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Εισαγωγή 
 
 «Ο παραδοσιακός χορός και η µουσική είναι από τις σηµαντικότερες 
κοινωνικές εκδηλώσεις του ανθρώπου. Συνδέεται άµεσα µε την ιστορία, τον 
πολιτισµό και την εξέλιξη µιας κοινωνίας. Η µελέτη τους παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρων καθώς µας δίνει πληροφορίες για την ίδια την κοινωνία, την ιστορία, την 
κοινωνική οργάνωση, τις ηθικές και αισθητικές της αξίες. Μια όµως σε βάθος 
αναλυτική προσέγγιση τους είναι αρκετά δύσκολη. Όπως αναφέρει ο Μπέλα 
Μπάρτοκ, τα προσόντα και οι γνώσεις που πρέπει να έχει ο ιδανικός λαογράφος – 
συλλέκτης λαϊκών τραγουδιών είναι ιστορίας, γλωσσολογίας και φωνητικής, 
λαογραφίας, κοινωνιολογίας και εθνολογίας, πάνω απ’ όλα όµως να είναι µουσικός 
µε εξασκηµένο αυτί και ανεπτυγµένη παρατηρητικότητα. Ένας τέτοιος άνθρωπος 
είναι δύσκολο να βρεθεί που να ανταποκρίνεται σ’ όλες αυτές τις επιστηµονικές 
απαιτήσεις. Επίσης επισηµαίνει ο Μ. Μπάρτοκ ότι ανάλογα είναι και τα προβλήµατα 
στο χορό και ίσως ακόµη πιο δύσκολα, αφού ο χορός είναι πιο σύνθετη 
δραστηριότητα. Ανάλογη άποψη για το χορό διατυπώνει και ο S. Baud-Bovy. 
 Ο χορός, ως ένας µη λεκτικός τρόπος επικοινωνίας, δύσκολα περιγράφεται µε 
λόγια. Πρέπει να περάσει από το σώµα του µελετητή για να γίνει πλήρως 
κατανοητός. 
Η Ρ. Λουτζάκη γράφει πως ο ερευνητής του χορού πρέπει να είναι ο ίδιος χορευτής, 
να ξέρει να αναλύει το χορό, να γνωρίζει στοιχεία µουσικής και ένα σύστηµα 
σηµειογραφίας της κίνησης ώστε να µπορεί να αποτυπώνει στο χαρτί τις κινήσεις του 
χορού.  
 Τα διάφορα σηµειογραφικά συστήµατα (Laban, Benesh, Romanotation, Conte 
κ.α.), που επινοήθηκαν κατά καιρούς για την καταγραφή των χορών, βοήθησαν προς 
την κατεύθυνση αυτή, όµως η δυσκολία προσέγγισής τους από το ευρύ κοινό τα 
καθιστούν δύσχρηστα. Επίσης η µη καθιέρωση µιας κοινής ορολογίας δυσκολεύει τα 
πράγµατα ακόµη περισσότερο1». 

                                                
1 Πραντσίδης, Γιάννης, Ο χορός στην ελληνική παράδοση και η διδασκαλία του, Αιγίνιο, εκδότης 
Πραντσίδης Γιάννης, σελ. 9-10. 
2 Παναγιωτίδου,  Αναστασία, Η µουσικοκινητική αγωγή σαν παιδαγωγικό µέσο στην διδασκαλία του 
χορού, Επιµ. Άλκης Ράφτης, Η διδασκαλία του χορού, 1ος Τόµος, 7ο διεθνής συνέδριο για την έρευνα 



 

 

