατές απαιτούν και επιβάλλουν έμμεσα - σε χορευτές, 
οργανοπαίχτες, θεατές - μέτρο, ευπρέπεια και σεβασμό σε αρχές. Και 
συμβαίνει αυτή η επίδραση διότι κάθε πρόσωπο, ιδιαίτερα ως πρώτο στο 
χορό το απασχολεί "τι δίν(ει) παρά όξοϋ', δηλαδή ποια είναι η εικόνα 
εαυτού που "δίν(ει)', που παρουσιάζει, που παραδίδει σε κύκλο ανθρώ
πων έξω από τον κύκλο το δικό του, δηλαδή έξω από τον κύκλο της οικο
γένειας, της συγγένειας, της φιλίας, "παραόξοϋ', = ευρύτερα, στην κοι
νωνία, στο "κοινό". 

3.2.1.2. Συμμετοχή που αφορά προσωπικό ενδιαφέρον 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται θεατές των οποίων ο τρόπος 
συμμετοχής οφείλεται και σε προσωπικό λόγο, σε σχέση με το συγκε
κριμένο χορευτή και τους συγχορευτές. 

Στην κατηγορία αυτή διακρίνουμε εκδηλωτική και όχι ακόμα εκδηλω
τική συμμετοχή. 

3.2.1.2.1. Συμμετοχή όχι εκδηλωτική 

Η όχι ακόμα εκδηλωτική συμμετοχή αφορά κύρια άτομα ενδιαφερόμε
να για τον πρώτο χορευτή στην περίπτωση που είναι υποψήφιος για γά
μο. 

Ι. Σ' αυτούς τους ενδιαφερόμενους συμπεριλαμβάνονται νέοι, γονείς, 
θείοι, εφ' όσον η απόφαση του γάμου είναι υπόθεση που αφορά, εκτός 
από τον υποψήφιο, τους γονείς και πλησιέστερους άνδρες συγγενείς. 

Έτσι ο χορός υποψηφίου γίνεται, αυτή τη στιγμή, μέσον για αναγνώ
ριση ατομικών στοιχείων: "στου χουρό ξιδιαλέγουνταν...". Η ομορφιά στο 
χορό είναι δύναμη ελκτική, ιδιαίτερα για τους νέους και με ενδιαφέρον 
για γάμο Οι ενήλικες όμως παρακολουθούν όχι μόνο την ομορφιά, αλλά 
και άλλα σχετιζόμενα με το χορό θέματα, π.χ. "πώς φέρνουντι μιταξύ τς, 
αδέρφια, γονίδις συγγινίδις, πώς τ'ς φέρνουντι οι άλλοι απ'όξοϋ'.,1 

Αυτή η εξέταση βρίσκεται σε σχέση με επικρατούσες αντιλήψεις ό
πως: "για να πάρ'ς γ(υ)ναίκα πρέπ' να τράξεις τ'μάνα'2 που σημαίνει ότι 
για να αποφασίσεις να παντρευτείς γυναίκα, " για να πάρς", πρέπει: " να 
τράξεις τ' μανοί' δηλαδή να κοιτάξεις με προσοχή, να εξετάσεις ποια εί
ναι η μάνα που ανάθρεψε αυτή την κόρη, που σημαίνει ότι η μάνα δείχνει, 

1 Βλ πρ. 28 και πρβλ 2, 52, 26, 32, 5, 1, 6, 8, 13, 17 

2 Βλ πρ 32 και πρβλ πρ 44, 43, 28, 26, 25, 29, 36 
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φανερώνει ποια θα είναι και η κόρη. Αλλη άποψη λέει: "πάρι σκύλα απο, 
μαντρί κι γ(υ)ναίκα άπου σοι" (παροιμία), που σημαίνει ότι όπως η σκύλο 
φροντίζει, έχει το νού της στο μαντρί, έτσι θα έχει "νου για σπίτ"' και r 
γυναίκα που είναι από "σόι' δηλαδή από "οικογενειακό μι σειρά', δηλαδή 
από οικογένεια με αρχές, οι οποίες ως ένα βαθμό δείχνονται και στο χο
ρό. 
Οι ηλικιωμένοι ενδιαφερόμενοι είναι συνήθως αντίθετοι στην προανα
φερθείσα αντίληψη που λέει: 

" τ' γυναίκα θα τη ιδείς στου χουρό κι τ' φουράδα του ΜάήΛ και συμ
φωνούν με την αντίθετη αντίληψη που λέει: 

"Αε πρέπ' να διαλέ(ει)ς φουράδα του Μάη κι γ(υ)ναίκα απ' του 
χουρό, γιατ'μπορεί να ξιγελαστείς"2, 

που σημαίνει ότι μπορεί να κάνεις λάθος, να πέσεις έξω, να μην υπολο
γίσεις σωστά, " να ξιγιλαστείς", εάν διαλέξεις, εάν επιλέξεις για σύντρο
φο γυναίκα που τη βλέπεις μόνο στο χορό. 

Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι θεατές δεν εξετάζουν μόνο τη 
χορευτική εμφάνιση, αλλά και τη γενικότερη συμπεριφορά των συγχο-
ρευτών. Ενδιαφέρονται π.χ. για το "πόσου μιτράνί', δηλαδή για το πόσο 
υπολογίζονται απ' το κοινό, πράγμα το οποίο αξιολογείται και από τους 
τρόπους με τους οποίους συμμετέχουν οι θεατές στο χορό τους. 

Εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι και στην περίπτωση άνδρα υ
ποψήφιου για γάμο, άνδρα που χορεύει αυτή τη στιγμή πρώτος, συμβαί
νει αντίστοιχη κριτική. Ανεξάρτητα όμως από αυτές τις αντιλήψεις των 
μεσηλίκων και υπερηλίκων, συμβαίνει νέοι να επιλέγουν ως σύντροφο 
πρόσωπο που προκαλεί ενδιαφέρον και συγκίνηση με την όμορφη πα
ρουσία του στο χορό. Αυτό αφορά και τα δύο φύλα. 

II. Σε τέτοια συμμετοχή μη φανερή ανήκουν και πρόσωπα με ερωτι-
κό(αγαπητικό) ενδιαφέρον,για πρόσωπο που χορεύει. Θεατές με τέτοιο 
ενδιαφέρον συμμετέχουν διαφοροποιημένα, όπως: 

1. Στην περίπτωση όπου ανταποκρίνεται το πρόσωπο (αγαπητικό) και 
συγκατατίθεται το οικείο περιβάλλον, τότε η συμμετοχή τέτοιου θεατή 
χαρακτηρίζεται κύρια από θετικότητα, αισθήματα ευχάριστα, μελλοντι
κές προσδοκίες. 

" Ήξιραν ότ' σι λίγου κιρό θα χουρεύνι μαζί"2, 

2. Στην περίπωση όμως που δείχνει ανταπόκριση μεν το πρόσωπο 
(που χορεύει) αλλά προβάλλει άρνηση το οικογενειακό περιβάλλον, τότε 
δημιουργούνται συνήθως ανήσυχες σκέψεις και αισθήματα ζήλειας, τα ο
ποία διογκώνονται, όταν στο χορό συμβαίνει να υπάρχουν και αντίζηλα 
πρόσωπα ως συγχορευτές. Η διόγκωση αυτή οδηγεί πολλές φορές σε 

1 Βλ όπ π. Γ Μέρος, Κεφ 2 

2 Βλ. πρ 53 και πρβλ. πρ 44, 42, 54, 52, 36 

3. Βλ πρ 52 και πρβλ πρ. 45, 33, 54, 36, 41 
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λήψη τέτοιων αποφάσεων εκείνη τη στιγμή, οι οποίες άλλη στιγμή μπο
ρεί να φαίνονταν αδύνατες. Τέτοιες αποφάσεις αφορούν συνήθως την 
"κλιψά'. Για παράδειγμα: α) σε περίπτωση νέας μπορεί να αποφασίσει 
τώρα να συγκατατεθεί σε πρόταση νέου να "κλεφτούν", β) σε περίπτωση 
άνδρα θεατή μπορεί να αποφασίσει τώρα ότι μόνο έτσι λύνεται το πρό
βλημα, δηλαδή με το να "κλεφτούν". 

"Τέτοιις ώρις γίνουνταν πουλλά. Το 'πιρνι απόφασ' ου άλλους 
γιαν' ίλιπι τα στινά'^ " Ίλιπι τα στινά" = έβλεπε τα δύσκολα. 
Αυτό σημαίνει ότι τέτοια συμμετοχή στο χορό μπορεί να ωθήσει σε 

πράξεις επαναστατικές και σε ρήξη με κατεστημένες αντιλήψεις. Έτσι η 
θέα του χορού γίνεται και αιτία για αλλαγές αντιλήψεων, οι οποίες εδώ 
αφορούν ερωτικές (αγαπητικές) σχέσεις νέων. 

3. Στην περίπτωση όπου δεν ανταποκρίνεται η νέα, που αυτή τη στιγ
μή χορεύει, σε ερωτική (αγαπητική) σχέση, ενδιαφερόμενοι νέοι άνδρες, 
παρουσιάζουν διάφορες αντιδράσεις, που σπάνια όμως εκδηλώνονται 
την ίδια στιγμή. Για παράδειγμα, μπορεί: 

" να μιθύσ' κι να μη ξερ' τι κάν(ει). Καπ' κι που γίνονταν τέτοια, 
φλάγουνταν τότι ου κόσμους γιατ' τέτοια φέρναν σκουτουμούς"2 ή 

μπορεί να επιχειρήσει να κλέψει το μαντήλι από το κεφάλι κοριτσιού με 
σκοπό να την "εκθέσει" ώστε να την παντρευτεί. 

Σε στίχους δημοτικών τραγουδιών, τα οποία χορεύονται, αναφέρο
νται εκφράσεις θεατών με ερωτικό (αγαπητικό) ενδιαφέρον για χορευ
τές. Αναφέρονται στίχοι τριών τραγουδιών ως παράδειγμα: 

Τσάμικο 
«Ένας λεβέντης χόρευε σε μαρμαρένιο αλώνι 
κι η κόρη που τον αγαπά κι η κόρη που τον θέλει 
από μακριά τον χαιρετά κι από κοντά του λέει 
πού ήσαν εψές λεβέντη μου πού ήσαν προψές το βράδυ ../8 

Καγκέλι 
"Πέρα θέλω να περάσω το χορό σας να χαλάσω 

~ που χορεύει μια μικρούλα τ' ονομά της Παναγιούλα 
πού χει τα μαλλιά μετάξι και πλεμένα με τη τάξη....» 

Συρτοκούνητο 
"Μπήκαν οι ρούσες στο χορό μπήκε κι -εκείνη π' αγαπώ 
και σ'άλλου χέρι πιάστηκε κι εμέμου κακοφάνηκε...'4 

ι. Βλ. αυτόθι 

2 Βλ αυτόθι 

3 Βλ πρ. 69, 24, 32, 36, 5, 41 

4. Βλ πρ 69, 24, 32, 31, 26, 41, 15 
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3.2.1.2.2. Συμμετοχή εκδηλωτική 

Πρόσωπα θεατών, τα οποία συνδέονται οικογενειακά, συγγενικά, φι
λικά, επαγγελματικά κ.λπ. με τον χορευτή ή με συγχορευτές με τους ο
ποίους επιθυμούν να δημιουργήσουν σχέσεις, όπως συγγένειας (ως κου
μπάροι συμπέθεροι)1, φιλίας, επαγγελματικές, εκφράζονται συνήθως 
φανερά. Τέτοια συμμετοχή μπορεί να οφείλεται σε προϋπάρχουσες δια
προσωπικές σχέσεις θεατή και πρώτου χορευτή ή να οφείλεται στη συ
γκίνηση που μεταδίδει ο χορός του πρώτου. Συνήθως όμως προϋπάρχει 
σχέση. 

Τέτοιες εκφράσεις μπορεί να είναι: 
Ì. Διάχυτη προσωπική ευχαρίστηση, υπερηφάνεια, "καμάρ", για τη 

χορευτική παρουσία προσώπου που χορεύει και αυτό αφορά κύρια οικεία 
πρόσωπα του χορευτή. 

"Άμα δε χαρούμι αυτήν τ'ν ώρα για Θκό μας άνθρουπου πότι θα 
χαρούμί'2. 
II. Μπορεί να είναι πράξεις προς έκφραση τιμής και υπόληψης προς 

τον πρώτο, ε φ ' όσον έχει σημασία να λαβαίνουν χώρα εκεί στο χορό 
"απάν", δηλαδή επάνω στο χορό, επάνω στο σημείο του χορού, δηλαδή 
τη στιγμή όπου εκφράζεται ο πρώτος χορεύοντας: 

" Τέτοιις ώρις θα τ' δείξεις πόσου τουν ικτιμάς, τουν υπουλουγί-
ζεις, ικείαπάν' στου χουρά'3 

III. Μπορεί να είναι πράξεις που δείχνουν συγκίνηση, ενθουσιασμό: 
"Άμα ου πρώτους δίνει ζουή κι στς άλλνους μι τα τραγούδια κι μι 
του χουρού τ\ σι αναγκάζ' κι σένα να βγεις απ' του καβούκι σ"Α 

Δηλαδή όταν ο πρώτος μεταδίδει ζωντάνια, "δίνει ζουή', με τα τρα
γούδια που χορεύει και με το χορό του, σε παρακινεί σε ωθεί "σι ανα
γκάζ", και σένα να βγεις "απ' του καβούκι d", δηλαδή να σπάσεις τον α
τομικό κλοιό, να βγεις έξω από κλείσιμο, από περιορισμό, από απομόνω
ση, να έρθεις σε επαφή, σε επικοινωνία. 

IV. Μπορεί να είναι πράξεις με σκοπό να ενισχύσουν, να υποστηρίξουν 
τον πρώτο και έτσι να τονίσουν τη χορευτική παρουσία του: 

"Άμα τουν ικτιμάς, τουν αγαπάς τουν άλλουν, αυτήν τν ώρα σι 
θέλει να τ' του δείξεις, να τ' δώσεις ζουή'5 

Ο χορευτής αυτή τη στιγμή "σι θέλει', δηλαδή σε χρειάζεται, σε έχει 
ανάγκη, εσένα που "τουν ικτιμάς, τουν αγαπάς", να 'V του δείξεις", να 
του το εκδηλώσεις, να του το φανερώσεις και έτσι θα "τ' δώσεις ζουή', 

ι. Βλ. πρ 36 και πρβλ πρ 32, 28, 13, 5, 2 

2. Βλ. πρ. 52 και πρβλ πρ 2, 5, 53, 28, 32, 56, 32, 33, 25 

3 Βλ αυτόθι 
4 Βλ. αυτόθι 

s. Βλ αυτόθι 
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θα τον ενθαρρύνεις, θα τον ενισχύσεις, θα τον εμψυχώσεις, θα του δώ
σεις δύναμη, θα αναπτερωθεί, θα του δώσεις φτερά, ενθουσιασμό. 

Τέτοιες πράξεις είναι: Ι) Το κέρασμα του χορού. II) Είναι απόφαση αυ
τή τη στιγμή θεατή να μπει στο χορό ως δεύτερος για να τον κρατήσει. 

111. Είναι χρήματα στους οργανοπαίχτες. IV. Είναι παραγγελία τραγου
διού το οποίο γνωρίζει ο θεατής ότι συγκινεί το χορευτή ή τραγούδι το 
οποίο συγκινεί τον ίδιο το θεατή ιδιαίτερα με τον τρόπο που το χορεύει ο 
συγκεκριμένος χορευτής. V. Είναι επιφώνημα ενθουσιασμού π.χ.: 

"Γεια λεβεντιάάά' ή "Γεια σου Έλληνα'} 
Τί σημαίνουν τέτοιες επιφωνήσεις; Με το "λεβεντιά" ακούγεται όλη η 

έννοια του όρου αυτή τη στιγμή. Με το επιφώνημα Έλληνας, εκφράζεται 
ό,τι ωραιότερο υπάρχει μέσα στην ψυχή του για τον Έλληνα, για την 
πολιτισμική ταυτότητα. Κάθε έκφραση προς τον χορευτή με πράξη είναι 
δήλωση προς τον ίδιον ότι "ειμί ιδώ, σι καμαρώνου, σι χαίρουμι, σι τι-
μάοϋ'.2 Παράλληλα όμως είναι και δήλωση, προς το σύνολο των συμμε
τεχόντων, η οποία αφορά το επίπεδο σχέσης: 

"Ικεί στου κοινό, απάν' στου χουρό έχει αξία να δείξεις τν ικτι-
μήσ' πο 'χεις στουν άλλουν"'.3 

Το σύνολο των πράξεων δείχνουν τάσεις διαλόγου, επαφής και επι
κοινωνίας. Είναι τρόπος ομιλίας συμμετεχόντων και χορευτή. 

"Δεν είμασταν μούτ' (δηλαδή μουγγοί), κάτ 'κάναμι για να δίνουμι 
ζουή ου ένας στουν άλλου\>'. 
Οι εκφράσεις αυτές, προς τον πρώτο τονίζουν, λαμπρύνουν, προβάλ

λουν την παρουσία του πρώτου. Είναι εκφράσεις αναγνώρισης και κατα
ξίωσης του πρώτου. 

"Αυτάνα μέτραγαν για τουν άνθρωπο. Δε μέτραγαν τα λεφτά. Άμα 
χουρεύς κι δε κνιέτι φύλλου απ' κάτ', δε μιτράς, ει'σι λίγους".,4 

Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι πράξεις ως έκφραση εκτίμησης είναι: 
"αυτάνα π' μέτραγαν για τουν άνθρουπου", είναι δηλαδή πράξεις μέσω 
των οποίων προβάλλεται πρόσωπο, προσθέτουν κύρος και καθιστούν το 
άτομο υπολογίσιμο. Με το να έχει λεφτά κάποιος δεν σημαίνει τίποτε ό
ταν χορεύει και δε "κνιετι φύλλου απ' κατ" δηλαδή δεν παρουσιάζεται κί
νηση τέτοια εκ μέρους των θεατών,"οντ' κάτ", που να τον αφορά. Αυτό 
σημαίνει ότι "δεμιτράς", είσαι κάτω του μέτρου, "λίγους". 

Με όλα αυτά δείχνεται ότι η έκφραση συμμετοχής διαφοροποιείται 
από πρόσωπο σε πρόσωπο που χορεύει πρώτο. Παράγοντες που προσ
διορίζουν τη συχνότητα και ένταση της συμμετοχής είναι α) ο βαθμός 
κοινωνικότητας κάθε προσώπου που χορεύει, β) ο χορός του ως δύναμη 

1. Βλ. Α' Μέρος, Κεφ. 4.4, αρ 67 

2. Βλ πρ. 52 και πρβλ. πρ 28, 5, 2, 32, 26, 40, 36, 45, 5, 6, 13 

3. Βλ. αυτόθι 

t. Βλ. αυτόθι 
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έκφρασης και ομορφιάς και γ) ο βαθμός κοινωνικότητας που διακρίνει το 
συγγενικό και φιλικό περιβάλλον. 

"'Αμα ήταν κουρούνης ου ίδιους κι του σόι τ' ποιος να του κι-
ράσ'; Για να κφαστείς πρέπ' να μην είσι κουρούν(η)ς κακουμοί-
ρης. Να'σι πουτσούλα, ούλου του κιρό. Άμα βγαίν(ει)ς, νια φορά 
στου τόσου, σι κόσμου, ποιος να σι κιράσ*Λ 

Με τη δήλωση αυτή δείχνεται ότι για να λάβει κάποιος κέρασμα δεν 
πρέπει να είναι "κουρούνης, κακουμ(οί)ρς", δηλαδή κρυμμένος άνθρωπος, 
μαζεμένος στον εαυτό του. Πρέπει να είναι κοινωνικός όλο τον καιρό, 
πάντα. Όταν συμπίπτει να είναι ο ίδιος ο πρώτος χορευτής κλεισμένος, 
απομονωμένος άνθρωπος και οι συγγενείς του το ίδιο, τότε απουσιάζουν 
απ' το χορό του τέτοιες εκφράσεις. 

Για τις εκφράσεις των θεατών προς τις γυναίκες που χορεύουν πρώ
τες κοινός τόπος πληροφόρησης λέει: 

"Τ'ς γ(υ)ναίκις θα τ'ς κέρναγαν Θκοί τς. Ου χουρός τση γυ
ναίκας ήταν πιο τυπικός. Αε σήκουνι να τ' κιράσ' άντρας π' δεν 
ήταν συγγινής, όσου κι να τ'ν ικτίμαγι, ούσου ουραία κι να χό-
ριυί'2 

Εδώ διαπιστώνεται διαφοροποίηση των εκφράσεων των θεατών ως 
προς τις γυναίκες και τους άνδρες. Τις γυναίκες σύμφωνα με καθιερωμέ
νες αντιλήψεις και αρχές που σχετίζονται με το σεβασμό προς την αξιο
πρέπεια της γυναίκας θα τις κεράσουν μόνο συγγενείς, όσο ωραία και να 
χορεύουν. Δεν είναι πρέπον, για παράδειγμα, άνδρας μη συγγενής να 
εμφανίσει τέτοια έκφραση, διότι μπορεί να θεωρηθεί προσβολή της α
ξιοπρέπειας της ίδιας της και οικογένειας της. 

3.2.1.3. Συμμετοχή παιδιών 

Στην τρίτη κατηγορία συμμετεχόντων ανήκουν τα παιδιά. Διακρίνονται 
σε παιδιά χορευτών αυτή τη στιγμή και σε παιδιά άλλων συμμετεχόντων. 

3.2.1.3.1. Παιδιά χορευτών 

Τα παιδιά των χορευτών παρουσιάζουν συνήθως τη παρακάτω εικόνα: 
Το βρέφος, στην περίπτωση που η μητέρα χορεύει, το εμπιστεύεται 

στην αγκαλιά άλλου οικείου γυναικείου προσώπου, όπου συνήθως το χο
ρεύει υποδεικνύοντας το χορό και τη μητέρα. Στην περίπτωση που κλαίει 
μπορεί να το κρατάει η μητέρα στην αγκαλιά της μέχρι τη στιγμή που 
μπαίνει μπροστά στο χορό ή μπορεί και να μη χορέψει γι'αυτόν το λόγο. 

ι Βλ. αυτόθι 

2 Βλ αυτόθι 
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Τα νήπια περιφέρονται έξω από το χορό παρακολουθώντας κυρίως 
τους γονείς κ.λ.π. Συμβαίνει όμως συχνά το θέαμα νήπιο να κλαίει τη 
στιγμή που βλέπει τη μητέρα του να γίνεται πρώτη και να ζητάει έτσι ε
πίμονα τη μητέρα, να "μπφδεύιτι στα πουδάρια τς κι να τς τραβάει του 
φστάνι κλαίουντας" .^ Λύση σ' αυτήν τη περίπτωση, συνήθως, είναι η α
ποχώρηση της μητέρας απ' το χορό. Έτσι τέτοια γεγονότα συνήθως γί
νονται αιτία ώστε οι " μκρομανάδιξ1 να μένουν εκτός χορευτικού κύκλου. 

Το δημοτικό τραγούδι λέει: 
Μπάτε κορίτσια στο χορό τώρα που έχετε καιρό 
Γιατί ταχεία παντρεύεστε σπιτονοικοκυρεύεστε 

δε σας αφήνουν τα παιδιά να πάτε σ' άλλη γειτονιά 
μεις τα παιδιά τα δένουμε και στο χορό θα μπαίνουμε... ®-

Τα μεγαλύτερα παιδιά συνήθως βρίσκονται πλησίον και εκτός του χο
ρευτικού κύκλου και παρατηρούν το χορό, εξετάζουν συμπεριφορές, χο
ρευτικές εκφράσεις, αξιολογούν, συμπεραίνουν: 

"Θμάμι ότ' άμα ήλιπα του πατέρα μ' π'χόριυι κι δε χόριυι σουβα-
ρά μο ρχιταν ντρουπή'^ 

ή 
"Οταν ίλιπα τς άντρις να χουρεύνι κι να κάν(ν)ι κείνις τ'ς από-
τουμις τς στρουφές, μ' φαίνιταν οτ' τσακώνουντί'* 
Ο πρώτος χορευτής συμβαίνει να παραχωρεί μέρος του τραγουδιού 

σε παιδί του να χορέψει. Η μητέρα συνήθως στο κορίτσι και ο πατέρας 
σε αγόρι. Μπορεί και να κλείσει ο χορός μιας παρέας με το χορό παιδιού 
στην πρώτη θέση. 

"Απ' το δημοτικό σχουλείου έμπινα κι χόριυα μπρουστά, όξου 
στ'ν αγουρά. Όχι μόνου ιπιτριπόταν, αλλά χαίριταν ου κόσμους 
ναβλέπνι ένα πιδάκι να 'χει θάρρους..."5 

3.2.1.3.2. Παιδιά θεατών 

Το σύνολο των άλλων παιδιών των οποίων, αυτή τη στιγμή, οι οικείοι 
συμμετέχουν ως θεατές παρουσιάζουν δράση αντίστοιχη με την ηλικία.6 

Τα βρέφη συνήθως χορεύουν σε αγκαλιές ενηλίκων. Τα παιδιά νηπια
κής και παιδικής ηλικίας συνήθως παίζουν και χορεύουν άτυπα. Τα μεγα-

1 Βλ αυτόθι 

2 Βλ πρ 69 και πρβλ πρ 24, 31, 30 

3 Βλ πρ 30 και πρβλ πρ 32, 33, 31, 24, 45, 41, 52 

ι. Βλ. πρ 33 και πρβλ. πρ. 41, 45, 56 

s Βλ Α' Μέρος, κεφ. 7 

6 Βλ Α' Μέρος, κεφ 7 
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λύτερα, συνήθως κορίτσια, χορεύουν σε χώρο απόκρυφο ώστε να μη γί
νονται θέα σε ενήλικες: 

"μαζιυόμασταν κι χουρεύαμι παράμψα να μη μας βλέπνί'.1 

Έτσι τα παιδιά είναι συμμέτοχα στο χορό, όπου όμως η συμμετοχή 
διαφοροποιείται σύμφωνα με το στάδιο ανάπτυξης. Η συμμετοχή των 
παιδιών μπορεί να επιδράσει και στο χορό, π.χ. με το να διακόψει το χο
ρό μητέρας ή να επιδράσει στη χορευτική έκφραση της. Όταν χορεύει 
παιδί μπροστά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διαφοροποιείται το κλίμα 
του χορού, οι εκφράσεις κ.λπ. με κύρια χαρακτηριστικά την τάση να το 
εμψυχώσουν αλλά και με έκδηλη τη χαρά και τη συγκίνηση μέσα και από 
κεράσματα. 

Ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουν στο χορό τα παιδιά των χορευ
τών, φανερώνει ότι πρόκειται για συμμετοχή ενεργητική η οποία άλλοτε 
εκφράζεται με κλάμα, άλλοτε με συγκέντρωση της προσοχής σ'αυτό που 
γίνεται και άλλοτε με χορό στην αγκαλιά. 

Η παιχνιώδης δράση των παιδιών (θεατών), όπου σ' αυτή τη δράση έ
χει θέση και ο χορός, φανερώνει ότι τα παιδιά συμμετέχουν στο χορό με 
παιχνιώδη έκφραση. 

Η χορευτική δράση των μεγαλύτερων παιδιών "απόμερα" φανερώνει 
ότι φτιάχνουν το δικό τους χορό, το δικό τους κόσμο. 

3.2.1.4. Έκφραση θεατών προς χορευτές που χόρεψαν. 

Με τη λήξη του χορού "παρέας"1, τα πρόσωπα που χόρεψαν επανέρχο
νται στις θέσεις τους ως θεατές. Κατά το πέρασμα τους μέσα από τους 
συμμετέχοντες δέχονται την καθιερωμένη ευχή "μι γεια σ". Η ευχή μπο
ρεί να αφορά ένα πρόσωπο ή να αφορά το σύνολο: 

"/// γεια σας, μι γεια σας, κι τ' χρόν". 
Η ευχή αυτή "μι γεια σ'" και "μι γεια σας" αντιστοιχεί σε ευχή που δί

νεται όταν κάποιος φορέσει καινούργιο ένδυμα. Υπό αυτήν την έννοια 
δείχνει ότι ο χορός είναι μια ανανέωση για τον άνθρωπο και έτσι η ευχή 
έχει την έννοια, "με υγεία να χαρείς αυτόν τον καινούργιο, τον ανανεω
μένο εαυτό". 

Πολλές φορές, τέτοια στιγμή, συμβαίνει θεατές να απευθύνονται σε 
χορευτές κριτικά:2 

"Μπράβου ουραία', "ξέσκασις για τα καλά', "χόριψις μι τη ψχή 
σ", "το 'δουσις κι κατάλαβί', "αυτόνους ήτανχουρός", "του λέει 
η καρδούλα σ". 

Σε περίπτωση που απευθύνονται σε χορευτή ηλικιωμένο μπορεί η 
κριτική να περιέχει τις φράσεις: 

1
 . Βλ πρ. 56 και πρβλ πρ 33, 50, 43, 42, 52 

2
 . Βλ πρ. 52 και πρβλ πρ. 24, 36, 41, 32, 31, 30, 10, 15, 5 
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"Δε του κάν(ει)ς του κατ'", "Αε γιρνάει η έρημ' η καρδιά", 
"τσιλίκ(ι) είσι ακόμα". 

Σε περίπτωση γονιών, συνήθως εκφράζεται θετική κριτική και κύρια 
για το χορό των παιδιών τους, όπως: 

"Να τα χαίρισι, το ένα χόριψι καλύτιρα απ' τ' άλλοι)', ή "άιντι 
χουρίς προίκα θα τα παντρέψειξ', ή "αυτόνους είνι πλούτους", ή 
"τα 'φτκιασις νια φουρά, αλλά τα 'φκιασις να μην αβασκαθούνι, 
να τα χαίρισι", ή "ε ρε νάζγι ου (η) σχουριμένους (η) ου πατέρα 
τ'ς (μάνα) να τα καμαρώσ". 

Σε περίπτωση νέου ή νέας οι εκφράσεις είναι επαινετικές ή μπορεί να 
προβαίνουν σε σύγκριση, όπως: "σε ποιον μοιάζει στο χορό'. Μεταξύ οι
κείων προσώπων συμβαίνει οι εκφράσεις να έχουν και πειρακτικό χαρα
κτήρα, όπως: 

"Δεν έκανις για ν(ι)σάφι", εννοώντας ότι ο χορός του είχε διάρ
κεια και ένταση, ή "ιγώ απόστασα π' σ' ίλιπα ισυ δεν απόστασις";, 
ή " Του κούνισις πάλι 

εννοώντας ότι βρήκες πάλι την ευκαιρία να χορέψεις". 
Μεταξύ οικογενειακών μελών η κριτική και αξιολόγηση γίνεται συνή

θως μετά το τέλος του χορού, με σκοπό την επισήμανση, ιδιαίτερα προς 
τα νεαρά άτομα, στοιχείων θετικών, αλλά και αρνητικών. 

Η κριτική παππού, γιαγιάς συνήθως αφορά γονείς και παιδιά 
(εγγόνια). Τέτοια κριτική αφορά την τήρηση των αρχών, την αξιοπρέ
πεια, την ευπρέπεια, το μέτρο, και την ερμηνεία του χορού, με φράσεις 
όπως: 

"Καλά πήγατι, δε δώσατι δικιώματα να σχουλιάζνι" ή " του παρα-
φαβήξατι, εννοώντας, ότι η διάρκεια χορού ήταν υπέρ του μέτρου 

ή " να μπαίν(ι)τι άλλη φουρά στου χουρό μι ανθρώπς πόχνι κι αυ
τή ν(οι) ψχή στου χουρό', δηλαδή να χορεύετε με ανθρώπους που 
αγαπούν το χορό και χορεύουν με εσωτερικότητα εαυτού. 
Τέτοια κριτική μπορεί να αφορά και το χορό συγκεκριμένου προσώ

που της οικογένειας, για παράδειγμα: 
"Ε ρε (τάδε) μο βγαλις σήμιρα του καϋμό τς σχουρημένης τ'ς για
γιά σ" ή "ουραία χόριψις, ανοιχτά, λιβέντκα αλλά αυτούιά του 
χαλάς" 
επισημαίνοντας έτσι σημείο του χορού, όπου η αισθητική δεν ήταν η 

πρέπουσα: π.χ. μπορεί να έδειχνε υπερβολή σε χορευτικά σχήματα, υ
περβολή στην ένταση του χορού και υπερβολή σε εκφράσεις προς τους 
οργανοπαίχτες, τους συγχορευτές, θεατές. 

Κριτική που αφορά χορό, χορευτές, γεγονότα στο χορό κ.λπ. συνεχί
ζεται και σε επόμενες ημέρες, ακόμα και σε δημόσιο χώρο π.χ. άνδρες 
σε μαγαζιά. 
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Από τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν πρώτο χορευτή και θεατές 
αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για ενεργητική συμμετοχή θεατών, φανερή 
ή όχι ακόμα φανερή. 

Οι θεατές, διαφοροποιημένα, είναι παράγοντες που επιδρούν στο χο
ρό. Η επίδραση στο χορό του χορευτή είναι επόμενη, εφ' όσον ο χορευ
τής γνωρίζει ότι κρίνεται, ότι αξιολογείται, ως διακρινόμενο αυτή τη 
στιγμή πρόσωπο, ως διακρινόμενη χορευτική παρουσία και ως μέλος πα
ρέας, συντροφιάς. 

Αυτή η γνώση γίνεται λόγος για τη διαμόρφωση του χορού του. Ο χο
ρευτής συνήθως δέχεται τέτοια μηνύματα μέσα από πράξεις των συμμε
τεχόντων. Επίδραση όμως μπορεί να ασκεί ακόμα και η απουσία ενερ
γειών και πράξεων. 

Έτσι η συμμετοχή των παρευρισκομένων ως κριτική και ως πράξεις 
έκφρασης προς τον πρώτο είναι λόγοι που επιδρούν στη χορευτική δια
δικασία, που σημαίνει ότι η συμμετοχή των θεατών είναι διαφοροποιημέ
να ενεργητική επέμβαση στο γίγνεσθαι του χορού. 

Συμμετέχουν κατ' αρχήν ως σκεπτόμενα άτομα. Ακούν, βλέπουν, 
πράττουν. Κάθε ακουστικό και οπτικό μήνυμα προερχόμενο από το χορό 
εσωτερικεύεται επεξεργάζεται και εξωτερικεύεται ως έκφραση. Σε τέ
τοιες επεξεργασίες μηνυμάτων έχει θέση το παρελθόν, το παρόν και το 
μέλλον, που σημαίνει ότι έχει θέση η ζωή, ως ανάμνηση, ως τώρα και ως 
μελλοντικές προσδοκίες. 

Αυτά σημαίνουν ότι οι θεατές διακρινόμενα συμμετέχουν και ότι πρώ
τος και θεατές βρίσκονται σε σχέση αλληλεπίδρασης. Σημαίνει ότι χο
ρευτής και θεατές συναντιούνται. Αυτή η συνάντηση, η συνεύρεση σημαί
νει εγγύτητα, ομοιότητα, σημαίνει σχέση. Η σχέση αυτή δεν είναι βουβή. 
Είναι σχέση εκφραστική, ομιλητική. Αυτό σημαίνει οικειότητα και όχι 
αλλοτρίωση και αποξένωση. Η συνομιλία αυτή οδηγεί, το ξένο να γίνεται 
οικείο. Οδηγεί σε ίδρυση καινούργιων σχέσεων και σε ενδυνάμωση, ισχυ
ροποίηση σχέσεων που προϋπάρχουν. Οδηγεί σε επανόρθωση, αποκατά
σταση αλλοτριωμένων σχέσεων. Οδηγεί σε πράξεις ρήξης με κατεστημέ
νες αντιλήψεις που εμποδίζουν τη δημιουργία σχέσεων! 

Έτσι η συνομιλία αυτή οδηγεί σε μεταποίηση, σε μεταμόρφωση σχέ
σεων. Οδηγεί σε καινούργιες μορφές ζωής. Ο χορός, ως πρώτος και θεα
τές, γίνεται παράγοντας μεταμόρφωσης, μορφοποίησης των ανθρωπί
νων σχέσεων, που σημαίνει ότι ο χορός έχει δύναμη ανανέωσης, δη
μιουργίας καινούργιων σχέσεων, που σημαίνει δύναμη κοσμρποίησης. 

Έτσι ο χορός είναι παράγοντας κοσμοσυντήρησης, ως μέσον διατή
ρησης, συντήρησης αρχών, αλλά είναι διαρκώς και παράγοντας ανθρω-
ποποίησης και κοσμοποίησης. 

Η θέα του χορού δείχνει ότι ο χορός έλκει τα βλέμματα, δηλαδή πρό
κειται για ομορφιά η οποία έχει ελκτική δύναμη. Πόλος έλξης του βλέμ
ματος είναι κύρια ο πρώτος χορευτής, στον οποίο συμπυκνώνεται η ο
μορφιά του χορού. 
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Οι θεατές του χορού, σ' ένα μεγάλο μέρος, έχουν επαρκή χορευτική 
παιδεία, που σημαίνει ότι έχουν έμπειρο κριτικό μάτι για το χορό. Είναι 
αυτοί που συγκινούνται από την ομορφιά του χορού και είναι αυτοί που 
επηρεάζουν όλους όσοι ιδιωτεύουν, αδιαφορούν ή βλέπουν μόνο αυτό 
που είναι σε θέση, που μπορούν να ιδούν. Η χορευτική παιδεία αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα της συνέχειας και διάρκειας του νεοελληνικού χο
ρού, εφ' όσον μόνο με την ανάλογη χορευτική παιδεία μπορεί κάποιος να 
αξιολογήσει την ομορφιά του χορού, να δεχθεί και να μεταδώσει συγκί
νηση και έτσι ο χορός να καθίσταται διαρκώς έργο ανανεωμένο ως έργο 
της ανθρώπινης ζωντάνιας. 
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ΚΕΦΑΛ. 4. ΤΟ "ΠΡΩΤΟΝ" ΚΑΙ Η "ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ" 

Το τραγούδι και η μουσική αποτελούν συστατικά στοιχεία του χορού. 
Όπως δείχνεται στο σχετικό κεφάλαιο, οι οργανοπαίχτες ως παραγωγοί 
αυτών των στοιχείων κατέχουν σημαντική θέση στη συνείδηση των ε
ντοπίων. 

Η εξέταση του θέματος εδώ έχει ως σκοπό να απαντήσει σε ερωτή
ματα τα οποία αφορούν τη σχέση πρώτου χορευτή και οργανοπαιχτών, 
τραγουδιού, μουσικής. 

Τέτοια ερωτήματα είναι: 
Ι. Ποιος είναι ο ρόλος των οργανοπαιχτών για τη χορευτική διαδικα

σία; 
II. Ποια είναι η σημασία της παραγγελίας τραγουδιού για τους οργα

νοπαίχτες, το χορευτή και το χορό; 
III. Πώς επιδρά η μουσική στο χορευτή; 
IV. Πώς επιδρά το χορευτικό έργο του πρώτου στους οργανοπαίχτες; 
V. Εμφανίζονται τάσεις επικοινωνίας, διαλόγου μεταξύ πρώτου χο

ρευτή και οργανοπαιχτών κατά τη διάρκεια του χορού; 
VI. Ποια στοιχεία χαρακτηρίζουν το χορευτικό και μουσικό έργο ως 

έργο που τείνει στο άριστον; 
Vii. Ποια είναι η σημασία αυτής της σχέσης για το χορό; 
Οι οργανοπαίχτες, όπως προκύπτει από την εξέταση του θέματος 

(Μέρος Α', κεφ.1), είναι πρόσωπα εντόπια, δηλαδή του συγκεκριμένου 
χωριού ή γειτονικών χωριών. Παίζουν συχνά στον ίδιο τόπο. Γνωρίζουν 
συνθήκες που αφορούν το χορό, σε σχέση με το χώρο, με τη συμμετοχή 
χορευτών στο χορό, με την προσφορά χρημάτων. 

Γνωρίζουν ως ένα βαθμό και το χορευτικό επίπεδο του συγκεκριμένου 
κοινωνικού συνόλου, τις προτιμήσεις τραγουδιών, τη διαδικασία σύναξης 
στο χορό. 

Γνωρίζουν χορευτικές ικανότητες προσώπων, π.χ. "τς μιρακλήδιζ 
του χωριού. Γνωρίζουν ιδιομορφίες, ιδιοτροπίες και δυστροπίες χορευ
τών. 

Αυτό σημαίνει πως εκ των προτέρων είναι προετοιμασμένοι ως ένα 
βαθμό για το επικείμενο γλέντι. 

Η θέση τους στο χώρο είναι σύμφωνη με τις ανάγκες του χορού. Έ
χουν φροντίσει, ώστε να κάθονται σε ευδιάκριτο σημείο και χωρίς να ε
μποδίζεται ο χορός. 

Συνήθως αρχίζουν το παίξιμο τους με τραγούδια τέτοια, ώστε να 
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" ξισκών(ν)νί'\ δηλαδή να αναστατώνουν, να παρακινούνΐ τους συμμετέ
χοντες να ανοίξουν το χορό. Τα τραγούδια παρουσιάζουν, ακολουθία τέ
τοια που αντιστοιχεί σε γλέντι, για παράδειγμα αρχίζουν το παίξιμο με 
καθιστικά τραγούδια (βλ. κεφ. Τραγούδι, Μέρος Α', κεφ.1.3.). 

Το παίξιμο αυτό αφορά και τους ίδιους, εφ' όσον οι οργανοπαίχτες 
επιθυμούν, όταν αποφασίσει παρέα "ν' ανοίξ(ει) το χορό, να έχουν 
"φτκιαχτεΓ, δηλαδή να έχουν προετοιμασθεί, να έχουν επεξεργασθεί το 
παίξιμο τους, να έχουν συντονισθεί, να έχουν αυτοδιορθωθεί και να έ
χουν συγκινηθεί, "ξισκουθεΓ, ώστε με ευκολία να ανταποκριθούν στις ε
πιθυμίες των χορευτών. 

Έτσι ο χορός έχει ξεκινήσει χωρίς ακόμα να είναι φανερός και έχει 
ξεκινήσει ως προετοιμασία, ως "ξεσήκουμα", δηλαδή ως συγκίνηση οργα
νοπαιχτών και συμμετεχόντων. 

4.1. Το τραγούδι - παραγγελία 

Με τη σύναξη των χορευτών στον τόπο του χορού, με τη δημιουργία 
του χορευτικού κύκλου, ο πρώτος του χορού, αφού έχει εξασφαλίσει το 
"' χειρουμάντηλοϋ' και τον δεύτερο χορευτή, είναι έτοιμος για " ν' ανοίξει' 
το χορό, να χορέψει. Η αρχή του χορού του συνήθως περιλαμβάνει 
"παραγγελία" τραγουδιού ή τραγουδιών προς τους οργανοπαίχτες, τα ο
ποία αφορούν το πρώτο μέρος της χορευτικής ενότητας, δηλαδή το 
Τσάμικο ή και το σύνολο τραγουδιών που πρόκειται να χορέψει δηλαδή 
Τσάμικο και Συρτό ή Κουνητό. 

Οι οργανοπαίχτες αυτή τη στιγμή έχουν συγκεντρώσει την προσοχή 
τους στο χορευτή για να ακούσουν την παραγγελία, η οποία τους προε
τοιμάζει για τον επικείμενο χορό του: 

"Πουλλες φουρές απ' του τραγουδ' π' παράγγελνι καταλαβαίναμι 
τι χουρό θα χουρέψ'. Κι αυτόνους π' δε παράγγιλνι είνι σα να μας 
σόλιι: τ'ς σειράς είμι παίξτι όποιου va 'vi'2 

Αυτό σημαίνει ότι το ίδιο το τραγούδι, σύμφωνα με την κατηγορία 
στην οποία εντάσσεται, είναι στοιχείο γνωριμίας, υποψίας, " καταλαβαί
ναμι', για τους οργανοπαίχτες. Δηλαδή οι οργανοπαίχτες υποψιάζονται 
πώς θα χορέψει: "τι χουρό θα χουρέψ". Και η μη παραγγελία τραγουδιού, 
δηλαδή η σιωπή χορευτή, είναι ομιλία προς τους οργανοπαίχτες "σα να 
μας όλιι", διότι είναι σαν να τους λέει ότι είμαι " τ'ς σειράς", δηλαδή δεν 
είμαι ξεχωριστός διακρινόμενος χορευτής, αλλά ως χορευτής ανήκω σε 
ένα σύνολο χορευτών όμοιων με εμένα. Αυτό σημαίνει ότι ο χορευτής 
αυτή τη στιγμή δεν εκφράζει ιδιαίτερες επιθυμίες, ανάγκες, απαιτήσεις. 

1 Βλ. πρ 62, 4, 29, 66, 67, 60, 61 

2. Βλ πρ 29, 6, 4, 66, 67, 34, 60, 61 
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Έτσι κατάθεση παραγγελίας ή και όχι σημαίνει ενημερωτικό κατ' αρ
χήν στοιχείο προς τους οργανοπαίχτες, το οποίο οδηγεί σε προετοιμα
σία των οργανοπαιχτών για ό,τι πρόκειται να ακολουθήσει. Πρόκειται για 
το πρώτο σημείο επαφής και επικοινωνίας χορευτή και οργανοπαιχτών. 
Οι οργανοπαίχτες ανταποκρίνονται στην επιθυμία του χορευτή, δηλαδή 
δείχνουν κατάφαση και κατανόηση. Άρνηση των οργανοπαιχτών δεν υφί
σταται, παρά μόνο σε περίπτωση που δεν γνωρίζουν το τραγούδι, σχε
δόν απίθανη περίπτωση, ή σε περίπτωση που υποψιάζονται ότι το συ
γκεκριμένο τραγούδι που παραγγέλλει ο συγκεκριμένος χορευτής δη
μιουργεί προβλήματα ευθιξίας σε συμμετέχοντες (Μέρος Α', Κεφ. 1.2.) 

Εκφράσεις1 για επί μέρους στοιχεία που αφορούν την ερμηνεία του 
•τραγουδιού, όπως τον τόνο: " Tv Ιτιά στα χουντρά", τη ρυθμική αγωγή: "μι 
ρέγουλου, όχι κυνηγώντα", τη διάρκεια: "όχ(ι) νιρουπέρασμα', τη συμμε
τοχή των οργανοπαιχτών: "σι θέλου ιδώ', είναι εκφράσεις που συμβάλ
λουν στην καλύτερη ενημέρωση, στην καλύτερη και βαθύτερη επικοινω
νία αυτή τη στιγμή, στην κατανόηση και στη "δέσμευση' των οργανοπαι
χτών να παίξουν σύμφωνα με τις κατατιθέμενες επιθυμίες. 

Ο τρόπος με τον οποίο θα δοθεί η παραγγελία είναι στοιχείο, το ο
ποίο φανερώνει ως ένα σημείο και το χορό του χορευτή. Η φανέρωση 
αυτή σχετίζεται με τον τρόπο που θα κινηθεί ο χορευτής, με τον τόνο και 
την ένταση της φωνής του. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν απόφαση του χο
ρευτή για τον επικείμενο χορό του και ως ένα βαθμό τον τρόπο της χο
ρευτικής του έκφρασης: 

"Άμα ένας παραγγέλνει μι αέρα, χουρίς να ντρέπιτι δείχνει άν-
θρουπου π' του λέει η καρδούλα τ'. Άμα είνι μαζιμένους κι δε 
βγαίν(ει) η φουνή τ', φαίνιτι κι πώς θα χουρέψ'.2 

Στον τρόπο της παραγγελίας μπορεί να συμπεριληφθεί και παραπέρα 
διάλογος χορευτών, κατ' εξαίρεση,3 με τους οργανοπαίχτες, όπου σε εύ
θυμο και πειρακτικό τόνο λέγονται για παράδειγμα: 

"θα δώισ ιξιτάσεις σήμιρα, έχε του νου σ'"χ\ "όχ(ι) νιρουπέρασμα, 
θα τα δώισ ούλα', ή "θα πιθάνεις στου σημείου', 

όπου τέτοιες εκφράσεις απευθύνονται κύρια προς τον κλαριντζή. Εδώ ο 
χορευτής τονίζει την παρουσία του, ως χορευτής απαιτήσεων και επιση
μαίνει, ότι αρχίζει αγώνας για τον χορευτή και τους οργανοπαίχτες: 
"ποιος θα τα καταθέσ' πρώτους", δηλαδή ποιος θα αντέξει περισσότερο. 
Τέτοιες εκφράσεις έχουν και ως σκοπό να δημιουργηθεί κλίμα ευθυμίας, 
εφ' όσον κατά την ανάπτυξη τέτοιου διαλόγου οι οργανοπαίχτες ανταπο
κρίνονται συνήθως με γέλιο. Υπερβολή, που μπορεί να σημειωθεί στον 
τρόπο παραγγελίας, φανερώνει ελαφρότητα, ελαφρομυαλιά χορευτή. 

ι. Βλ αυτόθι 

2. Βλ αυτόθι 

3 Βλ αυτόθι 
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Τα παραπάνω αφορούν κύρια άνδρες, εφ' όσον η επιθυμία συνηθίζεται 
να παραγγέλλεται από τον συνοδό άνδρα, με εξαίρεση γυναίκες που α
ξιολογούνται ως "θαρραλέις* και παραγγέλλουν οι ίδιες τα τραγούδια που 
επιθυμούν να χορέψουν.1 

Η παραγγελία του χορευτή προς τους οργανοπαίχτες είναι κατ' αρχήν 
γνωστοποίηση επιθυμιών. Είναι μέσον για γνωριμία, η οποία αφορά την 
επικείμενη συνεργασία και είναι σημείο απαρχής της επικοινωνίας μετα
ξύ πρώτου και οργανοπαιχτών. Είναι δηλαδή το πρώτο μήνυμα που λα
βαίνουν οι οργανοπαίχτες από τον χορευτή για τον ίδιο και το χορό του. 

Στις περιπτώσεις όπου χορευτής χορεύει σταθερά συγκεκριμένο τρα
γούδι κι αυτό είναι γνωστό στους οργανοπαίχτες, μπορεί να απευθυνθεί 
προς αυτούς με εκφραστική κίνηση του χεριού του ή με λεκτική φράση 
όπως "βάρα το". 

Γενικά θεωρείται ως απαραίτητο να γίνει μια κατ' αρχήν επικοινωνία 
με τους οργανοπαίχτες, έστω και εάν δεν πρόκειται για επιλογή του χο
ρευτή, αλλά των οργανοπαιχτών, με φράσεις όπως: "παίξε ένα". Έτσι η 
παραγγελία, η ενημέρωση είναι πράξη που σημαίνει έναρξη, είναι πράξη 
επαφής και επικοινωνίας χορευτή και οργανοπαιχτών, είναι σημείο αφε
τηρίας και για τις δύο πλευρές, χωρίς αυτά να σημαίνουν ότι απουσιά
ζουν χορευτές που δε δείχνουν καμία τέτοια έκφραση. 

4.1.1. Τα πρώτα μελωδικά μηνύματα και η επεξεργασία τους. 

Χορευτής - άνδρας και γυναίκα - δέχεται τους πρώτους ήχους της 
μουσικής συνήθως σε στάση ή χτυπά τα δάχτυλα του δεξιού χεριού, με
γάλο με μεσαίο, στο ρυθμό της μουσικής, ή συγχρόνως χτυπά και τη 
φτέρνα δεξιού ποδιού ή χορεύει στη θέση του με επί τόπου και σε χαμη
λή ένταση χορευτικά πατήματα ή βηματίζει προς τα δεξιά σε προσωπικό 
ρυθμό ανεξάρτητον απ' αυτόν της μουσικής, με βλέμμα συνήθως προς το 
έδαφος και με έκφραση που δείχνει αυτοσυγκέντρωση, κινώντας και 
τους συγχορευτές στο δικό του ρυθμό. Αυτό σημαίνει αυτοσυγκέντρωση. 
Σημαίνει μία κατ' αρχήν επεξεργασία της απόδοσης του τραγουδιού το 
οποίο ακούει. 

Στη συνέχεια συνήθως με χορευτική κίνηση που δείχνει απόφαση, η 
οποία εντοπίζεται κύρια στο δεξί χέρι, αρχίζει το χορό, δηλαδή την κυ
κλική χορευτική μετακίνηση. 