	 Καρακάσης	Γεώργιος	 		 	

2 

Σε ένα από τα διεθνή συνέδρια που έχουν γίνει για το χορό στην Ελλάδα 
αναφέρονται τα εξής: «Σ’ ένα σηµαντικό αριθµό από τις σχολές ή τα σχολεία που 
επισκεφθήκαµε, οι καθηγητές ή οι δάσκαλοι ή οι χορογράφοι µας έδωσαν την 
εντύπωση ότι ο χορός είναι κάτι ξεχωριστό από τη µουσική. Μας έκαναν πράγµατι ν’ 
αναρωτηθούµε αν είχαν την επίγνωση ότι ο χορός θα πει µουσική, γιατί αν 
παραδεχτούµε πως µπορεί να υπάρξει χορός χωρίς µουσική συνοδεία, σαν αυτοτελής, 
ας πούµε, τέχνη, πάλι µουσική θα είναι γιατί από τη µουσική παίρνει, κατά πρώτο 
λόγο, το κύριο χαρακτηριστικό  του, τον ρυθµό. Επίσης η πληροφόρησή µας για τους 
µαθητές (παιδιά ή εφήβους) ήταν ότι οι περισσότεροι από αυτούς δεν είχαν καµία 
µουσική κατάρτιση, έστω και σε χαµηλό επίπεδο. Ακόµα δοκιµάζαµε έκπληξη όταν 
διαπιστώναµε ότι η µουσική παιδεία πολλών διδασκόντων ήταν ανύπαρκτη έως 
ελάχιστη, µε λίγες εξαιρέσεις» 2. 

Σ’ αυτή την εργασία, σκοπός µου είναι να βρω τις σχέσεις που υπάρχουν 
µεταξύ του παραδοσιακού χορού και της µουσικής. Πράγµατα που αφορούν δηλαδή 
το συγχρονισµό, τη ρυθµική αγωγή, το µέτρο και το ρυθµό, τον αυτοσχεδιασµό, τη 
δοµή και την µορφολογία, τα µοτίβα, τις κινήσεις του χορού σε σχέση µε τις µελωδίες 
και το ρυθµό. 
 

 
    1.  Ρυθµική αγωγή (ταχύτητα)  
 
     Η ρυθµική αγωγή είναι από τα λίγα στοιχεία που δένει απόλυτα το χορό µε τη 
µουσική. Όποια ταχύτητα έχει η µουσική έχει και ο χορός, όπως επίσης ότι 
αυξοµειώσεις έχει η µουσική τις ίδιες ακριβώς αυξοµειώσεις έχει κι ο χορός και 
αντίστροφα. 
     Ο ένας επηρεάζει τον άλλο τόσο στενά που σε µια παράσταση, εκδήλωση, 
γάµο κτλ πρέπει να υπάρχει οπτική επαφή και επικοινωνία των µουσικών µε τους 
χορευτές (αυτή η επαφή είναι απαραίτητη να υπάρχει πάντα κι όχι µόνο για την 
ταχύτητα). Έτσι την ταχύτητα µπορούν να την καθορίσουν είτε ο ένας είτε ο άλλος. 
Ακόµη µπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες κατά τη διάρκεια του χορού για πιο 
γρήγορα ή πιο αργά και οι δυο πλευρές. 
     Υπάρχουν χοροί όπου από την αρχή ως το τέλος έχουν µια σταθερή ταχύτητα 
και χοροί που έχουν δύο διαφορετικές. Επίσης συχνό είναι και το φαινόµενο της 
αύξησης της ταχύτητας σταδιακά. Αυτό γίνεται κυρίως στους χορούς της 
Μακεδονίας, οι οποίοι ξεκινούν αργά και µπορούν να καταλήξουν αρκετά γρήγοροι. 
 Είναι πολλοί και διάφοροι λόγοι που καθορίζουν την ταχύτητα του χορού της 
κάθε περιοχής. Σηµαντικότερο λόγο έχει το είδος του τραγουδιού ή χορού, αν είναι 
δηλαδή του γάµου, µοιρολόι κτλ. Πέρα από αυτό όµως σηµαντικός παράγοντας είναι 
η γεωγραφική θέση (ορεινή ή πεδινή περιοχή) και το κλίµα. Σε πεδινές εκτάσεις η 
µετακίνηση των κατοίκων γίνεται πιο εύκολα και γρήγορα. Έτσι και οι χοροί αυτών 
των περιοχών είναι πιο γρήγοροι µε ήπιες κινήσεις. Αντίθετα σε ορεινές και δύσβατες 
περιοχές όπου οι µετακινήσεις των κατοίκων είναι πιο έντονες και αργές οι χοροί 
τους είναι πιο αργοί µε έντονες κινήσεις. «Σε ένα µέρος που έχει µεγάλη ηλιοφάνεια 

                                                
2 Παναγιωτίδου,  Αναστασία, Η µουσικοκινητική αγωγή σαν παιδαγωγικό µέσο στην διδασκαλία του 
χορού, Επιµ. Άλκης Ράφτης, Η διδασκαλία του χορού, 1ος Τόµος, 7ο διεθνής συνέδριο για την έρευνα 
του χορού, Πορταριά, Δ.Ο.Λ.Τ. (Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης) – Ελληνικό τµήµα , 7-11/7/93, 
σελ.72-73  
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ή είναι πολύ µεγάλη η έκταση της µέρας, βλέπουµε ότι είναι πιο εύθυµοι οι χοροί και 
µε µια διαφορετική διάθεση»3.  
   
 
2.  Μέτρο - Ρυθµός 
 
    Στον τρόπο που µετράµε ένα τραγούδι ή χορό βρίσκεται και το µεγαλύτερο 
πρόβληµα µεταξύ της µουσικής και του χορού για ένα ενιαίο σύστηµα. Ίσως 
δικαιολογείτε αυτό και θα το αποδείξουµε παρακάτω. Πρέπει όµως να δούµε πως 
«βλέπουν» οι µουσικοί και οι χορευτές το µέτρο και το ρυθµό από την δική τους 
µεριά. 
     Ένας µουσικός όταν θα αναλύσει ένα χορό ή καλύτερα θα τον µεταγράψει και 
θα τον εκτελέσει, θα χωρίσει µέτρα παίρνοντας  

1) Ισάξια και ισάριθµα «χτυπήµατα» που επαναλαµβάνονται περιοδικά. Αυτά 
είναι όσο το δυνατό λιγότερα και αποτελούν τη µονάδα µέτρησης (τέταρτα, όγδοα, 
δεκαταέκτα). «Ως βασικός παλµός για το ρυθµό και χρόνος µέτρησης για το µέτρο 
χρησιµοποιείται συνήθως το τέταρτο. Η απόλυτη ρυθµική αγωγή καθορίζεται µε τον 
αριθµό χρόνων ανά λεπτό που µετριέται µε το Μετρονόµο του Malzel, Μ.Μ. (1816). 
Στο Μ.Μ. q=60 αντιστοιχούν 60 χρόνοι ανά λεπτό, άρα ένα τέταρτο το δευτερόλεπτο: 
χρόνος µέτρησης και δευτερόλεπτα συµπίπτουν»4.  

2) θα µετρήσει τα «χτυπήµατα» στη κάθε περίοδο.  
Έτσι από αυτά τα δύο θα δώσει το όνοµα του µέτρου δηλ. το µέτρο 7

8 για ένα 
µουσικό σηµαίνει πως σε κάθε µέτρο µουσικό έχει 7 «χτυπήµατα» ισάξια  τα οποία 
τα θεωρεί όγδοα.  
     Ένας χορευτής απεναντίας δεν µετρά  ισάξια και ισάριθµα  χτυπήµατα αλλά 
µετράει τα ισχυρά µέρη του µέτρου. Αυτά συνήθως δεν έχουν την ίδια χρονική 
διάρκεια. Πάνω στα ισχυρά µέρη του µέτρου κάνει τις εναλλαγές στα πατήµατά του. 
Κατόπιν  µετράει το σύνολο των βηµάτων που κάνει σε µια περίοδο και δίνει το 
«µέτρο», δηλ. ο χορός καλαµατιανός έχει δώδεκα βήµατα για ένα χορευτή και µέτρο 
7

8 για ένα µουσικό. Έτσι λοιπόν όπως θα δούµε παρακάτω τις περισσότερες φορές 
εκεί που ολοκληρώνεται το χορευτικό «µέτρο» δεν έχει ολοκληρωθεί η µουσική 
φράση ή ακόµα και µέτρο σε ορισµένες των περιπτώσεων. 
 
 
    Παράδειγµα: 

 Καλαµατιανός 
 
    
                             Μέτρηµα µουσικού                            Μέτρηµα χορευτή 
 

 
 
 
 

                                                
3 Ματθαίου Γιώργος, από τη συνέντευξη που του πήρα τον Ιούλιο του 2007 για τη διπλωµατική µου 
εργασία. 
4 Ulrich, Michels, Άτλας της µουσικής, τόµος Ι, εκδόσεις Φ. Νάκας, 1η Ελληνική έκδοση 1994, σελ. 67 
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     Ο ρυθµός για τους µουσικούς δίνεται από τα κρουστά µε τα ισχυρά και 
ασθενή µέρη του µέτρου και πάνω σ’ αυτά (τα κρουστά) παίρνουν βήµα και µέτρο οι 
χορευτές. Αξιοσηµείωτο είναι πως µπορούµε να έχουµε σ’ ένα ρυθµό µουσικό πάρα 
πολλούς και διαφορετικούς χορούς, αλλάζοντας µόνο τη µελωδία. 
 