Η αρχική στάση του χορευτή, όπως προαναφέρεται, είναι στάση σιω
πής, αυτοσυγκέντρωσης, προσοχής και εσωτερικής επεξεργασίας της 
μελωδίας "Αί'κουου να ιδού αν μι πιόνι τα όργανα'?-

1. Βλ Α' Μέρος, Κεφ. 4.1 

2 Βλ. rip. 32 και πρβλ πρ 28, 26, 34, 52, 45, 41 
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Αυτό σημαίνει ότι ο χορευτής πριν ξεκινήσει να χορεύει ενεργοποιεί 
τον εαυτό του ν' ακούσει: "αϊκούού". Ο ήχος των μουσικών οργάνων α
κούγεται από όλους, όμως αυτός θέλει ν' ακούσει με άλλο τρόπο και ν' α
κούσει κάτι άλλο: "να ιδού' δηλαδή επιθυμεί να εξετάσει, να ερευνήσει, 
να κάνει αυτοψία με σκοπό να διαπιστώσει "αν μι πιάνι τα όργανα". Με 
τον όρο "πιάνί' δεν εννοεί εξωτερικό πιάσιμο, αλλά εννοεί πιάσιμο εσω
τερικότητας, πιάσιμο εαυτού. Εννοεί δηλαδή εάν ο ήχος, τα μελωδικά 
μηνύματα πιάνουν, ακουμπούν, αγγίζουν "ψυχή'. Τέτοιο πιάσιμο όμως 
εννοεί επίδραση, που συμβαίνει όταν η συγκεκριμένη ερμηνεία τραγου
διού έχει εκείνο το στοιχείο, εκείνο το χρώμα που είναι οικείο, γνώριμο, 
δικό του, είναι μέσα στον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι ο χορευτής εξε
τάζει, επεξεργάζεται εάν το ηχόχρωμα που ακούει αυτή τη στιγμή βρί
σκεται σε αντιστοιχία, σε αρμονία με το δικό του. Δηλαδή ακούει με την 
"ψυχή" του, με ολόκληρο τον εαυτό του. 

Στην περίπτωση, όπου η δική του επιθυμία ή δική του ανάγκη δε συμ
φωνεί με την εκτέλεση, την ερμηνεία του τραγουδιού, σε αυτό το σημείο 
του χορού ζητάει συνήθως αντικατάσταση του τραγουδιού ή αλλαγές σε 
αυτό το τραγούδι, οι οποίες μπορεί να αφορούν ρυθμική αγωγή, τόνο, 
μελωδία κ.λπ. 

Όταν, σ'αυτό το σημείο, τον "πιάνί' τα όργανα, τότε αυτές οι στιγμές 
αφορούν εσωτερική προετοιμασία του χορευτή και είναι στιγμές συνά
ντησης τραγουδιού και χορευτή. Αυτή τη στιγμή, πριν δηλαδή αρχίσει η 
χορευτική δράση, συνήθως εμφανίζονται στους χορευτές, όπως λένε τα 
πρωτόκολλα, συγκινησιακή φόρτιση αλλά και αιδώς, ντροπή. 

"Μόλις αϊκούου του τραγούδ' π' παράγγειλα μ' όρχιτι οτ' φεύγει 
του αίμα μ' ούλου. Ανατριχιάζ' του κουρμίμ'. Έχου αρχίσ' να χου-
ρεύου από μέσα μ'. Ξικινώντας του χουρό συνέρχουμι σιγά σιγάΛ 

ή 
"η καρδιά μ' πάει να σπάσ"2 

ή 
"μόρχιτι ότ' τρέμου, ότ' ιστάνουμι κάπους αλλιώτκά^ 
Όλα αυτά δείχνουν ότι πρόκειται για διακρινόμενη στιγμή, για δυ

σκολία του χορευτή, την οποία ξεπερνά χορεύοντας. Η δυσκολία αυτή 
επιφέρει και οργανικές επιδράσεις όπως: "φεύγ(ει) του αίμα μ", δηλαδή 
αισθάνεται ότι χάνει δυνάμεις, ότι ανατριχιάζει: "ανατριχιάζ' του κουρμί 
μ". Όλα αυτά έχουν σχέση και με το ότι αυτή τη στιγμή εκτίθεται στο 
κοινό, στα βλέμματα των άλλων. 

ι Βλ. πρ 32 και πρβλ πρ 28, 5, 2, 52, 53 

2 . Βλ πρ 56 και πρβλ πρ. 41, 32, 52, 53, 30 

3 Βλ. Αυτόθι 
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" Έχου αρχίσ' να χουρεύοα απού μέσα μ ", σημαίνει, ότι προηγείται 
χορός που δεν φαίνεται, διότι είναι "άπου μέσα τ". Όλα αυτά συμβαί
νουν: 

"μόλις αί'κούου του τραγούδ π' παράγγ(ει)λα" και στη συνέχεια 
"ξικ(ι)νώντας του χουρό συνέρχουμι σιγά-σιγά'. 
Αυτό δείχνει ότι η στιγμή κατά την οποία ακούει το τραγούδι το δικό 

του, αυτό "π' παράγγειλα", είναι ιδιαίτερη στιγμή του χορού, με ιδιαίτερη 
σημασία για το χορευτή. Είναι στιγμή ύψιστης συγκίνησης, στιγμή που 
αρχίζει να χορεύει "απούμέσα τ". 

Όλα αυτά δείχνουν ότι τέτοιος χορευτής έχει βαθιά σχέση με το τρα
γούδι. Ότι το τραγούδι αυτή τη στιγμή γίνεται παράγοντας βαθύτατης 
συγκίνησης του χορευτή και οδηγός για την παραπέρα χορευτική του έκ
φραση. 

4.2. Οι πρώτες χορευτικές κινήσεις 

Οι οργανοπαίχτες παρατηρούν με προσοχή το ξεκίνημα του χορευτή: 
"Μι τ' πρώτ κινησ' π' θα κάν(ει), ιδίους μι του διξί τ' του χέρ' 
καταλαβαίνουμι τι χουρό χουρεύ, αν είνι μιρακλής, αν είνι τς 
σειράς ή δε τ' ακούει ντιπ του τραγούδ".^ 

Το ξεκίνημα του χορευτή είναι σημείο αναγνώρισης, διάκρισης του 
χορευτή για τους οργανοπαίχτες. Το δεξί χέρι ως χορευτική κίνηση είναι 
σημείο αποκάλυψης του χορευτή στους οργανοπαίχτες. 

Το δεξί χέρι δείχνει χορό, δηλαδή δείχνει επίπεδο χορευτή: "μιραλής, 
τ' σειράς", δείχνει εάν ο χορευτής ακούει το τραγούδι ή "δε τ' αϊκούει 
ντιπ'', που σημαίνει ότι, εφ' όσον δεν το ακούει καθόλου, χορεύει στο δι
κό του ρυθμό, ανεξάρτητον από αυτόν του τραγουδιού και δείχνει, ότι 
δεν έχει ακόμα καλλιεργήσει ικανότητα τέτοια ώστε χορεύοντας να βρί
σκεται σε ρυθμική αρμονία με το τραγούδι που παίζεται. 

Οι οργανοπαίχτες, με δική τους πρωτοβουλία σε τέτοια περίπτωση, 
όταν διαπιστώνουν δυσαρμονία τραγουδιού και χορευτή, συμβαίνει να 
προβαίνουν σε αλλαγή τραγουδιού ή σε αλλαγή της ρυθμικής αγωγής του 
ίδιου τραγουδιού. 

Στην περίπτωση άρρυθμου χορευτή οι οργανοπαίχτες καταβάλλουν 
ιδιαίτερη προσπάθεια να συγχρονίσουν μουσική και χορευτή, "να του 
πιάσνί', να πιάσουν δηλαδή το δικό του ρυθμό, να συναντηθούν οι ρυθμοί. 
Όταν πεισθούν ότι δεν πρόκειται να συμβεί τέτοια συνάντηση, τότε πα
ραιτούνται της προσπάθειας: 

"Μ' όλιϊ ου κλαρτζής ου Κατράπας, όταν ήμαν αρχάριους. Να παί-
ζου κι να τράου να τς πιάνουμι. Άμα ιδού κι άπου ιδού, ότ' δε του 
πάει του χουρό δε τ' αϊκούει ντιπ του τραγούδ, να σταματήσου να 

1 Βλ πρ 6 και πρβλ πρ 29, 62, 4, 66, 67, 60, 61 
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του τράου, να παίζου κι να τράου ψλά, πέρα, όχ(ι) αυτόνουν~Λ 

Έτσι τα παραπάνω δείχνουν ότι χορευτής μπορεί να χορεύει σε δυ
σαρμονία με τη μουσική. Αυτό σημαίνει ότι χορεύει σε δικό του ρυθμό, 
δηλαδή ο χορευτής ακούει το τραγούδι και δεν προσέχει ή δεν αντιλαμ
βάνεται το ρυθμό του τραγουδιού, με αποτέλεσμα να χορεύει σε δικό του 
ρυθμό. Υπάρχουν χορευτές οι οποίοι χορεύουν χωρίς να αντιλαμβάνονται 
αυτή την αδυναμία τους, δηλαδή την δυσαρμονία και συμβαίνει να λένε 
ότι χορεύουν με ιδιαίτερη συγκίνηση, λόγω του συγκεκριμένου τραγου
διού: "Άμα τ' αϊκούου αυτό νου του τραγούδ' αρρουσταίνου"2, που σημαί
νει ότι χορεύοντας ακούει το τραγούδι ως υπόμνημα, για πρόκληση συ
γκίνησης και όχι ως ερέθισμα. 

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, η έναρξη του τραγουδιού και οι 
πρώτες χορευτικές κινήσεις του χορευτή είναι αντίστοιχα σημεία αμοι
βαίων επισημάνσεων, διαπιστώσεων, αποφάσεων, για χορευτή και οργα
νοπαίχτες. Είναι σημεία τα οποία καθοδηγούν την παραπέρα δράση αμ
φοτέρων. Είναι σημεία βάσει των οποίων εδραιώνεται σχέση επικοινω
νίας ή όχι. 

Ερμηνεία μουσικής και χορού ως αλληλοσχετιζόμενο έργο: 
Η ερμηνεία της μουσικής ασκεί επίδραση στο χορευτή: 

"άμα μι πιάνι τα όργανα χουρευου μι τη ψυχή μ'. Άμα δε μι 
πιάνι χουρευου ξινόκαρδα. Αφού δεβγάζνι καύμα'3. 

Χορευτής που τον πιάνουν τα όργανα, που σημαίνει ότι ο εαυτός συ
ναντιέται με τον ήχο ως χρώμα, δηλαδή ο ήχος κρατάει τον χορευτή σ' 
αυτήν τη συνάντηση και δεν τον εγκαταλείπει εφ' όσον χορεύει "μι τ' ψυ
χή μ", δηλαδή χορεύει με τον $αυτό του ολόκληρο, ως ανθρώπινη υπό
σταση. Σε αντίθετη περίπτωση χορεύει "ξινόκαρδα", δηλαδή χορεύει μεν, 
αλλά χωρίς τη δική του καρδιά, δηλαδή χωρίς συγκίνηση, χωρίς ψυχική 
διάθεση, χωρίς όρεξη, χωρίς τη συμμετοχή εαυτού. Αυτό σημαίνει ότι ο 
χορευτής δεν έχει ακόμα συγκινηθεί, έτσι ώστε να κινητοποιηθεί, να ε
νεργοποιηθεί ο εαυτός αυτή τη στιγμή που χορεύει, δηλαδή η εσωτερικό
τητα του. 

Οι οργανοπαίχτες παρατηρούν τη χορευτική έκφραση του χορευτή, η 
οποία γίνεται οδηγός: 

"Άμα ιμείς βαράμι του καλύτιρου τραγούδ' κι αυτός του πάει 
ντιπ ίσα του χουρό ή χουρεύ του ν Ά η Λιά τ'ς Μπέηνας, τη ση

μασία να τ' δώσουμι, τράμι πότι να τιλειώσ".4 

ι. Βλ. πρ. 4 και πρβλ. πρ 62, 60, 61, 29 

2. Βλ. πρ. 56 και πρβλ πρ. 28, 32, 25, 52 

3 Βλ πρ 2 και πρβλ πρ. 32, 25, 34 

" Βλ πρ 6 και πρβλ. πρ. 29, 62, 66, 67 
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Οι οργανοπαίχτες για να παίζουν με όρεξη, με ψυχική διάθεση και ve 
μην "τράμι πότι να τιλειώσ" δηλαδή να μην τους απασχολεί πότε θα τε 
λειώσει ο χορός του χορευτή, δηλώνουν ότι όταν ο χορευτής δεν ενερ 
γοποιεί τη δική τους όρεξη, όταν "του πάει ίσα του χουρό', όταν άπου 
σιάζει δηλαδή εκφραστικότητα ή όταν απουσιάζει ρυθμική αρμονία χοροί 
και μουσικής, τότε δεν συμμετέχουν. Τα παραπάνω σημαίνουν ότι οι ορ
γανοπαίχτες κινητοποιούν ή όχι τους χορευτές και οι χορευτές κινητο
ποιούν ή όχι τους οργανοπαίχτες, που σημαίνει αμοιβαία επίδραση. 

Η αρχή της μουσικής και του χορού είναι καθοριστική για την κατά
σταση επαφής και επικοινωνίας και για την απόδοση έργου χορευτών και 
οργανοπαιχτών. Από αυτό το σημείο αρχίζει να ιδρύεται ή όχι σχέση αλ
ληλεπίδρασης χορευτή και οργανοπαιχτών. Προσδιοριστικοί παράγοντες 
γι' αυτή τη σχέση είναι το μουσικό κριτήριο των χορευτών και οι μουσι
κές ικανότητες οργανοπαιχτών. 

Χορευτές με υψηλό μουσικό κριτήριο αντιλαμβάνονται αμέσως ερμη
νευτικά κενά των οργανοπαιχτών και αποφασίζουν "χορό ξινόκαρδο". 

Χορευτές με έλλειψη τέτοιου κριτηρίου δεν μπορούν να επισημάνουν, 
εάν οι ελλείψεις αφορούν τους ίδιους ή τους οργανοπαίχτες, με αποτέ
λεσμα να προκαλούν δυσφορία στους οργανοπαίχτες ζητώντας διαρκώς 
αλλαγές τραγουδιών. 

"Άμα ίλιπι ου πατέρα μ' (κλαριτζής), ότ' μπαίνει στου χουρό 
κάποια.... π' τ'ς φταίγαν τα τραγούδια, ινώ δε μπόργι να τ' αϊ-
κούσ' κι πάιναν τα πουδάρια τς αλλού, τ' όρχιταν να σκάσ' μέ
χρι να τιλειώσ'. Ξικίναγι να χουρέψ' κι έλιι: Μπάρμπα δε του 
πάου αυτόνου παίξι άλλου. Αε του πάου, δε του πάου, άλλοϋΛ 

Αυτό δείχνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν επιτυγχάνεται επικοι
νωνία χορευτή και οργανοπαιχτών. 

4.3. Υψηλό επίπεδο ερμηνείας τραγουδιού και χορού 

Χορευτής και οργανοπαίχτες αναπτύσσουν επαφή και επικοινωνία, η 
οποία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, όταν και οι δυο πλευρές συμβαίνει να 
παρουσιάζουν υψηλή απόδοση ερμηνείας. 

Υψηλό επίπεδο ερμηνείας χορού για τους οργανοπαίχτες είναι η αρ
μονία μουσικής και χορού, είναι η ανύψωση της χορευτικής έντασης, η ο
ποία εμφανίζεται και μέσω προσωπικών χορευτικών συνθέσεων, τις ο
ποίες χαρακτηρίζει διαρκώς ευρυθμία και αρμονία: 

"άμα του πάει ίσα ντιπ του χουρό ότ' κι να κάνουμι ιμείς είναι ά
χρηστου".2 

ι Βλ. πρ. 34 και πρβλ πρ. 29, 60, 61, 66, 67 

2. Βλ πρ 6 και πρβλ πρ 26, 62, 66, 67 
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Απουσία εκδηλωτικότητας μέσα και από προσωπικές συνθέσεις, 
" τσαλιμάκιά', δηλαδή χορός ανέκφραστος, χαρακτηρίζεται "ντιπ ίσα'. 
Επισημαίνουμε εδώ ότι το τσαλιμάκι δεν σημαίνει πολύπλοκη σύνθεση, 
αλλά μπορεί να σημαίνει και την πλέον απλή αλλά εκφραστική χορευτική 
κίνηση. 

Οι χορευτικές κινήσεις του χορευτή στην αρχή συνήθως είναι λιτές. 
Χορεύει σχεδόν χωρίς να προσθέτει χορευτικά σχήματα. Στη συνέχεια 
εμπλουτίζει το χορό του, φθάνει σε κορύφωση της σύνθεσης και επα
νέρχεται σε απλές, λιτές χορευτικές κινήσεις για να οδηγηθεί και πάλι 
σε κορύφωση. Πιο πλούσια σε στολίδια, γίνεται στο σόλο (βέρσο) της 
μουσικής. Υψηλό επίπεδο ερμηνείας μουσικής είναι: 

-Αρμονία μουσικών οργάνων 
-Μελωδική απόδοση της μουσικής σύμφωνα με το τοπικό χρώμα 
-Γυρίσματα της μελωδίας τέτοια που να ανεβάζουν την ένταση του 

χορευτή, να έχουν δηλαδή κλιμάκωση και να "δένουν"', να έχουν συγκρό
τηση μεταξύ τους ως προς το χρώμα, τον τόνο και τη ρυθμική αγωγή 

-Φωνητική απόδοση τραγουδιού, που σημαίνει τοπικό χρώμα τρα
γουδιού, καλλιφωνία, ένταση φωνής. Όλα αυτά είναι στοιχεία που αντι
στοιχούν στην έκφραση " να μι πιάνι τα όργανα'. 

Οι οργανοπαίχτες παίζουν επιδιώκοντας την ανύψωση της χορευτικής 
έντασης, και την πρόκληση συγκίνησης στο χορευτή. Έτσι, κατά τη διάρ
κεια κάθε χορευτικής ενότητας χορού - η πρώτη αφορά " Τσάμκού' και η 
δεύτερη "Σουρτό ή Κουν(η)τό" -προβαίνουν σε γυρίσματα αλλάζοντας 
τραγούδι ή μελωδία. Απαραίτητο θεωρείται το τελευταίο γύρισμα, το 
"σόλο', με το οποίο κλείνει κάθε χορευτική ενότητα. Η αρχή της δεύτε
ρης ενότητας γίνεται με καινούργια παραγγελία τραγουδιού, εφ' όσον 
στην αρχή ο χορευτής δεν κατέθεσε συνολικά τις επιλογές του. 

Τα γυρίσματα, τα τσακίσματα της μελωδίας, οι αλλαγές στον τόνο, οι 
αλλαγές σε ρυθμική αγωγή οδηγούνται και από τη χορευτική έκφραση και 
ένταση του πρώτου χορευτή. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανοπαίχτες παρα
τηρούν διαρκώς την έκφραση του χορευτή και οδηγούνται στο παίξιμο 
τους και από την έκφραση του: "...μας ξισκώνει κι μας": 

"Οταν αυτόνους π' χουρεύ', χουρεύ'μι μιράκι ξισκών(ει) κι μας 
κι παίζουμι μι μιράκι κι τουν ανιβάζουμι, τουν μφακλώνουμι 
ακόμα πψσότιρου. Μιθάμι κι μεις ικείν(η) τν ώρα απ' του χου-
ρό τ. Μας αρέσ να χουρεύνι μι μιράκι, γιατ' ξιφεύγουμι απ' του 
τυπουποιημένου παίξμοϋΛ 

Δηλαδή οι οργανοπαίχτες ευχαριστιούνται όταν βλέπουν χορευτή να 
χορεύει με όρεξη και όμορφα: "Μας αρέο...". Αυτή η ευχαρίστηση επι
στρέφει στο χορευτή ως καλύτερη ερμηνεία τραγουδιού και ως διάρκεια 
χορού, " τουν ανιβάζουμι, τουν μφακλώνουμι ακόμι πιρσσότιροϋ'. Αυτό 
συμβαίνει επειδή αυτή τη στιγμή οι οργανοπαίχτες δεν παίζουν τύπο

ι Βλ. πρ. 62 και πρβλ. πρ 29, 66, 67, 60 
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ποιημένα, αλλά δημιουργικά. Παράγουν δηλαδή μουσικό έργο σύμφω< 
με το χορό, με την ένταση και έκφραση του χορευτή: 

"ξιφεύγουμι απ' του τυπουποιημένου παίξμοϋ'. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συγκινείται ο χορευτής σε τέτοιο βαθ|. 

ώστε να νοιώθει,ότι φεύγει από τη γη,δεν πατάει στη γη, εφ' όσον: 
"έτσ' όπως μόπιζι ου Κάρμας γιατ' ήθιλι να μι βλέπ' να χουρεύου, 

μου 'δινι φτφάΛ δηλαδή είναι τέτοιο το παίξιμο, "έτσ", ώστε να δίνει 
φτερά στο χορευτή, "μου 'δινι φτιρά'. 
Έτσι, ο χορός του χορευτή γίνεται αιτία για το μουσικό έργο των οργ( 
νοπαιχτών αυτή τη στιγμή, αλλά και το μουσικό έργο των οργανοπα 
χτών γίνεται αιτία για το χορευτικό έργο του χορευτή αυτή τη στιγμι 
Χορευτής και οργανοπαίχτες βρίσκονται σε σχέση αμοιβαίας επίδραση< 
όπου παρατηρείται τάση ενωτική, η οποία αφορά την ερμηνεία τράγοι 
διού και χορού. Σε τέτοιες περιπτώσεις ερμηνείας συνηθίζονται οι φρέ 
σεις: 

"πεφτ' τς ελιάς του φύλλου' ή "μαραίνιτι του φύλλου'2 εννοώντας ε 
δώ,ότι η ερμηνεία προκαλεί τέτοια συγκίνηση, ώστε ακόμα και η φύση νι 
συγκινείται και να μαραίνονται τα φύλλα από την ομορφιά της αρμονίας 
ακόμα και της ελιάς. 

Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του χορού αναπτύσσεται και φανεροί 
διάλογος μεταξύ οργανοπαιχτών και χορευτή. Ο διάλογος αυτός acpopc 
τρόπους με τους οποίους ο χορευτής καθοδηγεί τους οργανοπαίχτες γκ 
την εκπλήρωση επιθυμιών του. Οι οργανοπαίχτες "πρέπ' να πιάνι πλιι 
στουν αέρα"? δηλαδή πρέπει να αντιλαμβάνονται και την ελάχιστη σε έ 
κταση κίνηση του χορευτή, η οποία αφορά το παίξιμο τους. Μπορεί ο χο 
ρευτής με διακριτική κίνηση του χεριού να ζητήσει: 

-αλλαγή της ρυθμικής αγωγής 
-κράτημα της ρυθμικής αγωγής στον ίδιο τέμπο 
-συντόμευση ή παράταση της διάρκειας του χορού που χορεύει αυτή 

τη στιγμή 
-αλλαγή τραγουδιού 
Μπορεί να απευθύνεται στους οργανοπαίχτες με έκφραση προσώπου 

ή με χορευτική κίνηση με την οποία δείχνει επιθυμία για αλλαγή χορευτι
κού τέμπου, π.χ. με αργό πάτημα ή με λεκτικές φράσεις, κύρια άνδρας 
χορευτής, όπως "βάρα", εννοώντας να καθυστερήσει το τέλος ή "κράτα 
το 'κεί\ εννοώντας να παίζει την ίδια μελωδία στο ίδιο τέμπο. 

Επιτυχής ανταπόκριση των οργανοπαιχτών είναι να αντιληφθούν α
μέσως την εκφραζόμενη επιθυμία και να κάνουν τις αλλαγές, χωρίς όμως 
οι αλλαγές να έχουν επίπτωση στην αρμονία μουσικής και χορού. 

ι Βλ πρ. 2 και πρβλ. πρ 28, 26, 32, 25 

2. Βλ. Α' Μέρος, Κεφ 6.5 

3. Βλ. Αυτόθι 
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Είναι ζωηρή η ανάμνηση διαλόγου μεταξύ χορευτή και οργανοπαι
χτών, που όμως κατέληξε σε κωμικό γεγονός: Χορευτής που χορεύει με 
μεγάλο κέφι λέει στον κλαριντζή: "Κράτα του 'κει'. Ο κλαριτζής, αφηρη
μένα, θέλοντας να δείξει συγκατάθεση, βγάζει το κλαρίνο από τα χείλη 
του και του απαντά "τράβα συ κι ξέρου 'γώ" οπότε "πάι πφίπατου κι του 
κέφ ' κι του μιράκ(ι)' δηλαδή επήλθε διάσπαση, οπότε έφυγε, χάθηκε και 
το κέφι.1 Τέτοια περίπτωση όμως αναφέρεται ως σπάνια. 

4.4 Αμοιβαίες ενισχύσεις 

Χορευτής, άνδρας κύρια, κατά τη διάρκεια του χορού του "ρίχνει' 
χρήματα για να ενισχύσει τους οργανοπαίχτες και για να εκφράσει την 
προσωπική του ευχαρίστηση, "τα πιτάει απάν' στ' κουλουκαθιά',2 δηλα
δή πετάει τα χρήματα: "απάν"' δηλαδή στο σημείο,στη στιγμή που κάνει 
"κουλουκαθιά' ή δίνει τα χρήματα χορεύοντας αφού πλησιάσει προς 
τους οργανοπαίχτες. Κατ' εξαίρεση μπορεί η πράξη αυτή να συνοδεύεται 
και με λεκτικές φράσεις, όπως: 

"ιδώ θαμείνι τα έρμα", "παίξιμη κολών(ει)ς" ? 
Συμβαίνει επίσης χορευτής να απευθύνεται προς τους οργανοπαί

χτες, κύρια προς τον κλαριντζή και τον τραγουδιστή, με ενισχυτικές λε
κτικές φράσεις όπως " γεια σου (τάδε)'. 

Οι πράξεις αυτές, ως ενισχυτικές, ωθούν τους οργανοπαίχτες σε κα
λύτερη απόδοση μουσικού έργου. 

Στην περίπτωση χορού γυναίκας προβαίνουν συνήθως σε τέτοιες 
πράξεις ο συνοδός χορευτής ή άλλος συγγενής, συγχορευτής ή θεατής. 

Οι οργανοπαίχτες για να ενισχύσουν το χορευτή προβαίνουν συνήθως 
σε πράξεις4 όπως παρακάτω: 

-Αλλάζουν θέση, από καθιστή σε όρθια, ή κατ' εξαίρεση ο "κλαρτζής" 
πλησιάζει χορευτή (άνδρα) και φέρνει το κλαρίνο κοντά στο αυτί του. 

-Απευθύνουν λεκτικές φράσεις όπως: "γεια σου λιβιντιά' ή "γεια σου 
(τάδε) μι τ' παρέα σ" (σε άνδρα χορευτή). 

-Αντικαθιστούν όνομα του δημοτικού τραγουδιού με το όνομα του 
χορευτή ή με ιδιότητα του χορευτή, η οποία μπορεί να αφορά επάγγελ
μα, ηλικία κ.λπ. Για παράδειγμα, λέει το δημοτικό τραγούδι 

".... πες μας πού την ηύρες ρε Πάνο μου, 
πες μας πού την ηύρες αυτή τη νιά..." 

και στη θέση αυτού του ονόματος τραγουδούν το όνομα του πρώτου 
χορευτή. 

ι Βλ. πρ 52 και πρβλ. πρ 32, 28, 54, 45 

2. Βλ Α' Μέρος, Κεφ 4.2 

3. Βλ. πρ. 29 και πρβλ. πρ 62, 66, 67, 32, 25 

ο Βλ. Αυτόθι 
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-Κάνουν γύρισμα σε άλλο τραγούδι, του οποίου το περιεχόμενο τονί
ζει στοιχεία του χορού του, για παράδειγμα: 

"Για ιδές τηνε τη λεβεντιά πώς τη χορεύει την ιτιά. "1 

ή στοιχεία της ζωής του, για παράδειγμα: 
"Βγήκα ψηλά στα διάσελα..."2, όταν πρόκειται για τσοπάνο ή 
"Να ήσαν τα νιάτα δυο φορές. " 3 όταν πρόκειται για γέροντα. 
Κορύφωση τέτοιων πράξεων, εκ μέρους των οργανοπαιχτών, συμβαί

νει όταν επιδιώκεται κορύφωση της συγκίνησης, του ενθουσιασμού, δη
λαδή κύρια προς το τέλος κάθε ενότητας χορού. 

Προς το τέλος του χορού με την ανύψωση διαρκώς της έντασης, των 
συγκινήσεων, του ενθουσιασμού, οδηγείται ο χορευτής στη δημιουργία 
τέτοιων σχημάτων μέσω των οποίων ο χορός του διαχέεται προς συγχο-
ρευτές, θεατές και οργανοπαίχτες, όπως προαναφέρεται (Μέρος Α', 
κεφ. 5). 

4.5. Τέλος μουσικού και χορευτικού έργου 

Το τέλος, το κλείσιμο μουσικής και χορού κάθε πρώτου χορευτή, 
μπορεί να γίνει με πρωτοβουλία των οργανοπαιχτών ή με πρωτοβουλία 
του χορευτή. Στην περίπτωση χορευτή, ο οποίος χορεύει με "μεράκι", 
συνήθως ο χορευτής ενημερώνει τους οργανοπαίχτες ότι πρέπει να τε
λειώνουν. Αυτό μπορεί να συμβεί πριν φθάσει η μουσική στο σόλο, που 
σημαίνει ότι με την ενημέρωση οδηγεί στο "σόλο" ή και κατά τη δάρκεια 
του "σόλο", που σημαίνει να τελειώνουν. Τέτοια ενημέρωση εμφανίζεται 
συνήθως με χαρακτηριστική κίνηση του χεριού. Με το τέλος μουσικής και 
χορού συμβαίνει πολλές φορές χορευτής (άνδρας) και οργανοπαίχτες να 
προβαίνουν σε διάλογο μέσω του οποίου δηλώνεται ικανοποίηση ή γίνε
ται κριτική και αξιολόγηση του έργου τους. Για παράδειγμα: από πλευράς 
οργανοπαιχτών 

"δεν έχ(ει)ς παράπουνου," ή "μας ψόφ(η)σις σήμιρα, χαρά στου 
κουράγιο σ", "Μι γεια κι τ'χρόν" 

και από πλευράς του χορευτή: 
"ειχατι ουριξούλα σήμιρα" ή "μι πέθανις σήμιρα. Τι μιράκια ήταν 
αυτάναβ.".4 

Ο διάλογος τέτοια στιγμή γίνεται σε εύθυμο τόνο, που σημαίνει ότι 
κατ' ουσίαν γίνεται και αξιολόγηση της απόδοσης και έκφραση ευχαρί
στησης, ικανοποίησης, σε ευχάριστη ατμόσφαιρα. 

ι Βλ. πρ. 69, 24, 32, 2 

2. Βλ. αυτόθι 

3 Βλ αυτόθι 

4 Βλ. πρ 29 και πρβλ. 62, 66, 67, 34, 33 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, χορευτής και οργανοπαίχτες βρίσκονται 
σε σχέση αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. 

Η αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση του χορευτή, βρίσκεται και σε σχέ
ση εξάρτησης από το μουσικό έργο των οργανοπαιχτών. 

Το μουσικό έργο των οργανοπαιχτών ως ερμηνεία αυτή τη στιγμή 
βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης και από το χορό πρώτου χορευτή. 

Χορευτής και οργανοπαίχτες επιθυμούν αυτή τη στιγμή να δημιουρ
γήσουν όμορφο έργο για λόγους προσωπικής ευχαρίστησης και θετικής 
αξιολόγησης. Το επίπεδο σχέσης εξαρτάται κύρια από τις ερμηνευτικές 
ικανότητες μουσικών και χορευτών. Ο χορευτής με την κατάθεση παραγ
γελίας παρουσιάζεται στους οργανοπαίχτες. Η παραγγελία είναι σημείο 
απαρχής σχέσης διαλόγου, επαφής και επικοινωνίας. Ο χορευτής δηλώ
νει επιθυμίες και ανάγκες προς πλήρωση. 

Η ανταπόκριση των οργανοπαιχτών είναι συγκατάθεση, κατανόηση 
και απόφαση προς υποστήριξη, ενίσχυση του χορού του. Χορός και μου
σικό έργο εξελίσσονται παράλληλα, σύγχρονα, αρμονικά, σύντονα και 
παρουσιάζουν αρχή, μέσον, τέλος. Χορευτής και οργανοπαίχτες βρίσκο
νται διαρκώς σε σχέση διαλόγου, επικοινωνίας, συνομιλίας, όπου το έργο 
του ενός γίνεται καθοδηγητικός, προωθητικός, ενισχυτικός παράγοντας 
του άλλου. 

Έτσι αλληλοσυγκινούνται, αλληλεπιδρούν και έτσι αλληλοδιορθώνο-
νται, αλληλοσυμμορφώνονται και αλληλομεταμορφώνονται. 

Η σχέση χορευτών και οργανοπαιχτών είναι αμοιβαία διαλεκτική. 
Αυτή η σχέση, χορευτή και οργανοπαιχτών, αναπτύσσεται με βάση 

την αμοιβαία κατανόηση KOL αυτό οδηγεί σε πράξεις αμοιβαίας ενίσχυ
σης, υποστήριξης, συμπάθειας, συγκίνησης. 

Οι οργανοπαίχτες επιδιώκουν διαρκώς να εντείνουν την έκφραση, τις 
συγκινήσεις, τον ενθουσιασμό του χορευτή. Η ανταπόκριση του χορευτή 
οδηγεί διαρκώς σε ανύψωση της έντασης του μουσικού έργου. 

Έτσι βρίσκονται διαρκώς σε σχέση συνεργασίας, συνδημιουργίας, σύ
μπραξης, συνομιλίας. 

Ο χορός του χορευτή μπορεί γα σημαίνει ίδρυση, δημιουργία αυτή τη 
στιγμή καινούργιας ανθρώπινης σχέσης μεταξύ χορευτή, οργανοπαιχτών. 
Μπορεί να σημαίνει ανανέωση, ενδυνάμωση προϋπάρχουσας σχέσης. 
Κύριο στοιχείο αυτής της σχέσης είναι η ευχαρίστηση, ως αποτέλεσμα 
της όμορφης συνδημιουργίας, του έργου ομορφιάς. 

Η σχέση που εμφανίζεται μεταξύ χορευτή και οργανοπαιχτών έχει ε
νωτικό χαρακτήρα. Χορός και μουσικό έργο τείνουν να γίνουν ένα για το 
χορευτή. Ο χορευτής χορεύει με τάση να ενωθεί, να ταυτισθεί με τη 
μουσική. Χορεύει ζητητικά και ευρετικά. Ζητάει ίσως να βρει τη μουσική 
τη δική του, αυτή που αυτός γνωρίζει, που υπάρχει στον εαυτό του και 
ζητάει να τη συναντήσει, να την ερμηνεύσει και γι' αυτόν το λόγο καθο-
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δηγεί τους οργανοπαίχτες. Ίσως σ' αυτό το σημείο να βρίσκεται και η ε
ξήγηση της φράσης " τς βλέπαμι σα θιό τς ουργανουπαίχτιζ'.1 

Όλα αυτά συμβάλλουν ώστε ο χορός να μην παρουσιάζεται ως στατι
κό και τυποποιημένο φαινόμενο, αλλά ως φαινόμενο με δύναμη ανανεω
τική. Συμβάλλουν στην ανανέωση και έτσι στη συνέχεια και διάρκεια του 
φαινομένου. 

1 Βλ. Α' Μέρος, Κεφ 1, 2 αρ 36 
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ΚΕΦΑΛ. 5. ΤΟ "ΠΡΩΤΟΝ" ΩΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Το θέμα αυτό είναι σημαντικής σημασίας, εφ' όσον εξετάζει την κορύφω
ση της χορευτικής διαδικασίας. Η εξέταση του θέματος απαιτεί σφαιρικότη
τα έτσι ώστε να φωτισθούν κατά το δυνατόν καίρια σημεία που αφορούν την 
παρουσία του ατόμου στην πρώτη θέση του χορού. Προκειμένου να καταστεί 
δυνατή μία τέτοια προσέγγιση γίνεται συστηματική χρήση και στοιχείων που 
προαναφέρονται σε προηγούμενα κεφάλαια. 

Έτσι επιχειρείται μία στοιχειώδης ανάλυση στοιχείων που αφορούν την 
παρουσία σ' αυτή τη θέση. 

Μέσα από τα καταγραφόμενα στοιχεία επιδιώκεται να φανεί: 
Ι. Εάν έχει δικαίωμα το σύνολο των συμμετεχόντων να χορέψει στην 

πρώτη θέση. 
II. Ποια είναι η σημασία αυτής της θέσης; 
III. Για ποιους λόγους χορεύουν στην πρώτη θέση; 
IV. Ποια είναι τα στοιχεία που αφορούν τη μορφολογία του χορού; 
Με τον όρο μορφολογία εννοείται ο λόγος περί της ουσίας των μορφών, 

όπου, όπως έχει προαναφερθεί, ο όρος μορφή εννοεί ενότητα μορφής, δη
λαδή μορφή και περιεχόμενο αποτελούν αδιάσπαστη οργανική ενότητα1. Έ
τσι ο όρος μορφή δεν εννοεί το εξωτερικό περίγραμμα (τη μορφική εικόνα) 
του χορού αλλά ενννοεί και ό,τι εγκλείει, ό,τι εκφράζει, ό,τι αποπνέει ο χο
ρός του χορευτή κάθε στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι εδώ απαιτείται να εξετασ
θούν όλα τα μορφικά στοιχεία και όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στη 
διαμόρφωση της μορφής και ότι απαιτείται στοιχειώδης ανάλυση όλων αυ
τών των στοιχείων. 

Έτσι, πέραν των χορευτικών κινήσεων που αφορούν τη χορογραφία, α
παιτείται να απαντηθούν και τα παρακάτω ερωτήματα. 

α) Υπάρχει το στοιχείο της ατομικότητας στο χορό και πώς εμφανίζεται; 
β) Είναι ο χορός έργο ομορφιάς; 
γ) Ποια είναι τα στοιχεία που καθιστούν το χορό του πρώτου φαινόμενο 

ομορφιάς; 

1 Για τη θεώρηση αυτή περί μορφής βλ όπ π. σελ 22. Με βάση την προαναφερόμενη 
θεώρηση επιχειρούμε εδώ μια συνολική παρουσίαση των στοιχείων που σχετίζονται με τον 
πρώτο χορευτή ως προς την εμφάνιση, τη δράση, την αυτοθεώρηση, την αυτοαξιολόγηση, την 
κριτική, την αξιολόγηση κ.λ.π , έτσι ώστε συστηματοποιημένα όλα αυτά να αποδώσουν την έ-
νοια του όρου μορφή για το χορό στη Δωρίδα. 
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δ) Είναι ο χορός τομ πρώτου χορευτή έργο προσωπικής δημιουργίας; 
ε) Τι σημαίνουν οι όροι παλληκάρι και λεβέντης στο χορό; 
VI. Αυτοαξιολογείται ο πρώτος χορευτής; 
VII. Ποια είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη γυναικεία και ανδρίΗ 

χορευτική έκφραση; Πρόκειται για ελεύθερη έκφραση και πώς τεκμηριώνετ« 
αυτό; 

5.1. Χορός επί ίσοις όροις, διαφοροποιημένα 

Η πρώτη θέση στο χορό είναι δικαίωμα που διατηρεί κάθε πρόσωπο το 
κοινωνικού συνόλου: 

"Ικεί δε μέτραγι τίπουτ' άλλου. Μέτραγι ου άνθρουπους. Όποιους 
κι αν ήταν δε τουν ξιχουρίζαμι. Κι τριλός νά 'ταν άμα ήθιλι κι είχι 
σειρά έμπινι μπρουστά*. 

Σ' αυτό το σημείο δηλώνεται ότι "ικεί', δηλαδή στο χορό, όπου εννοείτα 
και στην πρώτη θέση, "μέτραγι2 ου άνθρουπους" μέτρο είναι ο άνθρωπος, ι 
ανθρώπινη υπόσταση, "δε μέτραγι τίπουτ' άλλου', που σημαίνει ότι κανέναν 
άλλος παράγοντας δε γίνεται μέτρο, έτσι ώστε να συμβεί διάκριση ανθρώ 
πων. Ο άνθρωπος "όποιους κι αν ήταν" που σημαίνει ότι δεν εξετάζεται 
ποιος άνθρωπος είναι, δηλαδή δεν τίθεται πρόβλημα διάκρισης ξεχωρισμοι 
των ανθρώπων στο χορό, "δεν τουν ξιχουρίζαμι\ δηλαδή έχουν όλοι το iöic 
δικαίωμα. Δεν τον "ξιχουρίζαμι, δηλαδή εμείς ως κοινωνία δεν τον ξεχωρί
ζαμε. "Κι τριλλός νά 'ταν", δηλαδή και να ήταν ο ίδιος διακρινόμενος 
π.χ."τριλλός" έχει το ίδιο δικαίωμα.Ο χορός στην πρώτη θέση είναι θέμα που 
σχετίζεται μόνο με την προσωπική επιθυμία, "άμα ήθιλΓ και με τις αρχές 
που αφορούν τη χορευτική διαδικασία, "άμα είχι σειρά'. Έτσι η πρώτη θέση 
στο χορό είναι δικαίωμα όλων, είναι χορευτική παρουσία επί ίσοις όροις, που 
σημαίνει ισοτιμία. Σε τέτοιο χορευτικό γεγονός, ως πρώτοι στο χορό " ήταν 
καμόσ' π' δε φαίνουνταν πουτέ' δηλαδή δεν είναι ένας δυό είναι "καμόσ" -
κάμποσοι, αυτοί που δεν χόρευαν μπροστά, δηλαδή δεν παρουσιάζονται, δεν 
εμφανίζονται, δεν δείχνονται, δεν φανερώνονται ποτέ. Αυτοί που δεν 
"φαίνουνταν "τράγαν άπου μακριά', είναι σύμφωνα με την αντίληψη των ε
ντοπίων: κρυμμέν(οι), μαζιμέν(οι), κακουμοίρ(η)δις ανθρώπ', κουρούνηδιξ'. 
Αυτοί δηλαδή βρίσκονται μεν στο χορευτικό γεγονός και κοιτάζουν το χορό 
από μακριά, έτσι ώστε όχι μόνο δεν μπαίνουν να χορέψουν, αλλά για λόγους 

, 1 Βλ πρ. 28 και πρ 26, 52, 5, 2, 32, 5, 40, 41, 42, 43 

2 Η χρήση παρελθόντος χρόνου οφείλεται στο ότι οι ερωτήσεις στρέφονταν προς το πα
ρελθόν. Η χρήση του παρόντος χρόνου συμβαίνει επειδή η συγγραφέας επιχειρεί να παρουσιά
σει στον αναγνώστη το χορό ως γεγονός το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή 
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προσωπικούς αυτοί αποτελούν τον μακρινό περίγυρο του χορού και χαρα
κτηρίζονται ως: 

Ι) "κρυμμένοι', δηλαδή όχι φανεροί, όχι αποκαλυπτικοί, όχι ευδιάκριτοι, 
αλλά ως άνθρωποι ακόμα κρυμμένοι μέσα στον εαυτό τους. 

II) "μαζιμέν(οι)'', δηλαδή συγκεντρωμένοι στον εαυτό τους, κλεισμένοι 
στον εαυτό τους, περιορισμένοι στον εαυτό τους, δηλαδή δεν έχουν σπάσει 
ακόμα τον ατομικό κλοιό, δεν έχουν βγει ακόμα από την ατομική απομόνω
ση, δεν έχουν ακόμα επαφή, επικοινωνία με το κοινωνικό περιβάλλον, δεν 
είναι ακόμα κοινωνικοί. 

III) "κακομοίρ(η)διζ', που σημαίνει ότι είναι άξιοι λύπης, διότι έχουν κακο
μοιριά και δεν την πολέμησαν ακόμα, δεν τη νίκησαν. 

IV) " κουρούνηδιξ, όπου στην έννοια της συμπεριλαμβάνονται όλα τα 
προαναφερθέντα 

Αυτοί οι "καμόσ" δεν εμφανίζονται στο χορό, δηλαδή δεν χορεύουν και 
βέβαια ούτε στην πρώτη θέση σε τέτοιο χορευτικό γεγονός, το οποίο αφορά 
κοινωνικό σύνολο, όπου "μιτράνι τα κότσοι', δηλαδή σε τέτοιο γεγονός μπαί
νουν σε μέτρο, υπολογίζονται και αξιολογούνται ικανότητες, "κότσοι'. Χο
ρεύουν όμως σε άλλα χορευτικά γεγονότα επειδή το απαιτεί η στιγμή π.χ. 
γάμος παιδιού, ή σε "κλειστά' οικογενειακά γλέντια. 

Σε τέτοιο χορευτικό γεγονός το κέρασμα είναι έκφραση η οποία συνυπο
λογίζεται. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται "κουμάντου!? για το χορό, δηλαδή 
απαιτείται να έχει προϋπολογισθεί στα οικονομικά έξοδα και χρηματικό πο
σόν που αφορά τέτοια χορευτική παρουσία. Οποιος επιθυμούσε να χορέψει 

"προτίμαγι να μείν(ει) νηστκός κι να 'χει, παρά να μην έχ(ει) τί-
πουτα στ' τσέπη τ', για να χουρέψ'.^ 

Αυτό δείχνει ότι όταν ο χορός είναι επιθυμία, ανάγκη, τέτοιες δυνάμεις δεν 
εμποδίζουν την πλήρωση τέτοιας επιθυμίας. "Προτίμαγι να μείν(ει) νη-
στκόζ', δηλαδή αυτός που επιθυμεί να χορέψει δίνει περισσότερη σημασία 
στο χορό παρά στο φαγητό, του αρέσει τόσο ώστε προτιμά το χορό περισ
σότερο σε σχέση με το φαγητό. Είναι δηλαδή η όρεξη, η επιθυμία για χορό 
μεγαλύτερη ακόμα κι απ' αυτήν του φαγητού. Με όλα αυτά θέλουν να επιση
μάνουν ότι πρόκειται για ανάγκη, ότι πρόκειται για φυσική σχέση του χορευ
τή με το χορό. Ο πρώτος στο χορό είναι πρόσωπο συγκεκριμένο και γνωστό. 
Χορεύει με "παρέα' δηλαδή με συγκεκριμένα πρόσωπα και σε συγκεκριμένο 
κοινωνικό περιβάλλον, "στο κοινό'. Είναι το επώνυμο άτομο με γνωστές 
σχέσεις -οικογενειακές, συγγενικές, φιλικές, κοινωνικές, όπως προαναφέρο
νται. "Αφού μπήκι μπρουστά ούλοι αυτόνουν τράνί',2 που σημαίνει πως ό ί-

1 Βλ Μέρος Α κεφ 4.2. αριθ.49 
2 . Βλ πρ 52 και πρβλ πρ.1, 2, 3, 4, 6, 13, 59, 32 
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διος ξέρει ότι είναι το κορυφαίο πρόσωπο, ότι παρατηρείται, ότι εξετάζετ« 
ότι κριτικάρεται και ότι αξιολογείται απ' το "κοινό". 
"Αυτόνους πού 'νι μπρουστά αυτό νους χουρεύ'", που σημαίνει ότι αυτή " 
στιγμή γνωρίζει ότι τα τραγούδια τα οποία θα "παραγγείλει' ή όχι και ο χ 
ρός ανήκουν σ'αυτόν. Ξέρει δηλαδή ότι θα χορέψει αυτός, που σημαίνει ό 
γνωρίζει πως από αυτή τη στιγμή είναι Ο Χορευτής, ο οδηγός του χορού, 
ηγεμόνας του χορού, ο προϊστάμενος, ο προεξάρχων, ο κορυφαίος του χοροί 
εφ' όσον: προέρχεται, που σημαίνει έρχεται μπροστά, προ-εξέχει δηλαδή ε 
ναι στην κορυφή του κύκλου, προ-εξάρχει, δηλαδή κάνει πρώτος την αρχ 
χορού, προέχει δηλαδή έχει πρωταρχική σημασία στο χορό, χορεύει auTÓc 
Επειδή τα ξέρει όλα αυτά κάθε χορευτής, σημαίνει ότι έχει ηθική ευθύν 
προς τον εαυτό του, προς το χορό ως συγχορευτές, προς τους οργανοπαί 
χτες και προς τους θεατές. Παράλληλα με την ευθύνη υπάρχει και η τάση, ι 
ανάγκη, να χορέψει για να ευχαριστηθεί, να ικανοποιηθεί ο ίδιος. Είναι ο χο 
ρευτής ο οποίος μόλις τελειώσει το χορό του στην πρώτη θέση, ταπεινά 0c 
την αφήσει και θα πιαστεί στο τέλος του κύκλου, για να δώσει τη θέση τοι 
στον επόμενο. 

Όλα αυτά σημαίνουν ότι ο πρώτος ξέρει, γνωρίζει ότι πρέπει αυτή τη 
στιγμή να έχει μέτρο, να μετράει δηλαδή τον χορεύοντα εαυτό του ώστε ο 
χορός του να ανταποκρίνεται σε σύνολο αναγκών αυτή τη στιγμή. "Ετσι αυτή 
η στιγμή είναι κρίσιμης σημασίας για τον εαυτό του σε σχέση με τον εαυτό 
του και σε σχέση με τον κόσμο του χορού. 

5.2. Χορός ως προσωπική απόφαση 

Ποιοι λόγοι προσωπικοί οδηγούν το άτομο εδώ στο χορό, στην πρώτη θέ
ση; Αναλύουμε εδώ προτάσεις οι οποίες αφορούν μία ενιαία εκφρασμένη ά
ποψη1 , η οποία βρίσκεται σε συμφωνία με πολλές σχετικές απόψεις, και στη 
συνέχεια αναλύουμε και άλλες απόψεις που αφορούν το θέμα αυτό. 

α) "Αμα δε φανείς στου κοινό... δε χουρέψεις τότι γιατί ζεις": Το να χο
ρέψεις σημαίνει ότι φαίνεσαι, "φανείς", φανερώνεσαι, εκδηλώνεσαι, δείχνε
σαι, προβάλλεις εαυτόν, αποκαλύπτεις εαυτόν στο "κοινό' στην κοινωνία και 
αυτό σημαίνει ότι ζεις, δηλαδή είναι ανάγκη ζωής διότι διαφορετικά μπαίνει 
το ερώτημα " γιατί ζεις". 

-β)"Ου άνθρωπος δε ζει για να τρώ(ει) μουνάχα κι να κ(οι)μάτι σα τα ζα', 
δηλαδή ο χορός ως τέτοια έκφραση και σε σχέση με ό,τι τον περιβάλλει, εί
ναι μία πραγματικότητα που διαφοροποιεί την ανθρώπινη ζωή από τη ζωώ
δη, "σα τα ζα'. 

Βλ Μέρος Α' κεφ. 6 2. αριθ 5 
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γ) "Αμα δε δώεις ζουή κι στς αλλνούς... δε φιλάς-': 
Αυτό σημαίνει ότι ο χορός είναι τρόπος, είναι ευκαιρία να "δώεις ζουή', 

να μεταδώσεις ζωή, να ενθαρρύνεις, να εμψυχώσεις και τους άλλους, 
"αλλνούς". Εάν δε το κάνεις αυτό "δε φιλάς-' δηλαδή δεν αξίζεις, δεν υπολο
γίζεσαι. 

δ) "Αμα κάναν ούλοι έτσ', δε θα γινόταν τι'πουτα, θάμασταν σα πι-
θαμέν(οι). Οι πιθαμέν(οι) δε χουρεύνι, δε κραίνι, δε γιλάνι, δε τρα-
γδάνι, δε τσακώνουντι. Οι ζουντανοί είνι ζουντανοί κι αυτάνα είνι 
τ'ςζουής': 
Αυτό σημαίνει εάν όλοι δε χόρευαν, "άμα κάναν ούλοι έτο", τότε "δε θα 

γινόταν τίπουτα, θάμασταν σα πιθαμένοι", θα υπήρχε δηλαδή το τίποτα, η 
σιωπή που αντιστοιχεί σε νεκροταφείο, "σα πιθαμένοι". Ο χορός δηλαδή δια
κρίνει, διαφοροποιεί ζωή και θάνατο. Είναι δείγμα, είναι σημείο αναγνώρισης 
ζωής, ζωντανών ανθρώπων. Είναι-ζωντάνια ανθρώπινη και είναι θέμα που α
φορά ζωντανούς και συμπεριλαμβάνεται στην ομιλιτική τάση των ανθρώ
πων, δηλαδή η ζωντάνια εμφανίζεται με ομιλία, λόγο: "κραίνι', με γέλιο: 
"γιλάνι', με τραγούδι: "τραγδάνΓ, με καυγά: "τσακώνουντι', δηλαδή με εκ
φράσεις τέτοιες οι οποίες αντιστοιχούν σε φυσική τάση του ανθρώπου, σε 
ζωή και οι οποίες απουσιάζουν όταν έρθει ο θάνατος, "πιθαμένοι'. Έτσι, για 
να μη μοιάζουν με νεκρούς χορεύουν. Αυτό σημαίνει ότι ο χορός είναι τρό
πος αντιμετώπισης της ζωής και αμυντική στάση προς το θάνατο. Διότι εάν 
ο άνθρωπος δεν εκδηλώνεται έτσι, τότε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα; "Θα 
πεσ' καταή κι θα πιριμέν(ει) πότι θα πιθάν(ει)', δηλαδή θα ξαπλώσει και θα 
περιμένει, θα προσμένει, θα καρτερεί το θάνατο; Όλα αυτά δείχνουν ότι ο 
χορός είναι δράση, δραστηριότητα, κίνηση προς τη ζωή, προς τη χαρά και 
δείχνει ανθρώπινη ζωντάνια. 

ε) "Ου χουρός είνι όμουρφου, του ομουρφότιρο πράμα':1 

Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος χορεύει, μπαίνει πρώτος στο χορό, για να 
κατακτήσει αυτήν την ομορφιά, και είναι τέτοια η ομορφιά αυτή που κάνει το 
χορό να είναι το ομορφότερο πράγμα. Έτσι ο χορός είναι δρόμος προς την 
ομορφιά, προς την κατάκτηση της ομορφιάς, είναι δρόμος που φανερώνει 
ανθρώπινη ομορφιά. 

ζ) "Μι του χουρό ξισκά(ει) ου άνθρουπους"':2 

Αυτό σημαίνει ότι χορεύει κάποιος πρώτος για να ξεσκάσει, "ξισκάεΐ', να 
απαλλαγεί από δυσάρεστα συναισθήματα πολλών φροντίδων της καθημερι
νής ζωής, να ξεκουραστεί, να ψυχαγωγηθεί, να ξενοιάσει, να ξανασάνει. 

ι Βλ. αυτόθι 

2 Βλ. αυτόθι 
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η) "Μας άρισι κι χουρεύαμι. Όσου ήμασταν κουρίτσα μας άρισι να μα 
βλέπ' ου κόσμους κι τα πιδιά":λ 

"Μας άρισι' σημαίνει επιθυμία, θέλω, έχω όρεξη, έχω ανάγκη να χορέψα 
Παραπέρα από την επιθυμία για χορό, το "μας άρισι', σχετίζεται και με άλ 
λες επιθυμίες, δηλαδή με το γιατί μας αρέσει. Στις ανύπανδρες, "όσου ήμα 
σταν κορίτσά', αυτό το "μας άρισι' σχετίζεται και με το να "μας βλέπ' κό 
σμους κι πιδιά', δηλαδή να ελκύεται η προσοχή του κόσμου, των θεατών. Ε 
δώ όμως γίνεται διάκριση των θεατών και επισημαίνεται η έλξη της προσο 
χής των ανύπανδρων ανδρών. 

θ) "Για να δείξουμι τ' παλληκαριά μας στον χουρό, λιρώναμι ιπιτιδις τ' 
φστανέλα":2 

Αυτό σημαίνει ότι οι χορευτές δείχνουν κάτι. Δείχνω σημαίνει τρόπος α 
πόδειξης, σημαίνει επίδειξη, υπόδειξη, καθοδήγηση. Στην προκειμένη περί 
πτώση είναι τρόπος απόδειξης της παλληκαριάς. Το δείχνω στο χορό είναι 
θέμα που αφορά προσωπικές επιθυμίες, δηλαδή τι θέλω να δείξω εγώ τώρο 
αυτή τη στιγμή που γίνομαι πρώτος, σε ποιον μ' ενδιαφέρει ιδιαίτερα να το 
δείξω και γιατί. Έτσι η κατάδειξη μπορεί να εννοεί: 

Ι) Να δείξει στον εαυτό του επειδή έχει ανάγκη αυτοεπιβεβαίωσης, αυ-
τοαξιολόγησης, αυτοπραγμάτωσης και να αισθανθεί έτσι ότι "φιλά(ει)', ότι 
δηλαδή έχει κάποια αξία, ότι αξίζει. 

II) Να δείξει εαυτόν στο "κοινό', επειδή έχει ανάγκη κοινωνικής καταξίω
σης, πραγμάτωσης, υπεροχής, αξιολόγησης, "πόσου μιτράοϋ'. 

III) Να δείξει εαυτόν σε πρόσωπο συγκεκριμένο επειδή τον ενδιαφέρει, 
τον συγκινεί; 

" Όταν ήμαν νιαρός είχα υπουσχιθεί στου κουρίτσ π' συμπαθούσα ότ' θ' 
αρχίσου πρώτους του χουρό να 'νι ικεί να μι ιδεί"? 
IV) Να δείξει εαυτόν σε οικεία πρόσωπα και μέσω του χορού να νιώσουν 

χαρά για τον ίδιο ως χορευτή και να αφαιρέσει έτσι κάποιο καημό από αυτά 
τα πρόσωπα ή να εκπληρώσει επιθυμία τους, ενδόμυχη και ανεκδήλωτη "// ' 
οβγαλες του καϋμό... μι του χουρό σ".4 

Η κατάδειξη αφορά το σύνολο των ατόμων ως κορυφαία άτομα στο χορό, 
εφ' όσον είναι γνωστό σε όλους ότι χορεύοντας κάθε άτομο στην πρώτη θέ
ση φαίνεται, δείχνεται, που σημαίνει ότι αποδεικνύει, επιδεικνύει, υποδει
κνύει και καθοδηγεί. Αυτό σημαίνει ότι ο χορός στην πρώτη θέση είναι συ-

1 Βλ. Αυτόθι 

2 Βλ Μέρος Α' κεφ 1.1. 

3. Βλ Μέρος Α' κεφ 4.2. 

ι Βλ Μέρος Γ ' κεφ 3 
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γκατάθεση και αποδοχή του φαίνομαι, δηλαδή συγκατάθεση και αποδοχή του 
φανερούπου χαρακτηρίζει το χορό. 

Η απόφαση για συμμετοχή στη χορευτική πράξη, όπως έχει σε προηγού
μενο κεφάλαιο αναλυθεί, σημαίνει και απόφαση για χορό στην πρώτη θέση: 

"αφούμπήκις στου χουρό θα χουρέψειξ'.1 

Εάν τυχόν δεν χορέψει στην πρώτη θέση, αφού μπήκε στο χορό, σημαίνει 
ότι οδηγεί το κοινό, τον κόσμο, να αναζητά το γιατί, δηλαδή το λόγο στον ο
ποίο οφείλεται τέτοια αποχώρηση, υποχώρηση, διότι: 

"όποιους έμπινι στου χουρό χόριυι, για να μη χουρέψ, πάει να ειπεί ότ' 
κάποιους λόγος έτρεχ(ε)'2 . 
Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα απόφαση για χορό στην πρώτη θέση 

σημαίνει επιθυμία, επιλογή βάσει προσωπικών λόγων. Σημαίνει αναγνώριση 
της θετικότητας των επιθυμιών του και σημαίνει κατάφαση, αποδοχή και έ
γκριση του χορού ως διαδικασία τέτοια, μέσω της οποίας θα ικανοποιήσει 
επιθυμίες του. 

Έτσι, απόφαση για χορό σημαίνει βούληση, όρεξη, προτίμηση, εκλογή, 
ελπίδα, έφεση, τάση για πλήρωση τέτοιων αναγκών, οι οποίες σχετίζονται 
με φύση, με ένστικτο, με ορμή, με περίσσεια ζωτικότητας, με αναμνήσεις, 
με παθήματα ζωής, με τρόπο αντίστασης, στη ματαιότητα της ζωής, με άμυ
να προς τα γηρατειά, με ευχαρίστηση, ικανοποίηση, εκτόνωση, ψυχαγωγία 
με κοινωνική επιβεβαίωση, καταξίωση, υπεροχή, με ανάγκη για αυτοεπιβε-
βαίωση και αυτοαξιολόγηση. Έτσι, απόφαση για χορό σημαίνει ότι ο ίδιος ο 
εαυτός ως σύστημα αναγκών ωθεί το άτομο προς το χορό και προς την 
πρώτη θέση του χορού. Τέτοιες ανάγκες σχετίζονται και με τις συνθήκες της 
ζωής, ως ανεκπλήρωτες επιθυμίες, ως μέσον αντίστασης προς τις δυσκο
λίες, ως προσδοκίες και όλα αυτά σχετίζονται με ιστορική συγκυρία της 
ζωής. Έτσι, ο πρώτος χορευτής ξέρει, γνωρίζει την κρισιμότητα, τη σοβαρό
τητα αυτής της στιγμής και βρίσκεται στην πρώτη θέση γιατί το επέλεξε, το 
αποφάσισε ο ίδιος. Αυτή η απόφαση αφορά προσωπική επεξεργασία και συ
στηματοποίηση προσωπικών λόγων. Έτσι η απόφαση αυτή σημαίνει αυτε
νέργεια, ελευθερία. 

Εδώ αναφύεται το ερώτημα εάν η απόφαση για χορό λαμβάνεται εκ των 
προτέρων ή κατά τη διάρκεια του χορού. Τα πρωτόκολλα λένε ότι παρατη
ρείται διαφοροποίηση, η οποία σχετίζεται με προσωπικές ανάγκες ή με ανά
γκες που προκύπτουν από την κοινωνική οργάνωση. 

Ι Βλ πρ 52 και πρβλ πρ. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 κλπ 

2 Βλ αυτόθι 
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Έτσι η λήψη της απόφασης για το πότε θα χορέψει κατ' αρχήν μπορεί 
είναι προσωπική ή να είναι απόφαση της παρέας: 

"Μι τουμάτ' συνιννουούμανμι τς θκούςμ"'.1 

Μπορεί να είναι απόφαση διαρκής και να αναζητά μόνο την ευκαιρία 
να χορέψει: 

"ιγώ ούλ(η) τν ώρα ήθιλα να χουρεύου, Όπ' ίβρισκα ιυκιρία έμπινα 
μπρουστά'.2 

Αναζητά ευκαιρία, "όπ' ίβρισκα ιυκιρία', για να χορέψει πρώτη, όπου 
μως η αναζήτηση αυτή σχετίζεται με χορό ομαδικό "έμπινα μπρουστά', 
αρχές χορού και με σεβασμό αξιοπρέπειας. 

Μπορεί όμως να είναι απόφαση αυτής της στιγμής, για την οποία αϊ' 
είναι τα τραγούδια, τα οποία ερεθίζουν, συγκινούν, ξεσηκώνουν και είναι ' 
τοια η δύναμη τους ώστε να δηλώνουν κάποιοι ότι δεν " κρατιόντί', δήλα 
δεν μπορούν να αυτοσυγκρατηθούν, θέλουν τώρα να χορέψουν: 

"Αικγα τα όργανα ... παράτσα τα γίδια κι κατέβκα στου χουριό κι χό-
ριψα ..."3 ή 
"Άλλ(οι) δε κρατιόντι μόλις αϊκούσνι τα όργανα θέλνι να χουρέψνί'4. 
Υπάρχουν άτομα τα οποία για να αποφασίσουν ότι θα χορέψουν, θέλο 

να ζήσουν τη χορευτική διαδικασία ώστε να δημιουργηθεί ανάγκη για χορ 
Εδώ κύριος παράγοντας είναι τα τραγούδια, το κρασί, η συντροφιά KOL έτ 
έρχεται γι' αυτά τα άτομα η στιγμή, ο καιρός του χορού, το "σειρίτ" = σεΐ( 
τιον: 

"Πρέπ' να του φερ' του σειρίτ' για να σκουθού να χουρέψου, η παρέα, 
του πιόμα, να χουρτάσου τα όργανα'^. 
Όλα αυτά δείχνουν ότι κινητήρια δύναμη που ωθεί το χορευτή να χορέψ 

είναι ο ίδιος ο εαυτός του, ως αυτόνομα και ελεύθερα σκεπτόμενος άνθρί 
πος. 

1 Βλ Μέρος Α' κεφ 4 1 

2 Βλ Μέρος Α' κεφ 6 3 

3. Βλ Αυτόθι 

t. Βλ. πρ. 2 και πρβλ. πρ 24, 36, 34, 52, 56 

5. Βλ. αυτόθι 
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5.3. Μορφολογία του χορού 

Χορευτής ερχόμενος στην πρώτη θέση συνηθίζεται να εξασφαλίζει 
μαντήλι για να τον κρατήσει ο δεύτερος. Παραγγέλλει ή όχι τραγούδια. 

Η δομή των μορφών εξετάζεται στο Α' μέρος, κεφ. 5. Έτσι εδώ δεν 
επαναφέρουμε στοιχεία για τα οποία έχει γίνει λόγος, εκτός αυτών που 
κρίνονται απαραίτητα για την εξέταση της μορφής του χορού ως ενότη
τας μορφής και περιεχομένου. 

Για έναν αριθμό χορευτών η παραγγελία των τραγουδιών και ιδιαίτε
ρα του Τσάμικου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για να χορέψουν. Η 
παραγγελία, όπως εξετάζεται (Α' μέρος, 4.1) είναι προσωπική επιθυμία. 
Είναι αποτέλεσμα σκέψης και μπορεί να σχετίζεται με φύλο, επάγγελμα, 
οικογενειακή παράδοση, ηλικία, παιδικές εντυπώσεις, ψυχοσύνθεση, δια
προσωπικές σχέσεις, ιστορική συνείδηση, μουσικά όργανα, καλλιτεχνικό 
κριτήριο και ερμηνεία των τραγουδιών αυτή τη στιγμή. 

Έτσι, το παραγγελλόμενο τραγούδι σημαίνει ιδιαίτερη προσωπική 
σχέση του χορευτή με το τραγούδι. Το τραγούδι ως παραγγελία είναι κί
νητρο για τον χορευτή ή παράγοντας που αναστέλλει την επιθυμία του 
για χορό, στην περίπτωση που δεν είναι σωστή κατ' αυτόν η εκτέλεση 
και έτσι οδηγεί το χορευτή να χορέψει "ξενόκαρδα" ^όπως ερμηνεύεται 
παραπάνω. (Γ μέρος, 2.3). 

Το παραγγελλόμενο τραγούδι μπορεί να άφορα την προσωπική ζωή 
ως αναμνήσεις, ως επιθυμίες και προσδοκίες μελλοντικές και ως ζωή 
τώρα, ως σκέψεις τώρα, δηλαδή μπορεί να αφορά παρελθόν, παρόν ή 
μέλλον. 

Η παραγγελία τραγουδιού είναι αυτενέργεια, είναι ελεύθερη έκφραση, 
είναι απόφαση η οποία αφορά άμεσα το χορό του πρώτου αυτή τη στιγ
μή. Αυτό σημαίνει ελεύθερη σχέση του χορευτή με το τραγούδι υπό τους 
όρους της αξιοπρέπειας, δηλαδή δεν παραγγέλλονται σε τέτοιο χορευτι
κό γεγονός τραγούδια τα οποία παρουσιάζουν ελευθεροστομία, 
" ξισκέπαγα", ή σατιρικά, κωμικά: "πρόσουπα κι ανάπουδα"\ διότι δεν εί
ναι ο καιρός τους, η κατάλληλη στιγμή τους. Αυτά τα τραγούδια "είνι για 
άλλις ώριξ\ δηλαδή για άλλον τύπο χορευτικού γεγονότος. Έτσι τα τρα
γούδια που παραγγέλονται τώρα σε τέτοιο γεγονός είναι τραγούδια 
"σουβαρά κι όμουρφά'2, δηλαδή, ως "σουβαρά", τα χαρακτηρίζει σοβαρό
τητα, σπουδαιότητα, αξιοπρέπεια, βαθύνοια και αρμόζουν με τη σοβαρή 
έκφραση του χορού και με την κρισιμότητα πόυ έχει για κάθε πρώτο η 

1. Βλ Μέρος Α' κεφ 1 3. 

2 Βλ. πρ. 62, 29, 24, 30, 28, 26, 32, 2, 5, 10, 12, 13 
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χορευτική του παρουσία. Είναι τραγούδια "όμουρφα", δηλαδή είναι τρ 
γούδια τα οποία χαρακτηρίζονται από το πάντρεμα αισθητικής και ηΐ 
κής. 

Η παραγγελία είναι ενημέρωση και προετοιμασία για τον επικείμε' 
χορό τόσο των οργανοπαιχτών όσο και των θεατών, όσων από αυτούς 
χουν καλλιεργημένο κριτήριο. Η παραγγελία είναι φανέρωση επιθυμιώ 
που σημαίνει φανέρωση εαυτού προς το σύνολο των συμμετεχόντων. 

Ο χορευτής με την κατάθεση της παραγγελίας εξετάζει ή όχι εάν το 
"πιάν(ν)ΐΛ τα όργανα, δηλαδή ο όρος με πιάνουν τα όργανα δείχνει ave 
γκη για αρμονία μεταξύ της οργανικής, φωνητικής μουσικής και της δική 
του μουσικής, την οποία γνωρίζει, όπως αυτός τη γνωρίζει, για μουσικ 
οικεία σ' αυτόν. 

Το σημείο της αρχής είναι η στιγμή που δέχεται τη μουσική ως ερέθι 
σμα ή ως υπόμνημα. Πρόκειται για στιγμή αυτοσυγκέντρωσης και πρε 
τοιμασίας. Είναι στιγμή με ιδιαίτερη συγκίνηση, που προκαλείται από τι 
μουσικά ακούσματα και από το αίσθημα ευθύνης, όπως προαναφέρεται 
Οι πρώτες χορευτικές κινήσεις είναι λιτές και είναι και αποκαλυπτικές 
Φανερώνουν, δείχνουν, αποκαλύπτουν, εκφράζουν την κατάσταση τοι 
χορευτή σε σχέση με το επίπεδο της απόφασης, της συγκίνησης, xrf 
χορευτικής καλλιέργειας και της σχέσης του με το χορό. 

Ο χορευτής στη συνέχεια παρουσιάζει ή όχι κλιμάκωση ως προς την 
προσωπική σύνθεση σχημάτων και ως προς την ανύψωση της χορευτικής 
έντασης, η οποία κορυφώνεται προς το τέλος κάθε χορευτικού μέρους: 
"ίσα του χουρό" ή "' ανιβαίν(ει)®-. 

Το τέλος του χορού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα από τέτοια κορύφωση, 
με αποτέλεσμα να απλώνει το χορό προς συγχορευτές και θεατές με 
χαρακτηριστικά χορευτικά σχήματα. 

Έτσι ο χορός πρώτου χορευτή χαρακτηρίζεται από αρχή, μέσον, τέ
λος. 

Κάθε πρώτος χορεύει στη βάση του ότι: 
"ου καθένας κάν(ει) ό,τ'μπουρεζ κι είνι σιβαστός ο χουρός τ'. Αλλού 
τώρα αν ξιχουρίζ' του όμουρφοϋ'Ζ. 
Ερμηνεύουμε και αναλύουμε αυτήν τη φράση: "ου καθένας" δηλαδή ο 

οποιοσδήποτε, όποιος και αν είναι, "κάν(ει)', δηλαδή τη στιγμή που χο
ρεύει κάνει προσπάθεια, "ó,f, δηλαδή κάνει οτιδήποτε, "ό,τ μπουρει", 
σύμφωνα δηλαδή, με τις ικανότητες που έχει στο χορό. Αυτό δείχνει, ότι 

Ι Βλ Μέρος Α' κεφ 4 5 

2 Βλ. Μέρος Α' κεφ 6.2. 

3 Βλ Μέρος Α,'κεφ 6 3 
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όλοι δεν κάνουν το ίδιο και ο καθένας ως ξεχωριστό άτομο σύμφωνα με 
τις δικές του ικανότητες, κάνει την ανάλογη προς εαυτόν προσπάθεια 
και ο χορός του καθενός είναι ανάλογος'με την ατομική χορευτική πραγ
ματικότητα. 

Όλα αυτά δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή αναγνωρίζονται ατομικές ικα
νότητες, ατομικές ιδιαιτερότητες, που σημαίνει αποδοχή και κατάφαση. 
"Κι ου χουρός τ' είνι σιβαστός", δηλαδή παραπέρα από την αποδοχή και 
κατάφαση ως προς την ατομική χορευτική ιδιαιτερότητα υπάρχει και το 
"σιβαστός1' = σεβάσμιος, άξιος σεβασμού, αξιοσέβαστος, δηλαδή σεβα
σμός στο χορό κάθε ατόμου. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απουσιάζει η διάκριση, η διαφοροποίηση 
στο χορό. Αυτό είναι: "άλλου τώρα', δηλαδή είναι παραπέρα και σχετίζε
ται με το "αν" = αν καί. Δηλαδή πέρα από την αποδοχή, την κατάφαση, 
το σεβασμό, ο χορός ο όμορφος "ξιχουρίζ", δηλαδή έχει διακριτικό στοι
χείο, έχει ιδιαίτερο γνώρισμα, το οποίο συμβάλλει σε διάκριση: το 
"όμουρφοϋ'. Εδώ δείχνεται ότι αυτό το γνώρισμα που κάνει το όμορφο να 
"ξιχωρίζ", είναι φανερό δηλαδή αφορά την αίσθηση της όρασης, φαίνε
ται και γίνεται αναγνωρίσιμο. Η αίσθηση της όρασης όμως δεν είναι ίδια 
για τον κάθε θεατή: 

"πρεπε να 'χειςμάτ' για να ξιχουρίζεις του κατ" 
δηλαδή πρέπει να έχει καλλιεργηθεί αυτή η αίσθηση ώστε να έχει την 

ικανότητα: "να 'χειςμάτ-' και να διακρίνει το κάτι: "του κατ", το ξεχωρι
στό. 

Η αξιολόγηση των χορευτών έχει ως βάση το όμορφο ή το όχι ακόμα 
όμορφο, όπου μετρική μονάδα του όμορφου καταρχήν θεωρείται: 

"μέτραγι πάντα του σουβαρό κι του μιτριμένοϋ' 
που σημαίνει ότι μέτρο είναι το βαθυστόχαστο και όχι το επιπόλαιο σε 

σχέση πάντα με τη χορευτική παρουσία και με εκφράσεις, όπου κάθε 
έκφραση απαιτείται να είναι συνετή, φρόνιμη, σεμνή, μετρημένη, δηλαδή 
να τη χαρακτηρίζει το μέτρο. 

Έτσι το "όμορφου' στο χορό είναι παντρεμένο με το "σοβαρό κι μιτρι
μένοϋ'. 

Εξετάζουμε στη συνέχεια στοιχεία τα οποία φαίνονται και αναγνωρί
ζονται ως ομορφιά στο χορό. Παράλληλα με το όμορφο συνεξετάζουμε 
και εκφράσεις με τις οποίες χαρακτηρίζεται το όχι ακόμα όμορφο του 
χορού, βάσει του ότι: "ούλα τα πιρνάγαμι άπου ψλό κόσκινου'. Το "ούλα" 
εδώ αφορά ολότητα των στοιχείων του χορού. Αυτά τα στοιχεία εξετά
ζονται προσεκτικά, λεπτολογούνται: " ψλό κόσκινου". 
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5.3.1. Στοιχεία ομορφιάς και όχι ακόμα ομορφιάς χορού 

Στοιχεία όμορφου χορού και στοιχεία όχι ακόμα όμορφου χορού, ό 
που το όχι ακόμα σχετίζεται με υπέρ του μέτρου ή με κάτω του μέτροι 
χορευτικές εκφράσεις. 

Ι. Καλαίσθητη ενδυματολογική εμφάνιση: Είναι στοιχείο που προσδί 
δει στην ομορφιά του χορού, π.χ.: 

"μιρακλού σι ούλα κι στα ρούχα π' φόραγι κι στου χουρόΛ 

ή 
"τ'βάζαμι στραβά τ' σκούφια ..."2 

II. Κορμοστασιά. "χουρεύ' σα κυπαρίσ" δηλαδή το όρθιο ευθυτενέο 
σώμα, είναι στοιχείο ομορφιάς στο χορό ενώ: "χουρεύ' κλαμπουριασμέ 
να' σημαίνει ότι το σώμα μοιάζει με δένδρο που γέρνει λόγω του βάρους 
των κλαδιών. Εδώ οφείλουμε να υπογραμμίσουμε ότι τα χαρακτηριστικά 
αυτά, δεν αναφέρονται σε άτομα τα οποία παρουσιάζουν πρόβλημα το 
οποίο αφορά την υγεία, αλλά αναφέρονται σε άτομα τα οποία δεν έχουν 
ακόμα την εσωτερική δύναμη να παρουσιάσουν με θάρρος εαυτόν στο 
κοινό. Η υπερβολή όμως αξιολογείται ως αρνητικό στοιχείο: "Πουλί 
κουρδώνιτί': σημαίνει ότι πολύ τεντώνει το κορμί, υπέρ του μέτρου και 
υψώνει το κεφάλι, δηλαδή εμφανίζει υπέρ του μέτρου εγώ. 

I I I . Αξιοπρέπεια, "χουρός μι σέβας", δηλαδή με σεβασμό σε αξιοπρέ
πεια εαυτού, συντροφιάς, κοινωνικού συνόλου, που σημαίνει σεμνότητα, 
σοβαρότητα, ευγένεια, ήθος. Αντίθετα, χαρακτηρίζεται ως: "χουρός ά-
σουγους": "άσουγους" = χωρίς σόι, δηλαδή χορός χωρίς αρχές αξιοπρέ
πειας, σεβασμού, χωρίς σειρά και τάξη σε χορευτικές εκφράσεις. 

IV. Ευπρέπεια, "έπριψι στου χορού', δηλαδή χόρεψε σε αρμόζοντα ορί
ζοντα. Η συνολική εμφάνιση δηλαδή ως χορευτική παρουσία ήταν η ται
ριαστή, η αρμόζουσα. Σε αντίθετη περίπτωση ακούγεται ότι "χουρεύ' ξέ
φραγα', που σημαίνει εκτός φραγμού, δηλαδή εκτός ορίων, εκτός μέ
τρου, δηλαδή απουσιάζει η ευαρμοστία. 

V. Μέτρο. Το μέτρο αφορά σύνολο στοιχείων χορευτικής παρουσίας 
και τονίζεται με τη φράση: " να μη το παρακάν(ει)' δηλαδή να κάν(ει), που 
σημαίνει να χορεύει σε ορίζοντα μέτρου, αλλά να μη το "παρακάνει' = να 
μην ξεπερνά τα όρια, να μη παραφέρεται, να μην υπερβάλλει. Παραδείγ
ματα υπερβολής σε σχέση με χορευτικά σχήματα: 

- "φουρλίγκας" = όποιος υπερβάλλει σε φούρλες. Κάνει φούρλεςπολ-
λές σε συνέχεια. 

Ι Πηγές του συνόλου των παρακάτω χαρακτηριστικών αποτελούν τα πρωτόκολλα 
σχετικού κεφαλαίου (βλ. Μέρος Α', κεφ. 6 5) 

2. Βλ Μέρος Α', κεφ. 11 αριθ. 12 



- "πουλύ του βασανίζ" δηλαδή οι χορευτικές εικόνες φανερώνουν ότι 
υπερβολικά, "πουλύ', παρουσιάζει δοκιμασία, ταλαιπωρία, βασάνισμα του 
χορού με το να επιμένει και να παραμένει σε μία χορευτική εικόνα με α
ποτέλεσμα να απουσιάζει η εξωστρέφεια. 

Παραδείγματα κάτω του μέτρου σε σχέση με χορευτικά σχήματα: 
- " Του πάει ίσα του χουρό'. Με τον όρο "ίσα' εννοείται ότι απουσιάζει 

η προσωπική σύνθεση χορευτικών σχημάτων, η εναλλαγή σε εικόνες, που 
σημαίνει ότι δεν δείχνει συγκίνηση. 

- "Πφιουρισμένους χουρός", δηλαδή οι χορευτικές κινήσεις είναι υ
πέρμετρα συγκρατημένες, χαλιναγωγημένες, εμποδισμένες. 

VI. Αρμονική συγκρότηση χορευτικών κινήσεων οι οποίες αφορούν 
αρμονική κίνηση των μελών του σώματος: "σμαζιμένους χουρός", όπου 
εννοείται ότι συν-μαζεύει = συγκεντρώνει τις χορευτικές κινήσεις των 
μελών του σώματος έτσι ώστε να συνδέονται αρμονικά και να συναπο-
τελούν ένα, δηλαδή συγκροτημένη, συναρμολογημένη χορευτική κίνηση 
του σώματος συνολικά. 

Σε αντίθετη περίπτωση ο χορός χαρακτηρίζεται με τη φράση: "Άτσα
λους χουρός", δηλαδή ακατάστατος, τσαπατσούλικος, χωρίς τάξη, χωρίς 
τέτοια συγκρότηση, π.χ. για χέρια, πόδια: "σαδώ σακει" δηλαδή άλλα μέ
λη πηγαίνουν χορεύοντας προς τα εδώ, "σαδώ", και άλλα προς τα εκεί, 
"σακει", δηλαδή ασυναρμολόγητα, χωρίς αρμονία, χωρίς συγκρότηση, έ
τσι που να απουσιάζει ενιαία σύνθεση. 

Έκφραση που αντιστοιχεί επίσης σε χορευτή χωρίς συναρμογή είναι: 
" ντιπ ντάλης είνί' ή " ασμάζευτουζ' - ασυναρμολόγητος. 

VII. Αρμονία χορευτικού και μουσικού ρυθμού. Γι' αυτήν την αρμονία 
ακούγεται συχνά η φράση: "Αε χάν(ει) ντιτ?, που σημαίνει ότι προσωπι
κός χορευτικός ρυθμός και ρυθμός μουσικής βρίσκονται σε απόλυτη αρ
μονία. Δε "χάν(ει)' - βρίσκεται μέσα στο τραγούδι, δε ξεφεύγει καθόλου: 
" ντιπ"'. Ή όχι ακόμα τέτοια αρμονία χαρακτηρίζεται με τις φράσεις: 

"τα πατάει τα σταφύλια", "το στμπάει το καλαμπόκι", "τρία πουλάκια 
παν' ψηλά', "χουρεύ' τουνΑη Aia τςΜέηνας". 
Όλες αυτές, οι εκφράσεις σημαίνουν, ότι δεν ακούει το ρυθμό του 

τραγουδιού, δεν μπορεί να προσαρμόσει τις χορευτικές κινήσεις με το 
ρυθμό της μουσικής και χορεύει σε δικό του ρυθμό. 

VIII. Αρμονία μορφών και περιεχομένου ως ενιαία οργανική ενότητα. 
Όταν μορφικές εικόνες και εσωτερικότητα δεν παρουσιάζουν αντιστοι
χία, αναλογία, αρμονία, τότε στην περίπτωση όπου τα χορευτικά σχήμα
τα δείχνουν ότι είναι κενά περιεχομένου λέγεται: "Χουρός χουρίς λόγου, 
άνουστους, έτσ' στουν αέρα', χορός δηλαδή χωρίς "λόγου", χωρίς ουσία, 
χωρίς περιεχόμενο, χωρίς νόημα, "άνουστους = ανούσιος. "Έτσ' στουν 
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αέροί' που σημαίνει ότι ο χορός δεν έχει βάση, στήριξη, λόγο. Είναι χορό 
χωρίς νόημα. 

Όταν δείχνει κάποιο περιεχόμενο και απουσιάζουν αντίστοιχες μο(: 
φές λέγεται: "κάτ' θέλ(ει) να ειπεί, αλλά δε μπουρεΓ, που σημαίνει ότι 
χορός ως έκφραση εσωτερικότητας φανερώνει κάποια ουσία, κάποι 
περιεχόμενο, αλλά δεν έχει καλλιεργήσει το χορό ώστε να μπορεί ν 
εκφράζει αυτή την εσωτερικότητα. 

ΙΙΧ. Αρμονία μεταξύ σύνθεσης χορευτικών σχημάτων και μουσική 
και αρμονία μεταξύ έντασης του χορού και της μουσικής: Σ' αυτήν τη 
περίπτωση συνηθίζεται η φράση: 

"πεφτ' τς ιλιάς του φύλλου"'ή "μαραίνιτι του φύλλου'. 
Είναι τόση δηλαδή η ομορφιά σε αρμονία συνολικά, που συγκινούνται 

όπως έχει προαναφερθεί, όπου ακόμα και φύλλα των δένδρων, μαραίνο 
νται και πέφτουν και μάλιστα τα φύλλα της ελιάς που είναι δένδρο αει 
θαλές. 

Όταν χορευτής χορεύει χωρίς να ανταποκρίνεται στη μελωδική σύν 
θέση και στη μουσική ένταση "είνι σα πέρα δλιές", "σα πέρα βρέχ(ει)' r 
"σα πέρας". Αυτές οι εκφράσεις στο σύνολο τους σημαίνουν αδιαφορίε 
σε ό,τι συμβαίνει. Ο χορευτής δεν δείχνει ενδιαφέρον, εφ' όσον χορεύει 
έξω από τον κόσμο της μουσικής και έτσι δεν ανταποκρίνεται σε ό,τι αυ
τή τη στιγμή εννοεί η μουσική. 

IX. Φυσικότητα: Αυτό το χαρακτηριστικό του όμορφου χορού επιση
μαίνεται με τη φράση: "Νά 'νι ου ιαυτός τ": Αυτό σημαίνει να χορεύει αυ
τή τη στιγμή, ο ίδιος ο εαυτός του. Να χορεύει δηλαδή σύμφωνα με τη 
δική του φύση, φυσικά, απλά, αγνά, πηγαία, γνήσια, ειλικρινά. Να απου
σιάζει οποιαδήποτε επιτήδευση, οποιοδήποτε ψεύτικο στοιχείο. Ως ψεύ
τικα στοιχεία χαρακτηρίζονται: "πουλύ κουρδώνιτί' = πολύ τεντώνει το 
κορμί και υψώνει το κεφάλι με υπεροψία. " Ψεύτικου ιγουϊσμό δείχνει", 
που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μέσω των χορευτικών μορφών δείχνει, 
φανερώνει "ψεύτικο', όχι αληθινό, γνήσιο, πηγαίο εγωισμό, τέτοιον που 
να αντιστοιχεί σε αξιοπρέπεια εαυτού, σε μεγαλοπρέπεια αλλά δείχνει 
εγωισμό ο οποίος αντιστοιχεί σε αλαζονεία, έπαρση. "Νευρικός χουρός": 
όταν χαρακτηρίζει τις χορευτικές κινήσεις νευρικότητα, δηλαδή απου
σιάζει η απλότητα η φυσικότητα. 

Χ. Εκφραστικότητα. Πρόκειται για ένα από τα πλέον σημαντικά για 
το χορό χαρακτηριστικά και σχετίζεται με ικανότητες έκφρασης, φανέ
ρωσης, εκδήλωσης, αποκάλυψης, δείξιμο εαυτού. Η πλέον χαρακτηριστι
κή έκφραση για την εκφραστικότητα στο χορό είναι: χουρεύ' αν(οι)χτά\ 
που σημαίνει ότι ανοίγει τον προσωπικό του χορό, τον διευρύνει, τον α
πλώνει, τον επεκτείνει κι έτσι ανοίγει εαυτόν, απλώνει εαυτόν. Αυτό ση
μαίνει ότι ανοίγεται ο ίδιος προς επαφή, επικοινωνία. Όταν δεν ανοίγε-
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ται, δεν εκδηλώνεται, δεν εκφράζεται στο χορό, τότε: "χουρεύ' πιριορι-
σμένα", δηλαδή ο χορός του ως έκφραση εμποδίζεται, φράσσεται, πε
ριορίζεται από τον ίδιο. Ο ίδιος δηλαδή βάζει εμπόδια περιορισμούς, οι 
οποίοι ανακόπτουν, αναστέλλουν, περιορίζουν την έκφραση. Εδώ οφεί
λουμε να επισημάνουμε ότι όταν ο χορός εμφανίζει εκφραστικότητα, 
παρ' όλες τις απλές κινήσεις, κρίνεται ως όμορφος χορός, αρκεί να συν
δυάζεται η εκφραστικότητα με το μέτρο, την ευρυθμία και αρμονία. Η υ
πέρμετρη έκφραση συσχετίζεται με χορευτική ελαφρότητα, δηλαδή α-
λαφρομυαλιά: " τριταύταλους χουρός-', " πιταρούδας στου χουρό'. 

XI. Όρεξη, επιθυμία, διάθεση για χορό: 
"Του λέει η καρδούλα τ'", ή "του λέ(ει) η ψχούλα τ'", ή "πιτάει η 

καρδιά τ' για χορό". 
Αυτές είναι εκφράσεις που λέγονται όταν ο χορός του πρώτου πηγά

ζει από καρδιά, από ψυχή και αυτό που φαίνεται εφόσον είναι έκφραση, 
ομιλία, "του λέει', καρδιάς, ψυχής. Έτσι, τέτοιος χορευτής δείχνει ότι 
δέχεται τα ερεθίσματα, συγκινείται η καρδιά, η ψυχή, με αποτέλεσμα να 
"πιτάει' να φτερουγίζει. 

XII. Συγκίνηση: Εδώ συνηθίζεται η έκφραση: "του ζει", που σημαίνει 
ότι κάθε ερέθισμα φθάνει σε " ψυχή' με αποτέλεσμα να συνκινείται εαυ
τός. Όταν δεν συγκινείται, δεν τον εγγίζει ερέθισμα, "δεν τουν ακμπάει", 
δηλαδή δεν τον ερεθίζει, δεν τον επηρεάζει, δεν τον συγκινεί "τίπουτα' 
δηλαδή κανένα από αυτά τα στοιχεία που αφορούν αυτή τη στιγμή το 
χορό, τότε δεν "τον ζει', δηλαδή δεν συμμετέχει ουσιαστικά. 

XIII . Έκφραση εσωτερικής δύναμης: Σ αυτήν την περίπτωση ακούγε
ται η φράση: "χουρεύ' μι αέρα". Ο χορός δηλαδή δεν περιορίζεται, έχει 
"αέρα" γύρω, που σημαίνει ότι οι χορευτικές κινήσεις δεν περιορίζονται, 
δηλαδή χορεύει σε ορίζοντα ελευθερίας. Οι παρακάτω εκφράσεις σχετί
ζονται με την εμφάνιση ή όχι εσωτερικής δύναμης: 

- "Χουρεύ' μι απόφασ'". Ο χορός δείχνει αποφασιστικότητα, θάρρος, 
σθένος. "Χουρεύ' μι ψχή, μι καρδιά', είναι χορός που πηγάζει από μέσα, 
έχει δύναμη ψυχής, καρδιάς. 

Όταν δεν εκφράζεται εσωτερική δύναμη, τότε λέγεται: "Ντιπ ψόφιους 
είνί', που σημαίνει χωρίς δύναμη ζωτική, " ψόφιους = πεθαμένος". 

- "Χουρεύ' φλαχτκά' σημαίνει επίσης ότι φυλάσεται, επιφυλάσσεται, 
διστάζει. Διατηρεί φυλαγμένο το χορό, τον συντηρεί. Χορεύει συντηρη
τικά, χωρίς δύναμη ανανεωτική, χωρίς ελευθερία. 

XIV. Επεξεργασία χορού, χορευτική καλλιέργεια: 
Παραθέτουμε στη συνέχεια εκφράσεις οι οποίες αφορούν την αν

θρώπινη προσπάθεια, η οποία σχετίζεται με τη μάθηση του χορού και με 
το επίπεδο αυτής της καλλιέργειας, το οποίο δείχνεται όταν το άτομο 
χορεύει στην πρώτη θέση. 
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- "δε πατάει καταή", έχει δηλαδή καλλιεργήσει, αναπτύξει τέτοκ 
σχέση με το χορό ώστε δεν έχει ανάγκη να στηρίζεται, να "πατά(ει)' κά 
τω στη γη, " χαταή'. 

- "Χορεύ' στ' ανύχ(ι)', έχει δηλαδή τόση άνεση στο χορό ώστε μόλκ 
να αγγίζει τη γη, με νύχι ποδιού. "Δεν πιάνιτι" = είναι άφθαστος. 

Όταν δεν έχει ο χορός του υποστεί την απαιτούμενη επεξεργασία 
τότε λέγεται: 

- "Είνι πιρδικλουμένους", που σημαίνει ότι χορεύει σαν να έχει πε 
δούκλι, σαν να μπερδεύονται τα πόδια από κάποιο εμπόδιο. 

- "Στλιάρ είνι στου χουρά', "Στλιάρ" = ξύλο χοντρό,απελέκητο, ακα 
τέργαστο. 

- "Αμπλάν(ι)γους είνι' = ακατέργαστος, ανεπεξέργαστος. 
- "Χουντρός χουρός", δεν έχει δηλαδή υποστεί επεξεργασία ο χορός 

ώστε να γίνει λιανός, λεπτός, ανθρώπινος και μοιάζει με χορό 
"αρκούδας", που σημαίνει βαριά, μεγάλα, άχαρα, "ντάπα ντούπά', χορευ
τικά πατήματα. "Πδάει στς σαράντα μία", δηλαδή κάνει άλματα, "πδάεί", 
όχι μόνο "στις τρεις"' - τριπλούν, αλλά "στς σαρανταμία". Καθώς και r; 
έκφραση "Χονρουπδά(ει)' = χορός πηδημάτων. 

XV. Πνευματικότητα: "πιάν(ει) πλια στον αέρα", που σημαίνει εξυπνά
δα, αντίληψη, φαντασία, αίσθηση οξύτατη. Σ' αυτήν την περίπτωση ο χο
ρευτής παρατηρεί προς όλες τις κατευθύνσεις, δεν του ξεφεύγει τίποτα 
ώστε ακόμα και πουλιά στον αέρα "πιάν(ει)', δηλαδή, τα αντιλαμβάνεται 
κατ' αρχήν τα πουλιά αλλά και τα πιάνει. Αυτό σημαίνει ότι τέτοιος χο
ρευτής παρατηρεί και αντιλαμβάνεται τα πάντα που τον αφορούν αυτή 
τη στιγμή. Η όχι ακόμα τέτοια πνευματικότητα δείχνει ότι: "είνι γκρά-
νας", δηλαδή δεν δείχνει ευστροφία, ζητητική, ερευνητική τάση. 

XVI. Μεταδοτικότητα εκφράσεων, "Αίν(ει) ζουή" δηλαδή μεταδίδει 
ζωή, ζωντάνια, ζωτικότητα, χαρούμενη διάθεση. Όταν παρουσιάζει τέ
τοιο προσόν τότε: 

"Σι ξιβασανίζ(ει)', δηλαδή βγάζει βάσανο, καημό θεατών, "σι' = εσένα. 
Αφαιρεί δηλαδή ό,τι ταλαιπωρεί, δοκιμάζει, κατατυραννεί τον άνθρωπο, 
π.χ. το "βάσανο", δηλαδή ό,τι καίει, όποιο συναίσθημα είναι δυνατό και 
προκαλεί θλίψη, πόνο, πόθο, επιθυμία. 

"Σι ξισκών(ει)', που σημαίνει ότι ο πρώτος χορευτής με το χορό του 
γίνεται τέτοιο ερέθισμα ώστε να αναστατώνει, να παρακινεί, να συγκι
νεί," ξισκών(ει)', "σζ" = εσένα, για χορό. 

Όλα τα παραπάνω θετικά στοιχεία δημιουργούν τέτοια ομορφιά χο
ρού αυτή τη στιγμή που: "καίει καρδούλιζ, δηλαδή βάζει φωτιά, πυρπο
λεί, ζεματίζει, φλογίζει καρδιές, που σημαίνει ότι συγκινεί και προκαλεί 
τη δημιουργία έντονων συναισθηματικών καταστάσεων, οι οποίες αφο
ρούν και πάθος ερωτικό (αγαπητικό). "Είνι να μη τρας αλλού', που ση-
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μαίνει ότι αυτή η ομορφιά έχει τέτοια ελκτική δύναμη που αυτή τη στιγ
μή αξίζει, "είνί\ έχει νόημα, να κοιτάζεις, να προσέχεις, να είσαι συγκε
ντρωμένος σ' αυτή την ομορφιά και " να μη τρας αλλού', διότι όλα τα άλ
λα αυτή τη στιγμή είναι δεύτερα. "Είνι έβγα ήλιε ^LJTOU σημαίνει ότι έ
χει τέτοια λάμψη αυτή η ομορφιά ώστε καλείται, να βγει τώρα ο ήλιος, 
"έβγα', για να συγκριθούν. 

Κατάκτηση τέτοιας ομορφιάς χορού σημαίνει: 
Ι. Ενεργοποιημένες καλλιεργημένες τάσεις, φυσικές δυνατότητες. 
II. Αυτοσυγκέντρωση με σκοπό την επεξεργασία των μηνυμάτων, των 

ερεθισμάτων. 
III. Ανάγκες του χορευτή για ερεθίσματα τέτοια τα οποία να κινητο

ποιούν αυτές τις τάσεις. 
IV. Ανάγκες του χορευτή για τέτοια ερεθίσματα τα οποία να τον ενι

σχύουν, να τον εμψυχώνουν, να τον υποστηρίζουν. Κάθε ερέθισμα απαι
τεί όμως το δικό του καιρό, τη δική του κατάλληλη στιγμή. 

V. Αντίληψη, ευστροφία πνεύματος, δεξιοτεχνία, τέχνη, φαντασία. 
VI. Ήθος, αρετή, αξιοπρέπεια, ευπρέπεια. 
VII. Θάρρος και απόφασϊ]. 
VIII. Συντονισμένη, μεθοδική, επίπονη, μετρική, αυτόβουλη, αυτενερ-

γή, ελεύθερη προσπάθεια, με σκοπό τη δημιουργία τέτοιου χορευτικού 
έργου, το οποίο είναι: φυσικό, καλό, δίκαιο ωραίο, αληθινό, αρμονικό, εύ
ρυθμο, μετρικό, ελεύθερο, φανερό, ευάρμοστο. 

Έτσι σημαίνει "βάσανο" εαυτού και όχι δραστηριότητα επιφανειακή, 
δηλαδή σημαίνει αγώνας τέτοιος ώστε ο χορευτής να είναι σε δρόμο ζη-
τητικό, ώστε να πλησιάζει φυσικές δυνατότητες, να πληρώνει ανάγκες, 
να κατακτά φυσική ομορφιά. Έτσι ο χορός είναι δρόμος προς την τε
λείωση εαυτού, δρόμος προς τη θέωση. 

Τέτοια ομορφιά περιφρουρείται από την ηθική του χορού, δηλαδή 
τους κανόνες της παράδοσης του χορού και έτσι η ομορφιά αυτή είναι α
ποτέλεσμα της αισθητικής και ηθικής αυτής της παράδοσης. Πρόκειται 
για έργο φιλοκαλίας. 

5.3.2. Χορός ως έργο μίμησης, ζήτησης και εύρεσης 

Παράγοντες, πηγές ερεθισμάτων, που κινητοποιούν χορευτή είναι το 
τραγούδι ως περιεχόμενο και μελωδία, είναι οι οργανοπαίχτες ως γενε
σιουργοί παράγοντες τραγουδιού, είναι η συντροφιά των συγχορευτών, 
είναι ο περίγυρος και ο ίδιος ο χορευτής. Σημαντικής σημασίας ερεθί
σματα, που ωθούν διαρκώς χορευτή σε ανύψωση της χορευτικής έντα
σης, είναι τα μελίσματα, τα στολίδια και γυρίσματα των τραγουδιών, τα 
κεράσματα, τα επιφωνήματα, και κάθε έκφραση εμψύχωσης, επιβεβάίω-
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σης, επαίνου, καθώς και ο εαυτός του χορευτή κάθε στιγμή. Όλα αυτά 
σημαίνουν κινητοποίηση όλων των αισθήσεων και κύρια της ακουστικής 
(τραγούδι, επιφωνήματα), αφής (μαντήλι, δεύτερος) και της οπτικής (θέα 
των συμμετεχόντων και των εκφράσεων). 

Εδώ όμως ανακύπτει το ερώτημα ποιο δρόμο ακολουθούν τα ερεθί
σματα, τα μηνύματα που δέχεται ο χορευτής μέσω των αισθήσεων. Είναι 
απλός καταναλωτής μηνυμάτων ο χορευτής ή επεξεργαστής μηνυμάτων; 
Τα παραπάνω στοιχεία φανερώνουν ότι ο πρώτος χορευτής είναι άν
θρωπος που χορεύει ως συνολική υπόσταση. Η συμμετοχή ως τέτοια υ
πόσταση σημαίνει πορεία προς κατάκτηση αυτής της υπόστασης. Αυτό 
σημαίνει ότι οι χορευτές διαφοροποιημένα βρίσκονται σ' αυτόν το δρόμο, 
όπου με βάση την αρχή της πολικότητας - όχι ακόμα ενεργοποίηση φυσι
κών δυνατοτήτων και τελειοποίηση δυνατοτήτων και φυσικών τάσεων -
οι χορευτές χορεύουν, τείνουν διαρκώς προς τελειοποίηση φυσικών τά
σεων. Έτσι η εξέταση αυτού του ερωτήματος γίνεται στη βάση αυτής της 
πολικότητας. Λαμβάνοντας υπ' όψιν το σύνολο των στοιχείων που προα
ναφέρονται σε σχέση με τον πρώτο χορευτή, για την εξέταση του ερω
τήματος συνεξετάζουμε και άποψη που θεωρούμε ότι είναι αντιπροσω
πευτική: 

"Στου χουρό δεν είνι τρία μπρουστά κι δύο πίσου (εννοείται βήματα). 
Δεν είνι να βαράς του πουδάρ ' στου πέντι (εννοείται βήμα). Κατ' λείπ' 
άπου 'κει μέσα. Είναι κάτ' π' δε μπουρεί να πιάσ' ου άλλους. Ούλα τα 
μκρά π' φκιάνουν του χουρό, ικεί είναι η δυσκολία τ'... είναι πώς θα του 
ικφράσεις. Είνι να δίνεις κάποιου στίγμα, ν' αλλάζεις εικόνα, ή μι τα 
χέρια ή μι του κιφάλ(ι), ή μι του σώμα... κι αυτόνου π' βγαίνει απού μέ
σα σ'. Τουν ιαυτό σ' τουν αμουλάς μα κι του κρατάς κι διμένου, να μη 
παρικτρέπισίΛ'. 

Τί σημαίνουν όλα αυτά; Την απάντηση θα μας τη δώσει η ανάλυση και 
ερμηνεία αυτής της λεκτικής: 

Ο χορός, του πρώτου, δεν αντιστοιχεί σε βήματα, σε μέτρημα βημά
των και σε μέτρημα που αφορά τη σύνθεση, " τσαλμάκιά', " να βαράς του 
πουδάρ' στου 5\ διότι σε τέτοια περίπτωση τυποποίησης "κατ' λείπ' α
πού κει μέσα', δηλαδή κάτι απουσιάζει μέσα από τέτοιο χορό. Το "κάτ" 
δεν μπορεί να το "πιάσ", δηλαδή δεν είναι δυνατόν να το πάρει και να το 
κρατήσει, να το συλλάβει, να το αδράξει, να το αγγίξει "ου άλλους", δη
λαδή άλλος έκτος από τον ίδιο που έχει αυτό το "κάτ". Αφού δεν μπο
ρεί να το πιάσει και να το κρατήσει, δε μπορεί να γίνει δικό του, οικείο, 
γνώριμο. Αυτός που έχει το "κάτ" είναι δικό του, είναι γνώριμο, είναι οι-
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κείο. Αυτό το "κάτ" είναι ο εαυτός του ο ίδιος, που παρουσιάζεται ως 
"κατ" κάθε στιγμή στο χορό. Όλα τα "κάτ" στο χορό, τα "μκρά π' φκιά
νουν, δηλαδή αυτά τα μικρά κατασκευάζουν και δίνουν την ενιαία μορφή 
προσωπικού χορού. Αυτό το "κάτ", δηλαδή τον δικό σου εαυτόν αυτή τη 
στιγμή "είνι πώς θα του ικφράσειξ', δηλαδή πώς θα τον εκδηλώσεις, πώς 
θα τον φανερώσεις. Για να υπάρχει τέτοια έκφραση, εκδήλωση, "είνι να 
δίν(ει) κάποιον στίγμα', δηλαδή αυτή τη στιγμή και κάθε στιγμή , είναι να 
"δίν(ει)ς", να μεταβιβάζεις, να απεικονίζεις σημάδι, "στίγμα", δηλαδή 
γνώρισμα διακριτικό, που αφορά το "κάτ" δηλαδή τον εαυτόν αυτή τη 
στιγμή, δηλαδή να φανερώνεις εαυτόν κάθε στιγμή του χορού. 

Φανέρωση εαυτού κάθε στιγμή σημαίνει " ν' αλλάζεις εικόνα", να αντι
καθιστάς τη μία εικόνα με άλλη, δηλαδή να απεικονίζεις διαρκώς εαυτό, 
να μορφοποιείς διαρκώς εαυτόν όχι μόνο με ένα μέρος σώματος αλλά ή 
με "κεφάλ(ι)', όπου εννοείται κύρια το πρόσωπο, "μι χέρια, ή μι σώμα ο
λόκληρου' ή "μι ποδιά'. "Κι αυτόνοϋ' αυτό που φαίνεται έξω ως χορευτι
κή κίνηση, "βγαίν(ει) απού μέσα σ", εξέρχεται από μέσα, αναβλύζει, πη
γάζει από εσωτερικότητα εαυτού. Για να γίνει αυτό έτσι, "αμουλάς τον 
ιαυτό σ" δηλαδή χαλαρώνεις το χαλινάρι, τον δεσμό, τον κόμπο λογικής, 
δηλαδή ελευθερώνεις εαυτόν από σκέψη, που σημαίνει ότι τον αφήνεις 
ελεύθερο να ενθουσιασθεί, να συγκινηθεί, "μα κι του κρατάς διμένοϋ', 
που σημαίνει ότι δεν τον παρατάς να φύγει. Το "αμόλημά' έχει όρια, το 
χαλινάρι έχει ορίζοντα για " να μη παρικτρέπισί', δηλαδή να μην εκτρέ
πεσαι ως εαυτός προς άλλη κατεύθυνση, βγαίνοντας έτσι από όρια εαυ
τού, δηλαδή να μην παραστρατίζεις, να μην παραφέρεσαι, να μην αφη
νιάζεις, να μην οδηγείσαι εκτός εαυτού. Αυτό σημαίνει αυτοκυριαρχία, 
αυτοέλεγχος, αυτοσεβασμός, αξιοπρέπεια εαυτού. Σημαίνει ότι ολόκλη
ρος ο εαυτός ως υπόσταση είναι εδώ, μέσα στο χορό. Σημαίνει ενθου
σιασμός, έκσταση, αλλά όχι εκτροπή. Αυτή η έκσταση επιστρέφει στον 
εαυτό. Αυτή η μη εκτροπή σημαίνει χορός στον ορίζοντα του " γνώθι σαυ-
τόν". . 