Παράδειγµα: 

Συρτό καλαµατιανό5 σε 78   
 
 
Αιγαίο  Θαλασσάκι  
Ήπειρος Χειµαριώτικο 
Θεσσαλία Ρογκατσάρικος 
Κύπρος Αγάπησα την που καρκιάς 
Λήµνος Κεχαγιάδικος 
Μακεδονία Μήλο µου κόκκινο 
Προποντίδα Καράβι καραβάκι  
Μ. Ασία Μια Σµυρνιά στο παραθύρι 
 
     Αλλά µπορούµε να έχουµε και διαφορετικό ρυθµό και µέτρο σ’ ένα χορό. Για 
παράδειγµα ο χορός συρτός. «Συρτά λένε τους χορούς είτε σε 2

4 είτε 7
8. Οι πραχτικοί 

(µουσικοί) λένε συρτά τους χορούς που χορεύονται σε 2
4, καλαµατιανά αυτούς που 

χορεύονται σε 7
8 και συρτοκαλαµατιανά αυτούς που αρχίζουν µε 7

8 και γυρίζουν στο 
τέλος στα 2

4» 6. Και τα τρία είναι σε δώδεκα ίδια βήµατα (αλλάζει το στυλ) έχουν 
µέτρο 78 αλλά και 24 (βλ. Παράδειγµα). 
 
Παράδειγµα: 

Συρτός 
 
 

Εναλλαγές βηµάτων του ιδίου χορού σε διαφορετικό µέτρο 
  
 

 
  
 

                                                
5 Παύλου, Λευτέρης,  Το τουµπελέκι και οι ρυθµοί µέσα από τους χορούς, τα τραγούδια και τους 
οργανικούς σκοπούς , εκδόσεις του Τµήµατος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου / 
εκδόσεις Fagotto, Α’ έκδοση: Μάιος 2006, σελ. 39 
6 Μαζαράκη, Δέσποινα, Το λαϊκό κλαρίνο, Αθήνα, εκδόσεις Κέδρος, Σεπτέµβριος 1985, σελ. 83.  
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Το µέτρο 7
8  το συναντάµε και µε διαφορετική µορφή. Δηλαδή στο παραπάνω 

παράδειγµα είναι της µορφής 3-2-2 (1,2,3-1,2-1,2), όµως υπάρχουν και χοροί όπου το 
τριάρι είναι στο τέλος 2-2-3 (1,2-1,2-1,2,3). «Το 3-2-2 το χρησιµοποιούν στις νότιες 
περιοχές, Πελοπόννησο, Στερεά και κεντρική Ελλάδα, ενώ το εφτάρι ανάποδα κυρίως 
στην Θράκη και την Μακεδονία. Η Μακεδονία και η Θράκη το λέει ‘Μαντιλάτο’ 
χορό, ενώ οι άλλοι Καλαµατιανό»7. Το συρτό σε δίσηµο ρυθµό το συναντούµε στα 
νησιά κυρίως κι έχει την ονοµασία ‘Μπάλος’. 
 Ο χορός ‘στα τρία’ είναι ο χορός που τον συναντάµε σε όλη την Ελλάδα. Από 
την Θράκη µέχρι την Κρήτη και τα νησιά. Αλλάζουν οι µελωδίες και το στυλ στην 
κάθε περιοχή.  
 «Η ταξινόµηση του χορευτικού υλικού που προέρχεται από επιτόπιες έρευνες 
δίνεται µέσα από δύο βασικούς πίνακες: στον πρώτο, αναφέρονται αναλυτικά οι 
κοινότητες στις οποίες επικεντρώθηκε η έρευνα για τη συλλογή των δεδοµένων του 
χορού ‘στα τρία’ και στο δεύτερο, δίνονται αναλυτικά οι κοινότητες που 
επικεντρώθηκαν οι έρευνες για τη συλλογή των δεδοµένων του συνολικού 
χορευτικού υλικού, όπου φαίνονται οι ονοµασίες των χορών και οι περιοχές 
προέλευσής τους»8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Ματθαίου Γιώργος, από τη συνέντευξη που του πήρα τον Ιούλιο του 2007 για τη διπλωµατική µου 
εργασία. 
8 Τυροβολά Κ. Βασιλική, Ο Ελληνικός Χορός, α’ έκδοση, Αθήνα, Σεπτέµβριος 2001, σελ.: 70 
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Πίνακας Ι9 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
9 Τυροβολά Κ. Βασιλική, Ο Ελληνικός Χορός, α’ έκδοση, Αθήνα, Σεπτέµβριος 2001, σελ.: 71 
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Πίνακας ΙΙ10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
10 Τυροβολά Κ. Βασιλική, Ο Ελληνικός Χορός, α’ έκδοση, Αθήνα, Σεπτέµβριος 2001, σελ.:72-77 
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3. Αυτοσχεδιασµός  
 