Όλα αυτά δείχνουν ότι κάθε πρώτος που χορεύει στην πρώτη θέση εί
ναι χορευτική μονάδα, διακρινόμενος, ξεχωριστός από άλλους πρώτους 
χορευτές. Ο χορός ως μορφές, ως σχήματα απεικονίζει, προβάλλει, πα
ρουσιάζει, αποκαλύπτει εαυτόν. Έτσι, κάθε μορφή αντιστοιχεί σε εαυτόν 
ο οποίος έχει δεχτεί ερέθισμα, έχει συγκινηθεί. Αυτό το μέσα, η εσωτε-
ρικοποίηση του ερεθίσματος εξωτερικοποιείται, εξέρχεται, αναβλύζει και 
παρουσιάζεται με χορευτική μορφή. Σε κάθε μορφή αποτυπώνεται ση
μάδι, διακριτικό προσωπικό γνώρισμα. Είναι δηλαδή ο χορός γνήσια, 
φυσική και ειλικρινής απεικόνιση εαυτού. 

" Όπους καταλαβαίνουμι τουν άλλουν απ' τ' κρίση τ' 
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(χωρίς να τον βλέπουμε) έτσ' κι απ' του χουρδΛ, που σημαίνει ότι καθ; 
ατόμο έχει προσωπικό χρώμα χορού, το οποίο χρώμα αντιπροσωπεύε 
ό,τι και το προσωπικό χρώμα φωνής, "τ' κρίση τ'". 

Έτσι, ο πρώτος χορευτής γίνεται διαρκώς μορφοποιητής. Οι χορευτι 
κές μορφές είναι αυτοπαραγωγή, αυτοκατασκευή, αυτομόρφωση, αυτό 
διαμόρφωση, αυτομεταμόρφωση, αυτοδιδαχή, στον ορίζοντα της χορευ 
τικής παράδοσης. 

Δημιουργεί μορφές στη βάση των δοσμέμων όπως: ο τόπος της Δωρί 
δας, η ένταξη στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, η ελληνική συνεί 
δηση, η ελληνική γλώσσα, το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα, η θρησκεία, η ι 
στορία της Δωρίδας και της Ελλάδας γενικότερα, το επάγγελμα, το φύ 
λο κ.τλ. 

Αυτά τα δοσμένα είναι υπεύθυνα, διότι η χορευτική κίνηση που λαμ
βάνει χώρα αυτή τη στιγμή μπόρεσε να γίνει αυτό που έγινε, αλλά και r 
χορευτική κίνηση γίνεται αιτία για το ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία ο
δηγήθηκαν εδώ που έχουν οδηγηθεί. 

Έτσι, ο πρώτος χορευτής έχει ως βάση, ως στήριξη για τη δημιουργία 
των μορφών χορού, τον δοσμένο εαυτόν, στον ορίζοντα των παραπάνω 
δεδομένων. Κάθε μορφή που δημιουργεί ως εξωτερίκευση εσωτερικο-
ποιημένων ερεθισμάτων, μηνυμάτων αυτή τη στιγμή είναι μίμηση του 
δοσμένου εαυτού και εύρεση καινούργιου. Κέντρο δηλαδή του χορού είναι 
η μίμηση, η ζήτηση και η εύρεση. Η διαρκής δημιουργία προσωπικών 
μορφών είναι τάση αποκρυπτογράφησης εαυτού. Έτσι, ο πρώτος χορευ
τής χορεύει στη βάση ζήτησης, αναζήτησης εαυτού. Ο χορός του είναι 
δρόμος αυτογνωσίας, οικειοποίησης εαυτού, είναι διαδικασία που δεν τε
λειώνει, δεν τελειοποιείται, γι' αυτό χορεύει και ξαναχορεύει και χορεύει 
μέχρι βαθιά γεράματα, όπως λέει και το δημοτικό τραγούδι: 

Τσάμικο 
"... Τράβα ρε γέρο το χορό, τράβα καμαρωμένα 
τράβα και πήδα νια βολά τη γης να τη βουλιάξεις 
τα νιάτα σου να θυμηθείς τα γέρα να ξεχάσεις"? 

Είναι ζήτηση εαυτού σε σχέση με παρελθόν (αναμνήσεις), με παρόν 
και με μελλοντικές προσδοκίες. Έτσι ο χορός είναι διαρκώς γενετική 
διαδικασία, είναι χορογενετική διαδικασία. 

1. Βλ Μέρος Α', κεφ. 5 
2 . Βλ πρ 24 και πρβλ. πρ 5, 31, 69, 26 
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5.3.3. Χορός ως ενωτική τάση 

Ο χορευτής χορεύοντας αναζητά να βρει, να κάνει δικό του ό,τι ακόμα 
δεν έχει γίνει δικό του, ό,τι ακόμα δεν γνωρίζει και είναι ξένο, άγνωστο. 

Έτσι ο χορός είναι τάση ένωσης με τον εαυτό του, τάση προς αυτο-
ταύτιση, προς αυτοπραγμάτωση. 

Παρ' όλη τη συγκίνηση, τον ενθουσιασμό, τη διαρκώς ανυψούμενη έ
νταση, δεν αφήνεται. Δηλαδή ενώ ενθουσιάζεται και μπορεί να βγαίνει 
στιγμιαία από τον εαυτό του, επιστρέφει πάλι σ' αυτόν. Η συγκίνηση, ο 
ενθουσιασμός, το πάθος γίνονται ώθηση για παραπέρα δημιουργία, για 
παραπέρα ζήτηση και εύρεση εαυτού. Έτσι ο χορός είναι αποτέλεσμα 
ενθουσιασμού και αυτοκυριαρχίας, χαράς και αξιοπρέπειας στον ορίζο
ντα της αυτενέργειας, αυτονομίας, ελευθερίας. 

Ο χορός δείχνει τάση για ένωση με τον κόσμο του χορού. Αυτή η τάση 
είναι φανερή, εκφράζεται με σχήματα που δημιουργεί με τον δεύτερο και 
με τους συγχορευτές. Φανερώνεται σε κεράσματα, όπου πίνει 
"σταυρωτά'. Φανερώνεται στην τάση να ενωθεί με το τραγούδι, με μου
σική και με οργανοπαίχτες. Το σύνολο των ανταποκρίσεων δείχνει κατα
νόηση, συμπάθεια και συγκατάθεση σ' αυτή την ενωτική τάση. 

Έτσι, ο χορευτής χορεύοντας τείνει να ενωθεί με εαυτόν και με ό,τι 
περιβάλλει το χορό, με τον κόσμο του χορού, με την ομορφιά του κό
σμου, με τη φύση μέσω της γλωσσοποίησης των τραγουδιών, με την ο
μορφιά του σύμπαντος, που σημαίνει ότι πρόκειται για τάση να ενωθεί 
με το σύμπαν, με το θείο, με το Θεό. 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι ο χορός του πρώτου χορευτή είναι ζωντα
νή πραγματικότητα ανθρώπου, την οποία χαρακτηρίζει το αγωνιστικό, ε
παναστατικό, ενεργητικό, ευρετικό, ποιητικό, ενωτικό στοιχείο και έτσι 
την πραγματικότητα αυτή την χαρακτηρίζει ριζική ένταση. 

5.3.4. Χορός ως μεράκι, λεβεντιά και παλληκαριά 

Με βάση την εντόπια αξιολόγηση παρατηρείται διάκριση, διαφορο
ποίηση μεταξύ των χορευτών. Χορευτές που έχουν όμορφη χορευτική 
παρουσία χαρακτηρίζονται ως 

"μιρακλήδις και μφακλούδ(ι)σσις, λιβέντες κι λιβέντσσις στου χουρό, 
παλλ(η)κάρια στου χουρό"} 
Τέτοιος χορός χαρακτηρίζεται με τους όρους "μιρακλίτκους, λιβέ-

ντκους" και με τους όρους "αν(οι)χτά, παλληκαρίσα", καθώς επίσης ότι 
αυτός είναι χορός "π' μιτράεί', δηλαδή είναι μέτρο προς σύγκριση. Όταν 
χορευτές είναι κάτω αυτού του μέτρου χαρακτηρίζονται ως χορευτές " τς 

ι Βλ Μέρος Α', κεφ. 6.3 και 6 5 
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σειρά? και όταν δεν είναι ούτε "τς σειρά? είναι χορευτές "σα πέρ 
δλειές". 

5.3.4.1. Μερακλίτικος χορός 

Η απόδοση της έννοιας μερακλής1 χορευτής θεωρούμε ότι δεν είνα 
εύκολο να καταγραφεί, εφ' όσον αφορά την εσωτερικότητα του ατόμου 
τις συγκινήσεις, τις σκέψεις κ.λπ. Όμως εδώ γίνεται μία προσπάθεκ 
προσέγγισης στοιχείων τα οποία χαρακτηρίζουν τέτοιο χορευτή: 

Ι. "Αυτόνους π' ξερ γιατίχουρεύ'" που σημαίνει ότι είναι ο χορευτής 
που γνωρίζει, δηλαδή έχει επεξεργασθεί το λόγο που τον οδηγεί στο χο 
ρό και " γιατίχορεύ"', δηλαδή για ποιο λόγο χορεύει, ποια σημασία έχει e 
χορός για τον ίδιον. Για να γνωρίζει όμως γιατί χορεύει σημαίνει ότι εξε
τάζει, επεξεργάζεται, ερευνά, αναζητά να βρει, να γνωρίσει το υποκείμε
νο του χορού, την πηγή, την αρχή, τη βάση το νόημα του χορού, που ση
μαίνει τον εαυτό του. 

II. "Ου μιρακλής ξέρ' τι χουρεύ'". Ο μερακλής γνωρίζει, έχει επεξερ
γαστεί "τι' τραγούδια χορεύει, δηλαδή ποια είναι τα τραγούδια που συμ
φωνούν με δικές του ανάγκες, που σημαίνει ότι έχει σχέση γνωριμίας με 
τα τραγούδια που χορεύει. 

III. "Ξέρ' πότι χουρεύ'". Αυτό σημαίνει ότι ο μερακλής δεν χορεύει πά
ντα, όταν δηλαδή οι συνθήκες του χορού δεν βρίσκονται σε αντιστοιχία, 
σε αρμονία με τις δικές του ανάγκες. Έτσι, το "πότι"βρίσκεται σε σχέση 
με αυτήν την επεξεργασία, εκτός περιπτώσεων που λόγοι κοινωνικοί, ε
θιμικοί επιβάλλουν να χορέψει. Ο χορός του μερακλή έχει τον καιρό του, 
την κατάλληλη στιγμή του. 

IV. "Ξερ' πώς χορεύ'". Αυτό σημαίνει ότι αυτοαξιολογείται δηλαδή ξέ
ρει "πώς" χορεύει, κάθε στιγμή. Για παράδειγμα: 

"ιγώ τώρα πούμι ουγδόντα χρουνών μιρακλώνουμι, μπαίνου μπρου-
στά κι χουρεύου σα νά 'μι είκουσ' πέντι χρουνών®- ή "άμα δε μι πιάνι 
τα όργανα χουρεύω ξινόκαρδα"χ\ "μόδινι φτιρά (ο κλαριτζής)'? 
V. "Ου μιρακλής δε μπαίν(ει) στου χουρό για να τουν ιδούνι ή γιατ' 

έχει λιφτά να τα δείξ', μπαίνει γιατ' έχ(ει) μιράκι. Αλλού τώρα αν τ' 
αρέσ π' του καμαρώνζει) ου κόσμους".4 

1 Βλ. πρ 2, 5, 4, 6, 11, 15, 20, 24, 25, 26, 28, 32, 34 

2. Βλ Μέρος Α', κεφ 6 3 αριθ.14 

3. Βλ. πρ 2 και πρβλ πρ 26, 32, 24, 28, 39, 43, 51 

4 Βλ Μέρος Α', κεφ 6.3, αριθ 14 
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Αυτό σημαίνει ότι ο μερακλής δεν χορεύει με μόνο σκοπό την επίδειξη 
" για να τον ιδούνι ή γιατ' έχει λεφτά να τα δείξ". Το ότι όμως τον κα
μαρώνουν είναι φυσικό να του αρέσει. Αυτό σημαίνει ότι δύναμη ώθησης 
για το χορό είναι οι ενεργοποιημένες, κινητοποιημένες τάσεις, οι οποίες 
δεν εμπο
δίζονται, δεν αναστέλλονται. 

VI. Το "μιράκι είνι ταλέντου? είνι χάρισμα? είνι ένστικτου που πηγάζ' 
απ' τουν άνθρουπου"3 

αυτό σημαίνει ότι ο χορός είναι δυνατότητα φυσική, είναι τάση που έχει 
ενεργοποιηθεί και "άμα τό χεις δε κρΰβιτι"4, που σημαίνει ότι είναι οι
κείο, δικό του, είναι σε εαυτό μέσα, ενοικεί και δεν "κρύβιτΓ, δεν μπορεί 
να κρυφτεί, να κλειστεί, να ανασταλεί όταν δεχθεί ερέθισμα. Εάν δεχθεί 
το κατάλληλο ερέθισμα θα φανερωθεί: 

"Άμα δε το χεις, ότ' και να θες να δείξεις φαίνιτι ότ' είνι ψεύτκοϋ':5 

Αυτό σημαίνει ότι όταν δεν έχει γίνει οικείο, δικό σου, "άμα δε το 
χεις", ότι και να θέλεις να παρουσιάσεις, "ότ κι να θες να δείξ(ει)ς", δη
λαδή όποιον τρόπο και να χρησιμοποιήσεις, "φαίνιτι ότ' είνι ψεύτκοϋ', 
φαίνεται, φανερώνεται το ίδιο ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι επιτήδευση, 
ότι δεν είναι δικό σου. Αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος που χορεύει με με
ράκι έχει σχέση γενετική με το χορό και ο χορός του δείχνει θεμελιακή 
κίνηση και τον χαρακτηρίζει ριζική ένταση. 

VII. "Όσοιν(οι) έχνι μιράκ(ι)... τραβάνι μπρουστά κι τραβάνι κι τς αλ-
λνούς...", δηλαδή οι μερακλήδες είναι οδηγοί, προχωρούν μπροστά, ανοί
γουν δρόμο και οδηγούν, έλκουν κοντά τους, "τραβάνι", και τους άλλους, 
Σ' αυτό το σημείο παρομοιάζονται με τον "καλό' τον τράγο, αυτόν ο ο
ποίος γίνεται οδηγός του κοπαδιού. Οι μερακλήδες χαρακτηρίζονται ως 
άνθρωποι ανοιχτόκαρδοι, γελαστοί, ομιλιτικοί, με λόγο τέτοιο που έχει 
"χάρ", έχει δηλαδή ουσία, ομορφιά. Χαρακτηρίζονται ως "φως του χω
ριού' που σημαίνει ότι είναι οι άνθρωποι που δίνουν φως στο χωριό αφού 
σε κάθε περίπτωση ο μερακλής "ξιντρόπιαζί', δηλαδή έβγαζε ασπροπρό
σωπο το χωριό με παράδειγμα την περίπτωση γάμου που αφορά και άλ
λο χωριό.6 

ι Βλ. αυτόθι αριθ 14 

2. Βλ αυτόθι αριθ.17 

3 Βλ αυτόθι αριθ 15 

Ί Βλ. αυτόθι αριθ.17 

s Βλ. αυτόθι 

e. Βλ. Μέρος Α, κεφ 6 3, αριθ 19 
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5.3.4.2. Λεβέντικος χορός 

"Λιβέντς είνι αυτόνους π' χουρεύ' μι όξου καρδιάΛ , που σημαίνει ότι ο 
χορός του φανερώνει άνθρωπο ανοιχτόκαρδο, καλό, χαρούμενο. Είναι ο 
χορευτής που φανερώνει τάσεις επαφής, επικοινωνίας, ένωσης. Είναι ο 
χορευτής που μεταδίδει ζωντάνια. Ο χορός του φανερώνει στοιχεία που 
σχετίζονται με το καλό και αγαθό. Απουσιάζει από το λεβέντικο χορό το 
μικρόψυχο, το κούφιο, το ψεύτικο, το παραφούσκωμα, το υπερβολικό ε
κεί όπου χρειάζεται το μέτρο. Απουσιάζει η επιτήδευση. Απουσιάζει η 
"κακομοιριά' ή "ο ψεύτικος εγωισμός". Στο λεβέντικο χορό κυριαρχεί η 
αλήθεια και η γνησιότητα. "Είνι χουρός μι σουβαρότητα"', που σημαίνει 
ότι απουσιάζει η παράφορη εκδήλωση, οι παράφορες, το παιδιάστικο, 
που σημαίνει αυτοσεβασμός, αξιοπρέπεια, ευπρέπεια. "Είνι χουρός μι-
τριμένους", που σημαίνει ότι τη συνολικότητα των εκφράσεων τη χαρα
κτηρίζει το μέτρο. Έκφραση λεβεντιάς στο χορό πηγάζει από φρόνημα 
λεβεντιάς: 

" Ότ' κι να κάνει ου άλλους, άμα δεν είνι λιβέντς, ανοιχτός, μπισα-
λής άνθρουπους δε μπουρεί να χουρέψ' λιβέντκα. Πρέπ' να του λέει η 
ψχούλα σ' για να του βγάλ(ει)ς κι στου χουρό'.2 

Το στοιχείο της λεβεντιάς αξιολογείται και με τη χρήση του όρου 
"αν(οι)χτά", όπου ο όρος εννοεί α) κάθε χορευτική κίνηση, σχήμα, μορφή 
που συμβάλλει σε "άνοιγμα" πλάτεμα, άπλωμα, φανέρωση του χορού για 
παράδειγμα "του πάει αν(οι)χτά του χουρό', δηλαδή ανοίγει το χορευτικό 
κύκλο, φανερώνει το χορό, δεν τον μαζεύει χορεύοντας προς τα μέσα 
αλλά τον ανοίγει προς τα έξω. β) "Χουρεύ' αν(οι)χτά\ που σημαίνει ότι ο 
χορός ως προσωπική έκφραση εμφανίζει ανοιχτότητα, εκδηλωτικότητα 
εαυτού, τάση για επαφή και επικοινωνία. 

"Παλληκαρίσα, ανοιχτά, νταϊ'τκά'3 

Τα προαναφερθέντα τονίζονται και με τους όρους "'παλληκάρ(ι) στου 
χουρό' και "παλληκαρίσα', δηλαδή "χουρεύ' μι αέρα, μι θάρρους, μι τσα
γανό, μι απόφασ' όχ(ι) φλαχτκά'4 , που σημαίνει με εσωτερική δύναμη, 
με θάρρος, με σθένος, με αποφασιστικότητα, με αξιοπρέπεια. Πολλές 
φορές λέγεται και ο όρος " νταΐτκα", που σημαίνει ότι όλα τα παραπάνω 
λόγω της ομορφιάς αγγίζουν σημείο που αρχίζει η πρόκληση, αγγίζουν 
δηλαδή τον ορίζοντα πρόκλησης. 

1 Βλ. πρ 2 και πρβλ. πρ 24, 28, 29, 5, 62, 32, 52, 26, 15, 19, 20 
2 Βλ. αυτόθι 
3 . Βλ Μέρος Α', κεφ 6 5 , αριθ 26 
4 Βλ πρ.2 και πρβλ πρ 24, 28, 29, 5, 62, 32, 52, 26, 15, 19, 20 
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"Πρέπ' να του λέει η καρδούλα σ\ να μην είσι ψουφίμ' για να χουρέ-
ψεις έτσ", 

δηλαδή χορευτής που ακόμα δεν έχει θάρρος, εσωτερική δύναμη, ελευ
θερία δεν μπορεί ακόμα να εκφράσει τέτοια στοιχεία στο χορό. 

Οι όροι "' μιρακλίτκα, λιβέντκα' και "αν(οι)χτά, παλλ(η)καρίσα, νταΐτ-
κα" αντιστοιχούν σε άνδρες και γυναίκες. Είναι δηλαδή στοιχεία τα ο
ποία χαρακτηρίζουν το χορό και των δύο φύλων. Εδώ οφείλουμε να υπο
γραμμίσουμε ότι δεν εξομοιώνεται ο χορός ανδρών και γυναικών. Η δια
φοροποίηση του χορού των φύλων αφορά τη διαφοροποιημένη αντίληψη 
περί αισθητικής, όπου ο χορός της γυναίκας χαρακτηρίζεται επιπλέον με 
τους όρους "τυπικός, στρωτός". 

Πολλές φορές συμβαίνει να αξιολογούνται χορευτές με όρους "μιρα
κλίτκα", "λιβέντκα', "ανοιχτά' παρ' ότι μπορεί να υπολείπονται σε επε
ξεργασία, σε καλλιέργεια χορευτικών κινήσεων και σε προσωπικές χο
ρευτικές τεχνικές συνθέσεις. Πρόκειται για χορευτές όμως οι οποίοι βρί
σκονται σε δρόμο μερακλίτικου, παλλικαρίσιου, λεβέντικου χορού, όπου 
μέσα από την απλότητα των χορευτικών κινήσεων εκφράζουν και μετα
δίδουν όλα όσα έχουν προαναφερθεί. Αυτό σημαίνει ότι μέτρο στο χορό 
δεν είναι τα σχήματα, οι συνθέσεις των σχημάτων, αλλά κύρια η εσωτε
ρικότητα του ανθρώπου που εξωτερικεύεται αρμονικά και με μέτρο και 
διαπερνά τους συμμετέχοντες. 

Συμβαίνει επίσης χορευτές να λένε ότι χορεύουν με "μιράκι" αλλά να 
παρουσιάζουν δυσαρμονία ως προς τη μουσική. Χορεύουν δηλαδή σε 
προσωπικό ρυθμό και το τραγούδι δεν αποτελεί ερέθισμα για αρμονία 
χορού και μουσικής αλλά υπόμνημα με αποτέλεσμα να χορεύουν σε προ
σωπικό ρυθμό, "δε τ' αϊκούει ντιπ του τραγούδ". Η αναφορά αυτή εδώ 
γίνεται ώστε να τονισθεί ότι το μεράκι δεν είναι κατάσταση που αφορά 
μόνο το χορευτή αλλά ότι το πραγματικό μεράκι έχει τη δύναμη να δια
περνά. Στην προκειμένη περίπτωση οι χορευτές αυτοί ναι μεν έχουν με
ράκι αλλά αφορά τον εαυτό τους, εφόσον σε τέτοια περίπτωση η δυ
σαρμονία, η αρρυθμία, η εσωστρέφεια εμποδίζει την επικοινωνία χορευ
τή και συμμετεχόντων. 

" Τς σειράς" είναι χορευτές που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα στοιχεία 
διάκρισης, υπεροχής και οι οποίοι δεν εξωτερικεύονται, δεν εκφράζονται, 
δεν επικοινωνούν ακόμα χορευτικά. 

"Σα πέρα δλειέζ' είναι χορευτές οι οποίοι χορεύοντας δείχνουν αδιά
φοροι σε σχέση με θέματα του χορού. 
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5.3.5. Αυτοαξιολόγησηχορευτών 

Οι παρακάτω εκφράσεις δείχνουν ότι ο άνθρωπος "που χορεύει ή ποι 
δεν χορεύει ακόμα αυτοαξιολογείται. Δηλαδή μέσω τέτοιον εκφράσεων 
δείχνει ότι γνωρίζει ό,τι κάνει χορεύοντας και γνωρίζει το επίπεδο TOL 
ως χορευτής. Αυτό σημαίνει ότι είναι κύριος του χορού και ότι βρίσκεται 
σε δρόμο αυτογνωσίας: 

- "Ιγώ είμι μφακλής απ' τα γινονφάσκια μ"') "Γινουφάσκια"= τα 
πρώ τα σπάργανα 
- "Ιγώ ούλ(η) τν ώρα ήθιλα να χουρεύου®-
- "Ιγώ άικγα τα όργανα κι αρρώστινα. Παράτσα τα γίδια, κατέβκα 

στου χουριό κι χάριψα κι μ' πέρασι. Αυτάνα είνι μιράκια'8 

- "Ιγώ είμι λιβέντς, μιρακλής στου χουρό'Α 

- "Ιγώ είμι μιρακλού στου χουρό'6 

- "Ιγώ τώρα πούμι ουγδόντα χρουνών μιρακλώνουμι, κι χουρεύου 
σα να 'μι εικουσπέντε χρουνών"6 "επί των ημιρών μ' ήμαν τ' 
αστέρ '" 
- "Ιγώ αρρουσταίνου άμα αϊκουου τα όργανα κι παίζνι μι μιράκι κι 

σουστά'ψ 

- "Χουρεύου όπους χουρεύ' ούλους ου κόσμους"? 
- "Πού να μάθου χουρό ιγώ πιδάκι μ;'9 

- "Μ άρεσ ου χουρός αλλά δε κατάφιρα να χουρεύου'?0 

5.3.6. Ο χορός της γυναίκας ως ελεύθερη έκφραση 

Με βάση τη λεκτική η οποία αφορά τη γυναικεία συμμετοχή στο χορό, 
εξετάζουμε τη σχέση γυναίκα και χορός. 

Εξετάζουμε στοιχεία που θα οδηγήσουν σε πιο σαφή, ξεκάθαρη, ευ
κρινή σχηματοποίηση άποψης για το χορό της γυναίκας. Η λεκτική εξι
κνείται πέραν από φαλλοκρατία και μητριαρχία. Ο λόγος που μας οδηγεί 

ι Βλ πρ 32 και πρβλ. πρ 32, 26, 5, 28, 30, 47 

2 Βλ. Μέρος Α, Κεφ. 6 3 

3. Βλ Αυτόθι 

" Βλ. πρ 25 και πρβλ. πρ 2, 5, 26, 28, 32, 34, 36, 47 

s Βλ πρ. 15, 45 και πρβλ πρ 33, 36, 4, 2, 3, 47, 30, 59, 45, 40 

e Βλ Μέρος Α, κεφ 6.3 

7. Βλ Μέρος Α Κεφ 6 3 

e Βλ πρ 50, 56 και πρ. 52, 65, 58 

s . Βλ Μέρος Α, κεφ 6 3 

ίο Βλ πρ 52 και πρβλ πρ 35, 25, 18 
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σ' αυτήν την εξέταση είναι να φανεί για ποιους λόγους η γυναίκα αποκα
λείται λεβέντισσα και παλληκάρι στο χορό. Να φανούν τα στοιχεία που 
τεκμηριώνουν την αντίληψη αυτή και τα στοιχεία τα οποία διαφορο
ποιούν το χορό μεταξύ των φύλων. 

5.3.6.1. Χορευτική καλλιέργεια 

Εξετάζουμε το θέμα κατ' αρχήν με βάση τη λεκτική η οποία σχετίζεται 
με τη χορευτική καλλιέργεια των γυναικών κατά την παιδική ηλικία, σε 
διαδικασία αυτοδιδασκαλίας κατά τις ποιμενικές εργασίες στην ύπαιθρο, 
όπως προαναφέρεται (βλ. Α' μέρος, κεφ. 1). 

"Ούλ(η) μιρούλα, δε σταμάταγα ντιπ, τραγούδαγα κι χόριυα για ν' α-
στουχάου κι τ' πείναμ"ϊ 
Εδώ θα αναλύσουμε τη λεκτική αυτή προκειμένου να φανεί η σημασία 

της, σε σχέση με το θέμα που εξετάζεται εδώ. Είναι σκόπιμο να ειπωθεί 
ότι η λεκτική αυτή φράση, με παραλλαγές, αποτελεί κοινό τόπο πληρο
φόρησης. 

Στην ποιμενική ζωή, η οποία δεν αφορά μια ημέρα αλλά πολλές, όπου 
σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, "ούλη μιρούλα", που σημαίνει ελεύθερη 
σχέση με το χορό σε σχέση με το χρόνο, "δε σταμάταγα ντιπ', που ση
μαίνει ότι κάποια δύναμη ωθεί, κινεί και είναι τόσο δυνατή αυτή η κίνηση, 
ώθηση ώστε να μην υπάρχει παύση, σταμάτημα. Αυτή η δύναμη πηγάζει 
από την ίδια, από τον ίδιο τον εαυτό διότι αυτή ήθελε, αποφάσιζε να χο
ρεύει και δε "σταμάταγα ντιπ". Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν στα
ματάει να τραγουδάει και να χορεύει, "τραγούδαγα κι χόριυά'. Γιατί; "Για 
ν' αστουχάου κι τ' πείνα μ". Πείνα = ισχυρή επιθυμία να πάρει κανείς 
τροφή. Η τροφή απουσιάζει και πεινάει, δηλαδή είναι σε δυσάρεστη κα
τάσταση λόγω της έλλειψης τροφής. Αυτή την τόσο δυνατή φυσική ανά
γκη βρίσκει τρόπο, μέσον να την ξεχνάει, "αστοχάοϋ'. Αυτός ο τρόπος 
είναι το τραγούδι και ο χορός. 

Για να ξεχνιέται όμως η πείνα με τραγούδι και χορό σημαίνει ότι αυτή 
η έκφραση προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση, που σημαίνει ότι ως τέτοια 
ευχαρίστηση κάποια άλλη ανάγκη πληρώνεται αυτή τη στιγμή, κάποια 
άλλη φυσική ανάγκη ικανοποιείται. Ποια είναι αυτή η φυσική ανάγκη; 

Το δένδρο γίνεται δεύτερος χορευτής "τη κρατάει να χορέψει'. Το 
τραγούδι γλωσσοποιείται, που σημαίνει ότι με το τραγούδι εκφράζεται 
λεκτικά, δηλαδή μιλάει. Μιλάει σε ποιόν; Πρόκειται για κοριτσάκι (η αυ
ριανή γυναίκα του χωριού), το οποίο έχει ως συντροφιά τη φύση. Αυτό 
δείχνει ότι μιλάει με τον εαυτό της, με τις σκέψεις της, ως αναμνήσεις, 

1 Βλ Μέρος Α', κεφ.7 
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ως ελπίδες, ως όνειρα. Τι τραγουδάει, ποια τραγούδια λέει; Είναι ελεύ 
θέρη να τραγουδάει χορεύοντας όποιο τραγούδι επιλέγει η ίδια, όποκ 
επιθυμεί, όποιο της αρέσει. Είναι ελεύθερη χορεύοντας να φαντάζετα 
όπως θέλει τον εαυτό της σε σχέση με το τραγούδι. Μπορεί χορεύονταο 
να τραγουδάει τραγούδια που εκφράζουν αντιλήψεις της γυναίκας για τχ 
ζωή, αντιλήψεις για τις σχέσεις των φύλων, μπορεί να τραγουδάει τρα
γούδια που έχουν διάλογο φύλων ή τραγούδια με κριτική στάση ως npoc 
τον άνδρα, ή τραγούδια που φανερώνουν επιθυμίες, επιλογές, αποφά
σεις σε σχέση με τον έρωτα (αγάπη) κ.λπ. 

Αναφέρονται στίχοι τέτοιων τραγουδιών ως παράδειγμα: 

Τσάμικο 

- 7" αϊκούτε σεις οι ανύπαντρες κι αρριβουνιασμένες 
πλούτη να μη ζηλέψετε λεφτά μη λιμπισθήτε 
γιατί τα ζήλεψα κι εγώ και πήρα γέρο άντρα^ 

Τσάμικο 

Να πας Αγγέλω μ' για νερό να πιουν τα παλληκάρια 
- Τα παλληκάρια κι αν διψούν νερό να πάν' να πιούνε 
εγώ θα πάω στο κέντησμα με τ' άλλα τα κορίτσα®-

Τσάμικο 
Κόφτην Ελένη μ' την ελιά γιατί μαραίνεις τα παιδιά 
- Λε τηνε κόβω την ελιά κι ας μαραθούνε τα παιδιά 

Κάνεις κι εμένα τ' αρφανό βγάζω μαχαίρι να σφαγώ 
- Μη σφάζεσαι λεβέντη μου κι εγώ σε κάνω ιταίρι μου...'3 

Τσάμικο 

Μάνα μ' να τόνε πάρουμε γαμπρό να τόνε κάνουμε 
Εμείς ψωμί δεν έχουμε το ξένο τι τον θέλουμε 
Μάνα μ ' το μοιραδάκι μου εγώ και το ιταιράκι μου'4 

ι Βλ. πρ.69 και πρβλ. πρ.24, 32, 33, 5, 15, 2, 26, 28, 37 

s. Βλ. αυτόθι 

3. Βλ αυτόθι 

4 Βλ αυτόθι 
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Τσάμικο 

- Γειτονοπούλα μου να ζεις κι αν σε ρωτήσω να μου ειπείς 
ποιο δέντρο κάνει τον ανθό ποια μάνα τον καλόνε γιο 

- Μηλίτσα κάνει τον ανθό Λενίτσα τον καλόνε γιο'* 

Συρτό 

Σου είπα πέτα αυτή τη ρόκα τι τα θέλεις τα προικιά 
- Θα τα γνέσω, θα τα υφάνω, θα τα φτιάξω κεντηστά 
βρε διαβολόσπαρμα 
Θα τα βάλω να χορέψω να σου κάψω την καρδιά ..β 

Κουνητό 
- Στο στρώμα που κοιμάσ' εσύ θαρθω κι εγώ να γείρω 
- Στο στρώμα που κοιμάμ ' εγώ συ δε χωράς να γείρεις 
γιατ' έχω μάνα κι αδερφό και μ' έχουνε στη μέση 
βρε κιαρατά μπαμπέση'8 

Τσάμικο 
"... Πες μου ποια μάνα σ' έκανε και ποιος πατέρας σ' έσπερνε 
Κανέλλα ήταν η μάνα μου γαρύφαλ' ο πατέρας μου...'6· 

Συρτό 
"... Αν με χωρίσ' ο κιαρατάς κι αν με χωρίσ' ο πούστης 
εγώ στις δυο θα λούζομαι στις πέντε θε ν' αλλάζω και στις εφτά 
και στις οχτώ θα μπαίνω να χορεύω καρδούλες να μαραίνω'5 

Τσάμικο 
"... Κλαίει κι εμέ η καρδούλα μου για μια γειτονοπούλα μου 
- Σύρε μάνα μ' και πέστο της κρυφά κουβέντιασε το της 

(C 

- Κόρη μ ' ο γιος μου σ' αγαπεί και ντρέπεται να σου το ειπεί 

1 Βλ πρ. 24 και πρβλ πρ 32, 33, 5, 2, 24, 26, 28, 37 

2 Βλ πρ. 69 και πρβλ. οπ.π., πρ 32, 33, 5, 2, 24, 26, 28, 37 

3 Βλ. πρ 24 και πρβλ. οπ.π , πρ 24, 32, 33, 5, 15, 2, 26, 28, 37 

« Βλ. πρ 32 και πρβλ οπ π , πρ 24, 32, 33, 5, 15, 2, 26, 28, 37 

5. Βλ. πρ. 24 και πρβλ. οπ π , πρ.32, 33, 5, 2, 24, 26, 28, 37 
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- Αν μ'αγαπάει να μου το ειπεί, να μου το ειπεί δεν είν' ντροπή Α 

Κουνητό 
"Τι καλό έχω η κακομοίρα, με τον άντρα εγώ που πήρα 
το 'ναβόιδ' είνι ζυγμένο, τ' άλλο στο παχνί δεμένο 
το γαϊδούρι με το σπόρο, πήρε το μεγάλο δρόμο 
τα τσαρούχια του στο φράχτη, τα ποδάρια του στη στάχτη® 

Συρτό 
"Τι 'ταν που 'παθα εγώ, μ'ένα πούστη λεβέντη 
πάσα βράδυ στο σπίτι μου, νυχτώνει ξεμερώνει 

του βαίνω δυόσμο κλειδωνιά και μαντζουράνα σύρτη 
έρχετ'ο νιος μυρίζεται, την πόρτα για ν' ανοίγει. 
Του φτκιάνω αυγά τηγανητά, να κάψει το λαιμό του 
του φκιάνω πέρδικα ψητή και καλογιαχνισμένη'8 

Κουνητό 
"Φίλε αν θέλεις φίλημα αν θέλεις μαύρα μάτια 
Για κίνα κι έλα νια βραδιά κι ένα Σαββάτο βράδυ 
άντρας μου πάει στα πρόβατα κι η πεθερά στη ρούγα 
κι εγώ στην πόρτα καρτερώ την πόρτα για ν' ανοίξω'4 

Τσάμικο 
"... Στο χορό είναι που χορεύει, σύρε πιάστην απ' το χέρι 
αν τη ιδείς και πάρει πέτρα, παρ' τα ρούχα σ' και σκαπέτα ...'6 

Κουνητό 
"Μη με τσιμπάς και με πονείμη με τσιμπάς και κλαίγω 
και μελανιάζ' ο κόρφος μου χαλά(γ)ει το πρόσωπο μου..." 

Εξετάζοντας το περιεχόμενο αυτών των στίχων και με βάση το γεγο
νός ότι η γλωσσοποίηση των τραγουδιών καθιστά τα τραγούδια οικεία, 
προκύπτει ότι η επιλογή των τραγουδιών αυτή τη στιγμή δεν είναι τυ-

1. Βλ. πρ. 32, 69 και πρβλ οπ π , πρ 24, 32, 33, 5, 15, 2, 26, 28, 37 

2 Βλ πρ 24 και πρβλ. οπ π , πρ 32, 33, 5, 2, 24, 26, 28, 37 

3 Βλ αυτόθι 
4 Βλ. αυτόθι 

5. Βλ. πρ. 69 και πρβλ οπ.π., πρ.24, 32, 33, 5, 15, 2, 26, 28, 37 
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χαία, αλλά ότι προσωπικοί λόγοι οδηγούν στη συγκεκριμένη για κάθε ά
τομο επιλογή, η οποία βρίσκεται σε σχέση με τις επιθυμίες, σκέψεις, α
γωνίες, κ.λπ. αυτή τη στιγμή. 

Έτσι η γυναίκα κορίτσι τραγουδώντας και χορεύοντας με μόνη συ
ντροφιά τη φύση δείχνει ότι τραγουδάει και χορεύει ελεύθερα και ότι 
βρίσκεται σε επικοινωνία με ανθρώπους αυτή τη στιγμή όπως αυτή επι
θυμεί, όπως θέλει και ελπίζει. Επικοινωνεί μέσω του τραγουδιού και του 
χορού ελεύθερα, με σκέψεις οι οποίες είναι δικές της, με το τραγούδι το 
δικό της, με το χορό το δικό της. Και ο χορός είναι δικό της, είναι προ
σωπικό της έργο εφ' όσον βρίσκεται διαρκώς σε διαδικασία αυτοδιαμόρ-
φωσης του χορού της και εφ' όσον η ίδια αυτοδιδάσκεται, αυτοδιορθώνε-
ται και αυτοαξιολογείται. 

Έτσι μέσα από όλα τα παραπάνω η γυναίκα παρουσιάζεται εδώ ως ά
τομο που έχει εδραιώσει λεκτικά και χορευτικά ελεύθερη σχέση με το 
χορό. Είναι δηλαδή κυρία της γλώσσας, του χορού, του βλέμματος, των 
διαπροσωπικών σχέσεων, εφ' όσον χορεύοντας τραγουδάει διαλογικές 
ερωτικές (αγαπητικές) σχέσεις, δηλαδή τις περιγράφει η ίδια. Αυτό ση
μαίνει ότι κύρια πηγή για το χορό της γυναίκας είναι η ίδια η γυναίκα, εί
ναι ο εαυτός της. 

5.3.6.2. Η γυναίκα ως ώριμη χορεύτρια 

Αυτή η γυναίκα που η ίδια φτιάχνει, περιγράφει εαυτόν χορεύοντας 
στην ύπαιθρο και οπουδήποτε αλλού ως παιδί, είναι η γυναίκα η οποία 
δηλώνει για τον εαυτό της σε σχέση με το χορό κοινωνικού συνόλου ότι: 

α) "Μας άρισι κι χουρεύαμι. Όσου ήμασταν ανύπαντρα κορίτσα, μας 
άρισι να μας βλέπ' ου κόσμους κι τα πιδιά".^ 
Εκφράζει "αρέσκεια" για το χορό και "αρέσκεια" να ελκύει την προσο

χή: " να μας βλέπ' ου κόσμους", δηλαδή το κοινωνικό σύνολο, αλλά και οι 
ανύπαντροι, "πιδιά'. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι χορεύει διότι το επι
θυμεί, το επιλέγει, το αποφασίζει. Σημαίνει όμως ότι μέσω του χορού 
της κάτι φαίνεται, κάτι δείχνει το οποίο οι ανύπανδροι το βλέπουν, ελ
κύονται, κι αυτό το κάτι το ξέρει η γυναίκα και της αρέσει, θέλει να το 
δείχνει και να ελκύει τα βλέμματα. Αυτό το κάτι, όπως δηλώνει η ίδια, έ
χει σχέση με ανύπανδρα "κουρίτσα κι πιδιά'. 

Όλα αυτά δείχνουν ότι ξέρει γιατί χορεύει. Οφείλουμε εδώ να υπο
γραμμίσουμε ότι αυτό το "κάτι" αποτελεί θέμα για παραπέρα εξέταση. 

Ι Βλ Μέρος Α', κεφ 6 2 
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β) Η γυναίκα δηλώνει επίσης ότι "λαγκάζ' η καρδιά μ ' για χορό" y 
Ο όρος "λαγκάζ" χρησιμοποιείται στην εν λόγω περιοχή για να εκ 

φράσουν αβάσταχτη δίψα, "Ααγκάζου για νιρά' = φλέγομαι από δίψα. Τ 
σημαίνει "Λαγκάζ' η καρδιά'; Σημαίνει ότι φλέγεται, καίγεται, διψάει α 
βάσταχτα η καρδιά για χορό. Ο χορός δηλαδή είναι ανάγκη ζωής για τι 
γυναίκα. Χορεύει για να δροσιστεί, να ξεδιψάσει, να ξεσκάσει, να μη> 
καίγεται η καρδιά και έτσι για να ζει. Σημαίνει ενεργοποιημένη φυσική α 
νάγκη, τάση, την οποία επιθυμεί να ικανοποιήσει. 

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η γυναίκα εμφανίζεται στο χορό επειδή r 
ίδια το θέλει, το επιθυμεί, της αρέσει. Σημαίνει δηλαδή ότι μπαίνει στ( 
χορό κριτικά, κατόπιν προσωπικής επιλογής και απόφασης. 

Με βάση αυτή τη σχέση γυναίκας και χορού γίνονται κατανοητές κα 
αποκτούν ευκρίνεια εκφράσεις των εντοπίων, μέσω των οποίων χαρά 
κτηρίζεται ο χορός της γυναίκας: 

Ι. - "Πέρασαν γ(υ)ναίκις π' άφσαν ιποχή μι του τραγούδι τς κι μι 
του χουρό τς"2 

δηλαδή έζησαν, διάβηκαν από τη ζωή, "πέρασαν, γυναίκες όχι μια ή δυό 
αλλά πολλές, που σημάδεψαν εποχή, κληροδότησαν εποχή, χάρισαν ε
ποχή, "άφσαν ιπουχή\ με το δικό τους τραγούδι και το δικό τους χορό, 
"μι του τραγούδι τς κι μι του χουρό τς". 

II. - "Γυναίκις μιρακλούδις, λιβέντσις, παλλ(η)κάρια στου τραγούδ' 
κι στου χουρό'? 
δηλαδή γυναίκες που έχουν μεράκι, που φανερώνουν λεβεντιά και 

παλληκαριά στο τραγούδι και το χορό. Οι όροι αυτοί αναλύονται, ερμη
νεύονται παραπάνω. Μ' αυτές τις εκφράσεις δεν ταυτίζεται, δεν εξοι-
μοιώνεται, δεν συγχέεται ανδρική και γυναικεία αισθητική του χορού, εφ' 
όσον: 

Οι γ(υ)ναίκις χόριυαν σα γ(υ)ναίκις κι οι άντρις σαν άντρις'Α 

Οι γυναίκες "χόρευαν μι χάρ' γ(υ)νικείά'5, δηλαδή χόρευαν με χάρη, 
κομψότητα, απαλότητα, στοιχεία τα οποία διακρίνουν τη γυναικεία από 
την ανδρική χορευτική παρουσία. Αυτή η γυναικεία παρουσία χαρακτη-

1. Βλ πρ 41 και πρβλ. πρ.4, 15, 33, 45, 57, 24, 30, 56, 1, 3 

2 Βλ. Μέρος Α', κεφ 6.4 

3 Βλ. αυτόθι 

4 Βλ. αυτόθι 

s. Βλ. αυτόθι 
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ρίζεται με φράσεις όπως "του πάει γαϊτάν(ι) του χουροΛ, δηλαδή τον 
πηγαίνει τον οδηγεί το χορό, τον φτιάχνει, τον πλέκει, τον συνθέτει έ
τσι, που να δημιουργεί ένα μετάξινο κορδόνι, το "γαϊτάν(ι)\ δηλαδή ένα 
στολίδι, λεπτοφτιαγμένο, το οποίο απαιτεί λεπτό χειρισμό. Επίσης συ
νηθίζεται να λέγεται: 

" Του πάει κουντύλ(ι) του χουρό'2, δηλαδή τον πηγαίνει η ίδια το χορό 
έτσι που μοιάζει με κοντυλοφόρο, "κοντύλ(ι)', δηλαδή δείχνει τέτοιο λε
πτό χειρισμό σαν κι αυτόν που απαιτείται στη γραφή, σαν πινέλο ζω
γράφου που ζωγραφίζει, και έτσι δημιουργεί ζωγραφιά. Αυτό σημαίνει 
λεπτότητα σε χορευτικές κινήσεις. Αυτή η χάρη, το στολίδι, η ζωγραφιά 
την οποία η γυναίκα παρουσιάζει χορεύοντας, αντιστοιχεί στην αισθητική 
αντίληψη περί γυναικείας χορευτικής κίνησης, περί συνολικής παρουσίας 
της γυναίκας στο χορό. Διακρινόμενα στοιχεία στην αισθητική του χορού 
της γυναίκας με βάση τη λεκτική είναι: 

- Κορμοστασιά στο χορό: "σα λεύκις, σα κυπαρίσά'3 

- Χορευτική μετακίνηση "σα πέρδικα, σα λαφίνά'4 

- Χέρια και μαντήλι στο χορό: 
"ούλ(η) η χάρ' τς γυναίκας ήταν στου μαντήλ(ι). Το 'mavì μι χάρ', 

του πέρναγι ανάμεσα στα δάχτλα μι τα δυο τς τα χέρια. Αυτόνου του 
παίξμου πο 'κανί στου μαντήλι είχι χάρ".5 

Η γυναίκα δείχνει χάρη γυναικεία με τον τρόπο που πιάνει και παίζει 
το μαντήλι ανάμεσα στα δάχτυλα των χεριών της και με τον επιδέξιο 
τρόπο, που χειρίζεται το μαντήλι: "του κράταγι ψλά μι τα δυο τς τα χέ
ρια" 
• - Οι φούρλες: " Έπιρνι τ' φούρλα κι του φστάνι άν(οι)γι σαν ουμπρέ-

AÖ"6 

δηλαδή έπαιρνε αυτή, ο εαυτός της, που σημαίνει με απόφαση "έπιρνι τ' 
φούρλα", έκανει τη στροφή και το φόρεμα απλωνόταν "αν(οι)γι σαν ο
μπρέλα', πλάταΐνε. 

- Πατήματα: 
" Τα πουδάρια τς κιντάγαν. Χόριυι στρουτά, όμουρφα δε πήδαγι δω 
κι κει πέρα, ούτι πάινι ντάπα ντούπα χουντρά. Χόριυι στ'αγκάθ'. 

Ι Βλ. αυτόθι κεφ 6 5 

2. Βλ. αυτόθι 
3 Βλ αυτόθι 
4. Βλ αυτόθι 

5. Βλ πρ. 2 και πρβλ. πρ 32, 24, 37, 33, 45, 3, 4, 5 

« Βλ π ρ 2 και πρβλ πρ 32, 28, 26, 5, 25 
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Τυπικός χορός"'.1 

Αυτή η φράση μας λέει ότι τα πόδια της χορεύοντας δημιουργούν κέ
ντημα, "κιντάγαν". Χορεύει ομαλά, δηλαδή η χορευτική μετακίνηση είναι 
σε ίδιο επίπεδο, "στρωτά', όπου αυτή η αίσθηση του στρωτού χαρακτηρί
ζεται όμορφη, "όμουρφα'. Δεν κάνει πηδήματα, άλματα "από εδώ μέχρι 
εκεί πέρα" και δεν δίνει ο χορός της ως πατήματα,αίσθηση βαριάς, ηχη
ρής μετακίνησης, "ντάπα ντουπά". Χορεύει έτσι με τέτοια πατήματα που 
μοιάζει να χορεύει επάνω σε αγκάθι, " στ' αγκάθι''. Είναι δηλαδή τόσο ε
λαφρά τα πατήματα της όπως όταν κάποιος πατάει επάνω σε αγκάθια 
και πατάει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τρυπηθεί. 

Ο χορός της γυναίκας χαρακτηρίζεται με τους όρους: 
"μιρακλίτκους, λιβέντκους και αν(οι)χτά, παλληκαρίσα,νταΐτκα. Χου-
ρός όμουρφους, τυπικός χουρός"'.2 

Συνοψίζοντας εδώ τα στοιχεία δείχνεται ότι πρόκειται για χορό ελεύ
θερης έκφρασης, για χορό που τον χαρακτηρίζει το πηγαίο, η γνησιότη
τα, η απλότητα και φυσικότητα. 

Με τον όρο " τυπικός" χαρακτηρίζεται μόνο ο γυναικείος χορός. 
Τύπος = "ο κτύπος, κτύπημα, σημείον το οποίον αφήνει η σφραγίς, ε-

ντύπωσις, αρχέτυπον, σχέδιον" (Ανδρούτσος Χρ. 1984). Τυπικός = 
"όποιος αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα" (Τσιούνη Σ.). Στην 
προκειμένη περίπτωση όμως θεωρούμε ÓTL ο όρος τυπικός σχετίζεται με 
τη χορευτική έκφραση της γυναίκας, την οποία χαρακτηρίζει η ηπιότητα, 
η χάρη, το στρωτό και η απουσία αντιθέσεων δυνατό - ήπιο κ.λπ. όπως 
παρατηρείται στους άνδρες. 

5.3.7. Το μέτρο της ομορφιάς του χορού 

Το ερώτημα το οποίο αναφύεται είναι εάν η ομορφιά του χορού ξε
χωρίζεται, δηλαδή εάν υφίσταται φυλετική διάκριση ως προς την ομορ
φιά του χορού. Σύμφωνα με την λεκτική των εντόπιων. 

"Ά ντρις κι γυναίκις δε τς ξιχουρίζαμι. Του όμουρφου είνι όμουρφού^ 
δηλαδή η ομορφιά είναι μία, δεν ξεχωρίζεται, δεν παίρνει διαζύγιο, διότι: 

"το μιράκ(ι) είνι σι άντρις κι γυναίκις, του μιράκι είνι αυτόνου π'ξιχου-
ρίζ' αυτόνου π'μιτράει",4 

1 Βλ. πρ.2 και πρβλ πρ.44, 33, 36, 15, 52, 59 
2 . Βλ. ' κεφ 6 4, 6.3 αριθ 23, 24, 26 

3 .'Βλ Μέρος Α' κεφ. 6 4 
4 Βλ αυτόθι αρ. 24, 14 
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που σημαίνει ότι μέτρο, μετρική μονάδα είναι το μεράκι και αυτό είναι 
εκείνο το οποίο γίνεται μέτρο για σύγκριση, για διάκριση των χορευτών 
και όχι το φύλο, εφ' όσον το μεράκι αφορά τον άνθρωπο, τη δημιουργική 
διάθεση του ανθρώπου. Μέτρο λοιπόν της ομορφιάς του χορού είναι ο 
χορεύων άνθρωπος και όχι το φύλο. 

Αυτό σημαίνει ότι γυναίκα και άνδρας στο χορό, σε τέτοιο χορευτικό 
γεγονός το οποίο εξετάζουμε, δηλαδή γεγονός κοινωνικού συνόλου, 
"σουβα-pâ', χορεύει ως εαυτός ελεύθερα και δημιουργικά, και αφήνει ε
ποχή, σημαδεύει εποχή, κληροδοτεί εποχή με την ομορφιά του χορού. 

Όλοι χορεύουν "σουβαρά κι μιτριμένά'} Η σεμνότητα είναι στοιχείο 
που χαρακτηρίζει ανδρικό και γυναικείο χορό: 

"σιμνά χόρευαν κι άντρις κι γ(υ)ναίκις"2 

δηλαδή σοβαρά, με ευπρέπεια και με ταπεινότητα. Αυτή η σεμνότητα εί
ναι μεγαλοπρεπής, είναι επιβλητική. 

Έτσι το χορό και των δύο φύλων τον χαρακτηρίζει η απλότητα, η 
γνησιότητα, η φυσικότητα, η σεμνότητα, η αγωνιστικότητα, η μεγαλο
πρέπεια, η επιβλητικότητα, η δωρική αδρότητα και είναι τέτοια η ομορ
φιά στο χορό που αγγίζει τα κράσπεδα της πρόκλησης όπως δείχνει και 
η έκφραση "έβγα ήλι(ε) μ'.", που συνηθίζεται να λέγεται σε τέτοια ο
μορφιά. Το "έβγα ήλιε μ" το συναντάμε και στο παρακάτω δημοτικό 
τραγούδι: 

Για έβγα ήλιε μ' για να βγω, για λάμψε για να λάμψω 
και 'συ να λάμψεις ήλιε μου χορτάρια θα μαράνεις 

μα εγώ σα λάμψω ήλιε μου, πολλές καρδιές θα κάψω ? 

5.4 Σύνοψη του συστήματος σχέσεων και επικοινωνίας. 

Συνοψίζοντας τα στοιχεία που εμφανίζονται στο παραπάνω κεφάλαιο 
δείχνεται ότι πρόκειται για διαδικασία πολυσήμαντη και πολυδιάστατη. 
Είναι πολυσήμαντη και πολυδιάστατη εφ' όσον εμφανίζονται στοιχεία 
που αφορούν: 

- Τον τόπο, την ιστορία, την κοινότητα, την κοινωνικότητα, τον άν
θρωπο, την ατομικότητα, το χορό - ως φαινόμενο αισθητικό, ερωτικό, ως 
φαινόμενο πολιτισμού και παράδοσης - το ωραίο, την ανθρώπινη έκφρα
ση,, την ελληνική χορευτική έκφραση, τη διαδικασία ανάπτυξης σχέσεων, 
επαφής και επικοινωνίας. 

ι Βλ αυτόθι αριθ. 23 

2 Βλ. πρ.2 και πρβλ πρ 28, 26, 36, 24, 32, 33, 25, 30, 37 

3 Βλ. Μέρος Α' κεφ 1.1 αριθ.11 (πρ 35) 
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Έτσι, τα στοιχεία που αφορούν το κεφάλαιο που εξετάζει το σύστημα 
σχέσεων δείχνουν ότι: 

- Πρόκειται για συλλογική διαδικασία όπου όμως κεντρική, κορυφαία 
θέση κατέχει το άτομο, που σημαίνει ότι το μερικό, το ατομικό δεν πνί
γεται από το γενικό. 

- Η χορογενετική διαδικασία αναπτύσσεται υπό τους όρους της χα
ράς, της διασκέδασης, του ενθουσιασμού, των συγκινήσεων, του διαλό
γου, της επαφής, της επικοινωνίας και αλληλεγγύης. 

- Σ' αυτήν τη διαδικασία εμφανίζεται κορύφωση με τον κορυφαίο, τον 
πρώτο του χορού περί του οποίου αναπτύσσεται πλέγμα σχέσεων. 

- Οι σχέσεις αυτές είναι προϋπάρχουσες αλλά και σχέσεις που ιδρύο
νται τώρα. Είναι σχέσεις ανθρώπινες, ανθρωπιστικές, κοινωνικές, δια-
δραστικές (δράση εμού διαμέσου του άλλου και δράση του άλλου διαμέ
σου εμού), χορευτικές, χορογραφικές, χορογενετικές. 

- Η χορογενετική διαδικασία αποτελεί τόπο προβολής των σχέσεων, 
ισχυροποίησης, ενδυνάμωσης, ανανέωσης και αποκατάστασης αλλο
τριωμένων και τραυματισμένων, συγγενικών, φιλικών, ερωτικών 
(αγαπητικών), επαγγελματικών κ.λπ. σχέσεων. 

- Η χορογενετική διαδικασία διέπεται από πολιτιστικούς κανόνες ό
που σημαντική θέση κατέχει η εξασφάλιση της ισοτιμίας βάσει της ο
ποίας κάθε άτομο, υπό τους όρους της πολιτιστικής παράδοσης, διατη
ρεί το δικαίωμα να χορέψει στην πρώτη θέση του χορευτικού κύκλου, δη
λαδή να εμφανισθεί ως κορυφαίο πρόσωπο της διαδικασίας. 

Η εμφάνιση του ατόμου στην πρώτη θέση σημαίνει: 
- Αναγνώριση επιθυμιών και αναγκών 
- Αναγνώριση της θετικότητας των επιθυμιών 
- Αναγνώριση του χορού ως μέσον πλήρωσης επιθυμιών και αναγκών 
- Αποδοχή και κατάφαση του φανερού, που χαρακτηρίζει τη διαδικα

σία του χορού. 
- Κινητήρια δύναμη ώθησης προς το χορό είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, 

όπου αυτόνομα, αυτενεργά και ελεύθερα αποφασίζει να χορέψει στον ο
ρίζοντα συγκεκριμένης συντροφιάς και στον ορίζοντα της κοινότητας. 

- Η κίνηση προς το χορό σημαίνει κίνηση για πλήρωση αναγκών οι ο
ποίες σχετίζονται με την ατομική ύπαρξη, τη συνύπαρξη, την ομιλητική 
και κοινωνική φύση του ανθρώπου και την ιστορική συγκυρία ως συνθή
κες ζωής. Τέτοιες ανάγκες είναι: ανάγκη για αυτοαναγνώριση, για αυτε-
πιβεβαίωση, για κοινωνική καταξίωση, για προβολή σχέσεων. 

Χορός στην πρώτη θέση σημαίνει για το χορευτή ότι: 
- Ο χορευτής γίνεται ο οδηγός, ο ηγεμόνας, ο προεξάρχων, ο προϊ

στάμενος, ο κορυφαίος του χορού. 
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- Ο χορός του κορυφαίου έχει κρίσιμη σημασία για τον εαυτό του σε 
σχέση με τον εαυτό του, σε σχέση με τη διακεκριμένη ενότητα των χο
ρευτών, σε σχέση με τη μουσική πρόταση και σε σχέση με το "κοινό" ως 
συμμετέχοντες θεατές. Σημαίνει επίσης ότι: 

- Ο χορευτής δηλώνει παρουσία στην κοινότητα. 
- Ο χορευτής φαίνεται, δείχνεται, δηλαδή επιδεικνύει, υποδεικνύει, α

ποδεικνύει, διδάσκει, καθοδηγεί. 
- Ο χορευτής αυτοεκτίθεται. 
- Ο χορευτής εκθέτει εαυτόν στην κοινότητα. 
- Ο χορευτής αξιολογείται και αυτοαξιολογείται. 

Το χορευτικό έργο του κορυφαίου δείχνεται: 
- Ως έργο προσωπικής δημιουργίας στον ορίζοντα της χορευτικής 

τοπικής παράδοσης. 
- Ως παιχνίδι ελεύθερης φαντασίας, διαλόγου και πολιτιστικών κανό

νων. 
- Ως πορεία από την έλλειψη, την ανέχεια: 
- προς τη συνάντηση με αλήθεια εαυτού 
- προς την κατάκτηση ομορφιάς εαυτού 
- προς την τελείωση εαυτού 
- προς τον πλούτο της κοινότητας 
- προς ένωση με τον κόσμο του χορού, με τη φύση (μέσω της γλωσ-

σοποίησης των τραγουδιών. 
- Ως έργο ομορφιάς η οποία προκύπτει από ενοποιημένα στοιχεία 

αισθητικής και ηθικής. Αυτό σημαίνει ότι η αισθητική του χορού είναι πα
ντρεμένη με την ηθική. 

Έτσι, η ομορφιά του χορού πρώτου χορευτή, όπου συμπυκνώνεται η 
ομορφιά του χορού, δείχνεται ως χορευτική εμφάνιση την οποία χαρα
κτηρίζει: 

- γνησιότητα, αλήθεια 
- απλότητα, φυσικότητα, σεμνότητα, ταπεινότητα 
- βούληση, απόφαση, θάρρος, αυτοπεποίθηση 
- αυτογνωσία, αυτοέλεγχος, αυτοκυριαρχία 
- συγκίνηση, ενθουσιασμός 
- ευπρέπεια, αξιοπρέπεια, σέβας, ανθρωπιά 
- ομιλία,επαφή, διάλογος, επικοινωνία 
Η ομορφιά δείχνεται επίσης ως χορευτικό έργο το οποίο εμφανίζει: 
- δομή και αρχιτεκτονική 
- σύνθεση με αρχή, μέσον και τέλος 
- αρμονία, ευρυθμία, ευαρμοστία, μέτρο, αναλογία 
- τάξη, συμμετρία και ενότητα 
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Η κατάκτηση τέτοιας ομορφιάς προϋποθέτει: 
- Ενεργοποιημένες και καλλιεργημένες φυσικές τάσεις, δυνατότητες. 
- Αυτοσυγκέντρωση και επεξεργασία ηχητικών και οπτικών μηνυμά

των και ερεθισμάτων. 
- Αντίληψη, ευστροφία πνεύματος, φαντασία, δεξιοτεχνία. 
- Ήθος, αρετή, κοσμιότητα, ευπρέπεια, αξιοπρέπεια. 
- Θάρρος, βούληση και απόφαση για αυτοέκθεση και έκθεση εαυτού 

στην κοινότητα. 
- Συντονισμένη, μεθοδική, επίπονη, μετρική, αυτόβουλη, αυτενεργή 

και ελεύθερη προσπάθεια. 
- Συνεργασία, σύμπραξη και συνεργία με το περιβάλλον του χορού. 
Όλα αυτά σημαίνουν ότι πρόκειται για "βάσανο" εαυτού και όχι για ε

πιφανειακή δραστηριότητα, δηλαδή πρόκειται για αγώνα εαυτού, στον 
ορίζοντα της συλλογικότητας, ο οποίος είναι αγώνας εαυτού στο δρόμο 
της φιλοκαλίας. 

Η δημιουργία τέτοιου έργου είναι αποτέλεσμα και της δράσης των 
συμμετεχόντων. Πρόκειται δηλαδή για έργο ατομικής πραγματικότητας 
ανθρώπου το οποίο δημιουργείται σε σχέση με α) τη διακεκριμένη ενότη
τα των χορευτών, β) τη μουσική πρόταση (οργανοπαίχτες-τραγούδι, 
μουσική), γ) το "θέατρο", όπου όλοι αυτοί οι παράγοντες διαφοροποιημέ
να συμβάλλουν στη δημιουργία και ανάπτυξη της χορογενετικής διαδι
κασίας. 

Μέσα στο σύστημα σχέσεων εμφανίζονται πράξεις και ενέργειες οι 
οποίες απευθύνονται προς τον πρώτο χορευτή και έχουν το νόημα: 

- της αποδοχής και κατάφασης 
- της συμπάθειας και της κατανόησης 
- της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης 
- της εμψύχωσης, της ενίσχυσης και της επιβεβαίωσης 
- της σύμπραξης, της συνεργίας και της συνεργασίας 
- της επαφής, της επικοινωνίας και του διαλόγου 
- της έκφρασης ενθουσιασμού και συγκινήσεων. 

Με τη σύμπραξη και τη συνεργία των συμμετεχόντων διαφοροποιημέ
να και επί ίσοις όροις εμφανίζεται ο χορός ως ένα φαινόμενο με τάση ε
νωτική, όπου κυριαρχούσα δύναμη είναι η ελκτική δύναμη της ομορφιάς. 

Η χορογενετική διαδικασία μέσα απ' όλα αυτά δείχνεται ως μία διαδι
κασία την οποία σαφώς χαρακτηρίζει η παραδοσιακή μορφολογία αλλά 
και η δημιουργία καινούργιων μορφών. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για 
διαδικασία με ανανεωτική δύναμη. 
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Σ' αυτή τη διαδικασία τα φύλα (άνδρας-γυναίκα) συμμετέχουν επί ί-
σοις όροις διαφοροποιημένα όπου η διαφοροποίηση σχετίζεται με την ε
ντόπια αντίληψη περί αισθητικής της χορευτικής κίνησης των φύλων. 

Μέσα από το σύστημα σχέσων στο χορό προκύπτει ότι ο άνθρωπος 
εξανθρωπίζεται. Πρόκειται δηλαδή για διαδικασία ανθρωποποίησης. 

Έτσι το φαινόμενο χορός στην εν λόγω περιοχή της Δωρίδας εμφανί
ζεται στον ορίζοντα της ενότητας: καλό, ωραίο, ελεύθερο, δίκαιο, αληθι
νό και το χαρακτηρίζει το λιτό στοιχείο και η αδρότητα. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 

Με βάση τους εν θέματι χορούς εμφανίζεται κεντρική χορευτική δια
δικασία την οποία ονομάζουμε χορογένεση. 

Τη χορογένεση παρακολουθεί στην προκειμένη εργασία ανάλογη γε
νετική μέθοδος. 

Το πρόβλημα της αναλογίας θεμελιώνεται απ' το ίδιο το πράγμα και 
απ' τη σύγχρονη επιστημολογική θεωρία. 

Η χορογένεση είναι ένα κινητικό, πολιτιστικό, ιστορικό, κοινωνικό, το
πικό, γενικό, ανθρωπολογικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από στοι
χεία (μικρά και μεγάλα στοιχεία) τα οποία αποτελούν τις κινητήριες δυ
νάμεις και τα αίτια αυτού του συστήματος. 

Τα στοιχεία της χορογένεσης ως κατηγοριακά στοιχεία δείχνουν ότι 
η χορογενετική διαδικασία δεν υπόκειται σε σκληρούς και αδήριτους ό
ρους μιας κλειστής κοινωνίας, αλλά είναι φαινόμενο ελεύθερης έκφρα
σης, εκλογής, προσωπικής συμμετοχής και ελεύθερου κοινωνικού και 
πολιτιστικού διαλόγου. 

Έτσι η χορογένεση δείχνει ιστορική και ατομική αυτοκυριαρχία, αυτο
γνωσία, ελεύθερη κατάφαση δοσμένης κοσμοσυμπεριφοράς, κοινωνική 
και πνευματική οικειότητα και τελικά ανθρωπογένεση, όπου με τον όρο 
άνθρωπος εννοείται ολικά το πρόσωπο στον ορίζοντα συγκεκριμένης 
κοινωνίας, ιστορίας και τοπολογίας. 

Η χορογένεση έχει σαφή παραδοσιακά χαρακτηριστικά, δηλαδή ι
στορικό ρυθμό και συζυγία, δηλαδή παραδοσιακή μορφολογία, η οποία 
στην περίπτωση της παρούσας έρευνας τιτλοφορείται ως χορογραφία. 

Χορογραφία στον ορίζοντα αυτόν σημαίνει συγκεκριμένα, παραδοσια
κά μορφολογικά χαρακτηριστικά, στα οποία δεσπόζουν οι χορογενετικοί 
όροι. 

Διαπιστώθηκε υφιστάμενη προτύπωση σχέσεων. 
Με τον όρο σχέσεις εννοείται υποσύστημα διυποκειμενικών, διαπρο

σωπικών επικοινωνιακών και συλλογικών σχέσεων, επαφών σωματικών, 
οπτικών, λεκτικών, ακουστικών. 

Οι σχέσεις αυτές είναι τελεολογικές, δηλαδή έχουν τέλος το χορευτι
κό γίγνεσθαι, την ίδια την επαφή και το θεάσθαι. · 

Αυτά συνοδεύονται από εσωτερικές καταστάσεις, τις οποίες περι
γράφουν οι όροι χαρά, διασκέδαση, ευχαρίστηση, γλέντι, ενθουσιασμός, 
μεράκι. 

Οι χορευτές αναδεικνύονται κατά τη χορογένεση σε συγχορευτές, το 
οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία ειδικής και γε-
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νικής ενοποίησης. Το "συν" θεμελιώνει σύνδεσμο, σύνδεση, προσωπικι 
και κοινωνική αλληλεξάρτηση, αλληλεγγύη, συνεργασία, συνεύρεση, συ 
νάντηση, συν-κοινωνία. 

Μέσα στο σύστημα σχέσεων εμφανίζεται χορευτική αποκορύφωση με 
το 'πρώτον", η οποία έχει λειτουργικό και συμβολικό χαρακτήρα. AUTC 

σημαίνει ότι ο πρώτος ασκεί προοπτικές δυνάμεις προς τους επόμενους 
δεν μπορεί να εννοηθεί ως προσωρινός "υπεράνθρωπος" αλλά ως κέντρο 
του δημοκρατικού νοήματος του χορού. 

Ο πρωτοχορευτής αποτελεί κορυφαία χορευτική και λειτουργική και 
συμβολική και χρονολογική επιφάνεια της χορογένεσης και θεμέλιο δευ
τερογενών σχέσεων, π.χ. "πρώτον"και "δεύτερον", "πρώτον" και "έτερον" 
και "έσχατον". 

Το "δεύτερον", το "έτερον", το "έσχατον" ως προς το "πρώτον" δείχ
νουν το όχι ακόμα "πρώτον", το οποίο σημαίνει ότι το κάθε στάσιμον της 
χορογένεσης υπάγεται σε μια ορισμένη χορευτική κίνηση, η περιπέτεια 
της οποίας ως τελικό "έσχατον" έχει την εκστατική τελείωση της χορο-
γένεσης. 

Αυτή η τελείωση δεν δείχνει μια εξωστρεφή έκσταση ή έξοδο ή φυ
γή απ' τη χορογένεση, αλλά μια δραματική επιστροφή, αυτοβεβαίωση, 
αυτοέγκριση και αυτογνωσία μέσα στο χορευτικό κύκλο, δηλαδή η εκ
στατική χορευτική τελείωση δεν έχει προφητικό, μυσταγωγικό ή μυστικό 
νόημα αλλά ελληνικό, δηλαδή την επιστροφή στον ίδιο τον χορεύοντα 
άνθρωπο στο πνεύμα του "γνώθι σαυτόν". 

Η χορογένεση και η χορογραφία, ως πολυαιτιατά και πολυρυθμικά 
φαινόμενα είναι και αισθητικά, υπό τον όρο ότι σ' αυτά συμμετέχουν ό
λες οι αισθήσεις και για όλες αυτές ενοποιημένα για το χορό υφίστανται 
ανάλογα παραγωγικά στοιχεία. Τέτοια στοιχεία είναι η σκηνή, το προ
σκήνιο, το "θέατρον", ο χρόνος, το τραγούδι, οι παραγγελίες, τα κερά
σματα χορευτών και οργανοπαιχτών, τα επιφωνήματα, οι επιφωνήσεις, 
το μαντήλι και κατ' εξοχήν οι τραγουδιστές, τα όργανα, οι οργανοπαί
χτες, η μουσική συνοδεία. 

Οι τραγουδιστές και οι οργανοπαίχτες είναι χορευτικοί παραγωγοί, 
είναι από κοινού δράστες ενός ευρύτατου διακεκριμένου φαινομένου, το 
οποίο τελικά δεν βρίσκεται στο τέλος της χορευτικής πολυαιτιατής δια
δικασίας αλλά στην αρχή, ως σαφώς περιγραφόμενος και καθορισμένος 
χορευτικός κόσμος. 

Έτσι αρχή, μέσον και τέλος αυτής της μετρικής διαδικασίας, δηλαδή 
καιρικό και απόλυτο σχετικό μέτρο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ως χορευ
τής μέσα στον ευρύ ορίζοντα, όπως αυτός εμφανίζεται στην έρευνα. 
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Συμβουλευτική 

Η έρευνα αυτή αποτελεί ένα συστηματικό διάγραμμα, όπου ανακάλυψη 
και συστηματοποίηση προβλημάτων, διαδικασία απαντήσεων, συμπερα
σμάτων και εμφάνιση νέων προβλημάτων έχουν προοπτικό χαρακτήρα. 

Αυτό σημαίνει, ότι η παρούσα έρευνα εμφανίζει χαρακτηριστικά επι
στημονικής συμβουλευτικής, υπό την έννοια ότι οδηγεί στην αναγκαιότη
τα για παραπέρα έρευνα του νεοελληνικού χορού. 

Η αναγκαιότητα αυτή με βάση τα τυπικά, δομικά και παραδοσιακά 
στοιχεία του νεοελληνικού χορού σημαίνει: 

Ι. Επιστροφή στις πηγές. 
II. Επεξεργασία των πηγών, με βάση τα δεδομένα των σχετικών επι

στημών. 

III. Η επεξεργασία αυτή να στηρίζεται σε επιστημονική υποδομή και υ
ποδομή της έρευνας. 

Για να γίνει αυτό απαιτούνται: 
Ι. Άμεση δημιουργία ερευνητικών κέντρων του νεοελληνικού χορού 

(άμεση λόγω των ραγδαίων αλλαγών στις συνθήκες παραδοσιακής ζωής 
και κοινωνίας). 

II. Στελέχωση των κέντρων αυτών με επιστημονικό δυναμικό των Πα
νεπιστημίων. 

III. Ο νεοελληνικός χορός να υπαχθεί στην επιστημονική ερευνητική 
και διδακτική διαδικασία, έξω και πέρα απ' τις ανάγκες τις οποίες εμφα
νίζει η βιομηχανία τουρισμού και πολιτισμού. 

Οι παραπάνω προτάσεις, που απορρέουν από την παρούσα έρευνα, 
δεν αποβλέπουν στη διάσωση ή συντήρηση του νεοελληνικού χορού αλλά 
στη συνέχεια, ευκρίνεια και απόδοση της νεοελληνικής χορευτικής παρά
δοσης. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και η ερευνητική διαδικασία αποτελεί τμή
μα της νεοελληνικής πολιτιστικής διεργασίας, υπό τους όρους της μο
ντέρνας επιστήμης και της εποχής μας. 

Υπό-τους όρους αυτούς είναι δυνατή η υπέρβαση της παραδοσιοκο-
σμητικής, δηλαδή μιας διαδεδομένης προσπάθειας να έχουμε και να α
ναφερόμαστε στην παράδοση ως άσυλο για τις ανάγκες της αιωρούμε
νης καθημερινής "πνευματικής ζωής". Εάν αυτό το φαινόμενο απαντάται 
ως καταναλωτικό πολιτιστικό αγαθό, τότε οι παραπάνω προτάσεις ανα
φέρονται στη δύναμη, την αλήθεια, το νόημα, την ύπαρξη και την ιστορία 
του νεοελληνικού χορού. 
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ΠΗΓΕΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 

1. Συνέντευξη του Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, (έτος γεννήσεως 1900) 
και της συζύγου του Σοφίας Αναγνωστοπούλου (έτος γεννήσεως 1906), 
στην οικία τους, στο χωριό Πεντάπολη, Φθινόπωρο 1987. Γεννήθηκαν και 
έζησαν στο χωριό Αιγίτιο (Στρούζα) μέχρι το 1950 περίπου, το οποίο ε
γκαταλείφθηκε από τους κατοίκους, με τη δημιουργία του χωριού Πε-· 
ντάπολη. 

2.α) Συνέντευξη του Ιωάννη Μποβιάτση έτος γεννήσεως 1920, ιερέα 
Λιδορικίου, και της συζύγου του Δήμητρας Μποβιάτση, έτος γεννήσεως 
1924. Γεννήθηκαν και έζησαν μέχρι το 1950 περίπου στο χωριό Αιγίτιο 
(Στρούζα) και στη συνέχεια στο Λιδορίκι. Ήταν και οι δύο τέκνα κατα
στηματαρχών στο Αιγίτιο. 

Η συζήτηση έγινε στην οικία του Παναγιώτη Δ. Παναγιωτόπουλου, στο 
χωριό Μαλανδρίνο, Χριστούγεννα 1987. 

β) Συνέντευξη των ιδίων, υπό τις ίδιες συνθήκες, Αποκριές 1988. 
γ)Τραγούδια μαγνητοφωνημένα που τραγούδησαν οι ίδιοι. 

3. Συνέντευξη της Δήμητρας Γκόλφη-Τσαμπά, έτος γενήσεως 1899, 
στην οικία της, στο χωριό Πεντάπολη Δωρίδας. Γεννήθηκε και έζησε, μέ
χρι το 1950, περίπου στο Αιγίτιο, και στη συνέχεια στο χωριό Πεντάπο
λη. 

4.α) Συνέντευξη του Νικολάου Δημητρίου έτος γενήσεως 1926. Οργα
νοπαίχτης (λαούτο, σαντούρι) και κατασκευαστής στο σαντούρι. Γεννή
θηκε και έζησε στο Αιγίτιο μέχρι το 1950 περίπου, και στη συνέχεια στο 
χωριό Πεντάπολη. 

β) Συνέντευξη της συζύγου του Παρασκευής Νικολάου, έτος γενήσεως 
1927. Γεννήθηκε και έζησε στη Σκαλούλα Δωρίδας μέχρι το γάμο της. Οι 
συνεντεύξεις έγιναν στις 5-4-1989 στην οικία τους, στην Πεντάπολη. 

γ) Τραγούδια μαγνητοφωνημένα από την Παρασκευή Νικολάου. 

5.α) Συνέντευξη του Χρήστου Κοκμοτού, έτος γενήσεως 1913, στην 
οικία του, στο χωριό Αμυγδαλιά, καλοκαίρι 1988. Εντόπιος, 

β) Συνέντευξη του ίδιου 4-5-89. 
γ) Συνέντευξη του ιδίου καλοκαίρι 1990. 
δ) Τραγούδια μαγνητοφωνημένα τα οποία τραγούδησε ο ίδιος. 
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6. Συνέντευξη - συζήτηση στο μαγαζί του Ρουπακιά στην Αμυγδαλι 
Δωρίδας 4-5-1989. 

Έλαβαν μέρος οι κάτοικοι της Αμυγδαλιάς: 
Ιωάννης Στ. Μπίρμπος, έτος γεννήσεως 1925, βιολιτζής 
Γεώργιος Αν. Μανέτας, » » 1909 
Απόστολος Κουτονιάς, » » 1915 
Παναγιώτης Χαμπέσης, » » 1922 
Βιολέττα Ρουπακιά και άλλοι 

7. Συνέντευξη της Ελένης Παπαγεωργίου έτος γενήσεως 1900, στη 
οικία της, στο χωριό Αμυγδαλιά, καλοκαίρι 1988. 

8. Συζήτηση με: 
-Παναγιώτη Μανέτα έτος γενήσεως 1938, τραγουδιστή. Τραγουδάε 

μέχρι σήμερα σε χορευτικά γεγονότα των εξεταζόμενων χωριών. Γεννη 
θηκε και διαμένει στο χωριό Αμυγδαλιά. 

-Θωμά Χάϊδο έτος γενήσεως 1925 οργανοπαίχτης (σαντούρι). Γεννή 
θηκε και διαμένει στο χωριό Αμυγδαλιά. Παίζει σαντούρι μέχρι σήμερα. 

-Ευστάθιο Κοκομοτό οργανοπαίχτη (κλαρίνο) από την Αμυγδαλιά, h 
συζήτηση έγινε στην ταβέρνα του Ηλία Παπαλεξίου, στο Μαλανδρίνο 
Πάσχα 1989. 

9. Συνέντευξη του Λουκά Κοντολούκα, έτος γενήσεως 1900. Γεννήθηκε 
και μεγάλωσε στο χωριό Βραΐλα Δωρίδας. Η συζήτηση έγινε στο μαγαζ 
του, στην οδό Αιόλου, Αθήνα, φθινόπωρο 1987. 

10. Συνέντευξη της Ελένης Τριαντάφυλλου - Κοντομίχου έτος γένη· 
σεως 1909. Γεννήθηκε και έζησε στη Βραΐλα μέχρι το γάμο της. Στη συ
νέχεια ζει στο Μαλανδρίνο. Είναι σύζυγος οργανοπαίχτη (βιολιτζή). 

Η συνέντευξη έγινε στην οικία της, στο Μαλανδρίνο, καλοκαίρι 1989. 

11. Συνέντευξη του Αθανασίου Μποβιάτση έτος γενήσεως 1923. Γεννή
θηκε και έζησε στα Βραΐλα μέχρι την ενηλικίωση. Η σύζυγος του από το 
χωριό Μαλανδρίνο. Διαμένουν στην Αθήνα. Ηταν φωτογράφος στην πε
ριοχή σε πανηγύρια, γάμους,κλ.π. Διατηρεί ακόμα αυτή τη σχέση με το 
χωριό του και τα άλλα γειτονικά χωριά. 

Η συνέντευξη έγινε στην οικία του, στην Αθήνα, Ιανουάριος 1988. 

12. Συνέντευξη με τη Γιαννούλα Κοντομήτρου ετ.γεν. 1924 και το σύ
ζυγο της Ανδρέα Τριαντάφυλλου ετ.γεν. 1921. Γεννήθηκαν και έζησαν στη 
Βραΐλα μέχρι το 1955. 

Η συζήτηση έγινε κατά τη διάρκεια ταξιδιού με λεωφορείο από Αθήνα 
για Μαλανδρίνο (εξι ώρες περίπου). 
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13.Συνεντεύξεις: α) της Ευφροσύνης Κάζου - Πουρνάρα, έτος γενή-
σεως 1913. 

β) του Ιωάννου Κάζου έτος γενήσεως 1914. 
Οι συνεντεύξεις έγιναν στην οικία τους, στο Παλαιόκαστρο Δωρίδας. 

14. Συζήτηση με τον Ηλία Πασά, έτος γενήσεως 1920. Καρούτες. Ε
ντόπιος. Η συζήτηση έγινε στη ταβέρνα Παπαλεξίου στο Μαλανδρίνο, 
χειμώνας 1988. 

15. α) Συνέντευξη της Αικατερίνης Αλεξοπούλου Μποβιάτση έτος γε
νήσεως 1908 περίπου. Γεννήθηκε στη Λεύκα και έζησε εκεί μέχρι 29 ε
τών. Παντρεύτηκε στο Μαλανδρίνο. Είναι κόρη του μοναδικού καταστη
ματάρχη (τότε) στη Λεύκα. Η συνέντευξη έγινε στην οικία της στο Μα
λανδρίνο. 

β) Τραγούδια μαγνητοφωνημένα που τραγούδησε η ίδια. 

16. Συζήτηση με τον Ευθύμιο Ράφτη, ετών 45, γιο "καλού κλέφτη, 
παλληκαριού" κατά την εποχή του μεσοπολέμου. Γεννήθηκε και ενηλι
κιώθηκε στη Λεύκα. Στη συζήτηση έλαβαν μέρος και άλλα πρόσωπα από 
τη Λεύκα. 

17. Συζήτηση στο μαγαζί Καραμήτσου, στο Λιδορίκι Δωρίδας, 5-4-
1989. 

Έλαβαν μέρος οι εντόπιοι: 
Βασίλειος Καραμήτσος, Έτος γενήσεως 1905. 
Ιωάννης Παπαπέτρου 

18. Συνέντευξη της Μαρίας Ξυλαγγούρα, έτος γενήσεως 1917. Η συνέ
ντευξη έγινε στην οικία της, στο Λιδορίκι, 1989. 

19. Συνέντευξη του Ανδρέα Πατούρα, έτος γενήσεως 1913, στην οικία 
του στο Λιδορίκι, καλοκαίρι 1989. 

20. Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Αποστολόπουλου, έτος γενήσεως 
1904 στην οικία του στο Λιδορίκι, καλοκαίρι 1989. 

21. Συνέντευξη της Αικατερίνης Μάρκου έτος γενήσεως 1926 στην οι
κία της, στο Λιδορίκι, Ιανουάριος 1991. 

22. Συνέντευξη του Λάμπρου Φωτόπουλου, έτος γενήσεως 1919 στο 
καφενείο του, στο Λιδορίκι, Μάρτιος 1991. 

23. Συνέντευξη της Μαρίας Φωτοπούλου, έτος γενήσεως 1919 στην 
οικία της, στο Λιδορίκι, Μάρτιος 1991. 
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24. α) Συνέντευξη του Ανδρέα Π. Παναγιωτόπουλου (Αλεματάκη), ί 
τος γενήσεως 1905 και της συζύγου Βασιλικής Α. Παναγιωτόπουλου έτο 
γενήσεως 1910. Η συνέντευξη έγινε στην οικία τους στο χωριό Μαλανδρ 
νο, Χριστούγεννα 1987. Εντόπιοι Μαλανδρίνου. Συμμετείχε και η νύφ 
τους Παναγιώτα Παναγιωτόπουλου, η οποία γεννήθηκε και έζησε μέχρ 
το γάμο της στο χωριό Σκαλούλα. 

β) Συζήτηση με Αν. Π. Παναγιωτόπουλο, Γεώργιο Τριαντάφυλλου, έ 
τος γενήσεως 1906, Παναγιώτη Δ. Παναγιωτόπουλο έτος γενήσεως 192^ 
Η συζήτηση έγινε στην οικία του Παναγιώτη Δ.Παναγιωτόπουλου βραδιν 
ώρα, χειμώνας 1987 και εξελλίχθηκε σε γλέντι όπου καταγράφηκαν σ 
μαγνητόφωνο και τα τραγούδια. 

γ) Τραγούδια χειρόγραφα ιδιόχειρα του Ανδρέα Π. Παναγιωτόπουλοι. 
Με δική του πρωτοβουλία άρχισε να τα γράφει για να μη χαθούν λόγο 
λήθης και μου τα πρόσφερε επειδή αναγνώρισε την προσπάθεια μου γκ 
την λαϊκή παράδοση. 

δ) Τραγούδια μαγνητοφωνημένα τα οποία τραγούδησε ο ίδιος. 

25. Συνέντευξη των Ιωάννη Κριθάρα, έτος γενήσεως 1897, της Πάρα 
σκευής Κριθάρα 1907 συζύγου του και της Μαρίας Κριθάρα 1927 κόρη< 
τους. Η συνέντευξη έγινε στην οικία τους, 11-4-1987, στον Ορχομενί 
Βοιωτίας. Γεννήθηκαν και έζησαν στο Μαλανδρίνο μέχρι το 1950. Αφορμι 
γι' αυτή τη συνάντηση ήταν η πληροφορία ότι ο Ιωάννης Κριθάρας νέο( 
έπαιζε γκάιντα. Αποδείχθηκε ότι το παίξιμο ήταν περιπτωσιακό και σχε 
τίζεται με τη στρατιωτική του θητεία στη Μακεδονία. 

26. α) Συνέντευξη του Ανδρέα Αθ. Παναγιωτόπουλου (Ανδρεουλάκου 
έτος γενήσεως 1902, στην οικία του, στις 15-11-1987, στο Μαλανδρίνο. Εί 
ναι γιος οργανοπαίχτη (καραμούζα) και καταστηματάρχη στο Μαλανδρί 
νο. 

β) Συζήτηση με τον ίδιο, το καλοκαίρι 1988. 
γ) Μαγνητοφωνημένα τραγούδια που τραγούδησε ο ίδιος. 

27. Συνέντευξη της Παρασκευής Παναγιωτόπουλου (Σουκολίνα) έτοο 
γενήσεως 1890 και της Χρυσούλας Παναγιωτόπουλου, θυγατέρας της, έ
τος γενήσεως 1924. Καλοκαίρι, 1988, στο σπίτι της Χρυσούλας, στο Μα
λανδρίνο. 

28. Συνέντευξη του Γεωργίου ΑΘ.Ανδρεουλάκου, έτος γενήσεως 1910 
και της Ευθυμίας Γ. Ανδρεουλάκου συζύγου του, έτος γενήσεως 1909, 
στην οικία τους, στο Μαλανδρίνο, Αύγουστος 1988. Ο Γεώργιος Ανδρεου-
λάκος είναι γιος οργανοπαίχτη (καραμούζα) και καταστηματάρχη. Ηταν 
και ο ίδιος καταστηματάρχης στο Μαλανδρίνο μέχρι τη δεκαετία του '70. 

Στο πρωτόκολλο υπάρχουν και συζητήσεις που είχα κατ' επανάληψη 
με τον ίδιο. 
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29. α) Συνέντευξη του Γεωργίου Τριαντάφυλλου (Τουρκάκης), έτος 
γενήσεως 1906, οργανοπαίχτης (βιολί), στην οικία του, στο Μαλανδρίνο, 
Μάϊος 1987. 

β)Τραγούδια μαγνητοφωνημένα που τραγούδησε ο ίδιος και τραγούδια 
που έπαιξε με φλογέρα. 

30. α) Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Παναγιωτόπουλου (Τριτσιμπί-
δας) έτος γενήσεως 1914, και της Μαρίας Παναγιωτόπουλου, συζύγου του 
έτος γενήσεως 1920 στην οικία τους, στο Μαλανδρίνο, Χριστούγεννα 
1987. 

β)Τραγούδια μαγνητοφωνημένα που τραγούδησε ο ίδιος (μεγάλος α
ριθμός λόγω της ιδιαίτερης "αγάπης" του για το τραγούδι, όπως λέει ο 
ίδιος). 

31. α) Συνέντευξη του Κων/νου Αλεξόπουλου έτος γενήσεως 1911 και 
της Αικατερίνης Αλεξοπούλου έτος γενήσεως 1908 στην οικία τους, στο 
Μαλανδρίνο, χειμώνας 1988. 

β)Τραγούδια μαγνητοφωνημένα που τραγούδησαν οι ίδιοι. 

32. Συνεντεύξεις (κατ' επανάληψη) του Παναγιώτη Δ. Παναγιωτόπου
λου (Κόντη) έτος γενήσεως 1924, πατέρα της ερευνήτριας. Στο πρωτό
κολλο αυτό υπάρχουν πολλές συζητήσεις κατ' επανάληψη, διευκρινίσεις 
και ένας μεγάλος αριθμός τραγουδιών μαγνητοφωνημένων που τραγού
δησε ο ίδιος, από το 1982 μέχρι σήμερα, και τραγούδια που έμαθε η ε
ρευνήτρια από τον ίδιο. 

33. Συνέντευξη και συζητήσεις κατ' επανάληψη με την Ευθυμία Π. Πα
ναγιωτόπουλου μητέρα της ερευνήτριας, έτος γενήσεως 1920. Χρονική 
περίοδος μαγνητοφωνήσεων από 1982 έως 1989. Στο πρωτόκολλο αυτό 
υπάρχει ένας αριθμός τραγουδιών μαγνητοφωνημένων που τραγούδησε η 
ίδια και μεγάλος αριθμός τραγουδιών που έμαθε η ερευνήτρια από την ί
δια. 

34. Συνέντευξη του Ηλία Κατράπα έτος γενήσεως 1931. Είναι γιος ορ
γανοπαίχτη (κλαρίνο). Γεννήθηκε και ενηλικιώθηκε στο Μαλανδρίνο. Η 
συνέντευξη έγινε στην οικία του στην Αθήνα. 

35. Συνέντευξη της Ιωάννας Σαλαγιάννη, έτος γενήσεως 1900, στην 
οικία της στο Μαλανδρίνο, Αποκριές 1989. 

36. α) Συνέντευξη του Γεωργίου Τσιώτα έτος γενήσεως 1914 και της 
συζύγου του Παρασκευής Γ. Τσιώτα, έτος γενήσεως 1914, στην οικία τους 
στο Μαλανδρίνο, καλοκαίρι 1989. 

β)Τραγούδια μαγνητοφωνημένα που τραγούδησε ο Γ.Τσιώτας. 
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37. Συνέντευξη της Ασήμως Καραχάλιου, έτος γενήσεως 1910, στχ 
οικία της, στο Μαλανδρίνο, 15-11-1987, και μαγνητοφωνημένα μοιρολόγι* 

38. Συνέντευξη του Ελευθέριου Παναγιωτόπουλου έτος γενήσεα 
1913, στο καφενείο του, στο Μαλανδρίνο, καλοκαίρι 1988. 

39. Συνέντευξη του Λάμπρου Τσιώτα έτος γενήσεως 1904 και της Ε 
λευθερίας Τσιώτα έτος γενήσεως 1905, στο μαγαζί τους, στο Μαλανδρ 
νο, χειμώνας 1988. Οι προαναφερόμενοι διατηρούν μαγαζί από την εποχ 
που εξετάζουμε και το οποίο ήταν για μεγάλη περίοδο κεντρικό xopc 
στάσι. Ο Λ. Τσιώτας ήταν και γραμματέας της κοινότητας Μαλανδρίνου. 

40. Συνέντευξη του Θεόδωρου Καραχάλιου έτος γενήσεως 1915 KC 
της Ζωής Καραχάλιου έτος γενήσεως 1917 στην οικία τους, στο Μαλαν 
δρίνο, καλοκαίρι 1989. 

41. Συνέντευξη της Κωνσταντίνος Μολογιάννη έτος γενήσεως 191: 
στην οικία της, στο Μαλανδρίνο, καλοκαίρι 1988. Είναι θυγατέρα οργά 
νοπαίχτη (καραμούζα) και καταστηματάρχη. Στη συνέντευξη συμμετέχε 
και η Ζωή Τσιώτα του Κων/νου έτος γενήσεως 1918. 

42. Συνέντευξη του Γεωργίου Μολογιάννη έτος γενήσεως 1905 και τη( 
Αικατερίνης Μολογιάννη, συζύγου του, έτος γενήσεως 1907, στην OIKÌC 

τους, στο Μαλανδρίνο, καλοκαίρι 1987. 

43. Συνέντευξη του Δημήτριου Παναγιωτόπουλου (Γεωργακά) ετ.γεν 
1900 και της Μαρίας Παναγιωτόπουλου, συζύγου του, έτος γεννήσεως 
1900, στην οικία τους, στο Μαλανδρίνο, 15-11-1987. 

44. Συνέντευξη του Ευθυμίου Τζάθα (Νταλοθύμιος) έτος γενήσεως 
1897 στην οικία του, στο Μαλανδρίνο, καλοκαίρι 1988. 

45. Συζήτηση με: 
Δάφνη Παναγιωτόπουλου έτος γενήσεως 1928, 
Μαρία Παναγιωτόπουλου έτος γενήσεως 1920, 
Παναγιώτη Δ. Παναγιωτόπουλο, έτος γενήσεως 1924. 
Η συζήτηση έγινε στην οικία του Παναγιώτη Δ. Παναγιωτόπουλου, στο 

Μαλανδρίνο, Νοέμβριος, 1987. 

46. Συνέντευξη του Αλέξη Παναγιωτόπουλου, έτος γενήσεως 1921, 
στο λεωφορείο Αθήνα - Μαλανδρίνο, Μάρτιος 1991. 

47. Συνέντευξη του Νικολάου Τραπεζάρη, έτος γενήσεως 1903. Η συ
νέντευξη έγινε στο Μαλανδρίνο, Μάρτιος 1991. Ο Ν.Τραπεζάρης γεννήθη-
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κε στο Μαλανδρίνο και έζησε εκεί μέχρι 1923. Το 1934 ανοίγει ταβέρνα 
στην Αθήνα όπου συγκεντρώνονται κάτοικοι της εν λόγω περιοχής και 
χορεύουν κατά τη διάρκεια του χειμώνα με κλαριτζή κυρίως τον Κατράπα 
από το Μαλανδρίνο. 

48. Συνέντευξη του Παναγιώτη Καραχάλιου έτος γενήσεως 1927, στην 
ταβέρνα Ηλία Παπαλεξίου, στο Μαλανδρίνο, Μάρτιος 1991. 

49. Συνέντευξη του Αλέκου Παπαλεξίου έτος γενήσεως 1926 και Βιο-
λέττας Παπαλεξίου έτος γενήσεως 1922 συζύγου του, στην οικία τους 
στο Μαλανδρίνο, Χριστούγενα 1987. 

50. Συνέντευξη της Μαρίας Κ. Ρήγα έτος γενήσεως 1924 στην οικία 
της στο Μαλανδρίνο, καλοκαίρι 1987. 

51. Συνέντευξη του Παναγιώτη Τσιώτα, έτος γενήσεως 1910, στο κα
φενείο του Λευτέρη Παναγιωτόπουλου, στο Μαλανδρίνο, καλοκαίρι 1988. 

52. Συζήτηση στο ίδιο καφενείο στο Μαλανδρίνο, Ιούλιος 1989. 
Συμμετείχαν: 
Αικατερίνη Ελ.Παναγιωτόπουλου, έτος γενήσεως 1928 
Γεώργιος Βελλίας, έτος γενήσεως 1924 
Κων/νος Μολογιάννης του Αθ. έτος γενήσεως 1924 
Γεώργιος Δρόσος έτος γενήσεως 1926 
Ευστάθιος Λελίγγος, έτος γενήσεως 1931 
Νικόλαος Βελλίας, έτος γενήσεως 1924 
Λόλα Ρήγα, έτος γενήσεως 1930. 
Ηρακλής Σαλαγιάννης, έτος γενήσεως 1903 
Σπυρίδων Καρανάσος, έτος γενήσεως 1938, Γραμματέας της Κοινότη

τας Μαλανδρίνου. 

53. Συζήτηση στο ÎÔLO καφενείο Αύγουστος 1989. 
Συμμετείχαν: 
Κωνσταντίνος Ρήγας, έτος γενήσεως 1925 
Κωνσταντίνος Λελίγγος, έτος γενήσεως 1924 
Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, έτος γενήσεως 1920 
Ανδρέας Σοκοδήμος, έτος γενήσεως 1916 

54. Συζήτηση στο ίδιο καφενείο, καλοκαίρι 1990. 
Συμμετείχαν: 
Λάμπρος Τσιώτας, έτος γενήσεως 1904 
Δημήτριος Καραχάλιος, έτος γενήσεως 1916 

55. Συνέντευξη του Νικολάου Παναγιωτόπουλου, έτος γενήσεως 1927 
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στη ταβέρνα του στο Μαλανδρίνο, Πάσχα 1989. 

56. Συζήτηση στην οικία του Παναγ.Δ.Παναγιωτόπουλου στο Μαλε 
δρίνο, καλοκαίρι 1988. Συμμετείχαν: 

Γεωργία Δ.Καραχάλιου, έτος γενήσεως 1915 περίπου. 
Μαρία Κ. Παναγιωτοπούλου, έτος γενήσεως 1924 
Ευθυμία Π. Παναγιωτοπούλου, έτος γενήσεως 1920 
Παναγιώτης Δ. Παναγιωτόπουλος έτος γενήσεως 1924 
Δημήτριος Ι. Καραχάλιος έτος γενήσεως 1916. 

57. Συνέντευξη του Μιχάλη Κατράπα, έτος γενήσεως 1903 και τι 
Μαρίας Κατράπα, έτος γενήσεως 1905, στην οικία τους, στο Μαλανδρίν 
καλοκαίρι 1989. 

58. Το πρωτόκολλο αυτό αφορά παραγγελίες τραγουδιών στο χορ 
Έχουν καταγραφεί εκατόν είκοσι και πλέον ονόματα χορευτών με τ 
τραγούδια της προσωπικής τους επιλογής. 

59. α) Συνέντευξη της Μαρίας Κακοπούλου έτος γενήσεως 1920, σύζι 
γος του Σπύρου Κακόπουλου (απεβίωσε), οργανοπαίχτη στο σαντούρι κ< 
τραγουδιστής στην εν λόγω περιοχή. Η Μ. Κακοπούλου είναι και νύφ 
στην οικογένεια οργανοπαιχτών της οικογένειας Κακόπουλου και θυγε 
τέρα καταστηματάρχη της Σκαλούλας. Στη συνέντευξη συμμετέχουν KC 
οι αδερφές της: Χαρίκλεια Κουτσουρίδου, έτος γενήσεως 1919 και Πάρο 
σκευή Κακοπούλου έτος γενήσεως 1917. Η συνέντευξη έγινε στην οικί 
τους, στο χωριό Σκαλούλα, καλοκαίρι 1988, όπου διαμένουν από το Μάι 
περίπου μέχρι Οκτώβριο, λόγω σχεδόν ερήμωσης του χωριού. Το υπό 
λοιπό χρονικό διάστημα διαμένουν στην Αθήνα, από το 1965 και ύστερα. 

β) Συνέντευξη της Μ. Κακοπούλου στην οικία της στην Αθήνα. Αρχε 
1989. 

γ) Τραγούδια μαγνητοφωνημένα. Παίζει και τραγουδάει ο Σπύρος Κα 
κόπουλος. 

60. Συνέντευξη Αθανάσιου Κοκκαλιά, έτος γενήσεως 1905 περ., οργά 
νοπαίχτης στο λαούτο, στο Μαλανδρίνο, καλοκαίρι 1989. 

61. Συνέντευξη Γεωργίου Φλώρου, έτος γενήσεως 1924, οργανοπαί 
χτης στο βιολί. Η συζήτηση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια σεμιναρίου ποι 
οργάνωσα στο σωματείο, «Δόρα Στράτου - Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χο
ροί», Απρίλιος 1988. 

Πρωτόκολλα που αφορούν συνεντεύξεις, συζητήσεις με πρόσωπα anc 
χωριά της ευρύτερης περιοχής με σκοπό να καλυφθούν ανάγκες της έ
ρευνας. 
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62. α) Συνέντευξη του Ιωάννη Κούπα έτος γενήσεως 1917, οργανοπαί
χτης στο κλαρίνο, έπαιζε στη Δωρίδα. Γεννήθηκε και ενηλικιώθηκε στη 
Δρέμισσα Φωκίδας. Η συζήτηση έγινε στην οικία του, Αθήνα, Νοέμβριος 
1988. 

β) Συζήτηση με τον ίδιο, υπό τις ίδιες συνθήκες, αρχές του 1989. 

63. Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Μάρκου έτος γενήσεως 1935. Γεν
νήθηκε και ενηλικιώθηκε στο χωριό Κονιάκος Δωρίδας. Είναι μουσικολό
γος βυζαντινής και δημοτικής μουσικής. Εξετάζει το τραγούδι της Δωρί
δας μουσικολογικά. Η συνέντευξη έγινε σε κεντρικό καφενείο της Αθή
νας, χειμώνας 1988. 

64. Συνέντευξη της Τριάδας Κατράπα έτος γενήσεως 1935 περίπου. 
Γεννήθηκε και ενηλικιώθηκε στο χωριό Ποτιδάνεια Δωρίδας. Η συνέντευ
ξη έγινε στην οικία της στην Αθήνα. Είναι νύφη στο χωριό Μαλανδρίνο. 

65. Συνέντευξη της Ελένης Κέντρου, έτος γενήσεως 1926, από το 
χωριό Μακρινή Δωρίδας. Η συνέντευξη έγινε στην οικία της αδελφής της 
στο Μαλανδρίνο, αρχές 1987. 

66. Συνεντεύξεις κατ' επανάληψη με τον Παναγιώτη Φάκο έτος γενή
σεως 1935, οργανοπαίχτης στο κλαρίνο από το χωριό Σώταινα Δωρίδας. 
Διαμένει στο χωριό Πεντάπολη της εν λόγω περιοχής και παίζει κλαρίνο 
μέχρι σήμερα στα εξεταζόμενα χωριά. 

67. Συνεντεύξεις κατ' επανάληψη με τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη 
(Σάλπαρα) έτος γενήσεως 1938, οργανοπαίχτης στο κλαρίνο. Γεννήθηκε 
και διαμένει στη Βουνιχώρα Παρνασσίδας. Παίζει κλαρίνο μέχρι σήμερα 
στα εξεταζόμενα χωριά. 

68. Συνεντεύξεις με τον Ηρακλή Σαλαγιάννη, έτος γενήσεως 1903, στο 
καφενείο του Λευτέρη Παναγιωτόπουλου, καλοκαίρι 1988 και καλοκαίρι 
1989. 

Πρωτόκολλα που κρίθηκαν αναγκαία για την διεξαγωγή της εργασίας 

69. Στο πρωτόκολλο αυτό ανήκουν: Κασέτες μαγνητοφώνου με τρα
γούδια κρι εκφράσεις από γλέντια. 

70. Ταινίες βίντεο με χορούς και τραγούδια. Για τις ανάγκες της έρευ
νας δημιουργήθηκαν κατ' επανάληψη γλέντια, χοροί με αντίφωνο τρα
γούδι όπου συμμετείχαν υπερήλικες και μεσήλικες άνδρες και γυναίκες. 
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71. Φωτογραφίες. Το πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει ένα μεγάλο e 
ριθμό φωτογραφιών που σχετίζονται με το θέμα μας (από τέλη 19ου με 
χρι σήμερα). 

72. Μαγνητοφωνημένα τραγούδια του Θεόδωρου Καθαράκη έτος γε 
νήσεως 1923. Κατάγεται από το χωριό Καλλιθέα Δωρίδας. Είναι παντρε 
μένος στο χωριό Μαλανδρίνο Δωρίδας. 

73. Συνέντευξη και τραγούδια της Μαρίας Κοντό μίχου - Καμουτσή στ( 
χωριό Βραΐλα. έτος γενήσεως 1934. 

74. Συζήτηση με τον καταστηματάρχη κ. Παπαϊωάννου, στο Λιδορίκι 
1990. 

75. Συζήτηση με την Θεοδώρα Κλώσσα, σύζυγο κλαρινοπαίχτη, στο 
Λιδορίκι, 1990. 

76. Συζήτηση με την κ. Ματζαβά, 1988, στην Αμυγδαλιά, έτος γεννή
σεως 1908. 

77. Συζήτηση με τον τραγουδιστή Ευστάθιο Κάβουρα από την Κολο-
βάτα Φωκίδας. 

78. Συζήτηση με την τραγουδίστρια Σοφία Κολλητήρη από την Ελαία 
Δωρίδας. 

79. Συζήτηση με την τραγουδίστρια Κούλα Μαλακάση από την Βραΐλα 
Δωρίδας. 

80. Συζήτηση με την τραγουδίστρια Ελένη Λιάπη - Αναδιώτου από τον 
Κονιάκο Δωρίδας. 

81. Το πρωτόκολλο αυτό περιλαμβάνει τις απαντήσεις 120 ατόμων 
που αφορούν την παραγγελία τραγουδιού στο χορό. 

Σημείωση: Πέραν των προαναφερθέντων πρωτοκόλλων υπάρχουν στο 
αρχεω πληροφορίες από άτομα τα οποία δεν αναφέρονται για λόγους 
οικονομίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 





Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 

1. Τραγούδια σε σχέση με την εθιμική χορευτική ζωή και με τη διαδι
κασία μάθησης του χορού 

1.1. Τραγούδια "τραπεζιού" σε γλέντι που σχετίζονται με το κρασί 

1.1.1. 
Πολλά τραγούδια είπαμε, κάνα κρασί δεν ήπιαμε, 
είπαμε κι άλλα θα ειπούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε. 
Τα ποτήρια σία - σία κι άλλο μέσα στη μποτίλια, 
τα ποτήρια μας γιομάτα κι άλλο μέσα στην κανάτα. 

πρ. 69 

1.1.2. 
Το πίνει ο (τάδε) το κρασί, το πίνει, το πίνει,2 

το πίνει, το πίνει και στάλα δεν αφήνει, 
δώσ' του μια, μωρέ δώσ' του μια, δώσ' του μια να πάει κάτω 
δώσ' του μια να πάει κάτω για να βρει η κορφή τον πάτο. 

. πρ. 69 

1.2. Τραγούδια που σχετίζονται με τη λήξη του γλεντιού 

1.2.1. 
Ήρθε καιρός να φύγουμε μαρή Άννα, μαρή Άννα 
μαρή Άννα κι Αντριάννα στα σπίτια μας να πάμε. 
Στα σπίτια μας να πάμε μαρή Άννα, μαρή Άννα 

1. Το σύνολο των τραγουδιών που παρουσιάζονται αποτελούν καρπό της εν λόγω έ

ρευνας και επισημαίνουμε ότι απαιτείται ιδιαίτερη συστηματική επιστημονική έρευνα, εφ' 

όσων πολλά από αυτά τα τραγούδια βρίσκονται σε συλογές του ελληνικού δημοτικού τρα

γουδιού, στη δισκογραφία και σε συλογές δημοτικού τραγουδιού της Στερεάς Ελλάδας ό

πως: Μάρκου Κ , (1978), Δημοτικά Τραγούδια Κονιάκου Δωρίδας, σελ 52-273, επ. Μερλιέ 

Μ , (1931), Τραγούδια της Ρούμελης, Ιστ και Λαογρ Βιβλ: Αθήνα, σελ 3-95 και επ Σπαν-

δωνίδη Ειρ , 1939, Τραγούδια τηςΑγοριανής, Πυρσός: Αθήνα, σελ 4-153 

2 . Παραλλαγή αυτού του τραγουδιού στην επαρχία Δωρίδας όπως 

Το πίνει ο Αλκίδας το κρασί, το πίνει, το πίνει (δις) και στάλα δεν αφήνει 

Πιέτο Αλκίδα το κρασί, πιε το, πιε το και ξαναγιόμισέ το 

και ξαναγιόμισέ το, να βρεις το γείτονα σου, το Μήτσο που ειν' κοντά σου. 

Βλ Μέλπω Μερλιέ (1931) Τραγούδια της Ρούμελης, Σιδερή Αθήνα, σελ 90-91 

Σύμφωνα με την καταγραφή της Μ. Μερλιέ, το τραγούδι επαναλαμβάνεται και αλλά

ζει μόνο το όνομα του ατόμου προς το οποίο απευθύνονται οι τραγουδιστές Ετσι η προ

τροπή για να πιει κάποιος κρασί και να ξαναγεμίσει το ποτήρι απευθύνεται κάθε φορά και 

σε άλλο πρόσωπο, το οποίο κάθεται δίπλα στο αμέσως προηγούμενο. Στην προκειμένη 

περίπτωση δηλαδή, ο Αλκίδας γεμίζει το ποτήρι για να το πιει ο Μήτσος 
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μαρή Άννα κι Αντριάννα και μεις σας αγαπάμε. 
Απόψε να μη κοιμηθείς μαρή Άννα, μαρή Άννα 
μαρή Άννα κι Αντριάννα πάρα να περιμένεις. 
Γιατί άργησα στον καφενέ μαρή Άννα, μαρή Άννα 
μαρή Άννα κι Αντριάννα και στο τριανταένα. 
Για στρώσε όξω στην αυλή μαρή Άννα, μαρή Άννα 
μαρή Άννα κι Αντριάννα κι όξω στο περιβόλι. 
Να πέφτουν τ' άνθη απάνω μας μαρή Άννα, μαρή Άννα 
μαρή Άννα κι Αντριάννα τα μήλα στην ποδιά μας. 
Και τ' άγρια τριαντάφυλλα μαρή Άννα, μαρή Άννα 
μαρή Άννα κι Αντριάννα μέσα στην αγκαλιά μας. 

πρ. 69 

12.2. 
Τραπεζού 
Τώρα τα πουλιά τώρα τα χελιδόνια τώρα οι πε-μωρέ τώρα οι 
πέρδικες 
Τώρα οι πέρδικες συχνολαλούν και λένε ξύπν' αφέντη μου. 
Ξύπν' αφέντη μου, ξύπνα γλυκιά μ' αγάπη, ξυπν' αγκάλιασε. 
Ξύπν' αγκάλιασε κορμί κυπαρισσένιο κι άσπρο-νε λαιμό. 

πρ. 69 

1.3. Τραγούδια στο χορό της Α γάπης, το Πάσχα (πρώτες ώρες χορού) 

1.3.1. 
Τσάμικο 
Ορε τρεις αντρειωμένοι θέ(νε)λουνε να βγουν από τον Άδη. 
Τραβάτε αντρειωμένοι μου να βγούμε απάνω κόσμο, 
ένας να βγει την άνοιξη κι άλλος το καλοκαίρι 
κι ο τρίτος το χινόπωρο που είναι τα σταφύλια. 
Νια κόρη τους παρακαλεί τα χέρια σταυρωμένα. 
- Πάρτε μ'αντρειωμένοι μου για τον απάνω κόσμο 
- Δεν ημπορούμε λυγερή, δεν ημπορούμε κόρη, 
βροντομαχούν τα ρούχα σου κι αστράφτουν τα μαλλιά σου, 
βροντάν τα παπουτσάκια σου και μας άικούει ο Χάρος 
- Πάρτε με αντρειωμένοι μου να βγω στον πάνω κόσμο 
να πα να ιδώ τη μάνα μου αν θλίβεται γιά μένα ... 
- Κόρη μ' εσένα η μάνα σου στη ρούγα κουβεντιάζει. 
- Να ιδώ και τον πατέρα μου δεν θλίβεται για μένα; 
- Κόρη μου ο πατέρας σου στο καπηλειό και πίνει. 
- Να ιδώ και τ' αδερφάκια μου δεν θλίβονται για μένα; 
- Κόρη μου τ' αδερφάκια σου ρίχνουνε το λιθάρι. 
- Να ιδώ και τα ξαδέρφια μου δεν θλίβονται για μένα; 
- Κόρη μου τα ξαδέρφια σου μέσ' στο χορό χορεύουν. 
Κι η κόρη αναστέναξε από μέσ' από τον Αδη. 

πρ. 5 



1.3.2. 
Συρτοκούνητο 
Σήμερα μωρέ σήμερα, σήμερα Χριστός Ανέστη 
σήμερα Χριστός Ανέστη και ταχεία αληθώς Ανέστη 
σήμερα και οι παπάδες στέκονται σα Δεσποτάδες 

(ή με τις λαμπάδες) 
σήμερα τα παλληκάρια στέκονται σα τα λιοντάρια 
σήμερα και τα κορίτσια στέκονται σα κυπαρίσσα 
σήμερα και οι παντρεμένες στέκονται καμαρωμένες 

πρ. 24,5,30 

1.3.3. 
Τσάμικο 
Λάλα το κούκο μ' λάλατο, πέστο καϋμένε πέστο 
ακόμα τούτη τη Λαμπρή την άλλη ποιος το ξέρει 
αν θα γλεντήσουμε μαζί, ένας Θεός το ξέρει. 
Γλεντάτε νέοι το ντουνιά και τον απάνω κόσμο, 
να ήταν τα νιάτα τρεις φορές τα γέρατα καμίνια 
να γίνω δέκα οχτώ χρονών κι απάν' το εικοσένα. 

πρ. 24 

1.3.4. 
Κουνητό 
Αϊκούτε τ ι παράγγειλε ο κυρ - Βοριάς στο Μέγα 
Καράβια π1 αρμενίζετε καράβια που κινάτε 
για μπείτε στα λιμάνια σας γιατί θε να φυσήξω 
θε να τραβήξω ξάμηνους θε να τραβήξω χρόνους 
κι όσα καράβια τ' άκουσαν όλα λιμάνια πιάσαν 
του κυρ-Αντριά το κάτεργο μέσα βαθιά αρμενίζει. 
Δε σε φοβούμαι κυρ- Βοριά φυσήξεις δε φυσήξεις 
έχω κατάρτια ρούσβενα κι αντίνες ασημένιες. 
Έχω κι ένα ναυτόπουλο .... 

πρ.5 

1.3.5. -
Σαράντα δυο τουρκόπουλα τη Λάμπρω κυνηγούνε 
και στον Αη Γιώργη διάβαινε και όλο παρακαλώντα 
Αφέντ' Αη Γιώργη μ' γλύτω με απ' των Τούρκων τα χέρια 
Ανοίξανε τα μάρμαρα και μπήκε η Λάμπρω μέσα 
Θα φερ' οκάδες το κερί και λίτρες το λιβάνι. 

πρ. 5,6,69 

1.4. Τραγούδι για το χορό Πιπέρι 

Πως το τρί- μωρέ πως το τρί- (ή μωρέ ή κάβουρα) 
πως το τρίβουν το πιπέρι 
Πως το τρίβουν το πιπέρι του διαβόλου οι καλόγεροι 
(ή καλόγριες και καλόγεροι) 
Με τη μύτη τους το τρίβουν (ή το στουμπάνε) 



και το ψιλοκοπανίζουν 
(ή και το ψιλοκοπανάνε) 

Σηκωθεί- μωρέ σηκωθεί- σηκωθείτε ρε παιδιά 
σηκωθείτε ρε παιδιά φάτε φασούλια και κουκιά 
(ή σηκωθείτε παλληκάρια με σπαθιά και με κοντάρια, 

(ή ρουμελιώτικα λιοντάρια) 
Με το γόνα τους το τρίβουν και το ψιλοκοπανίζουν 
Σηκωθείτε ρε παιδιά.... 
Με του κώλο τους το τρίβουν και το ψιλοκοπανίζουν 
Σηκωθείτε ρε παιδιά... 

πρ. 69 

1.5. Τραγούδι για το χορό Σέλια 

Κουνητό 
Σέλια μωρέ σέλια, για περάστε, για περάστε 
για το στοίχημα θα χάστε 

πρ. 5,6 

Επαναλαμβάνεται η ίδια φράση συνέχεια κατά τη διάρκεια του 
χορού 

1.6. Τραγούδια που τραγουδιούνται κυρίως κατά τις Απόκριες. Επιλέ
ξαμε ορισμένα απ' τα τραγούδια τα οποία ονομάζουν "ξεσκέπα-γα" και 
τα οποία τραγουδούν συνήθως ηλικιωμένα άτομα. Στις Απόκριες τρα
γουδούν και τα σατιρικά τραγούδια (βλ. 3) 

Κουνητά 
1.6.1. 
Κάτω στην Αγια Βαρβάρα, είχα νια παλιά κουμπάρα 
κάθε βράδυ στην κουμπάρα, την παλιά μου φιλινάδα. 
Τυχιρός που ήμαν Θε μου, δε μι πιάσανι πουτέ μου 
κι μι πιάσαν νια βραδιά κι μου σπάσαν τα πλιυρά 
κι μι πιάσαν κι την άλλη κι μου σπάσαν του κιφάλι 

πρ. 31,69 
1.6.2. 
Σήμιρα είνι απουκρέβ, κάθοντι οι πούτσις μας ουρθές 
κι ταχιά είνι Δευτέρα, παίρνι τα μουνιά αέρα 

πρ.15 

1.6.3. 
Χουρεύου ιγώ κι ο τος μου, χουρεύ κι ου μανταλός μου 
χουρεύου ιγώ κι τη μου, χουρεύ κι του πουλί μου 

πρ.15 

1.6.4. 
Κόκκουρας ιλάλησε στου φούρνου τη κατσούλα 
μάστι γριές τα κόλια σας κουρίτσα τα μουνιά σας 

πρ.69 



1.6.5. 
Στης ακρίβειας του καιρό θέλησα να παντρευτώ 
και μου δώσαν μια γυναίκα πούτρωγε για πέντε δέκα 
και την πρώτη τη βραδιά, προβατίνα με δυο αρνιά 

πρ. 31 

Ι.ΖΣτιχάκια που απαγγέλλονται κατά τη διαδικασία του εθίμου 
(εκτός χορού) στα Ριζικάρια. 

1.7.1. 
Τι με κοιτάς, τι με κοιτάς, δεν είμαι ψάρι να με φας 
Να με διαλέξεις να μη με κακοπαντρέψεις 
είμαι καλό παιδί, να μη με καταστρέψεις. 

πρ. 36, 40 

1.8. Τραγούδι του δρόμου σε ονομαστικές γιορτές 

1.8.1. 
Α - μωρέ απ' τη γειτονιά σου βγαίνω, σ' άλλη γειτονιά πηγαίνω 
βρίσκω τσούπρες που κεντάνε, 
τσούπρες μωρέ τσούπρες που κεντάτε 
να μας μάθετε κεντίδια, να σας μάθωμε παιχνίδια. 

πρ. 20 

1.9. Αρραβώνας - γάμος 

1.9.1. Τραγούδι του δρόμου σε αρραβώνα 
Νερατζούλα φουντωμένη (δύο) πού 'ναι τ' άνθη σου νερατζούλα, 
πούναι τ' άνθη σου 
Πού είν' η πρώτη εμορφιά σου (ή ομορφάδα), πού ν' τα κάλλη σου. 
Φύσηξε βοριάς κι αγέρας και τα τίναξε 
Σε περικαλώ βοριά μου τράβα σιγανά (ή σιγαλά), 
ν' αρμενίσουν τα καράβια τα Ζαγοριανά, 
που' χουν μέσα παλληκάρια κι έμορφα παιδιά. 

κ.τ. 

1.9.2.Πρώτο τραγούδι τραπεζού σε αρραβώνα 
Άιντε ν'εμείς - μαρη ν' εμείς, εμείς εδώ δεν ήρθαμε, 
εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε 
Άιντε, παρά σας αγαπήσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε 
Άιντε, καλώς τα τα μπιρμπίλια μας που' ρθαν στη γειτονιά μας 
και λάλησαν και έβγαλαν το ντέρτι απ'την καρδιά μας. 

πρ. 69 

1.9.3. Τραγούδια σε προζύμια 

1.9.3.1. 
Τριών λογιών γαρύφαλλα σ' ένα ασημένιο τάσι 
τ' αντρόγυνο που γίνεται να ζήσει να γεράσει 
Τι ψιλό - ψιλό είν' τ' αλεύρι και αφράτο το προζύμι. 

πρ.19 
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1.9.3.2. 
Σαν ψιλό λιγνό είν' τ'αλεύρι και αφράτο το προζύμι. 
Άγουρος το κοσκινίζει και ξανθή τ' ανεβατίζει, 
πο' χει μάνα και πατέρα και αδέλφια και ξαδέρφια 

πρ. 21 

1.9.4. Τραγούδι στα προικιά 

1.9.4.1. 
Συρτό 
Λάτε γειτονοπούλες να τραγουδήσουμε 
την Κυριακή το γιόμα θα ξεχωρίσουμε. 
Γύρω γελούν τα δένδρα KL ανθίζουν τα κλαριά 
μοσχοβολάει η ρούγα και όλη η γειτονιά. 
Ψιλό μου κυπαρίσσι γέρνει η κορφάδα του 
και ποιος θα τη γλεντήσει την ομορφάδα σου 

πρ.19 

1.9.4.2. 
Άσπρη χιονάτη βαμπακιά που είχα στην αυλή μου 
τη σκάλιζα την πότιζα την είχα για δική μου 
κι 'ρθε ξένος πεντάξενος κι 'ρθε και μου την πήρε, 
αχάριανε το σπίτι μου ανάστησε η αυλή μου 

πρ.21 

1.9.5. Πρώτα τραγούδια τραπεζού στο γλέντι νύφης και γαμπρού 

1.9.5.1. 
Νια παρασκευή κι ένα Σαββάτο βράδυ 
Μάνα μ' έδιωχνε από τα γονικά μου 
κι ο πατέρας μου κι αυτός μου λέει φεύγα 
φεύγω κλαίγοντας φεύγω παραπονώντας, 
παίρνω ένα στρατί, στρατί το μονοπάτι 
το μονοπάτι μ' έβγαλε σ' ένα έρημο εκκλησάκι.... 

πρ. 24,5,69 

1.9.5.2. 
Μη με μαλώνεις μάνα μου και μη με παραπέρνεις 
Θα φύγω μάνα μ' και θα κλαις βαριά θ' αναστενάζεις 
σ' αφήνω γεια μανούλα μου και δώσ' μου την ευχή σου... 

πρ.24 

1.9.5.3. Στο γλέντι του γαμπρού 

Χαράματα στο γάμο σου, πρώτον να ξημερώσει 
σου δίνω γιε μου την ευχή και το σταυρό μου κάνω 
να ζήσεις χρόνους εκατό... 

πρ.21 



1.9.6.Πρώτα τραγούδια στο δρόμο πριν τη στέψη 

1.9.6.1 
Ας πα να ιδούν - ας παν να ιδούν τα μά- τα μάτια μου. 
Ας πα να ιδούν τα μάτια μου πώς τα περνάει γι' αγάπη μου. 
Μην ηυρ' αλλού κι αγάπησε και μένα μ' απαράτησε. 
Ποιος του είπε δεδρουλάκι μου δε σ' αγαπώ πουλάκι μου. 
Κι αν στου είπε ο ήλιος να μη βγει τ' αστρί να μη ξημερωθεί 
κι αν στου είπε το Ρηγόπουλο της παρπαριάς σκλαβόπουλο 
ή της Πάτρας τ' αρχοντόπουλο 

πρ. 69 

1.9.6.2. 
Μωρέ ξένος ήμουν κι ήρθα τώρα (δύο) 
κι απ' αλαργηνό χωριό έβγα να σε ιδώ (δύο) 
Τα σοκάκια δε γνωρίζω κινδυνεύω να χαθώ το κακόμοιρο 
(ή έβγα να σε ιδώ) 
Σού είπα πέτα αυτή ρόκα τ ι τα γνέθεις τα μαλλιά κόρη του παππά; 
Θα τα γνέσω θα τα υφάνω θα τα φτιάσω κεντηστά, βρε 
διαβολόσπαρμα 
Θα τα βάλω να χορέψω να σου κάψω την καρδιά, βρε παλιοκιαρατά 

κ.τ 

1.6.3 Όταν η πομπή με το γαμπρό πλησιάζει προς το σπίτι της νύφης 
Εβγα μπιρμπιλομάτα μου, έβγα μέσ' την αυλή σου 
χρυσά πλεξούδια σου 'φερα να πλέξεις τα μαλλιά σου 
βάνε κρασί στο μαστραπά και βγάντο στον αέρα 
αν δε το πιω την Κυριακή το πίνω τη Δευτέρα 

πρ. 24 

1.9.7.Τραγούδι στο στόλισμα της νύφης 

Στολίζεται νια μελαχροινή με τη μεσούλα τη λιανή, 
βάζει φορέματα χρυσά, βάζει ασήμια και φλουριά. 

πρ. 21 

1.9.8.Τραγούδι από συμπεθεριό του γαμπρού στο σπίτι της νύφης 

Map' μη σας κακοφάνηκε που 'ρθαμε στο χωριό σας 
Εμείς τη νύφη παίρνουμε και τό χωριό δικό σας. 

πρ. 24 

1.9.8. Τραγούδι που χορεύει η νύφη πριν τη στέψη 

Τσάμικο 
- Σου είπα μα- μωρέ μάνα μου 
σου είπα μάνα μ' πάντρεψε με, σπιτονοικοκυρεψέ με, 
και στα ξένα μη με δώσεις, μάνα μ' θα το μετανοιώσεις. 
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Γω στα ξένα θ' αρρωστήσω, τη μανούλα θα ζητήσω. 
- Μάνα έχεις την κουνιάδα και την πρώτη συνυφάδα. 
- Η κουνιάδα δεν αδειάζει, τη συν(υ)φάδα δεν τη νοιάζει. 

πρ. 33, 41, 5, 56 

1.9.9. Τραγούδια που χορεύει η νύφη μετά τη στέψη 

1.9.9.1. 
Τσάμικο 
Με τ' άσπρα σ' είδα σήμερα και πάψαν οι παλμοί μου 
σαν άγγελος μου φάνηκες να πάρεις την ψυχή μου... 

πρ. 69 

1.9.9.2. 
Τσάμικο 
Ποια είν' εκείνη η λυγερή που πάει στ' αμπέλι μοναχή 
Λούλουδα ματάκια μου, λούλουδα κρατάει στο χέρι, 
φέρνει τα μήλα στην ποδιά, τα κίτρα στο μαντήλι. 

πρ. 21 

1.9.9.3. 
Τσάμικο 
Στη Ρούμελη -γεια σας παιδιά -
στη Ρούμελη και στο Μωριά έχει κορίτσα λεβεντιά 
Ποια είν' εκείνη η κερασένια που μου' βαλε μεγάλη έννοια 
σα της κραίνω δε κοιτάζει, το μαντήλι κατεβάζει. 

πρ. 32 

1.9.9.4. 
Τσάμικο 
Εδώ σ' αυτή τη γειτονιά δεν πρέπει ναν' φεγγάρι 
μον' πρέπει νάχει συννεφιά κι ένα βαρύ σκοτάδι 
Γιατ' έχω την αγάπη μου που λάμπει σαν τον ήλιο. 

πρ.15 

1.9.10. 
Τραγούδι κατά την αναμονή νιόπαντρων και συμπεθεριού από άλλο 

χωριό 
Τι ν' άργησι το σμπεθερκό, γιε μ' τι ν' άργησι να έρθει 
και πολύ καλό να τ'ς έρθει. 
Μήπως το δρόμο χάσανε και δεν ξέρουν για να 'ρθούνε 
βγάτ' αγνάντια για να ιδούμε.' 
Το σμπεθερκό ξαγνάντιασε, γιε μ' κι 'ρχότι αράδα - αράδα 
γεια σ' καλή μου φιλενάδα. 
Μπροστά 'ρχονται τα νιόνυμφα παρά πίσω συμπεθέροι 
ελα δω χρυσό μου ιταίρι. 

πρ. 24 
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1.9.11. Πρώτα τραγούδια τραπεζού στο γλέντι μετά τη στέψη 

1.9.11.1. 
Καλά που τον πετύχαμε τούτον το νοικοκύρη 
με τα γλυκά του τα κρασιά, με το χρυσό τραπέζι 
Χριστός βλογάει τα κρασιά βλογάει και το τραπέζι 
Κι η Παναγιά η Δέσποινα βλογάει το νοικοκύρη 
βλογάει και τ' αντρόγυνου χρόνους πολλούς να ζήσει. 
Να ζήσει χρόνους εκατό κι εξάμηνα διακόσια 
να κάμουν γιους μαλάματα και γιους καπεταναίους 
να κλαίνε χώρες και χωριά, χωριά και βιλαέτια. 

πρ. 24, 30 

1.9.11.2. 
Ο ήλιος επαντρεύτηκε και πήρε το φεγγάρι 
εκάλεσε και στη χαρά συμπέθερους τ' αστέρια, 
τα σύναξε τους έστρωσε στρώμα για να καθήσουν 
τους έβαλε προσκέφαλο, τις ράχες ν' ακουμπήσουν 
τους έβαλε και τράπεζα τους κάμπους τα λουλούδια, 
τους έβαλε φαΐ να φαν' το μόσχο και τα άνθια, 
κρασιά τους έδωσε να πιουν θάλασσες και ποτάμια. 

πρ. 24 

1.9.11.3' Τραγούδι στο γλέντι γαμπρού - Σάββατο βράδυ 

Ου Γιάννης κάνει τη χαρά, χαρά τ' ανηψιδιού του 
τη γη του κόσμου κάλισι, τη γη τη ξακουσμένη 
το σταυραϊτό δε κάλισι, το δόλιο το μπραξέρη. 
Οταν συβάζαν του σουφρά, κι σήκουναν γιουμάτα 
τότι τουν εθυμήθηκαν, τρία πιδιά προυβόδσαν 
μι δυο ζυγιές νταούλια 
να παν να τουν ιφέρουν, του δόλιου του μπραξέρη. 
Γεια σου χαρά σου σταυραϊτέ, καλώς τα παλληκάρια 
Ουρίστι παρ' του κάλισμα. 
Όλοι καλούν Παρασκευή, πουλλοί Σαββάτου βράδυ 
κι μένα μι καλέσανι, την Κυριακή του Γιόμα. 

πρ. 15 

1.9.11.4. 
Γαμπρέ μ' το τριαντάφυλλο να μη μας το μαράνεις 
την κόρη που σου δίνομε να μη μας τη πικράνεις. 

πρ.20 

1.9.11.5. 
Καινούργιος γάμος γίνεται με γεια τους με γεια τους 
με γεια τους με χαρά τους καινούργιος είν' και πρώτος 
Τ' αντρόγυνο που γίνεται, να ζήσει να γεράσει 
....να ζήσει κι ο κουμπάρος 

πρ. 19 



Παραλλαγή 
Καινούργιος γάμος γίνεται με γεια σας με γεια σας 
κορίτσια στα δικά σας, παντρεμένοι στα παιδιά σας. 
Παρακαλούμε κυρ-γαμπρέ μια χάρη να μας κάνει 
τον κρίνο που σου δώσαμε να μη μας τον μαράνεις. 

πρ.24 

1.9.11.6. 
Κουμπάρε που στεφάνωσες τα δυο τα κυπαρίσσια 
να σ' αξιώσει ο Θεός να κάνεις και βαφτίσια. 

πρ. 19 

1.9.11.7. 
Σ' όσους γάμους κι αν επήγα, τέτοι' αντρόγυνο δεν είδα 
να 'νι η νύφη τρυγονάκι κι ο γαμπρός περιστεράκι 
και στης νύφης τη τσεμπέρα γράμματα είναι γραμμένα 
κι όποιος τα πρωταναγνώσει με τη νύφη θ' ανταμώσει 
κι ο γαμπρός τ' ανάγνωσε, με τη νύφ' αντάμωσε. 

πρ. 30,69 

1.9.12 Τραγούδι της Δευτέρας μετά το γάμο 

1.9.12.1. 
Κάντου κυρά μου κάντου 
ορθοκούκουνου κυρά μου (ή τουν ορθουκουκουνάτου) 
το σκατό σου και νυφάτο 

πρ. 5, 42 

Το τραγουδούσαν τρεις γριές στη νύφη, στο έθιμο για την αναζήτησ 
του ριζικού της νύφης, όπου το σχήμα του σκατού πρόδιδε καλή προκοπι 
της στο σπίτι ή όχι. Πρόκειται για την κατ' έθιμο κοπρομαντεία. 

1.9.12.2. 
Άιντι τρία ρόδια κρέμουντι 
στου γαμπρού τη βρακουζώνα 

πρ. 5 

Το τραγουδούν τη στιγμή "π' pivi του γαμπρό στου στρώμα, γα 
γουρ". 

1.10. Τραγούδια - ταρναρίσματα (ταχταρίσματα) 

1.10.1. 
Το πιδί μας θέλ(ει) χουρό,τα βιουλιά δεν είνι δω 
κι όποιους πάει κι τα φέρει πέντι τάληρα στου χέρι 
κι άλλα τόσα στου καρτέρι για του (τάδε) του χατήρ' 
ή για του παιδιού μου του χατήρ'. 

κ.τ 
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1.10.2. 
Χόρευι κυρά Σουσού κι έχε κι έννοια του σπιτιού. 

κ.τ 

1.10.3. 
Νταχτιρντί και νταχτιριντό του πιδί μου (ή του κουρίτσι μ') 
θέλει χουρό, τα βιουλιά δεν είνι δω. 

κ.τ 

1.10.4. 
Τανινί του λέγανι κι μου του παντρεύανι 
κι του δίνανι προικιά ένα κόσκινου φλουριά. 

κ.τ 

1.10.5. 
Τάρνανα κι τάρνανα, τάρνανα κι τάρνανα. 

κ.τ 

1.10.6. 
Τάριριριμ κι τάριριριμ, τάριριριμ κι τάριριρι. 

κ.τ 

1.10.7. 
Τάρνιτου κι τάρνιτου, τάρνιτου κι τάρνιτου. 

κ.τ 

Τραγούδια που συνηθίζονται για την χορευτική καλλιέργεια των 
παιδιών σε ρυθμό κουνητού και συρτού, γρήγορης ρυθμικής αγωγής. 

1.10.8. 
Τα 'θελε η μαμά σου τά 'θελες και συ 
τα σύκα, τα καρύδια και το γλυκό κρασί 

1.10.9. 
Όπαλα - όπαλα μου 'σπασες τα κόκκαλα 
μου 'σπασες τα κόκκαλα, με ξύλα και με ρόπαλα 
όπαλα - όπαλα, όπαλα και όπατις 
όπαλα και όπατις σκίστικι η παντόφλα της 
χάλασε κι η ρόμπα της. 
Την ευχή μου να 'χεις αργαλειό να μάθεις 
αργαλειό και μηχανή, για να σκάσουν οι οχτροί 
αργαλειό και μηχανή, για να ζήσουμε μαζί 

πρ. 2, 32, 69 
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2. Τραγούδια σε σχέση με το θεματολόγιο. 

Το περιεχόμενο των τραγουδιών είναι σημαντικής σημασίας θέμα τ< 
χορευτικού φαινομένου, διότι το τραγούδι ως γλωσσοποιημένη éKcppac 
σχετίζεται με τη χορευτική έκφραση, εφ' όσον ο χορευτής τραγουδώνκ 
και χορεύοντας περιγράφει με το σώμα του το τραγούδι και την ερμηνει 
που ο ίδιος αποδίδει. 

Παρουσιάζουμε ενδεικτικά τραγούδια τα οποία δείχνουν ως ένα βαθμ 
χαρακτηριστικά του περιεχομένου στην εν λόγω περιοχή. Εδώ οφείλου). 
να επισημάνουμε ότι δεν επιχειρείται κατηγοριοποίηση των τραγουδιώ' 
Προκειμένου όμως να δείξουμε θεματικές αναφορές των τραγουδιώ' 
παρουσιάζουμε για κάθε θέμα ενδεικτικά κάποια τραγούδια. Κρίνετ( 
σκόπιμο να τονιστεί εδώ ότι κάποιοι χορευτές συμβαίνει να έχουν ave 
πτύξει σχέση με ένα τραγούδι και να συγκινούνται και μόνο από μία λέξ 
που υπάρχει σε αυτό το τραγούδι. 

2.1. Τραγούδια τον ακριτικού κύκλου και ιστορικά (κλέφτικα και λτ{ 

στρικά). 
Τα τραγούδια τα οποία σχετίζονται με τη δράση των κλεφτών κάτι 

την Ελληνική Επανάσταση κατέχουν σημαντική θέση, εφ' όσον η συγκε 
κριμένη περιοχή αποτελεί κέντρο του κλέφτικου κινήματος. Τα κλέφτικι 
τραγούδια αναφέρονται σε επώνυμους κλέφτες - καπετάνιους, στη ζωι 
τους, στη λεβεντιά τους, στην παλληκαριά ανδρών και γυναικών και είνα 
τραγούδια κυρίως τραπεζού και τσάμικα. Επισημαίνουμε ότι τα τραγού 
δια τραπεζού σχετίζονται με το χορό εφ' όσον αποτελούν παράγοντε 
διαμόρφωσης της χορευτικής διαδικασίας. 

α) Ακριτικού κύκλου 
Τραπεζού 
Νια Παρασκευή κι ένα Σάββατο βράδυ... 

βλ. όπ. π. 1.9.5.1 

Τραπεζού 
Ο Γιάννος περνοδιάβαινε τη νύχτα τραγουδώντας 
ξυπνάει τ' αηδόνια απ' τις φωλιές και τα στοιχειά απ' τους βράχους 
ξυπνάει και μια δρακόντισσά στ' αντρός της την αγκάλη 
του δράκου κακοφάνηκι κι πάει να τούν(ι) φάει 
- Άσι μι δράκου μ' άσι μι κι πίσου θα γυρίσου 
σήμιρα είν' ου γάμους μου σήμιρα είν' η χαρά μου 
ταχειά κινάου κι έρχουμι μαζί με την καλή μου. 

πρ. 28, 32 
Το τραγούδι αυτό καταγράφηκε ως απαγγελία. 

Σαν έφεξε η χαραυγή πάν' τα πουλάκια στη βοσκή, 
παίρνω κι εγώ το Γρίβα μου να πάω να τον ποτίσω. 
Βρίσκω μια κόρη που 'πλυνε, τα ρούχα της λευκαίνει. 
Λίγο νερό της γύρεψα να πιω κι εγώ κι ο Γρίβας, 
σαράντα τάσα μού 'δώσε, τα μάτια της δε τά είδα 
και πάνω στα σαρανταδυό τα βλέπω δακρυσμένα. 
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- Τ' έχεις κόρη μου και κλαις και βαριαναστενάζεις; 
- Έχω τον άντρα μ' ξενητιά, λείπει δώδεκα χρόνια 
κι αν δε βρεθεί κι αν δε φανεί καλόγρια θα γένω. 
- Κόρη εγώ είμαι ο άντρας σου, εγώ και ο καλός σου. 
- Πες μου σημάδια του σπιτιού και τότε να πιστέψω. 
- Έχεις ελιά στην πόρτα σου και κλήμα στην αυλή σου. 
- Διαβάτης ήσουν, πέρασες τα είδες και τα λέγεις. 
Πες μου σημάδια του κορμιού και τότε να πιστέψω. 
- Έχεις ελιά στη μέση σου κι ελιά μεσ' στο βυζί σου. 
Και τότε τον αγκάλιασε και τον γλυκοφιλούσε. 

Τσάμικο 
Τραβάτι αντρειωμένοι μου... βλ. όπ. π. παραρτ. τραγ. 1.31 

β)Σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση και τους κλέφτες. 

Τραπεζού 
Ωρέ τι καπετάνιος είσ' εσύ δε ρίχνεις δυο ντουφέκια 
να συναχτούν τ' ασκέρια μας, να ιδούμε ποιος μας λείπει. 
Δεν λείπ' ένας δεν λείπουν δυό, δε λείπουν τρεις και πέντι 
μας λείπουν κάνια 'ξηνταριά κι ου Διάκους ου λιβέντις, 
στην Αλαμάνα πουλιμάει μι δικουχτώ χιλιάδις... 

πρ. 32 
Τσάμικο 
Ωρέ τ' Αντρούτσου η μάνα χαίρεται του Διάκου καμαρώνει 
γιατ' έχουν γιους αρματωλούς και γιους καπεταναίους, 
Αντρούτσος φλάει τη Λειβαδιά, Διάκους την Αλαμάνα 

κ.τ 

Τραπεζού 
Ωρέ - Σήκω σ' απάνω Γιάννο μου και μη βαριοκοιμάσαι 
βρέχει ουρανός και βρέχεσαι, χιονίζει θα κρυώσεις 
θα σου βραχούνε - Γιάννο μ' - τ' άρματα και τα χρυσά κουμπιά σου 
και τ' ασημένιο σ' Γιάννο μ' το σπαθί κι αυτό θα σου σκουριάσει. 

πρ. 28, 32 

Τραπεζού 
Ωρέ βγήκεν ο ήλιος κόκκινος και το φεγγάρι μαύρο 
κι ο λαμπερός αυγερινός που πάει να βασιλέψει. 
Πες μας καημέν' αυγερινέ κάνα καλό χαμπέρι: 
Το Λεπενιώτη βάρεσαν. 

πρ. 32, 69 
Τσάμικο 
Ποιος είναι άξος στη θάλασσα αμπέλι να φυτέψει 
και καβαλάρης στ' άλογο να πάει να το κλαδέψει; 
- Μα 'γω 'μ α ι άξα στη θάλασσα, αμπέλι να φυτέψω 
και καβαλάρης στ' άλογο να μπω να το κλαδέψω. 
- Σένα σου πρέπει, μάτια μου, να τρως με το Δεσπότη 
και να σου παραστέκονται παπάδες κι επίτροποι. 



Σένα σου πάει λυγερή καρέκλα διαμαντένια, 
να κάτσεις να χτενίζεσαι με ασημένια χτένια, 
να σε ποτίζουνε νερό με τη χρυσή την κούπα, 
να 'χεις κρεβάτια ασημικά, στρώματα μεταξένια, 
αστραφτερά παπλώματα, προσκέφαλ' ασπρισμένα. 
- Δε μου ταιριάνε σταυραϊτέ, σκουτιά ασπροβολημένα. 
Μένα μου πάνε σταυραϊτέ τα κλέφτικα σερέτια. 
Να 'χω κονάκι τις σπηλιές, σεργιάνι τα καρτέρια 
και το σπαθί προσκέφαλο και στρώμα τα τουφέκια. 

πρ. 26 

Τραπεζού 
Λάλα το κούκο λάλα το, πέστο καημένε πέστο 
ακόμα του' την άνοιξη και τούτο καλοκαίρι 
θέλω να πάγ' αρματωλός, θέλω να πάγω κλέφτης 
να βγω στης Γούρας τα βουνά στα κλέφτικα λημέρια 
για να σφυρίζω κλέφτικα, όπως σφυράν οι κλέφτες 
να μάσω τα μπουλούκια μου που τα 'χω σκορπισμένα. 

πρ. 24 

Τραπεζού 
Σα πήρα έναν ανήφορο, Τούρκοι με κυνηγάνε 
Τούρκοι βαστάτε τ' άλογα λίγο να ανασάνω 
να χαιρετίσω τα βουνά και τις κοντοραχούλες 
ν' αφήσω διάτες στα παιδιά και στους καπεταναίους, 
φωτιά να βάλουν στην Τουρκιά, στους άπιστους εχθρούς μου, 
ελεύθεροι να μείνουμε ... 

πρ. 26 

Τραπεζού 
Καλά τρώμε και πίνουμε και ψιλοτραγουδάμε 
δε κάνουμε κι ένα καλό, καλό για την πατρίδα 
να πάμε να φυλάξωμε στης Άρτας το γιοφύρι 
που θα πέρασ' ο Αλή Πασάς με τους αλυσομένους 
να κόψουμε τα σίδερα, να φύγουνε οι κλέφτες 
οι κλέφτες και ο αρχηγός ο Λάμπρος ο Τζαβέλας 
αυτός θα σβήσει την Τουρκιά. 

πρ. 26 

Τραπεζού 
Αντρούτσο μ' που ξεχείμασες το φετινό χειμώνα 
που ήταν τα χιόνια τα πολλά και τα πολλά χαλάζια; 
- Στην Πρέβεζα ξεχείμασα μεσ' στα ψηλά σεράγια, 
είχα συντρόφους διαλεχτούς από το Λιδορίκι, 
είχα το Διάκο αρχηγό, το Δήμο για ταμπούρι 
και το Θανάση στρατηγό, το πρώτο παλληκάρι. 

πρ. 24 



Τραπεζού 
Ακόμα τούτ' την άνοιξη, τούτο το καλοκαίρι 
θέλω να γίνω αρματωλός, αρματωλός και κλέφτης, 
να βγω στης Γκιώνας τα βουνά και στα ψηλά Βαρδουσία, 
να σμίξω με του Κωσταντή, τους δόλιους τους ΓιΆνναίους 
για να σφυρίξω κλέφτικα, όπως σφυράν οι κλέφτες 
να πάω με τα κλεφτόπουλα να κάτσω καραούλι. 

πρ. 29, 26 

Τραπεζού 
Θεέ μου παντοδύναμε, μεγάλο είν' τ' όνομα σου 
κάνε τη νύχτα ξαστεριά, τη μέρα ρίξε αντάρα, 
έχω λημέρια να διαβώ, ταμπούρια να περάσω, 
να πάω να βρω τους φίλους μου το Φώτη το Τζαβέλα, 
αυτός που είναι αρχηγός στ' απάρθητο το Σούλι. 

πρ. 32, 26 

Τσάμικο 
Γρίβα μ' σε θε-γεια σου Γρίβα μου 
Γρίβα μ' σε θέλει ο Βασιλιάς, όλος ο κόσμος και ο ντουνιάς 
Τι να με θέλει ο Βασιλιάς (ή ο κιαρατάς) 
όλος ο κόσμος κι ο ντουνιάς 
Μη να με θέλει για καλό ν' αλλάξω και να στολιστώ. 
Γρίβα μ' σε θέλει για καλό για να σε κάνει στρατηγό. 

Τραπεζού 
Του Κίτσου η μάνα κάθονταν στην άκρη στο ποτάμι 
με το ποτάμι μάλωνε και το πετροβολούσε. 
- Ποτάμι μ' για λιγόστεψε, ποτάμι μ' στρίψε πίσω, 
για να περάσ(ω) αντίπερα, πέρα στα κορφοβούνια, 
πο 'χουν οι κλέφτες σύναξη κι όλοι οι καπεταναίοι, 
έχουν αρνιά και ψήνονται κι ολόπαχα κριάρια. 

κ.τ. 

γ) Σχετικά με το κίνημα των ληστών 
Τσάμικο 
Μας πήρ' η μέρα κι η αυγή, γεια σου Νταβέλη αρχιληστή 
γιε μ' το δόλιο μεσημέρι, Κακαράπη και Νταβέλη 
και πού θα λημεριάσουμε Νταβέλη θα μας πιάσουνε 
πού θα κάνουμε λημέρι Κακαράπη κι Νταβέλη 
Στο Ζεμενό θα πιάσουμε Νταβέλη θα μας πιάσουνε 
και 'κει θα κάνουμε Λαμπρή, γεια σου Νταβέλ(η) αρχιληστή. 

πρ. 24, 31, 30 
Τραπεζού 
Μην τον είδατε - γέρο Λίγκο - μην τον είδατε το Λίγκο 
το λεβέντη τον αρχιληστή 
Ψες τον είδαμε σε μια ψηλή ραχούλα πο 'τρώγε 
κι έψηνε αρνιά και γουρνοπούλες 
και παλιό κρασί το κερνάγανε πέντ' έξι βλαχοπούλες 
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κι η μικρότερη η εμορφότερη κρυφά τον κουβέντιαζε: 
- Δε παντρεύεσαι - γέρο Λίγκο - δε παίρνεις βλαχοπούλα 
σα κι εμενανε 

πρ. 24 

Τραπεζού 
Γεράνιασαν τα μάτια μου τη στράτα γκιζιρώντας, 
τους στρατοκόπους να ρωτώ και να τους κουβεντιάζω: 
- Μην είδατε το γιόκα μου, το μοναχό παιδί μου; 
- Εχθές, προχθές τον είδαμε μέσ' στης Βελάς τον κάμπο, 
αντάμα μ' ένα φίλο του και με τ' άλογα τους 
που πήγαιναν για μακριά για τ' αλαργινά χωριά. 
Μαύρα πουλιά τους τρώγανε, άσπρα τους τριγύριζαν. 
Κι ένα πουλί, καλό πουλί, κάθεται και τους κλαίει. 
- Δε στο 'πα 'γω Γιαννάκη μου, δε στο 'πα 'γω παιδί μου, 
αυτού που μπαίνεις και φιλείς, φιλείς τα μαύρα μάτια 
θα σε σκοτώσουνε κρυφά και θα σε θανατώσουν. 

2.2 Τραγούδια σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. 

Τραπεζού 
Θεέ μου παντοδύναμε, μεγάλο είν' τ'όνομά σου 
κάνε τη νύχτα ξαστεριά, τη μέρα ρίξ' αντάρα 
έχω λημέρια να διαβώ καρτέρια να περάσω 
κι οσ' είστε φίλοι μπιστικοί, όλοι μαζί μου λάτε 
έχω αρνιά που ψήνονται κι ολόπαχα κριάρια... 

πρ. 32 

Κουνητό 
Σήμερα Χριστός Ανέστη 

βλ. όπ. π. παραρτ. τραγ. 1.3.2 

Τραπεζού 
Παιδιά μου μη μ' αφήνετε στον έρημο τον τόπο 
για πάρτε με και σύρτε με ψηλά στη κρύ(γ)ια βρύση 
που 'ναι τα δέντρα τα δασά τα πυκναραδιασμένα 
κόψτε κλαριά και στρώστε μου και βάλτε με να κάτσω 
και φέρτε το πνευματικό να με ξιμολογήσει 
για να του πω τα κρίματα όσ' έχω καμωμένα 
δώδεκα χρόνια αρματωλός, σαράντα χρόνια κλέφτης. 

πρ. 24 

Τραπεζού 
... Χριστός βλογάει τα κρασιά, βλογάει και το τραπέζι... 

βλ. όπ .π. παραγ. τραγ. 1.9.11 

Συρτό 
Δε πας Γιωργή μ' (το μελαχροινό) 



δε πας Γιωργή μ' στην εκκλησιά, δε πας να μεταλάβεις 
δε πάω μάνα μ' στην εκκλησιά, δε πάω να μεταλάβω 
εχ' αμαρτία απ' το στρατό στου πόλεμο που πήγα 
όλοι δένανε τ' άλογο, σε δένδρινο κλωνάρι 
πήγα και γω και το 'δεσα σε μαυρομάτας πόρτα. 

2.3. Τραγούδια όπου η φύση προσωποποιείται και συμβολοποιείται 

Σ' ένα μεγάλο αριθμό τραγουδιών εμφανίζεται η φύση να κλαίει, να 
συνομιλεί, να χαίρεται, να πονάει. Πρόκειται για σημαντικό θέμα της 
ποιητικής τέχνης του ελληνικού λαού. Αναφέρουμε ένα μικρό αριθμό 
τραγουδιών ως παράδειγμα: 

Τραπεζού 
Ποιος είδε τέτοιο θάμασμα, παράξενο μεγάλο 
να κουβεντιάζουν τα βουνά με τις κοντοραχούλες 
η Λιάκουρα της Λειβαδιάς κι η Γκιώνα των Σαλώνων 
και τα Βαρδουσία τα ψηλά κι η παλιό - καταβόθρα (ή πουτάνες κατα

βόθρες) 
που σώσανι την κλεφτουργιά, τους κλέφτις Αντρουτσαίους 
το Δρόσο του πιρήφανου... 
(ή που σώσατι τη κλεφτουργιά, τους καπετάνιους όλους 
και τον Ηλιά απ' τη Βίδαβη, το πρώτο παλληκάρι 
nou είχε πέντε αδερφές, όλες χαροκαμένες, 
οι δυο τον κλαίνε το πρωί, οι τρεις το μεσημέρι 
κι απάν' στο γύρμα του ηλιού, τον κλάίν' κι οι πέντε αντάμα). 

πρ. 32,24,26,29,30,5 

Τραπεζού 
Κλαίνι τα μαύρα τα βουνά, παρηγοριά δεν έχουν 
δε κλαίνι για του ψήλουμα, δε κλαίνι για τα χιόνια 
μόν' κλαίνι για την κλεφτουριά και για τους τσελιγκάδες 
τ' αφήσανι κι φύγανι κι αυτά παραπουνιόντι 
μείναν οι στρούγκις μουναχές κι τα σκυλιά ουρλιάζουν. 

πρ. 24, 32 

παραλλαγή 
. μον' κλαίνι για την κλεφτουριά τα έρημα λημέρια 
η κλεφτουριά τ'αρνήθηκε και ροβολάει στους κάμπους, 
η Γκιώνα λέει στη Λιάκουρα κι η Λιάκουρα στη Γκιώνα 
ρήμαξαν τα γιατάκια μας τα κλέφτικα λημέρια 
κι ,αναστενάζ ο ελατός. πρ. 24 

Τσάμικο 
Βουνά μ' μην καμαρώνεστε, μη τό'χετε καμάρι 
γιατί βουνό ήμαν νια βολά ψηλότερ' από τ' άλλα, 
είχα σαράντα δυο κορφές κι εξήντα δυο ραχούλες 
κάθε κορφή και φλάμπουρο κάθε βρύση και κλέφτης. 

κ.τ 
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Τσάμικο 
Τ έχουν οι κάμποι και βογγούν (μωρ' Αράπη) και τα βουνά και τρίζουν 
Ωρέ Γιοσούφ Αράπης πολεμάει με δυο με τρεις χιλιάδες 
Πέφτουν τα βόλια σα βροχή γιε μ' κι οι σφαίρες σα χαλάζι. 

κ.τ. 

Συρτό 
Όλα τα πουλάκια ζυγά-ζυγά, τα χελιδονάκια ζευγαρωτά 
το έρημο τ' αηδόνι το μοναχό, περπατεί στους κάμπους με τον αετό, 
περπατεί και λέγει και μολογεί άνδρα μου πολίτη πραματευτή: 
- Πες μας πού την ηύρες αυτή τη νια, την ξανθομαλλούσα την Πατρι 
νιά; 
- Απ' τα ξένα ερχόμουν κι απ' τα νησιά κι απ' τη γειτονιά της επέρα 
σα. 
Τα βασιλικά της επότιζε, τις μαντζουρανούλες εδρόσιζε 
της γύρεψα ένα κλώνο και μούδωσε, της είπα κι ένα λόγο και τ'ς άρε 
σε. 

κ.τ 
Τσάμικο 
Ενας αετός καθότανε στον ήλιο και λιαζότανε 
και τσίμπαγε τα νύχια του, βρε τα νυχάκια του 
- Νύχια μου και νυχάκια μου και νυχοποδαράκια μου, 
την πέρδικα που πιάσατε να μη τηνε χαλάσετε. 

κ.τ 
Συρτό 
Περδικούλα ημέρευα κι αυτή αγριευότανε 
μια Κυριακή πρωΐ-πρωΐ την άκουσα να κελαηδεί 
- Πέτα περδικούλα μου κι έλα στην αγκάλιούλα μου 
- Τι καλό να θυμηθώ για να πετάξω και ναρθώ 

κ.τ 
Τσάμικο 
Αγγινάρα με τ' αγκάθια και με τα λελούδια τ' άσπρα 
μη παραμυρίζεις τόσο και με κάνεις και νυχτώσω. 
- Κι αν νυχτώσεις παλληκάρι κάτσε νάβγει το φεγγάρι, 
να σε ιδώ να σε γνωρίσω και να γλυκορωτήσω: 
Από τ ι συριά κρατιέσαι κι όλο σειέσαι και λυγέσαι 
- Είμ' από σόι κι από φάρα κι από λεμονιάς κλωνάρα 

κ.τ 

2.4. Τραγούδια που αναφέρονται στη φιλοξενία 

Τραπεζού 
Σε τούτη τάβλα που 'μαστέ σε τούτο το τραπέζι, 
τον Αγγελο φιλεύουμε και το Χριστό κερνάμε 
και την Παρθένα Παναγιά διπλά την προσκυνάμε 
να μας χαρίσει τα κλειδιά, κλειδιά του Παραδείσου. 

πρ. 69 



Τραπεζού 
Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε 
παρά σας αγαπήσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε 
- Καλώς τα τα μπιρμπίλια μας πούρθαν στη γειτονιά μας 
και λάλησαν και έβγαλαν το ντέρτι απ' την καρδιά μας 

κ.τ 

Τραπεζού 
Καλά που τον πετύχαμε τούτον τον νοικοκύρη 
με τα γλυκά του τα κρασιά, με τα χρυσά τραπέζια. 
Χριστός βλογάεί το κρασί, βλογάει και το τραπέζι. 
Φάτε και πιέτε ρε παιδιά χαρείτε να χαρούμε 
τούτον το χρόνο τον καλό, τον άλλον ποιος τον ξέρει 
αν ζούμε αν πεθάνουμε για σ' άλλον κόσμο πάμε. 

πρ. 69 

2.5. Τραγούδια που αναφέρονται σε πόλεις, χωριά και κατοίκους του 
νομού Φωκίδας και της ευρύτερης περιοχής. 

Τσάμικο 
Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά, Μαρία Πενταγιώτισσα, Πενταγιώτισ 
σα, 
και στο Χρυσό κριάρια, μαρή δασκαλοπούλα. 
Και στης Μαρίας την ποδιά, Μαρία Πενταγιώτισσα, Πενταγιώτισσα 
σφάζονται παλληκάρια, μαρή δασκαλοπούλα. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Στο Γαλαξείδι - μαύρα μου μάτια - στο Γαλαξείδι πέρασα 
στο Γαλαξείδι πέρασα τα νιάτα μου τα γλέντησα. 
Με μια Γάλα - μαύρα μου μάτια - με μια Γαλαξειδιώτισσα 
με μια Γαλαξειδιώτισσα που μ' έκανε κι αρρώστησα. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Για μια μικρή - γεια σας παιδιά - για μια Λιδορικιώτισσα 
για μια Λιδορικιώτισσα πολλούς καϋμούς απόχτησα. 
Πάρα πολύ - γεια σας παιδιά - πάρα πολύ την εζήλεψα 
πάρα πολύ την εζήλεψα στη μάνα της την εγύρεψα. 
Κι αυτή δε θέλει - γεια σας παιδιά - κι αυτή δε θέλει να μου τη δώσει 
κι αυτή δε θέλει να μου τη δώσει ο καϋμός της θα με λιώσει 

κ.τ 

Τσάμικο 
Κατακαϋμένη Αράχωβα Νταβέλη Νταβέλη 
γιε μ' μωρέ Χρήστο Νταβέλη. 
Τους κλέφτες που τους έχουνε Νταβέλη Νταβέλη 
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γιε μ' και τους καπεταναίους, μωρέ Χρήστο Νταβέλη. 
Στο Ζεμενότους έχουνε Νταβέλη Νταβέλη ... 

κ.τ 

Τσάμικο 
Εσείς πουλιά του κάμπου (δύο) και της Ρούμελης 
δόλια η μάνα και της Ρούμελης. 
Αυτού ψηλά που πάτε για χαμηλώσετε. 
Γράμμα έχω να σας δώσω γράμμα και γραφή 
να ειπείτε στην καλή μου, πως 'γω παντρεύτηκα 
και πήρα για γυναίκα μιας χήρας μάγισσα. 
Οταν κινάγω να 'ρθω χιόνια και βροχές 
ξαναγυρίζω πίσω, ήλιος ξαστεριές. 

πρ. 71, 32, 67 

Συρτό 
Για μια Γαλαξειδιώτισσα κι απάνω μαχαλιώτισσα 
δέρνει τη θυγατέρα της κρυφά απ' τον πατέρα της. 
- Ωρέ τ ι με δέρνεις μάνα μου κρυφά 'πό τον πατέρα μου. 
- Μαρή πουν' τα δαχτυλίδια σου τ' ασημοσκουλαρίκια σου. 
- Μάνα μ' ο Γιώργης τα φορεί απ' την απάνω Κυριακή 

κ.τ 

Τραπεζού 
Κίτρινη κλαίει η Λειβαδιά στα μαύρα είναι ντυμένη 
κλαίει για το Σωτήρχαινα της Λειβαδιάς καμάρι 
πάνε να τον κρεμάσουνε στης Αίγινας τα πεύκα. 
Έβγα μανούλα μ' να με ιδείς και να με καμαρώσεις 
το πώς με πάει η Αρβανιτιά στα σίδερα δεμένο, 
χίλιοι με παν' από μπροστά και δυο χιλιάδες πίσω. 
Έβγα μανούλα μ' να τους πεις να τους παρακαλέσεις 
να μη με παν' από χωριά μούδ' από πολιτείες 
γιατ' έχω εχθρούς και χαίρονται φίλους και με λυπούνται 
έχω και μια αγαπητικιά και δε της πάν' τα μαύρα. 

πρ. 32, 29 

2.6. Τραγούδια που αναφέρονται στην ενδυμασία. 

Τραπεζού 
Γιάννη μου τ ι τα φόρεσες τα γιορτινά τα ρούχα 
μήπως σε γάμο Θέλα πας μήπως σε πανηγύρι 
ούτε σε γάμο Θέλα πάω, ούτε σε πανηγύρι 
θα πάω στη Κουντοβάζενα που είναι δημοπρασία 
για να προστέσω τα χωριά 

πρ. 24 

Τσάμικο 
Απάνω πάει το νερό και κάτω πάει τ' αυλάκι 



και πέρα πάει η Παρασκευή με τ' άσπρο της φακιόλι 
κι οσ' άρχοντες την είδανε όλοι κοντά της πάνε. 
Την είδε ο διάκος κι έσφαλε κι ένας παπάς εσφάγη. 
Την είδε κι ένας γούμενος τα ράσα του ξεσκίζει 
και στο μπαρμπέρι έτρεξε για να τον μπαρμπερίσει: 
- Μπαρμπέρι, μπαρμπερίσε με, κόψε μου τα μαλλιά μου, 
σύρτε ιερά μ' στους ουρανούς και σεις κεριά σβηστήτε, 
εγώ θα πάω να παντρευτώ θα πάω με τους λεβέντες. 

πρ. 24 

Συρτό 
Της Γαλανής το φόρεμα της ρούσας το φουστάνι 
πέντε ραφτάδες Ρήνα μου, να ζήσεις Κατερίνα μου 
πέντε ραφτάδες ράβανε και πέντε μαθητούδια 
ράβαν και τραγουδάγανε της Ρήνας το φουστάνι 
το φόρεμα που φκιάνομε με γεια να το φορέσεις. 

πρ.24 

2.7. Τραγούδια που αναφέρονται στο χορό 

Τσάμικο 
Ν' ανοίξω τ' αχειλάκι μου να ειπώ ένα τραγουδάκι 
να νοστιμίσει ο χορός, να νοστιμίσ' το γλέντι 
χορεύουν νέοι και γλεντούν κι οι γέροι καμαρώνουν 
χορεύει κι ένας γέροντας πηδά(γ)ει σαν ελάφι. 
Τράβα ρε γέρο το χορό τράβα καμαρωμένα 
τράβα και πήδα νια βολά τη γης να τη βουλιάξεις 
τα νιάτα σου να θυμηθείς, τα γέρα να ξεχάσεις 
τα νιάτα σου τα γλέντησες κι ακόμα τα γλεντά(γ)εις. 

πρ.24, 30, 31 

Συρτό 
Όρκο έχω καμωμένο στο χορό για να μη μπαίνω 
και τον όρκο θα πατήσω και θα μπω να τραγουδήσω. 
Δυο πουλάκια τα καϋμένα πάνε κι έρχονται σε μένα 
το 'να το ταΐζω μέλι τ' άλλο ζάχαρη τριμμένη. 

κ.τ 

Κουνητό 
Πυργιαννιώτικος χορός, Πύργιαννιές χορέβαν μπρος 
και στην άκρη του γιαλού φίλησα νια Πυργιαννιού 
κι ήταν ο άντρας της εκεί, του κακοφάνηκε πολύ. 
- Μη σου κακοφάνηκε, φιλί ήταν και δε φάνηκε 
τα παπούτσια που φορώ, δε μου τα 'φερες εσύ 
τα 'φεραν οι φίλοι μου, που φιλούν τα χείλη μου. 

πρ.24 

Τσάμικο 
Ενας λεβέντης χόρευε σε μαρμαρένιο αλώνι 



κι η κόρη που τον αγαπά κι η κόρη που τον θέλει 
από μακριά τον χαιρετάει κι από κοντά του γνέφει 
- Πού ήσουν εψές λεβέντη μου, πού ήσουν προψές το βράδυ 
- Εψές ήμαν στη μάνα μου, προψές στην αδερφή μου 
κι απόψε στο σπιτάκι μας να κοιμηθούμ' αντάμα. 

κ.τ 

Συρτό (καγκέλι) 
Πέρα θε - να ζήσεις Παναγιούλα μου 
Πέρα θέλω να περάσω το χορό σας να χαλάσω 
που χορεύει η μια κι η άλλη, νια μικρή και νια μεγάλη, 
που χορεύει νια μικρούλα, τ' όνομα της Παναγιούλα 
πο 'χει τα μαλλιά μετάξι και πλεμένα με την τάξη 
ρίξε τα μαλλιά σου πίσω να σε ιδώ να σε γνωρίσω. 
Τα μαλλιά της κεφαλής σου νοστιμάδα στο κορμί σου 
(ή νοστιμίζουν το κορμί σου). 

κ.τ 

Τσάμικο 
Πρωτομαγιά μου τα 'ριξες τα μάγια και με μάγεψες 
και μ' έχεις κάνει σα τρελό, κόρη που σέρνεις το χορό. 
Είσαι κοπέλα λυγερή, αρχόντισσα μελαχροινή 
θα 'ρθώ μια μέρα να σε ιδώ στ' αγαπημένο σου χωριό 
συ θα με παρηγορήσεις και τα μάγια θα μου λύσεις. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Ιτιά, ιτιά λουλουδιασμένη, σ' όλο τον κόσμο ξακουσμένη 
Ιτιά, ιτιά μοσχοϊτιά μαράζι μού 'χεις στην καρδιά 
Ιτιά, ιτιά μέσα στο ρέμα σε αγαπώ δεν είναι ψέμα 
στη Ρούμελη μωρέ παιδιά (ή και στο Μωριά) όλοι χορεύουν την ιτιά. 
Για ιδές τηνε τη λεβεντιά πώς μας χορεύει την ιτιά 
για ιδές τηνε για ιδές τηνε, ήλιε φεγγάρι ιδές τηνε. 

κ.τ 

Κουνητό 
Εδώ ειν' ισάδια για χορό κι αέρας για τραγούδια 
εδώ χορεύουν όμορφες, χορεύουν μαυρομάτες 
χορεύουν καπετάνισσες κι όλοι καπεταναίοι 
χορεύουν τα κλεφτόπουλα με τα σπαθιά ζωσμένα. 
Συρτό 
Θα χορέψεις γέρο - βρε γέροντα - θα χορέψεις γέρο θέλεις δε θες 
και θα ειπείς τραγούδια για τις μικρές. 
Για θυμήσου γέρο τα νιάτα σου τα καμώματα σου τα νάζια σου 
για θυμήσου γέρο που ησάν παιδί και τα είχες μπλέξει με μια μικρή. 

1. Το τραγούδι Ιτιά τραγουδιέται συχνά με παραλλαγές στο στίχο 



Τσάμικο 
Να ήμαν στην Αράχωβα να ήμαν στο πανηγύρι 
που παν' οι τσούπρες στο χορό κι όλα τα παλληκάρια 
και μια κοπέλλα λυγερή κλαίει κι αναστενάζει. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Αργά λεβέντη μ' το χορό, για να σε καμαρώσω 
όλα στα χάρισ' ο Θεός, νιάτα ομορφιά και χάρη 
ποια θα 'ναι κόρη τυχερή, εσένα για να πάρει 

πρ.24, 30 

Κουνητό 
Μπάτε κορίτσια στο χορό τώρα που έχετε καιρό 
γιατί ταχιά παντρεύεστε και μικροφαμελεύετε 
δε σας αφήνουν τα παιδιά να πάτε σ' άλλη γειτονιά 
μεις τα παιδιά τα δέρνουμε και στο χορό θα μπαίνουμε 
και την κακούργο πεθερά τη δένουμ' απ' τη ζυροστιά 
και τον κακούργο πεθερό τον δένουμ' απ' τον αργαλειό. 

πρ.31, 30 

Κουνητό 
Μπήκαν οι ρούσες στο χορό μπήκε κι εκείνη π' αγαπώ 
και σ' άλλου χέρι πιάστηκε και με μου κακοφάνηκε 
της κάνω νόημα κρυφό φεύγ' απ' αυτού κι έλ' από 'δω 
κι αυτή μου λέει δεν έρχομαι είμαι μικρή και ντρέπομαι 

πρ.31, 30, 29 

Τσάμικο 
Μια κοκκινοφορεμένη, μόχει την καρδιά καϋμένη 
δε μπορώ να τη πετύχω το χεράκι της να σφίξω. 
Στο χορό είναι που χορεύει, σύρε πιάστην απ' το χέρι 
αν τη ιδείς και κοκκινίσει, κάποιον άλλον θ' αγαπήσει 
αν τη ι§είς και πιάσει χώμα, έχε μια ελπίδα ακόμα 
αν τη ιδείς και πάρει πέτρα, πάρ' τα ρούχα σ' και σκαπέτα 
αν τη ιδείς και πάρει κι άλλη φέρ' της μία στο κεφάλι. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Χορεύουν τα κλεφτόπουλα, γλεντάνε τα καϋμένα 
κι ένα μικρό κλεφτόπουλο, δε παίζει δε γελάει 
μον' τ' άρματα συγύριζε και του σπαθιού του λέει: 
- Σπαθάκι μου περήφανο, ντουφέκι καρυοφύλλι, 
πολλές φορές με γλίτωσες, ακόμα τούτ' την ώρα. 

πρ. 32, 30, 5 

Τσάμικο 
Μια μικρή Βάσω-Βασίλω 

μια μικρή τσελιγκοπούλα, όμορφη κι αρχοντοπούλα, 



με τη μάνα της μαλώνει και βαριά τη βαλαντώνει. 
- Δώσ',μου μάνα μ' τα φλουριά μου και τη κεντηστή ποδιά μου, 
να τα βάλω να χορέψω στην αγάπη μου ν' αρέσω. 

κ.τ 

Συρτό 
Πέρα 'κει - γεια σας λεβέντες -
πέρα 'κει στην αετοράχη, κάνουν μια χαρά οι βλάχοι 
πιάνουν το χορό, χορεύουν και μια λυγερή παντρεύουν, 
μπρος πηγαίνει η νυφούλα από κοντά η πεθερούλα. 

κ.τ 

2.8. Τραγούδια που αναφέρονται στο ίδιο το τραγούδι 

Τραπεζού 
Χαριτωμένη συντροφιά μου λέει να τραγουδήσω 
κι εγώ της λέγω δε μπορώ κι αυτή μου λέει τραγουδά. 
Σηκώστε με να σηκωθώ και βάλτε με να κάτσω 
και φέρτε μου παλιό κρασί να πιω και να μεθύσω 
να ειπώ τραγούδια κλέφτικα και παραπονεμένα 

πρ.32, 29, 28 

Τραπεζού 
Εγώ στον ήλιο ορκίστηκα ποτέ μη τραγουδήσω. 

βλ. όπ.π. 2.13 

Τσάμικο 
Ν' ανοίξω τ' αχειλάκι μου να ειπώ ένα τραγουδάκι 
να νοστιμίσει ο χορός 

βλ. όπ.π 2.6 

Τσάμικο 
Ήθελα νάημουν όμορφος, νάημουν και παλληκάρι 
και να τραγούδαγα καλά δεν ήθελ' άλλη χάρη 
Στα κάστανα σου τα μαλλιά να γράψω τ' όνομα μου 
κι όπου κι αν πας κι όπου σταθείς να σέρνεις το σεβντά μου. 

πρ.30, 24 

Τραπεζού 
Ποτέ μου δε τραγούδησα και στο χορό δε μπήκα 
και τώρα για τους φίλους μου και για τους χωριανούς μου 
θα ειπώ τραγούδια σιγαλά για ν' άίκουστώ μεγάλα. 

πρ.24 

Τσάμικο 
Ν' εγώ για την παρέα μου θα ειπώ 'να τραγουδάκι 
κι αν δε το ειπώ τόσο καλά, να 'μαι συμπαθισμένος, 
ήπια νερό απ' τη Λειβαδιά και βράχνιασ' ο καϋμένος. 
Ανάθεμα σε Λειβαδιά με τα πολλά μπαμπάκια 
μας πήρες όλα τα παιδιά κι όλα τα κοριτσάκια. 



Πέτρα θα ρίξω πίσω μου και χώμα θα σκορπίσω 
στην έρημη τη Λειβαδιά να μη ξαναγυρίσω. 

πρ.33 

2.9. Τραγούδια που αναφέρονται στην αγάπη (έρωτα). Υπάρχει πλού
τος τέτοιων τραγουδιών. Αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω: 

Τσάμικο 
Φέξε μου φεγγαράκι μου, να πάω στην αγάπη μου 
φέξε ψηλά και χαμηλά, γιατ' έχει λάσπες και νερά 
φέξε και χαμηλότερα να πάω συντομότερα. 
Εγώ φωτάω ως το πρωί κι όπ' έχει αγάπη ας περπατεί. 
Οπ' έχει δυο αγαπητικές, έχει σαράντα μαχαιριές 
οπ' έχει τρεις και τέσσερις, έχει σαράντα τέσσερις 
οπ' έχει μία και καλή, να ζήσει και να τη χαρεί. 

κ.τ 
Συρτό (καγκέλι) 
Βρύση μου μαλαματένια, πώς βαστάς κρύο νερό 
Πώς βαστάω KL 'γώ ο καϋμένος, της αγάπης τον καϋμό. 
Νάημουν βρύση, νάημουν δέντρο, νάημουν γάργαρο νερό 
να σου πλένω τα χεράκια και τον άσπρο σου λαιμό. 

κ.τ. 

Τσάμικο 
Τούτο το καλοκαιράκι, κυνηγούσα ένα πουλάκι 
κυνηγούσα προσπαθούσα να το πιάσω δε μπορούσα 
κι έστησα τα ξόβεργά μου κι ήρθε το πουλί κοντά μου. 

κ.τ 
Τσάμικο 
Εδώ σ' αυτή τη γειτονιά δε πρέπει ναν' φεγγάρι 
μον' πρέπει νάναι συννεφιά κι ένα βαθύ σκοτάδι 
γιατ' έχω την αγάπη μου που λάμπει σα φεγγάρι. 

πρ. 69 

Τσάμικο 
Σε ωραίο - μαύρα μου μάτια - σε ωραίο περιβόλι αγαπώ ένα χελιδόνι 
τ' αγαπώ κι εκείνο φεύγει κι από μακριά μου λέει: 
- Χελιδόνι μου ν' απέχεις γιατί διάφορο δεν έχεις 
- Πώς ν' απέχω απ' την αγάπη που 'παθα πολλά για δαύτη. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Ολα τα δέντρα τα 'ψαξα κι όλα τα περιβόλια 
για να βρω μήλο κόκκινο κι ένα κυδώνι αφράτο 
να δώσω στην αγάπη μου, ποτέ να μην πεθαίνει. 

κ.τ 
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Τσάμικο 
Καινούργια λόγια μου 'ρθανε απ' την παλιά μ' αγάπη 
καινούργια αγάπη και παλιά με βάλανε στη μέση 
γυρίζω βλέπω την παλιά, καινούργια δε μ' αρέσει 
καινούργια αγάπη τράβα μπρος, παλιά μου μείνε πίσω. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Αν μ' αγαπάς να μου το ειπείς και μη με βασανίζεις 
κι αυτή τη δόλια μου καρδιά φαρμάκι την ποτίζεις 
αγάπα με πουλάκι μου και μη παραπαίρνεις. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Εσείς βουνά μου έμορφα, βουνά μου παινεμένα 
μην είδατε τον αρνητή, τον ψεύτη της αγάπης 
σαν με φιλούσε μούλεγε αγάπη δε ξεχνιέται 
και τώρα μ' απαράτησε, σα καλαμιά στον κάμπο 

κ.τ 

Τσάμικο 
Για ιδέστε το μαργιόλικο και το μαριολεμένο 
πώς βάζει το φεσάκι του σα νάναι μεθυσμένο 
κι ενώ δεν είν' από κρασί, δεν είν' από μεθύσι 
η αγάπη το βαλάντωσε κι είναι βαλαντωμένο 
σαράντα κίτρινα φλουριά σε μια κλωστή δεμένα ... 

κ.τ 

Συρτό 
Μη μου (κούκλα μ') μιλάτε σήμερα, γιε μ' γιατί είμαι λυπημένος 
και βαριά βαλαντωμένος, 
παντρεύετ' η αγάπη μου για πείσμα για γινάτι μου 
γιε μ' και παίρνει τον εχθρό μου για το πείσμα το δικό μου 
δεν το 'χω πως παντρεύεται γιε μ' πως παίρνει τον εχθρό μου 
για το πείσμα το δικό μου 
μον' το 'χω πως με κάλεσε να πάω να στεφανώσω 
δυο κορμάκια να ενώσω 
με τ ι ποδάρια να σταθώ και με τ ι καρδιά να κάτσω 
και να μην αναστενάξω. 

κ.τ 

Συρτό 
Μπερδεύτηκε μια λεμονιά με μια νερατζοπούλα 
έτσι μπερδεύτηκα και 'γω με μια γειτονοπούλα 
- Γειτόνισσα δαιμόνισσα κακιά γειτονοπούλα 
όπου 'ρθα και δε μ' άνοιξες τη μέσα πορτοπούλα 
- Δε τό 'ξέρα λεβέντη μου που ήταν η αφεντιά σου 
τη τσάκιζα την έρημη, να μη γκιαχτεί η καρδιά σου. 

κ.τ 
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Συρτό 
Από μικρή σ' αγάπησα μεγάλη δε σε πήρα 
έχω ν' ελπίδα στο Θεό για να σε πάρω χήρα. 
Τον άντρα σου το πετεφρή, δώστου φαρμάκι για να πιει 
κι έλα να ζήσουμε μαζί και ας μας βάλουν φυλακή 
μέσα στα βαθιά μουντρούμια γεια σ' αγάπη μου καινούργια 

της φυλακής τα σίδερα είναι για τους λεβέντες, πόσα χρόνια με παι
δεύεις. 

πρ. 24 

Κουνητό 
Κέρνα μας μαυρομάτα μου, ν' όλους με την αράδα 
και στο δικό μου το γυαλί, ρίξε σπυρί φαρμάκι 
για να το πιω φαρμακερό, να πέσω να πεθάνω 
να πέσω να πεθάνω, στα γόνατα σου απάνω. 
Να LÔOUV και να πιστέψουνε πως πιάνετ' η αγάπη 
από τα μάτια πιάνεται στα χείλη κατεβαίνει 
κι από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δε βγαίνει. 

κ.τ 

Συρτό 
Ψάχνω να βρω τον έρωτα να γονατίσω εμπρός του 
να γονατίσω να του ειπώ να γίνω σύντροφος του. 
Ο έρωτας δεν είν' ανθός μαζί του για να παίξεις 
παρά είναι βάτος κι αγκάθια κι αλίμονο αν μπλέξεις 
κι αλίμονο αν μπλέξεις κακώς θα ξεμπερδέψεις 

πρ. 33 

Τσάμικο 
Στάζουν τα κεραμίδια σου, μαύρα γλαρά είν' τα φρύδια σου 
στάζει και με η καρδούλα μου για μια γειτονοπούλα μου 
Γειτονοπούλα μου να ζεις κι αν σε ρωτήσω να μου ειπείς: 
- Ποιος δέντρος κάνει τον ανθό, ποια μάνα τον καλόνε γιο 
- Μηλίτσα κάνει τον ανθό, Λενίτσα τον καλόνε γιο. 

κ.τ 

Τσάμικο. 
Τα μαύρα μάτια το πρωί, δεν πρέπει να κοιμούνται 
μον' πρέπει νάναι ξυπνητά και να γλυκοφιλιούνται. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Μαράθηκε κιτρολεμονιά, μαράθηκε τ' αχειλάκι μου 
αμάν ώσπου να σ' αγαπήσω, ψάρι μου Μεσολογγίσο 
Και τώρα που σ' αγάπησα, μου λένε να σ' αφήσω. 
Παίρνω τα όρη σκούζοντας και τα βουνά ρωτώντας, το Θεό παρακα
λώντας. 
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Θεέ μου και να την έβρισκα, αμάν στον αργαλειό να υφαίνει 
κόρη μου αρριβωνιασμένη, 
να της κοπούν πολλές κλωστές, αμάν να κάθεται να δένει 
κόρη μου αρριβωνιασμένη. 

κ.τ 
Τσάμικο 
Τ'αϊκούς μαυριδερούλα μου και συ μελαχροινούλα μου (ή και 
ροϊδοκοκκινούλα μου) 
Τι λένε για τ'εσένανε, για σένα και για μένανε, 
λένε να με σκοτώσουνε και να με θανατώσουνε 
λένε να μας χωρίσουνε και να μας βασανίσουνε 

κ.τ 

Κουνητό 
Ενα νέο παλληκάρι, που έλαμπε σα το φεγγάρι 
το κατήντησε η (γι)αγάπη πέντε χρόνους στο κρεβάτι, 
σύρτε φέρτε την αγάπη να σκωθώ απ' το κρεββάτι 
κι η αγάπ(η) ήρθε στην πόρτα σκώθη ο γκ>ς και πήρε βόλτα, 
την εκάθησε στο στρώμα, την εφίλησε στο στόμα. 

πρ. 26 

Συρτό 
Μας πήρε ο χινόπωρος και ο βαρύς χειμώνας 
και πού θα πάω το έρημο για να ξεχειμωνιάσω 
να μείνω στην ακρογιαλιά, φοβάμαι από το κύμα, 
να μείνω σε ριζόσπηλο, φοβάμ' από τους λύκους. 
Κοντά στην κόρη έμεινα στην αρριβωνιασμένη. 
Εσύ 'σαι κόρη ο γιατρός και 'γω ο πληγωμένος. 
Ελα να μείνουμε μαζί να γιατρευτώ ο καϋμένος. 

πρ. 26 

Κουνητό (Μετά το 1950 ακούγεται ως συρτό) 

Ναειχά νερά - ναειχά νεράτζι νάριχνα ρόιδο μου, 
ναειχά νεράτζι να' ριχνα στο πέ-μανά μ'-στο πέρα παραθύρι. 
Να τσάκιζα το μαστραπά, πο' χει το μόσχο μέσα, 
το μόσχο το γαρύφαλλο και το μακεδονήσι. 
- Το μαντηλάκι που κεντάς με τη χρυσή βελόνα 
σαν το κεντήσεις ρόιδο μου μένα να μου το δώσεις, 
να μη το στείλεις μοναχό, παρά με την αγάπη. 
Εκείνη το παράκουσε KOL μοναχό το στέλνει. 
Στα γόνατα μου το' ριξα και το συχνορωτούσα: 
- Για πες μου μαντηλάκι μου ποιος σ' έστελνε σε μένα. 
- Η αγάπη σου με έστειλε κι ήρθα στα γόνατα σου. 
(Παραλλαγή: - Για πες μου μαντηλάκι μου πως μ' αγαπά η κυρά μου. 
- Όταν σε συλλογίζεται και σ' αναφέρν(ει) ο νους της 
σα θάλασσα τραντάζεται και σαν το κύμα τρέμει.) 

κ.τ 
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Συρτό 
Ο ήλιος βασιλεύει κι η μέρα σώνεται 
κι ο νους μ' απ' την αγάπη, δε συμμαζώνεται 
ο ήλιος βασιλεύει ψηλά στα έλατα 
σε αγαπώ Αγόρω, δεν είναι ψέματα. 
Έβγα να σε ιδώ να παρηγορηθώ 
ποιος σε φίλησε και σε κοκκίνησε 
'γω σε φίλησα και σε κοκκίνησα. 

κ.τ 

2.10. Τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε γυναικείες ομορφιές. 

Κουνητό 
Έχεις - κυρά μου - τα μαλλιά μετάξι και πλεγμένα με την τάξη 
Έχεις δύο ματάκια μαύρα, ζυμωμένα με το γάλα 
Έλα - κυρά μου - για να σε φιλήσω, έχω δύο μήνες για να κοινωνήσω. 

πρ 24 

Τραπεζού 
Θέλουν ν' ανθίσουν τα κλαριά κι ο πάγος δε τ' αφήνει 
θέλω κι εγώ να σ' αρνηθώ κι ο πόνος δε μ' αφήνει. 
Το χέρι σου το παχουλό το κοντυλογραμμένο 
να το' βάζα προσκέφαλο τρεις μέρες και τρεις νύχτες 
Να ήταν η μέρα του Μαγιού κι η νύχτα του Γενάρη 
να σε χορτάσω φίλημα, να σε χορτάσω αγκάλη 

πρ. 24 
Συρτό 
Της άσπρης άσπρα μοιάζουνε 
της γαλανής γαλάζια 
και της μικρής μελαχροινής 
χρυσά μαλαματένια. 

πρ. 24 
Συρτό 
Ποτέ μου δεν απόμεινα κι απόψε πού να μείνω 
να μείνω σε ψηλό δεντρί φοβάμαι μη κρυώσω 
να μείνω σ' ακροθαλασσά φοβάμ' από το κύμα 
θα μείνω στην αγάπη μου στην αγαπητικιά μου 
(ή θα μείνω στη ποδιούλα σου τη μορφοκεντημένη) 
να 'χω στρώμα το κόρφο σου και τη ποδιά σεντόνι 
να 'χω και για προσκέφαλο το παχουλό σου χέρι 
να με κερνάς γλυκό κρασί 

πρ. 24, 59, 31 

Τσάμικο 
Σιγά - σιγά μαρή Στυλιανή, σιγά - σιγά που περπατάς 
σιγά - σιγά που περπατάς και τη μεσούλα σου λυγάς 
Κάνεις τους νιους και χαίρονται τους γέρους και μαραίνονται. 
Κάνεις και μένα τ' αρφανό βγάζω μαχαίρι να σφαγώ. 
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Μη σφάζεσαι λεβέντη μου και γω σε κάνω ιταίρι μου 
κι αν δε σε κάνω ιταίρι μου σε κάνω ψυχοπαίδι μου 

κ.τ. 
Γύρισμα - τραπεζού 
Τα χείλη σου το σίσυρο το μάγουλο σου μήλο 
τα στήθη σου παράδεισος και το κορμί σου κρίνο 
να μπαινα σε παράδεισο, ν' ανέβαινα στο κρίνο 
να φίλιγα το σίσυρο να δάγκωνα το μήλο 

πρ. 24 

2.11. Τραγούδια τα οποία αναφέρονται στη μάνα και στον πατέρα 

Τραπεζού 
Όλες οι μάνες κλαίγουνε, όλες παρηγοριούνται 
μία μάνα ενός παιδιού παρηγοριά δεν έχει 
βάνει τις πέτρες στην ποδιά, τατρόχαλα στον κόρφο 
πετροβολάει τη θάλασσα και τροχαλάει το κύμα: 
- Θάλασσα πικροθάλασσα και πικροκυματούσα 
πο 'πνιξες το παιδάκι μου άλλο παιδί δεν έχω 
- Δε φταίω η δόλια θάλασσα δε φταίω εγώ το κύμα 
μον' φταίει ο πρωτομάστορας που 'φτκιάνι τα καράβια. 

πρ. 24 
Τραπεζού 
Μάνα με τα πολλά παιδιά (ή με τους πολλούς τους γιους) 
με τους εννιά λεβέντες 
Για δε γελάει τ' αχείλι σου δε χαίρετ' η καρδιά σου; 
- Πώς να γελάσ' τ' αχείλι μου να χαίρετ' η καρδιά μου 
τα δυο παιδιά μου φυλακή και τ' άλλα δυο στρατιώτες 
και τ' άλλα δυο κλεφτόπουλα κλέος καπεταναίοι. 

πρ. 26, 69, 30 

Τσάμικο 
Κόβω μια κλάρα λεμονιά με δυό λεμόνια δίφορα 
και τηνε βάζω στο νερό κι αν μαραθεί δε σ' αγαπώ 
κι η κλάρα εμαράθηκε, η αγάπη μου τρελάθηκε (ή εχάθηκε) 
- Πες μου ποια μάνα σ' έκανε και σ'έστειλε σε μένανε 
(ή και ποιος πατέρας σ' έσπερνε) 
- Κανέλα ήταν η μάνα μου γαρύφαλο ο πατέρας μου 

κ.τ 

Τσάμικο 
Τάξε μανούλα μ' τάματα σ' όλα τα μοναστήρια 
τάξε κερί στον Αη-Λια φλουριά στην Αγία Λαύρα 
να με φυλάει το φτωχό, εδώ στα ξένα που είμαι 

κ.τ 
Τσάμικο 
Με βλέπεις μάνα μ' που γιλώ και λες δεν έχου ντέρτι 
το ντέρτι τόχου στην καρδιά το βάσανο στα χείλη 
δεν έχου τίνος να το ειπώ τίνους να μολοήσου. 
Να σας το ειπώ ψηλά βουνά σκιάζουμι μη ραΐστι 
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ra σας το ειπώ ψηλά κλαδιά το Μάη δε θ'ανθίστι 
/α σας το ειπώ βρυσούλες μου σκιάζουμι μη στιρφέψτι. 
Παραλλαγή: ...δεν έχου τίνος ... 
Γ'αϊκούει η γης μαραίνεται, δε βγάζει άλλα χορτάρια, 
Γ'αϊκούν βουνά ραγίζονται, μαραίνουν τα βλαστάρια, 
Γ'άίκούν βρυσούλες και πηγές, στερφεύονται και πάνε). 

πρ. 33, 69, 67 

Τσάμικο 
Πατέρα μας μεγάλωσες με πίκρες και με πόνους 
<αι τώρα που μας πάντρεψες μας έκανες γειτόνους... 

κ.τ 
Τσάμικο 
Εήκω πατέρα από τη γη κι από το μαύρο χώμα 
3ήκω να ιδείς οι φίλοι σου πως σε θυμούνται ακόμα 
ja ιδείς το γυιο σου σταυραετό τη νύφη περιστέρα... 

κ.τ 

Τραπεζού 
Ολες οι μάνες των παιδιών εύχονται να προκόψουν 
και μένα η μανούλα μου βαριά κατάρα μο 'χει: 
Κλέφτης να πας παιδάκι μου κλέφτης να καταντήσεις 
να σεργιανάς μεσ' στα βουνά στον έρημο τον τόπο. 

2.12. Τραγούδια που αναφέρονται στα αδέρφια 

Τραπεζού 
Ποια σκύλα μάνα το 'λέγε, τ' αδέρφια δε πονιούνται, 
τ' αδέρφια σκίζουν τα βουνά, να πάν' ν'ανταμωθούνε. 
Σαν πήγαν κι ανταμώσανε, σ' έν' ερημοκκλησάκι 
χρυσά μαντήλια βγάλανε τα δάκρυα σκουπίζουν 

κ.τ 

Τσάμικο 
Αδέρφια μη μαλώνετε και μη κακολογείστε 
γιατί μια μέρα στη ζωή θα ξαναγαπηθείτε. 
Εσείς που μεγαλώσατε σε μιας μάνας χέρια 
είναι ντροπή μωρέ παιδιά να' ρθείτε στα μαχαίρια. 
Για μια μικρή κληρονομιά χαλάτε την καρδιά σας 
όλα εδώ θα μείνουνε και δε θα 'ρθουν κοντά σας. 

κ.τ 
Συρτό 
Τρεις αδερφούλες ήμασταν γάίτάνι γαϊτάνι 
γαϊτάνι γαϊτανάκι κι οι τρεις θα παντρευτούμε. 
Η μια παίρνει το βασιλιά (ή το λοχαγό),η άλλη το γυφτάκι, 
η τρίτη η μικρότερη παίρν' ένα γεροντάκι. 
Του βασιλιά σφάζουν τραγιά, του γύφτου κοκοτάκι, 
του γέρου του κακόμοιρου του σφάζουνε γατάκι... 

πρ. 33 
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Τσάμικο 
Πού ήσουνα μωρ' αδερφέ να κλάψουμε τη μάνα 
την ώρα που ξεψύχαγε, ζητούσε τα παιδιά της 

Συρτό 
Σα πήρα ένα κατήφορο στη άκρη στο ποτάμι 
και το ποτά - άιντε ρούσα παπαδιά - και το ποτάμι ήταν θελό 
και το ποτάμι ήταν θελό, θελό κατεβασμένο 
σέρνει λιθάρια ριζιμιά, δέντρα ξεριζωμένα 
σέρνει και μια γλυκομηλιά, τα μήλα φορτωμένη. 
KL ανάμεσα στους κλώνους της, δύο αδέρφια αγκαλιασμένα 
τό 'να το λένε ΓιΆννακό και τ' άλλο Δημητράκη 
για ιδές τα κακόμοιρα, για ιδές τε τα καημένα 
κι αν δε φιλιούνταν ζωντανά φιλιόντ' αποθαμένα 
για ιδές τε τα κακόμοιρα. 

κ.τ 

2.13. Τραγούδια τα οποία αναφέρονται στη φιλία 

Τραπεζου 
Εγώ στον ήλιο ορκίστηκα ποτέ μη τραγουδήσω 
κι απόψε για τους φίλους μου για τους αγαπημένους 
(ή για την καλή παρέα) 
θα ειπώ τραγούδια θλιβερά και παραπονεμένα 
θα κάνω τα βουνά να κλαιν' τους κάμπους να ραΐζουν 
(ή θα τραγουδήσω νόστιμα και θα άίκουστώ γιομάτα 
για να χαρούν οι φίλοι μου, για να χαρεί η καρδιά μου). 

πρ.32, 69 

Τραπεζου 
Δε στου είπα 'γω Θανάση μου δε στου είπα 'γω παιδί μου 
σε φίλους σπίτι να μη πας, μ' ουιδέ και σε κουμπάρους. 
Οι φίλοι φίδια γίνονται Θανάση μ' θα σε φάνε 
και οι εχθροί, κουμπάροι λέγονται, στα μαύρα να σε ιδούνε 
σε κλαί(γ)ει όλος ο ντουνιάς κι όλη η οικουμένη 
σε κλαί(γ)ει μια αγαπητικά στα μαύρα είναι ντυμένη. 

π.24 

Τραπεζου 
Όσ' είστε φίλοι μπιστικοί, όσοι κι αν μ' αγαπάτε 
όλοι 'σα 'δω να κάμετε, όλοι 'σα 'δω να 'ρθείτε 
φίλοι να με γλιτώσετε, απ' των εχθρών τα χέρια 
που παν' να με κρεμάσουνε στον έρημο τον τόπο. 

J2.14. Τραγούδια τα οποία αναφέρονται στα νιάτα, στα γερατιά, στα 
βάσανα, στο θάνατο 

Τσάμικο 
Να ήμαν ό,τι ήθελα και να 'χω ό,τι θέλω 
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να ήμαν νιος στις έμορφες και νιος στις μαυρομάτες. 
Γλεντάτε νέοι το ντουνιά γλεντάτε να χαρείτε 
περνούν τα νιάτα γρήγορα τα γέρα τ ι τα θέλτε 
τα γέρα έχουν βάσανα, βαριά αναστενάζουν. 

πρ.24 

Τσάμικο 
Να ήσαν τα νιάτα δυο φορές τα γέρατα καμία (ή καμίνια) 
να ξανανιώσω μια φορά να γίνω παλληκάρι 
να βάλω το φεσάκι να πάω στο παζάρι 
για να πουλήσω γερατιά και ν' αγοράσω νιάτα. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Τρία καλά είναι στο ντουνιά και στον απάνω κόσμο 
η νιότη και η λεβεντιά και το καλό κορίτσι. 
Τ άίκούτε σεις ανύπαντρες κι αρριβωνιασμένες: 
πλούτη να μη ζηλέψετε φλουριά μη λιμπισθέίτε 
γιατί τα ζήλεψα κι εγώ και πήρα γέρο άντρα. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Τι με τηράτε ανύπαντρες και σεις οι παντρεμένες 
που 'χω της χήνας το λαιμό της πέρδικας τα κάλλη; 
Εγώ τα κάλλη τα 'φτιαξα μέσ' στα ψηλά Βαρδουσία. 
Δε τα 'φτιαξα για έμορφες ούιδε για μαυρομάτες, 
μόν τα 'φτιαξα για λεβεντιά, τα 'φτιαξα για καμάρι. 

πρ. 5, 24, 29, 33 

Τραπεζού 
Τα παλληκάρια τα καλά, ογρήγορα γεράνε 
γεράν από τις έμορφες κι από τις μαυρομάτις 
όπου κάθονται αντίκρυτα, αγνάντια στο παλκονάκι 
με τα μαντήλια στο λαιμό τηράν τα παλληκάρια 
τις κάνουν νόημα κρυφό και που θε ν' ανταμώσουν. 

πρ.24 

Συρτό 
Ήμαν νιος μορέ παιδιά, ήμαν νιος και παλληκάρι 
ήμαν νιος και παλληκάρι κι όλο το χορό τραβούσα 
μ' αγαπούσαν τα κορίτσια μ' αγαπούσαν παντρεμένες 
μ' αγαπούσαν παντρεμένες, χήρες κι αρραβωνιασμένες. 
Γέρασα και δε μπορώ τα τραγούδια να τα ειπώ 
βλέπω νιες κι είμαι ζηλιάρης είμαι και παραπονιάρης. 
Σώπα γέρο και μη κλαις θα γεράσουνε κι αυτές ... 

πρ.31, 29, 5 

Τσάμικο 
Σ' αυτές τις ράχες τις ψηλές, λεβέντες μου που πάτε 



σας βλέπ' ο γέρο τσέλιγκας, τα νιάτα του θυμάται. 
- Τσέλιγκα γέρο τσέλιγκα, του λέν' δυο βλαχοπούλες . 
πόσες φορές περπάτησες (ή ανέβηκες) σε τούτες τις ραχούλες. 
- Πολλές φορές περπάτησα και σαν το λεοντάρι 
μα τώρα πια εγέρασα, δεν είμαι παλληκάρι. 

Τσάμικο 
Τούτη γης - κυρά Γιώργαινα - τούτη γης που την πατούμε 
όλοι μέσα θε να μπούμε 
Τούτη γης με τα χορτάρια τρώει νιους και παλληκάρια 
Τούτη θα με φάει και μένα με τα φρύδια τα γραμμένα. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Πανάθεμά σας βάσανα πίκρες καημοί και πόνοι 
τον άνθρωπο γεράσατε προτού να 'ρθούν οι χρόνοι. 
Προτού την ώρα γέρασα κι άσπρισαν τα μαλλιά μου. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Φκιάξτε το μνήμα μου βαθιά, πλατιά για δυο νομάτους 
κι απ' τη δεξά του τη μεριά, αφήστε παραθύρι 
να μπαινοβγαίνουν τα πουλιά να φέρνουνε χαμπέρι 
να δω τι κάνει η μάνα μου κι η δόλια η αδελφή μου. 

πρ.69 

Τραπεζού 
Σαν αποθάνω θάψτε με στης εκκλησιάς την πόρτα 
(ή μέσα σε σταυροδρόμι) 
για να περνούν οι φίλοι μου και να με κουβεντιάζουν 
για να περνούν οι όμορφες να βαριαναστενάζουν 
η μάνα και τ' αδέρφια μου λουλούδια να μου φέρνουν. 

πρ.69 
Τσάμικο 

Να πέθαινα και να 'βρέχε ν' αργήσουν να με θάψουν 
για να ξυπνήσω και να ιδώ ποια μάτια θα με κλάψουν. 

κ.τ 

2.15. Τραγούδια όπου η γυναίκα εμφανίζεται να διεξάγει διάλογο και 
να έχει άποψη 

Συρτό 
Μάνα με κακοπάντρεψες και μο 'δωσες το γέρο, 
μάνα τι θα γένω 
ξυπνά(γ)ει ο γέρος το πρωί γυρίζει για ταμπάκο, 
που να καγεί η καρδιά του 
κάνει δυο μήνες να λουστεί και πέντε για ν' αλλάξει, 
φωτιά να τον εκάψει. 

πρ.24 
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Συρτό 
Χρυσή μαλαματένια μου θα σε παρακαλέσω 
στο στρώμα που κοιμάσαι συ θα 'ρθώ και 'γω να γείρω 
- Στο στρώμα που κοιμάμαι 'γω, συ δε χωράς να γείρεις 
γιατ' έχω μάνα κι αδερφό και μ' έχουνε στη μέση 
και μ' έχουνε στη μέση, βρε πούστη βρε μπαμπέση. 

πρ.24 

Τραπεζού 
Μη με τσιμπάς και με πονεί μη με τσιμπάς και κλαίγω 
και μελανιάζ' ο κόρφος μου χαλά(γ)ει το πρόσωπο μου 
και το γνωρίζ' η μάνα μου κι η δόλια η αδελφή μου 
με διώχνουν απ' το σπίτι μου κι από τα γονικά μου 
πού θε να κάνω η έρημη σπίτι για να καθίσω. 

πρ.24 

Τσάμικο 
... πλούτη να μη ζηλέψετε φλουριά μη λιμπισθείτε 
γιατί τα ζήλεψα κι εγώ και πήρα γέρο άντρα. 

βλ. όπ.π. 2.4 

Συρτό (καγκέλι) 
- Πέρασε, Παναγιωτούλα μου, πέρασ' ένα καλουκαίρι 
πέρασ' έν,α καλουκαίρι και δε μούστειλες χαμπέρι. 
- Τι χαμπέρι να σου στείλω, πόπιασις καινούργιου φίλου. 
- Σαν τον έπιασα του φίλου ξένους είν' κι τουν αφήνου. 
- Πέρα θέλου να πιράσου του χουρό σας να χαλάσω. 
- Μη χαλάσεις του χουρό γιατ' ειμί ξένους κι θα ιδώ. 

πρ.33 
Τραπεζού 
- Θα σε ρωτήσω πεθερά, θελα στο ειπώ βρε μάνα 
τα τίνος είν' τα πρόβατα τα τίνος είν' τα γίδια; 
- Δικά μας ειν' τα πρόβατα δικά μας και τα γίδια. 
- Λύκος να φάει τα πρόβατα και τσάκαλος τα γίδια 
να φύγ' ο βλάχος απ' το μαντρί να κοιμηθεί στο σπίτι 
γιατί κοιμώμαι μοναχή και μου το παίρνουν το φιλί. 

πρ.24 Παραλλαγή πρβλ. 
Ειρ. Σπανδωνίδη,όπ. π. σελ.119 

Τσάμικο 
Για σένα ρούσα μ' τάβανα τα στήθη μου σημάδι 
και. το κορμί μου για σπαθί, άλλος να μη σε πάρει 
- Δεν το 'ξέρα λεβέντη μου πως τάβαλες για μένα 
να γίνω γης να με πατάς, γεφύρι να περνάγεις 
Να γίνω και προσκέφαλο να πέφτεις να κοιμάσαι. 

πρ.24, 30, 31 



Τσάμικο 
Πάνω σε τρίκορφο βουνό, μάνα και θυγατέρα δυο 
μάζευαν τον αμάραντο και το μελισσοχόρταρο 
κι εκεί που το μαζεύανε βρίσκουνε λαβωμένονε 
- Μάνα μ' να τον επάρουμε γαμπρό να τον εκάνουμε 
- Εμείς ψωμί δεν έχουμε το ξένο τ ι τον θέλουμε 
- Μάνα μ' το μοιραδάκι μου εγώ και το ιταιράκι μου. 

κ.τ 
Κουνητό 
Τι καλό έχω η κακομοίρα με τον άντρα 'γώ που πήρα 
τόνα βόιδ' είνι ζυγμένο, τ' άλλο στο παχνί δεμένο 
το γαϊδούρι με το σπόρο πήρε το μεγάλο δρόμο 
τα τσαρούχια του στο φράχτη, τα ποδάρια του στη στάχτη. 

πρ. 24 

Τσάμικο 
Ποιος είναι άξιος στη θάλασσα ... 

πρ. όπ. π. 2.1.β 

2.16. Τραγούδια για το φιλί 

Τσάμικο 
Πολλές νύχτες - το Λενάκι μου - πολλές νύχτες περπάτησα 
μ' έν' όμορφο κορίτσι 
να το φιλήσω ντρέπομαι να της το ειπώ φοβούμαι 
και να τ' αφήσω αφίλητο, ταχιά γελάει με μένα. 
Πεζεύω δένω τ' άλογο κρεμάγω τ' άρματα μου 
φιλιώ την κόρη μια φορά φιλιώ την κόρη δύο 
κι απάν' το τρίτο φίλημα ξαφνιέται τ' άλογο μου. 

πρ.24 
Συρτό 
Φίλε αν θέλεις φίλημα, αν θέλεις μαύρα μάτια 
και με τον άντρα μπράτιμο, την πεθερά μου μάνα 
για κίνα κι έλα μια βραδιά κι ένα Σαββάτο βράδυ 
άντρας μου πά(γ)ει στα πρόβατα και πεθερά στη ρούγα 
και 'γώ στην πόρτα καρτερώ, την πόρτα για ν' ανοίξω. 

πρ.24 

Συρτό 
Ολες οι μελαχροινές (το μελαχροινάκι μου) κι όλες οι μαυρομάτες, 
όλες παναθεμά τες 
όλες φιλί μου δώσανε και μια δε μου το δίνει, πολύ καϋμό μ' αφήνει. 
Θέλω να ανέβω σε βουνό για να ξεχάσω τον καϋμό 
και εκεί να στήσω κήπο μήπως και την πετύχω. 
Κήπο και παράκηπο (το μελαχροινάκι μου) και μέσ' στη μέση αμπέλι 
και πόρτα για να μπαίνει. 
Να 'ρχοντι οι μελαχροινές (το μελαχροινάκι μου) 
να τις πουλώ σταφύλι, να τις φιλώ στα χείλη. 

πρ.28, 26, 24 



2.17. Τραγούδια που αναφέρονται στην απαγωγή γυναικών 

Τραπεζού 
Ενύχτωσα στα Σοδενά στα Πετμεζέικα σπίτια 
έπιασε μια ψιλή βροχή κι ένα βαρύ χαλάζι 
κανέναν δεν εγνώριζα απ' τους Πετιμεζέους 
και της Τασούλας φώναξα να βγει στο παλεθύρι: 
- Εγώ Τασούλα σ' αγαπώ ήρθα για να σε πάρω 
στη Ρούμελη να φτάσουμε στα κλέφτικα λημέρια 
και η Τασούλα πήδηξε κι ήρθε στην αγκαλιά μου. 

πρ.24 

Συρτό 
Είμαστε ορκισμένα τα καϋμένα, πέντ' έξ' οχτώ παιδιά 
να πάρουμε τη δασκάλα να την πάμε στα νησιά 
Κι εκείνη δε το 'δεχθεί και της κόψαν τα μαλλιά. 
Κι η βάρκα περιμένει κάτω στην ακρογιαλιά 

κ.τ 

Συρτό 
Τρία παιδιά κλεφτόπουλα μας κλέψαν την Αννούλα, 
Αννούλα μας γλυκιά. 

Την πήραν και την πήγανε σε κλέφτικα λημέρια, Αννούλα μας γλυκιά. 
- Πές μας Αννιώ μ' ποιον αγαπάς και ποιον θα πάρεις γι' άντρα. 
- Εγώ το Γιώργο αγαπώ κι αυτόν θα πάρω γι' άντρα. 

κ.τ 

Συρτό 
Όλες οι παπαρούνες με γέλια με χαρές 
κι η δόλια η Παναγιώτα με τρεις λαβωματιές 
Το λάβωμά της είναι που δεν παντρεύεται 
και μέσα στο χωριό της δεν προξενεύεται. 
Τέσσερα πορτοκάλια κι ένα χειμωνικό 
στην πόρτα σου κυρά μου θα γένει φονικό, 
τέσσερα πορτοκάλια τα δύο σαπίσανε 
ήρθα για ναν σε πάρω και δε μ'αφήσανε. 
Πάρε τα πρόβατα σου - μωρέ Παναγιούλα μου - κι έλα στον Αη-Λιά, 
εκεί σε περιμένουν πέντ' έξ' οχτώ παιδιά 
(ή πάρε τα πρόβατα σου κι έλα στο Κούτσουρο 
και κάνε τρεις μετάνοιες να σε στεφανωθώ). 

κ.τ 

Κουνητό 
Πέρα 'κει, βλάχα γιε μ, 
πέρα 'κει στα βλαχοχώρια, που κοιμάντ' οι βλάχοι αχώρια 
βγήκαν κλέφτες ν' απαντήσουν μαύρα μάτια να φιλήσουν 
πήρανε μια βλαχοπούλα τη μικρή τσελιγκοπούλα 
στο γιαλό την κατεβάζουν και κρυφά την εξετάζουν 

405 



Τι είν' τα χείλη σου βαμμένα τα μαλλιά σου μπερδεμένα. 
πρ.69 

2.18. Τραγούδια που αναφέρονται σε ονόματα: α) γυναικών, β) ανδρών 
και τα οποία συχνά αποτελούν παράγοντες διαμόρφωσης της χορευ
τικής διαδικασίας 

α) Γυναικών 
Τσάμικο 
Τι σούκανα Λημητρούλα μου 
Τι σούκανα να μου το ειπείς και θέλησες να μ' αρνηθείς 
Έμαθα πως Δημητρούλα μου 
Έμαθ' αρριβωνιάστηκες και μένα μ' απαράτησες 
δε σκέφτεσαι μα δε πονάς, που θέλεις να με τυραννάς. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Για σένανε Αροσούλα μου, για σένανε Δροσά μου 
στη φυλακή με βάλανε και στο μεγάλο κάστρο 
για δύο λογάκια που είπαμε και τα 'πες τ' αδερφού σου. 
Θα 'ρθει καιρός Δροσούλα μου, θα 'ρθει καιρός Δροσά μου 
και τότε θ' ανταμώσουμε οι δυο μας να τα ειπούμε 
θα κάψω χώρες και χωριά, χωριά και βιλαέτια, 
θα κάψω τους εννιά αδερφούς και τη Δροσούλα δέκα. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Εδώ κοντά Παρασκευούλα μου 
Εδώ κοντά κλαίνι καρδιές, αγάπες κι αγαπητικιές 
κλαίει και με η καρδούλα μου για μια γειτονοπούλα μου 
Σύρε μάνα μ' και πες της το κρυφά κουβέντισέ της το. 
Παίρνει η γριά τη ρόκα της κινάει και πάει στην πόρτα της 
- Γεια σου καλέ γειτόνισσα, στο σπίτι σ' καλοσώρισα. 
- Πέρασε μέσα να σε ιδώ, πέσε το λόγο το καλό. 
- Κόρη μ' ο γιος μου σ' αγαπεί και ντρέπεται να σου το ειπεί. 
- Αν μ' αγαπάει να μου το ειπεί, να μου το ειπεί δεν είν' ντροπή, 
(ή - Κόρη μ' ο γιος μου σε ποθεί και ντρέπεται να σου το ειπεί. 
- Σα με ποθεί, τι ντρέπεται, στο σπίτι μ' για δεν έρχεται.) 

κ.τ 

Τσάμικο 
Στούειπα και στο Βασίλω μου 
στούειπα και στο παρήγγειλα και μέσ' στο γράμμα στόγραψα, 
σούειπα να πας να παντρευτείς και μένα μη με καρτερείς 
Εμένα με μαγέψανε στην Πάτρα (ή στα ξένα) με παντρέψανε, 
μου δώσανε μια Πατρινιά, που δε γνωρίζει το ντουνιά. 
Τα βύσσινα μαυρίσανε και εμείς τα δυο χωρίσαμε. 
Τα βύσσινα στις βυσσινές πικρά τα λόγια που μου λες 
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(ή τα λόγια σου στις γειτονιές) 
- Πάρε με Γιάννο μ' πάρε με και ό,τι μου λες θα κάνουμε. 
- Τι να σε κάνω Βασιλ(ι)κή, έχω γυναίκα και παιδί. 
Έχω γυναίκα και παιδί κι είν' απ' τον κόσμο προσβολή. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Σαράντα με - Πανώρια μου 
σαράντα μέρες περπατώ να βρω παπά πνευματικό 
κι απάνω στις σαράντα δυο βρίσκω παπά πνευματικό 
- Παπά μου ξεμολόγα με τα κρίματα συγχωρά με 
- Τα κρίματά σου είναι πολλά, συγχωρεμό δεν έχουν πια. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Κόφ' την Ελέ - μαρή Λένη μου 
Κόφ' την Ελένη μου την ελιά, γιατί μαραίνεις τα παιδιά 
- Δε τηνε κόβω την ελιά κι ας μαραθούνε τα παιδιά 
- Κάνεις τους νιους και χαίρονται τους γέρους και μαραίνονται 
κάνεις και μένα τ' αρφανό βγάζω μαχαίρι να σφαγώ. 
- Μη σφάζεσαι λεβέντη μου κι εγώ σε κάνω ιταίρι μου 
κι αν δε σε κάνω ιταίρι μου σε κάνω ψυχοπαίδι μου, 
σε παίρνω πάω στα Γιάννενα, σε βγάζ' από τα βάσανα 

κ.τ 

Τσάμικο 
Αγγέλω μ ' κραίν(ει) η μάνα σου δεν ξέρω τ ι σε θέλει, 
να πας Α γγέλω μ' για νερό να πιουν τα παλληκάρια. 
- Τα παλληκάρια κι αν διψούν νερό να πάν' να πιούνε, 
κι εγώ θα πάω στο κέντησμα με τ' άλλα τα κορίτσια. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Στης Αλεξά - μωρ' Αλέξω μου 
στης Αλεξά ντρας το βουνό κανείς δε τ' ανεβαίνει 
κι η Αλεξάντρα ανέβαινε πλέκοντας το γάίτάνι 
πλέκοντας κι αργιοπλέκοντας και ψιλοτραγουδώντας 
κι ώσπου ν' ανέβει στην κορφή χιονίζει ψιχαλίζει 
κι όταν κινάει να κατεβεί ο ήλιος τη φωτίζει. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Όλες οι νιες - Γιαννούλα μου 
όλες οι νιες παντρεύονται κι όλες τα νιάτα χαίρονται 
κι εγώ η Γιαννούλα η παινεμένη, όλο βάσανα η καημένη. 

κ.τ 
Συρτό 
Αιαμάντω ποιος καλέ σε φίλησε και σου 'κάνε σημάδι 
με φίλησε εκείνος π' αγαπώ και μου 'κάνε σημάδι 



Τσάμικο 
Σήκω Αιαμάντω μ' να πας για ξύλα, δε μπορώ μάνα μ', δε μπορώ 
δε μπορώ μάνα μ' δε μπορώ, σύρε να φέρεις το γιατρό, 
το γιατρό τον Καναπίτσα, που γιατρεύει τα κορίτσα. 
Σήκω Διαμάντω μ' να πας στο μύλο, δε μπορώ μάνα μ' ... 
Σήκω Διαμάντω μ' να σε παντρέψω 
όπαλα μάνα μ' όπαλα κι όσα γυρεύουν δώσ' τους τα. 

κ.τ 
Συρτό 
Πέρα θε - να ζήσεις Παναγιούλα μου 
πέρα θέλω να περάσω το χορό σας να χαλάσω ... 

βλ. όπ. π. 2.7 

Συρτό 
Ενα νερό κυρά Βαγγελιώ ένα νερό κρύο νερό 
κι από πούθε κατεβαίνει, Βαγγελιώ μου παινεμένη 
Από γκρεμό γκρεμίζεται, γιε μ' σε περιβόλι μπαίνει. 
Ποτίζει δένδρα KOL κλαριά, γιε μ' ποτίζει λεμονίτσες 
γεια χαρά σας κοπελίτσες. 
Ποτίζει κι ένα αγιόκλημα, γιε μ' που κάνει ένα σταφύλι 
σα της Βαγγελιώς τα χείλη. 
Οποιος το κόψει κόβεται, γιε μ' κι όπως το τρώει πεθαίνει, 
Βαγγελιώ μου παινεμένη. 
'Γώ θα το κόψω κι ας κοπώ, θα το φάω κι ας πεθάνω 
άλλη αγάπη εγώ δεν κάνω. 

κ.τ 
Τσάμικο 
Σιγά σιγά μαρή Στυλιανή... 

βλ. όπ. π. 2.10 
Συρτό 
Τ έχεις Ρήναμ'κι αρρωσταίνεις κι όλο δένεις το λαιμό, 
δε βγαίνεις να σε ιδώ. 
Πες μου Ρήνα μ' ποια έχεις μάνα κι έχεις τέτοια ομορφιά, 
Ρήνα του παπά: 
- Τη Γαρουφαλιά έχω μάνα και τη μαντζουράνα θεια 
και μαραίνω τα παιδιά. 

κ.τ 

Κουνητό 
Το κλίμα Μάρω μ' πο 'χεις στην αυλή 
το κλίμα πο 'χεις στην αυλή το κλίμα πότισε το. 
Το κλίμα θέλει πότισμα ν' ανθίσει να καρπίσει και να ευδοκιμήσει 
Και το κορίτσι Μάρω μ' φίλημα να μην αλησμονήσει 
και να μην κακοκαρδίσει. 
εσύ να γένεις λιμονιά κι 'γώ να είμι του κλήμα 
να περιπλέξουμε μαζί κι ας έχου ιγώ του κρίμα. 

πρ.24, 30, 33 
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Τσάμικο 
Σου γράφω Παναγιώτα μου παλιά μου φιλενάδα 
σου γράφω από τη φυλακή κι από το Παλαμίδι 
σου γράφω να μη παντρευτείς παρά να περιμένεις 
ώσπου να γίνει η δίκη μου, να βγει το βούλευμα μου 
αν με δικάσουν 'σόβια, τότε και συ παντρέψου. 

πρ.24, 30, 32 

Συρτό 
- Μ' αγαπάς Γαρυφαλιά μου, μ' αγαπάς για με γελάς 
τον καιρό σου να περνάς. 
- Σ' αγαπώ δε σε γελώ, σα τα ματάκια μου τα δυο. 
- Πες μου τι Γαρυφαλιά μου, πες μου τι κιτρίνισες 
πώς ήσαν πώς κατήντησες. 
Μη σε μάλωσε κανείς, Γαρυφαλιά μου να μ' το ειπείς. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Κάτω στον κα - μαρή Μαριγώ 
κάτω στον κάμπο το πλατύ, ν-εκεί φυτρών(ει) ένα δεντρί 
στη ρίζα βγαίνει ένα νερό και στην κορφή χρυσό σταυρό. 
Πάν' τα κουρίτσα για νιρό κι κάνουν όρκου στου σταυρό. 
Πήγα κι 'γω να πιω νιρό, βρίσκου την κόρη π' αγαπώ 

(ή και βρίσκω το νερό θελό). 
Βρυσούλα μ' ποιος επέρασε και το νερό σου θέλωσε 
Μπραήμ Πασάς επέρασε και το νερό μου θέλωσε. 

κ.τ 

Κουνητό 
Σώντι τα δέντρα, σώντι Ζαχαρούλα μ ' σώντι κι τα κλαριά 
σέτι κι η Ζαχαρούλα, Ζαχαρούλα μ', μι τα σγουρά μαλλιά. 
Έβγα στου παραθύρι να ιδείς τι γίνιτι 
το αίμα της καρδιάς μου για σένα χύνιτι. 
Σώντι τα δέντρα, σώντι κι τα κλαριά 
σέτι κι η Ζαχαρούλα μέσα στουν καφινέ, 
ραΐσκαν τα πουτήρια κι χύθκι του κρασί 
ραΐσκαν τα φλυτζάνια κι χύθκι ου καφές 

πρ.30, 31, 33 

Συρτό 
Μπήκαν - μωρέ μπήκαν - τα γίδια στο μαντρί 
τα πρόβατα στη στρούγκα, Χρυσούλα κι αδιρφούλα 
κι η Χρύσω δεν εφάνηκε να ροβολάει στη στάνη μαζί με τον τσοπάνη. 
Ρωτάτε τους τσοπάνηδες και τις τσοπανοπούλες, βλάχους και 
βλαχοπούλες: 
- Μην είδατε τη Χρυσαυγή τη Χρύσω τη μικρούλα και τη σταυραδερ 

φούλα 



- Εψές, προψές την είδαμε να ροβολάει στη στάνη μαζί με τον τσοπά 
νη. 

κ.τ 

Συρτό (καγκέλι) 
Πέρασα, μαρή Μαριγώ, πέρασ' απ' την πόρτα σου 
πέρασ' απ' την πόρτα σου κι έγνιθις τη ρόκα σου 
και μπερδεύτηκε η κλωνά σου, μέσ' στα πέντε δάχτυλα σου. 
Δαχτυλίδι λάμπησι, τη καρδιά μου ράΐσι, 
δαχτυλίδι κι αρριβώνα, κόρη ανύπαντρ' είσι ακόμα. 

πρ. 69 

Τραπεζού 
Το βλέπεις κείνο το βουνό το πιο ψηλό από τ' άλλα 
πόχει ανταροϋλα στην κορφή και καταχνιά στη ρίζα 
εκεί είναι πύργος γυάλινος με κρυσταλλένια τζάμια 
μέσα κοιμάται μια ξανθή μιας χήρας θυγατέρα 
και πώς να την ξυπνήσουμε και πώς να της το ειπούμε. 
Ξύπνα καϋμένη Α ναστασιά, ξύπνα καϋμένη χήρα 
ξύπνα ν' ανάψεις τη φωτιά, να σβύσεις το λυχνάρι 
ξύπνα μας πήρ' η χαραυγή, το δόλιο μεσημέρι 
μπερδεύκαν τα μαλλάκια σου με τα δικά μου αντάμα 
και πώς να τα ξεμπλέξουμε. 

κ.τ 

Τραπεζού 
Κάτω στα δασά πλατάνια στην κρυόβρυση Αιαμαντούλα μ' 
κάθονταν δύο παλληκάρια και μια λυγερή 
κάθονταν και τρώγαν και πίναν και τη ξέταζαν: 
- Διαμαντούλα μ' τι είσαι τέτοια, τέτοια κίτρινη 
μην ο ίσκιος σε πατάει, μην αφάντασμα, 
ουδ' ο ίσκιος με πατάει, ουδ' αφάντασμα, 
με πατάει (έ)να παλληκάρι τα μεσάνυχτα. 

κ.τ 

Συρτό 
Τρία παιδιά κλεφτόπουλα μας κλέψαν την Αννούλα.... 

βλ. όπ. π. 2.17 

β. Ανδρών 

Συρτό 
Βρε Παναγιωτάκη, ρε Πάνο μου 
βρε Παναγιωτάκη σα μ' αγαπάς, τι πεζοδιαβαίνεις κι όλο ρωτάς. 
Στείλε συμπεθέρους στη μάνα μου και προξενητάδες στο μπάρπα μου 
κι αν θα σε ρωτήσουν στη γειτονιά, πες μας πού την ηύρες αυτή τη 

νια. 
- Απ' τα ξένα ερχόμουν κι απ' τα νησιά κι απ' τη γειτονιά της επέρασα 
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τα βασιλικά της επότιζε, τις μαντζουρανούλες εδρόσιζε, 
της γύρεψα ένα κλώνο και μούδωσε, της είπα κι ένα λόγο κι τ'ς άρεσε. 

κ.τ 

Συρτό (καγκέλι) 
Έβγα γκιζέ - μαρ Αριστείδη μου, έβγα γκιζέρα μάτια μ' το ντουνιά 
και τον απάνω κόσμο Αριστείδη μου και τον απάνω κόσμο, τζιοβαΐρη 
μου. 
Κι αν βρεις καλύτερ' από μένανε, ρίξε και σκότωσε με. 
Εγώ για σένα τα 'βαλα τα στήθια μου σημάδι. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Κώστα μ' τα χιόνια λιώσανε και τα πουλιά το λένε 
και συ Κωστά μ' στη φυλακή στα σίδερα κλεισμένος. 
Κώστα μου λεν να σ' αρνηθώ μα 'γώ δε σ'απαρνιέμαι. 
Σπάσε Κωστά μ' τα σίδερα, σπάσε τις αλυσίδες, 
να 'ρθεις Κώστα μ' στο σπίτι μας, στη μικροφαμελιά μας, 
να πάρουμε τα γίδια μας, πρόβατα κι άλογα μας, 
ν' ανέβουμε πάνω ψηλά, στα λ(ει)βάδια τα δικά μας. 

κ.τ 
Τραπεζού 

Όσα κακά κι έκανες Θύμιο, Θυμιάκου 
όσα κακά κι αν έχεις όλα συμπαθισμένα, 
κι ένα κακό που έκανες, συμπαθισμό δεν έχει, 
που χάλασες τη φυλακή και βγήκαν ισοβίτες 
θα κάψουν χώρες και χωριά, χωριά και βιλαέτια 

πρ. 24 

(Υπάρχει και παραλλαγή σε σκοπό τσάμικο με το όνομα Παναγιώτη, 
το οποίο τραγουδιέται συχνά: 
Όσα κακά κι αν έκανες μωρ' Παναγιώτη μου ... 

κ.τ) 
Τραπεζού 
Δε στου είπα 'γω Θανάση μου ... 

βλ. όπ. π. 2.13 

2.19 Τραγούδια που αναφέρονται στην ποιμενική ζωή 

Κουνητό 
Κάτω στο ρε - Ρινό Ρινάκι μου (ή τσάχτο λοιπόν δηλαδή να 
καταλάβεις κι ας μη ξέρ(ει)ς τι λέω) 
κάτω στο ρέμα το βαθύ πλέν(ει) η Ρινούλα μοναχή 
δεξά μεριά είν' η πλύστρα της κι αριστερά η χωρίστρα της, 
στα κεντημένα γόνατα, τσοπάνος με τα πρόβατα, 
τα σφύραγε, τα μάζευε και στο μαντρί τα πάγαινε 
κι αυτά το πρόγκο βάλανε και το μαντρί χαλάσανε. 
- Για έβγα έξω για να ιδείς και έλα πίσω να μας πεις 
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γιατί προγκάν' τα πρόβατα τώρα τα ξημερώματα 
- Μπήκαν οι κλέφτες στο μαντρί μας κλέψανε το λάγιο αρνί 
μας κλέψανε το λαγιό αρνί που είχε το χρυσό μαλλί. 

κ.τ 
Κουνητό 
Τσοπανάκος ήμουνα, προβατάκια φύλαγα 
και δε φύλαγα πολλά, κάνια πεντακοσαριά 
τα σούραγα, τα βόσκαγα και στο μαντρί τα γύρναγα 
και τα νυχτοσκάριζα, σε μία σταροκαλαμιά. 
Είχα τα στάλια στα βουνά, στα πλάγια συρτοκλάρια 
και τα 'βάζα για άρμεγμα τη μέρα και τα βράδια. 

πρ.33 

Τσάμικο 
'Κεί πέρα βγαίν(ει) ένας Καπνός, σα τι καπνός να είναι. 
Τίνος καλύβα καίγεται, τίνος μαντρί καπνίζει. 
Οι βλάχοι κάνουν μια χαρά παντρεύουν τη Σταυρούλα 
τις δίνουν χίλια πρόβατα και δύο χιλιάδες γίδια 
τις δίνουν δέκα άλογα και δεκατρείς φοράδες 
τις δίνουν κάμπους και βουνά, βουνά και βιλαέτια. 

πρ.5, 29, 33 

Κουνητό 
Βλαχούλα ν' εροβόλαγε ν' από ψηλή ραχούλα 
με τη ροκούλα γνέθοντας, τ' αδράχτι της γιομάτο 
κι ο βλάχος τη καρτέρησε μέσα στο σταυροδρόμο. 
- Βλαχούλα πούθε έρχεσαι και πούθε κατεβαίνεις; 
- Ν' από τα γίδια έρχομαι, στο σπίτι μου πηγαίνω, 
πάγω να φτιάξω το ψωμί να πάγω στον τσοπάνο. 
- Ζύμωστο βλάχα μ' το ψωμί γλυκά και τιμημένα 
κι όταν περάσεις από 'δώ φέρε λίγο κι εμένα 
- Στα γίδια κι αν με ιδεί κανείς, πουλί μου τι με κάνεις; 

πρ.31 
Τσάμικο 
Εκεί στη λούζα την πλατιά και στην παχιά τη στράτα 
σιμά στον ίσκιο τον παχύ, σιμά στην κρύα βρύση, 
είναι μια λιθαρόστρουγγα, με δύο παραστρούγγες, 
έχει τις αμπουριές φαρδιές, πολύ φαρδύ το στάλο, 
έχει τα πέντε δέματα και κάθε δέμα γρέκι. 
Σα κάθονται οι λεβεντιές πάνω στα στρουγγολίθια 
αρμέγουν χίλια πρόβατα και δυο χιλιάδες γίδια. 
Προτού τελειώσ' η κοπελιά το πρώτο της τραγούδι, 
έχουν αρμέξει τα μισά, μισό έχουνε πήξει 
και πριν αρχίσει δεύτερο, τραγούδι για να λέει, 
έχουν κρεμάσει τα τυριά και τα κεφαλοτύρια. 

πρ.24, 33 



2.20 Τραγούδια που αναφέρονται στην ξενητιά 

Συρτό (καγκέλι) 
Στα Ρίτσα βγαίνει ένα νερό, το λεν' ασημονέρι 
το πίνουν οι Ριτσώτισσες, καμιά παιδί δε κάνει, 
δε τόπινε κι μάνα μου μένα να μη με κάνει. 
Κι αν μ' έκανε τι μ' ήθελε κι αν μ' έχει τι με θέλει. 
Εγώ στα ξένα περπατώ στα ξένα τρώω και πίνω. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Για ιδέστε τον αμάραντο σε τι βουνό φυτρώνει 
φυτρώνει μέσ' στα δύσβατα, στις πέτρες, στα λιθάρια 
τον τρων τα ελάφια και ψοφούν, τ' αγρίμια κι ημερεύουν, 
δεν το 'τρώγε κι η μάνα μου μένα να μη με κάνει. 
Κι αν μ'έκανε τι μ'ήθελε κι αν μ' έχει τι με θέλει. 
Εγώ στα ξένα περπατώ στα ξένα τρώω και πίνω. 

κ.τ 

Τσάμικο 
Πουλάκι ξένο ξενιτεμένο, πουλί χαμένο πού να σταθώ, 
πού να καθίσω να ξενυχτήσω το μοναχό. 
Βραδιάζ' η μέρα, σκοτάδι παίρνει και δίχως ταίρι πού να σταθώ, 
πού να φωλιάσω σε ξένο δάσος να μη χαθώ. 
Κάθε κλαράκι βαστάει πουλάκι ζευγαρωτό. 

κ.τ 

Του δρόμου, στο γάμο 
Ξένος ήμουν κι ήρθα τώρα κι απ' αλαργηνό χωριό ... 

βλ. όπ. π. 1.9.6.2 

Συρτό 
Ενα πουλί - μάνα μου μαντζουράνα μου -
ένα πουλί απ' το χωριό μας κι απ' το σπίτι το δικό μας, 
έφυγε και πάει στα ξένα, γράψε αλλοίμονο σε μένα. 
Με τα ρούχα μου μαλώνω τα ξεσκώ και τα μπαλώνω. 
- Ρούχα μου παλιά μου ρούχα, πού ειν' τα μαύρα μάτια που 'χα. 

κ.τ 

Συρτό 
Μη με στέλνεις μάνα μ' στην Αμερική 
εγώ θα μαραζώσω, θα πεθάνω εκεί. 
Αγαπάω μανούλα μ' κάποιον στο χωριό 
έμορφο λεβέντη και μοναχογιό. 
Μ' έχει φιλημένη μέσ' στις ρεματιές 
και αγκαλιασμένη κάτω απ' τις ελιές. 
Δολάρια δε θέλω, πώς να σου το πω, 
ελιά, ψωμί, κρεμμύδι κι εκείνον π' αγαπώ. 

κ.τ 



3.Σατφικά τραγούδια 

Κουνητό 
Λάτε να πούμε ψέματα, που να 'ναι όλα αλήθεια, 
να βάλουμε στον πόντικα πέταλα και σαμάρι 
και να τόνε φορτώσουμε σαράντα κολοκύθια. 
Βάνουμε πανουσάμαρα εννιά κιλά ρεβύθια, 
να φτιάξουμε κάρα πολλά, να τα τραβούν νυφίτσες 
να κουβαλούν τα σιτηρά κι όλα τα καλαμπόκια. 
Να ξεκινήσουμε αυγή να πάμε στο παζάρι, 
μπροστά για να πηγαίνουνε χελώνες φορτωμένες, 
με τα γλυκά τα λάχανα και τα πικρά χορτάρια. 
Και πίσω οι σκαντζόχοιροι με τα γλυκά σταφύλια 
κι ο αρουραίος με φακές στα τράστα φορτωμένος 
κι αυτός ο τουρκομέρμυγκας με σπόρια, παρασπόρια. 

πρ.31 

Κουνητό 
Είχα ένα περιβολάκι και στην άκρη πηγαδάκι, 
είχα μέσα κυδωνιές, αχλαδιές, νταουσανιές, 
είχα γύρω γύρω γιούλια και στη μέση τα ζουμπούλια, 
πήγαιναν δυο κοριτσάκια, μου 'κοβαν τα ζουμπουλάκια. 
Φύλαξα και 'γω το βράδυ να τα πιάσω στο σκοτάδι. 
Πιάνω μια απ' το ποδάρι, απ(ι)στομιέται στο χορτάρι, 
σκούζει, βάζει τη φωνή και διπλοπαρακαλεί. 
- Τι 'θελες στον ξένο κήπο και μου λέγεις να σ' αφήκω; 
- Πήγα για να πιω νερό και να πάγω στο καλό, 
βρίσκω βρύση στερφεμένη, πάγω πίσω η καϋμένη. 

πρ.31 

Κουνητό 
Πέντε ποντικοί και δεκαοχτώ νυφίτσες 
γάμο κάνανε κοντή, νεραντζούλα φουντωτή 
γάμο κάνανε μ' ένα σπυρί σιτάρι 
και τ' αλέθανε στου σφοντυλιού την τρύπα 
το σακκιάζανε στης ψείρας το τομάρι 
ψείρα ζύμωνε, κουνίδα κοσκινάγει 
να κι ο ψίλαρος το φούρνο φρουγκαλιάζει 

πρ.24 

Κουνητό 
Κάτω στην Αγια Βαρβάρα, είχα μια παλιά κουμπάρα 
κάθε βράδυ στην κουμπάρα την παλιά μου φιλενάδα ... 

βλ. όπ. π. 1.6 

Κουνητό 
Παπάδες και γραμματικοί που τούβριταν γραμμένο 
πως δε φιλιούντ' οι παπαδιές και οι παπαδοπούλες 



παπαδοπούλα φίλησα κι ήταν και νηστιμένη 
τρεις μήνους η καϋμένη. 

πρ.2 

Κουνητό 
Νια καλή νοικοκυρά πάει να μάσει λάχανα 
τα ' μ α σ ε κ α ι τ α 'πλυνε στο καζάνι τα 'βαλε 
κι έπεσε να κοιμηθεί λιγάκι να ξεκουραστεί 
(ή να προυκουλιαστεί), 
νια κλωτσά στο ντέτζερη τα 'χύσε τα λάχανα 
και μαζεύκαν οι γειτόνοι και της φέρανε λεμόνι. 

πρ.31, 69 

Κουνητό 
Ποιος είδε Διάκο καφετζή κι ένα παπά να υφαίνει 
ποιος είδε και καλόγερο χωράφ' να καματεύει. 
Καλόγερος καμάτευε σε μαρμαρένιο αλώνι 
καλόγρια επέρασε και τον εχαιρετάει 
σιγά σιγά καλογριά, μη σκιάξεις τα δάμάλια 
και μου τσακίσουν το ζυγό και κάτσεις και τον φτιάσεις. 

πρ.28,24 

Συρτό 
Πέντε δέκα παπαδιές κι άλλες τόσες καλογριές 
πάνε να θερίσουνε και να βοτανίσουνε 
Δίψασε η Γουμένισσα κι η καπεταναίισσα 
πάει στη βρύση για νερό, βρίσκει το νερό θελό. 
Βρυσούλα μ' ποιος επέρασε και το νερό σου θέλωσε; 
Γούμενος επέρασε και το νερό μου εθέλωσε 
(ή και την καλημέρισε). 

πρ. 2 

Κουνητό 
Κίνησα μια μέρα Τρίτη, πήγα στου παπά το σπίτι, 
βρίσκω πέρδικα ψημένη και την παπαδιά αλλαγμένη, 
παίρνω τρώγω μια μπουκιά και φιλώ την παπαδιά 
κι ο παπάς αγνάντευε και ξεροκατάπινε. 
-Τι είν' αυτάνα παπαδιά; 
- Δεν είν' τίποτα παπά, μ' τα 'χεις κάνει δανεικά. 

πρ. 31 

Κουνητό 
Πως χορεύουν οι γριές, σαν ανάλατες προβιές 
πως χορεύουν οι γερόντοι, σα παλιάλογα στ' αλώνι 
πως χορεύουν τα κορίτσα, σαν αρνιά σα τα κατσίκια 
πως χορεύουν οι νυφάδες, σα μαγιάτικες φοράδες 
πως χορεύουν οι γαμπροί, σα τους λύκους στο μαντρί 
πως χορεύουν οι παπάδες, σα τραγιά οι κιαρατάδες. 

κ.τ. 



Κουνητό 
Πέρα 'κει σε κείν(η) τη ράχη, χόρευαν πέντ' έξι βλάχοι 
και δεν ξέρανε χορό, πήδαγαν στον ουρανό. 
Λέγανε τ ι λέγανε το γάιδαρο τους κλαίγανε 
κι αν ψοφήσ' ο γάιδαρος μας, όφελος είναι δικό μας, 
το κεφάλι του καρδάρα, για ν' αρμέγουμε το γάλα, 
τα ποδάρια του κουτάλια, για να τρώγουμε το γάλα, 
τ'άντερα του για τριχιά, να φορτώνουμε προικιά, 
το τομάρι του για γούνα, να φοράει η κουρούνα. 

πρ.30,31 

Κουνητό 
Μπάτε κορίτσια στο χορό, να μάθετε τραγούδια, 
τώρα το Μάη, την άνοιξη, π' ανθίζουν τα λελούδια, 
να δείτε μία παπαδιά, που πάει με τους λεβέντες. 
- Κοντοκαρτέρει παπαδιά, κάτσε να σε ρωτήσω 
πού τα 'χεις τα ιερατικά να πάω να λειτουργήσω; 
- Φεύγα παπά μ' από κοντά και σύρε στο καλό σου 
κι εγώ θα πάω να παντρευτώ, να πάρω ένα λεβέντη 
που 'χει τα χίλια πρόβατα, τα πεντακόσια γίδια. 

πρ.31,30,29 

Κουνητό 
Θέλεις χήρα νάρθω βράδυ, βάλε λάδι στο λυχνάρι 
κι αποκοίμα τα παιδιά σου στην αριστερή μεριά σου. 
Και αυτή η κοκλαρόκα τ' αποκοίμισε στην πόρτα. 
Πάει ο νιος μεσ' στο σκοτάδι, τα πατάει στο κεφάλι. 
Σκούζουν, κλαίγουν τα καϋμένα, τα κεφαλοπάτημένα. 
- Μάνα γάτος 'δω περνάει, μας πατάει στο κεφάλι. 
- Ποντικός παιδιά περνάει, στα ποδάρια με τσιμπάει, 
στα ποδάρια και στη μέση, η καρδιά μου δεν θ' αντέξει. 

πρ.31 

Κουνητό 
- Τέτοια κόρη που είχες χήρα, τ ι την έστειλες για ξύλα; 
- Δεν την έστειλα, κακό νου π' όπαθα. 
Είδε τ(ι.)ς άλλες π' πάν' για ξύλα, κίνισι κουντά κι αυτήν η σκύλα. 
Το κοπέλι μας ο Γιωργάκης μας 
πήγε τ(ι)ς πιάν(ει) ένα καρτέρι και την πιάνει απ' το χέρι 
- Βρε θεοκεντή εγώ σου ζύμωνα ψωμί. 
- Και ψωμί μού 'χεις ζυμώσει και φιλί θέλω μου δώσεις. 

πρ.31 

Κουνητό 
Στη καλύβα μ' ο καϋμένος κάθομαι θεραπεμένος 
με την κάπα στο πλευρό μου, τραγουδάω μοναχός μου. 
Η αγκούτσα μου στην άκρη, το φεσάκι μου παράκρη 
τα τσαρούχια και το σλάχι, αφημένα όπου λάχει. 



Στήνω ένα σιδεράκι κι έπιασ(α) ένα κοριτσάκι, 
το τραβώ προς την καλύβα, το χαϊδεύω στην κοτσίδα. 
Βλέπω να 'ρχεται μια χήρα, με μια χλωροφορτωτήρα 
και μ' αρχίζει μπρος και πίσω, δε μπορώ να τις μετρήσω 
και μου κάνει τα πλευρά μου, μαλακά σα την κοιλιά μου. 

πρ.31,29,30 

Συρτό 
Χέρι χέρι τα κορίτσα, λυγερά σα κυπαρίσσα, 
σα χορεύουν τραγουδάνε και στα μάτια με κοιτάνε. 
Να φιλήσω τη Κωστάντω είν' ψηλή και δε την φτάνω, 
να φιλήσω τη Βασίλω είναι κόκκινη σα μήλο, 
να φιλήσω την Αστέρω, που με θέλει και το ξέρω. 
Θα φιλήσω τη Δροσιά, τη Γαρέφω, την Τασιά 
τη Χρυσώ, την Αρετή που 'χουν μάτια καστανά 
και μετά να ματαρχίσω για να τις ξαναφιλήσω, 
για να δω και να μετρήσω, ποια με θέλει ν' αγαπήσω. 

πρ.31,29 

Τα σατιρικά τραγούδια τραγουδιούνται τις Απόκριες, αλλά και σε άλ
λα γλέντια, π.χ. γάμου, αρραβώνων, ανδρών στα μαγαζιά, ονομαστικών 
εορτών κ.λπ. Τραγουδιούνται προς τη λήξη του γλεντιού. 

4. Γυρίσματα 

Τα γυρίσματα, όπως προαναφέρεται στο κεφάλαιο το σχετικό με το 
τραγούδι, τραγουδιούνται στο τραπέζι, ενδιάμεσα κυρίως τραγουδιών 
τραπεζού αλλά και τσάμικων. Τα γυρίσματα συμβάλλουν στην αλλαγή 
του τόνου, του ρυθμού και του χρώματος και προσδίδουν χρώμα διασκέ
δασης. 

Σένα τα λέω τούτα κι αν θέλεις άικουσ' τα 
πάρε χαρτί και πένα και κάτσε γράψε τα. 

Ντελμπεντέρισσα Βασίλω, στρώσ' το μπράτσο σου να γείρω 
στρώσ' το μπράτσο σου να γείρω, ντελμπεντέρισσα Βασίλω. 

Γελάς γελούν τα δέντρα κι ανθίζουν τα κλαριά 
και ροϊδοκοκκινίζουν τα δυό σου μάγουλα. 

Στα κατσαρά σου τα μαλλιά λαλούν αηδόνια και πουλιά 
ζηλιάρικο, ζηλιάρικο, μικρό KOL σκανταλιάρικο. 

Σεις το ξέριταν γειτόνοι, που ήμαν άσπρη σα το χιόνι 
τώρα μ' έκανι η αγάπη, μαύρισα σα τον αράπη. 

\ βλ πρ.32,28,24,26,30,31,33,5,69 
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Και γιατί δε μας το λες παρά κάθεσαι και κλαις, 
δε μας το λες αχρόνιαγου που κάθεσ' αρριβώνιαγου. 

Έχεις κυρά μου τα μαλλιά μετάξι και πλεμένα με την τάξη 
Έχεις κυρά μου δυο ματάκια μαύρα, ζυμωμένα με το γάλα. 

Αέρας τα φυσάει τα πλατανόφυλλα. 
Θεός να τα φυλάει τα Ελληνόπουλα. 

Μια μελαχροινή δε μου 'δώσε φιλί 
και γιατί δε μας το λες παρά κάθεσαι και κλαις. 

Τούτος ο ντουνιάς, τούτος ο ντουνιάς 
τούτος ο ντουνιάς, δεν είναι για-τ-εμάς. 

Θάλασσα πλατιά, θάλασσα πλατιά 
θάλασσα πλατιά, μαγκούφα ξενιτιά. 

Τα έρημα τα ξένα ν' ανάψουν να καούν 
που πήραν το πουλάκι και μου το τυραγνούν. 

Η (γ)ήρα μέσ' στου στάρι κι η πέτρα στη φακή 
κορίτσι φιλημένο δε κάνει προκοπή. 

Μαρή στραβοτσιμπέρου και σβάρνα τη ποδιά 
τρελαίνεις παλληκάρια, λεβέντικα παιδιά. 

Αη ντουνιά μου πενεμένε δε σε γλέντησα καημένε. 

Αλλού μοιράζεις άνθη κι αλλού βασιλικό 
και μέσα το καϋμένο φαρμάκι για να πιω. 

Μαρή που πας απάνω τη ρόκα γνέθοντα 
καρτερά με και μένα να πάμε παίζοντα. 

Ελα να σε φιλήσω και φίλημε και συ 
κι αν 'γω το μαρτυρήσω μαρτύρα το και σύ, 
άστα αυτάνα τα γινάτια κι έλα φίλημε στα μάτια. 

Μαρή ταμπλωβαρεμένη ταμπλάς σε βάρεσε 
τόσα παιδιά 'δω μέσα κανείς δε σ' άρεσε. 

Για σένα και για μένα γίνηκαν οι καϋμοί 
τα βάσανα οι πόνοι κι οι αναστεναγμοί. 

Για σε Μακεδονία με τα στολίδια σου 
χαθήκανε λεβέντες για τα χατίρια σου. 

Ήμασταν παιδιά και ξέραμε πολλά 



τώρα γεράσαμε κι όλα τα χάσαμε. 

Άλλοι σκάβουν και κλαδεύουν 
κι άλλοι πίνουν και χορεύουν. 

Ωρέ με γεια σας με χαρά σας λεβέντικα παιδιά 
σε σας ανήκει η δόξα και η ελευθέρια. 

Κάνε με κυρά μου δέντρο αϊμανέ του ραϊνανέ 
μέσ' στο περιβόλι σου, ίσα με το μπόι σου 
να περνάς, να με πατάς αϊμανέ του ραϊνανέ ... 

Για σένα βρε Βασίλω θα μαχαιρωθώ 
και στον απάνω κόσμο θα σε στερηθώ. 





Β. ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΧΟΡΟ 

-Χόρευι κυρά Σουσού κι έχι κι έννοια του σπιτιού: λέγεται ως συμ
βουλή η οποία εννοεί ; κάνε αυτό που σου αρέσει αλλά μην ξεχνάς και τις 
υποχρεώσεις σου. 

-Νηστικό αρκούδ' δε χορεύ': εννοεί ότι όπως η αρκούδα δεν χορεύει 
όταν είναι νηστικιά, έτσι και ο καθένας για να κάνει κάτι έχει ανάγκη της 
αντίστοιχης ικανοποίησης. 

-Οπως τ'βαράνι χορεύ': λέγεται όταν κάποιος δεν εμφανίζει αντίδρα
ση. 

-Οταν λείπ' ου γάτους χορεύνι τα πουντίκια: λέγεται όταν κάποια ά
τομα εκμεταλλεύονται την απουσία κάποιου υπεύθυνου. 

-Αμα μπεις στου χουρό θα χουρέψεις: εννοεί ότι όταν ξεκινήσεις μια 
δραστηριότητα οφείλεις να τη φέρεις εις πέρας. 

-Το βιουλί - βιουλάκι μ': λέγεται όταν κάποιος δεν εννοεί ν' ακούσει 
άλλη γνώμη αλλά επιμένει στη δική του άποψη. 

-Ντάβλάρους χουρός: λέγεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει τάξη. 
-Πουλύ αν(οι)χτά του πας του χουρό: λέγεται στην περίπτωση που 

κάποιο άτομο υπερβαίνει το μέτρο σε λόγια ή σε πράξεις. 
-Απ' όξου απ' του χουρό πολλά τραγούδια ξέρς: εννοεί ότι όταν είσαι 

έξω από κάποια δραστηριότητα και δεν έχεις εσύ την ευθύνη, είναι εύκο
λο να λες, να κριτικάρεις κ.λπ. 

-Εγινι γάμους..:εννοεί οτι κάποιο γεγονός εμφανίστηκε πλούσιο. 
-Χορεύου ουλόκληρους: εννοεί ότι είμαι ανήσυχος, εκνευρισμένος. 
-Χουρουπήδησα: εννοεί ότι ξαφνιάστηκα ή νευρίασα ή αγανάκτησα. 
-Χουρεύω απού μέσα μ': εννοεί ότι είμαι ανήσυχος, δεν μπορώ να η

ρεμήσω επειδή κάποιος ή κάτι μ' ενοχλεί. 
-Μπήκι στου χουρό: εννοεί ότι κάποιος ανέλαβε ευθύνες. 
-Ιμένα δε με βάν(ι)ς εύκουλα στου χουρό: εννοεί ότι για ν' αποφασίσω 

' αναλάβω κάποια ευθύνη, δράση, θα το επεξεργαστώ. Δεν αποφασίζω ά
κριτα. 

-Τουν χόριψι στου ταψί ή θα σι χουρέψου στου ταψί: εννοεί ότι κά
ποιος ταλαιπώρησε ή ταλαιπωρεί κάποιον και ότι τον έφερε σε δύσκολη 
θέση. 

-Χουρουδιδασκαλείου τόκανες: εννοεί ότι κάποιος δεν σέβεται το 
χώρο, τις συνθήκες και δημιουργεί φασαρία συγκεντρώνοντας πολλά ά
τομα. 

-Σα τ'Κολέτσ'τα κύπρια (ταιριασμένα): εννοεί ότι υπάρχει ταίριασμα, 
αρμονία. 

-Χουρουπατάω: είμαι ανάστατος, ανήσυχος, εκνευρισμένος. 
-Δε θα μπου στου χουρο σ': εννοεί ότι δεν θα συμμετέχω σε ό,τι κά

νεις, δεν θα ευθυγραμμισθώ μαζί σου, με τις απόψεις σου ή τις πράξεις 
σου. 

- Φλουέρα είν' αυτόνους:δχ\λαδτ\ είναι ελαφρόμυαλος. 
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Γ. ΟΡΓΛΝΟΠΑΙΧΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ 

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται οργανοπαίχτες και τραγου
διστές της εξεταζόμενης και της ευρύτερης περιοχής του νομού Φω
κίδας, που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις χορού των χωριών που εξε
τάζουμε από τις αρχές του 20ou αιώνα μέχρι σήμερα* 

Αιγίτιο (Στρούζα) 
Ράφτης Χαράλαμπος (Χαρούλας) - Καραμούζα 
Καφρίτσας Γιώργος (Καρανάσος) - Καραμούζα 
Καφρίτσας (γιος του) - Τούμπανο 
Μποβιάτσης Στάθης (Σταθούλας) - Τούμπανο 
Γκόλφης Γιάννης - Καραμούζα 
Μποβιάτσης Θανάσης - Τούμπανο 
Γκόλφης Γιώργος - Κλαρίνο 
Γκόλφης Βασίλης - Βιολί 
Νικολάου Δημήτριος - Λαούτο και αργότερα Σαντούρι 
Υφαντής Ανδρέας - Κιθάρα 
Αγκορτσογιάννης Γιάννης - Κιθάρα 

Αιδορίκι 
Σφέτσος Πάνος - Καραμούζα, τούμπανο 
Μπουλουμπάσης Γιώργος - Καραμούζα, τούμπανο 
Πανάγος Νίκος - Κλαρίνο 
Πανάγος Γιώργος - Ταμπουρά (τάμπρα) 
Πανάγος Παναγιώτης - Βιολί 
Πανάγος Γιώργος - Λαούτο 
Κλώσσας Γιώργος - Κλαρίνο 

Μαλανδρίνο 
Αναφέρουμε ενδεικτικά άτομα που έπαιζαν φλογέρα (καλάμι στο 

χωριό Μαλανδρίνο): 

Τριαντάφυλλου Γιώργος ( Τουρκάκης) 
Τσακανίκας Σταύρος 
Παναγιωτόπουλος Γιώργος (Γιωργακάς) 
Αλέκος Τσιώτας 
Παπαχαραλάμπους Αθανάσιος (Καλοϊρος) 
Παπαχαραλάμπους Λευτέρης (Λευτεράκης) 
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος (Κόντης) 

Οργανοπαίχτες ζυγιάς (καραμούζα - τούμπανο) και κομπανίας: 

Καραχάλιος Παναγιώτης (Ζέρβας) - Καραμούζα 
Καραχάλιος Επαμεινώνδας - Τούμπανο 
Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος - Καραμούζα 

Εάν συμβαίνει να απουσιάζουν από το παράρτημα αυτό κάποια ονόματα, ζητάμε συ

γνώμη και επισημαίνουμε ότι για τις τυχόν παραλείψεις δεν υπήρξε πρόθεση 
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Κουσενιάς - Τούμπανο 
Δήμος Δήμου - Λαούτο 
Κατράπας Χαράλαμπος - Κλαρίνο 
Καραχάλιος Ηλίας - Κλαρίνο 
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος (Κόντης) - Κλαρίνο 
Τριαντάφυλλου Γεώργιος - Βιολί 
Νικολάου Παναγιώτης - Κιθάρα 
Τσιώτας Κωνσταντίνος του Ευθ. Κλαρίνο (ερασιτέχνης) 
Κατράπας Ηλίας Κλαρίνο (ερασιτέχνης) 
Καραχάλιος Απόστολος Κλαρίνο (ερασιτέχνης) 
Τσιώτας Κωνσταντίνος του Ηρ. Κλαρίνο (ερασιτέχνης) 

Λεύκα 
Κατσένιος Βασίλης - Καραμούζα 
Μαναγλιώτης Κώστας - Τούμπανο 

Καρούτες 
Λύτρας - Κλαρίνο 
Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος - Κλαρίνο 

Αμυγδαλιά 
Κοκμοτός Παναγιώτης - Καραμούζα 
Γιώργος Μυλωνάς - Κλαρίνο 
Κοκμοτός Γιάννης - Κλαρίνο 
Καρανάσος Θανάσης - Κλαρίνο 
Κοκμοτός Ευστάθιος - Κλαρίνο 
Ανδρέας Τεμπέλης - Βιολί 
Μπίρμπος Γιάννης - Βιολί 
Παπαϊωάννου Γιάννης - Βιολί 
Καλλιμάνης Χρήστος - Λαούτο 
Καραγιάννης Δημήτρης - Λαούτο 
Κονισιώτης Δημήτριος - Κιθάρα 
Μανέτας Αχιλλέας - Κιθάρα 
Θεοχαρόπουλος Χρήστος - Τούμπανο 
Μανέτας Παναγιώτης - Τραγούδι 
Χάιδος Θωμάς - Σαντούρι 
Χαρδαλούπας Ιωάννης - Τραγούδι 

Σκαλούλα 
Βρούβας Μέλιτος - Τούμπανο 
Σταυρόπουλος Χαράλαμπος - Καραμούζα 
Σταμάτης Θεοχάρης - Κλαρίνο 
Κακόπουλος Ντίνος - Βιολί 
Κακόπουλος Σπύρος - Σαντούρι, Τραγούδι 
Κοκκαλιάς Παναγιώτης - Λαούτο 
Κοκκαλιάς Θανάσης - Λαούτο 
Κοκκαλιάς Ιωάννης - Βιολί 
Κακόπουλος Γεώργιος - Βιολί, λαούτο 
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Φλώρος Γιώργος - Βιολί 

Βρα'ίλα 
Μαυραγάνης Χαράλαμπος - Κλαρίνο 
Μαλακάση Κούλα - Τραγούδι 

Η οικογένεια οργανοπαιχτών του Γύφτου Ταραμπούρα: 
Χριστόπουλος Γιώργος (Ταραμπούρας) - Καραμούζα 
Χριστόπουλος Μιχάλης - Καραμούζα, τούμπανο 
Χριστόπουλος Δήμος - Κλαρίνο 
Χριστόπουλος Κώστας - Κλαρίνο 
Χριστόπουλος Σεραφείμ - Τούμπανο και λαούτο 

Οργανοπαίχτες και τραγουδιστές του νομού Φωκίδας που συμμετέ
χουν στις χορευτικές εκδηλώσεις των χωριών που εξετάζονται 

Αγαπητός Θεόδωρος- Κλαρίνο - Αγ. Ευθυμία 
Αλεξανδρής Δημήτριος - Νταούλι - Βουνιχώρα 
Αναστασόπουλος Βασίλης (Λίντζος) - Κλαρίνο - Ελαία 
Βίγκζας Ευθύμιος - Σαντούρι - Τριταία 
Βίρας Αθανάσιος - Λαούτο - Άγιοι Πάντες 
Βώττας Αθανάσιος - Τραγούδι - Κονιάκος 
Βώττα Σοφία - Τραγούδι - Κονιάκος 
Βώττας Κώστας - Τραγούδι - Κονιάκος 
Γεωργακοπούλου Μαρία - Τραγούδι - Ελαία 
Γεωργακοπούλου Έφη - Τραγούδι - Ελαία 
Γκανιάτσου Γιώτα - Τραγούδι - Σεργούλα 
Γκανιάτσος Ανδρέας - Βιολί - Καλλιθέα 
Γκανιάτσος Κώστας - Σαντούρι - Σεργούλα 
Γκανιάτσος Ανδρέας - Βιολί, Τραγούδι - Σεργούλα 
Γκανιάτσου Παναγιούλα - Τραγούδι - Σεργούλα 
Γκούλτας - Καραμούζα - Βουνιχώρα 
Γκούλτας Αθανάσιος - Καραμούζα - Βουνιχώρα 
Γρίβας Αλέκος - Ακορντεόν - Γαλαξείδι 
Γρίβας Κώστας - Κλαρίνο - Γαλαξείδι 
Γρίβα Μαρία - Τραγούδι - Πενταγυιοί 
Διαμαντή Βάσω - Τραγούδι - Κάλλιο 
Ζαραλής - Κλαρίνο - Αθανάσιος Διάκος 
Ζάχος Ζαχαρίας - Κιθάρα, Τραγούδι - Άγιοι Πάντες 
Ζάχαρη Αγγέλω - Τραγούδι - Σεργούλα 
Ζήρας Επαμεινώνδας - Κλαρίνο - Φωκίδα 
Ζώης - Βιολί - Άγιοι Πάντες 
Θεοχάρης Αθανάσιος - Κλαρίνο - Άγιοι Πάντες 
Κάβουρας Ευστάθιος - Τραγούδι - Δροσοχώρι 
Καρανάσος Δημήτριος - Κλαρίνο - Βουνιχώρα 
Καρατάσου Φρόσω - Τραγούδι - Μοναστηράκι 
Κάρμας Δημήτριος - Κλαρίνο - Σεβεδίκο 
Κάρμας Κωνσταντίνος - Λαούτο - Σεβεδίκο 
Κατσακούλας Ανδρέας - Κιθάρα - Βουνιχώρα 
Κολλητήρη Σοφία - Τραγούδι - Ελαία 
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Κολλητήρης Ιωάννης - Αρμόνιο - Ελαία 
Κοντόγιάννης Βασίλειος - Κλαρίνο - Ευπάλιο 
Κοντογιάννη Παγώνα - Τραγούδι - Ευπάλιο 
Κοτρώτσου Γιούλα - Τραγούδι - Ελαία 
Κούπας Γιάννης - Κλαρίνο - Δρέμισσα 
Λαίνης Κώστας - Κλαρίνο - Τριταία 
Λα'ίνης (Βέτας) - Σαντούρι - Τριταία 
Λιάπη Αναδιώτου Ελένη - Τραγούδι - Κονιάκος 
Λίβας Άγγελος - Βιολί - Σιγδίτσα 
Λίβας Ανδρέας - Κλαρίνο - Σιγδίτσα 
Μαμαρέλης Αθανάσιος - Βιολί - Πεντεόρια 
Μαργαρίτης Κων/νος (Σαλπάρας) - Κλαρίνο - Βουνιχώρα 
Μαργώνης Κώστας - Κιθάρα, Τραγούδι - Τολοφώνα 
Μαργώνης Ιωάννης - Κλαρίνο - Τολοφώνα 
Μπούρας Αθανάσιος - Σαντούρι - Άγιοι Πάντες 
Πανουργίας - Κλαρίνο - Πεντεόρια 
Πάνος - Λαούτο - Τριταία 
Πίτσος Αθανάσιος (Φαλιαμπάρας) - Κλαρίνο - Κάλλιο 
Πίτσος Κων/νος - Λαούτο - Κάλλιο 
Σουλάτζος Αθανάσιος - Κλαρίνο - Άγιοι Πάντες 
Τζιαβάρας Δημήτριος - Κλαρίνο - Πολύδροσο 
Τζιαβάρας Νικόλαος - Βιολί - Πολύδροσο 
Τσαούσης Ανδρέας - Τραγούδι - Αγόριανη 
Τσελές Δημήτριος - Κλαρίνο - Βουνιχώρα. 
Τσέλος Γιάννης - Κλαρίνο - Πεντεόρια 
Τσέλος Βαγγέλης - Σαντούρι - Πεντεόρια 
Τσέλος Σπύρος - Βιολί - Πεντεόρια 
Φάκος Γεώργιος - Λαούτο, Τραγούδι - Σώταινα 
Φάκος Παναγιώτης - Κλαρίνο - Πεντάπολη 
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Δ. ΓΛΩΣΣΑΡί 

βιγλήσουμι = παρατηρήσουμε ως θεατές, να κάνουμε χάζι 

βλόυρου = ευλόγυρος 

διατάζ(ει) = συμβουλεύει 

εινάμ' = καλό όνομα 

καλλιάσ' = τύχει, συμπέσει 

κλαμπούρα = κλαδί δένδρου 

κουκουέρια = σημάδια πέτρινα 

μούτος = μουγγός, αμίλητος, ανέκφραστος 

μούτσος = μουγγός, αμίλητος, ανέκφραστος, καθώς και κορόιδο 

ρέγουλο = χωρίς βιασύνη 

σέριμπα = με τη σειρά, ο ένας μετά τον άλλον 

τούσκου = κλαδί δένδρου 

τσιλίκι = ξύλο σκληρό, δυνατό 

τσιλιπής = μερακλής, υπερήφανος, καλοντυμένος 

τσουγκρί = κορυφή του βράχου 

. Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στη μελέτη αναφέρονται πολλές λέξεις από 

το παραδοσιακό τοπικό φωνητικό ιδίωμα. Πολλές από αυτές αναλύονται μέσα στην 

εργασία για λόγους που αφορούν τη συστηματική επεξεργασία του θέματος, γι' αυτό και 

δεν αναφέρονται εδώ. Υπάρχουν επίσης στη μελέτη λέξεις που μπορεί να εμφανίζονται 

στον αναγνώστη δυσνόητες επειδή απουσιάζουν φωνήεντα, εφ' όσον στο τοπικό 

φωνητικό ιδίωμα είναι σύνηθες το φαινόμενο της περικοπής φωνηέντων 
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