Ο αυτοσχεδιασµός είναι σύνηθες φαινόµενο και στο χορό και στη µουσική, 

επηρεάζοντας ο ένας τον άλλο. Πολλοί από τους χορούς αρχίζουν µε αυτοσχεδιασµό 
ή στη γλώσσα των παραδοσιακών µουσικών ‘ταξίµι’. Χρησιµεύει στο να δώσει το 
µουσικό τρόπο (mode) του κοµµατιού. Το ταξίµι µπορεί να γίνεται είτε µε συνοδεία 
ρυθµού είτε χωρίς αρκεί να υπάρχει από πίσω ένας Ισοκράτης. Και στις δύο 
περιπτώσεις συνήθως ο πρωτοχορευτής  µπορεί  να κάνει κάποιες φιγούρες ελεύθερες 
ή και ρυθµικές προκαλώντας τον εκτελεστής να παίξει καλύτερα και αντίστροφα. 
Επίσης ένα ταξίµι µπορεί να σηκώσει χορευτές να χορέψουν, να «βάλει» τους 
χορευτές σε µια σκηνή αν πρόκειται για παράσταση, να δώσει την έναρξη της 
εκδήλωσης. Ταξίµι11, εκτός από την αρχή µπορούµε να έχουµε και κατά τη διάρκεια 
του χορού και µάλιστα σε πολλούς χορούς αυτό επιβάλλεται. Ο αυτοσχεδιασµός 
αλλάζει αµέσως τη διάθεση του χορευτή τόσο που βλέπεις όλους να χορεύουν πιο 
έντονα ή να αλλάζουν ακόµα και το στυλ τους. Σε πολλές περιπτώσεις αλλάζουν και 
τα βήµατα του χορού και πάνω σ’ αυτά µπορεί να αυτοσχεδιάζει ο πρωτοχορευτής. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα τσάµικα. «Αφού τα όργανα της κουµπανίας 
παίξουν κάµποσες φορές τη µελωδία του τσάµικου, θα σταµατήσουν και θ’ αφήσουν 
το κλαρίνο µόνο, πάντα µε τη ρυθµική συνοδεία του λαούτου, να το γυρίσει στον 
τόπο. Βέρσο12 ή στον τόπο είναι η σηµαντικότερη προσθήκη που κάνει το όργανο στα 
τσάµικα. Κανένα βέρσο δεν έχει λόγια. Είναι ένας ελεύθερος µελωδικός 
αυτοσχεδιασµός πάνω στο ρυθµό του χορού. Το βέρσο το παίζεις στο ρυθµό, αλλά 
ελεύθερα. Κάνεις ότι θέλεις, κατά τις φιγούρες του χορευτή. Στο βέρσο την 
κρατηµένη νότα την κρατάς όσο θες. Ένα, δύο ή και παραπάνω µέτρα. Το πόσο θα 
την κρατήσεις θα σ’ το δείξει ο χορευτής, γιατί πάνω σ’ αυτή µπορεί να κάνει 
διάφορες φιγούρες. Μπορεί να σκύψει µε την πλάτη προς τη γης ή να κάνει τίποτις 
άλλο. Εσύ τον παρακολουθείς στη φιγούρα που κάνει κι ανάλογα την κρατάς. Το 
βέρσο είναι το κοµµάτι αντοχής, τόσο για τον οργανοπαίχτη όσο και για το χορευτή. 
Είναι το σόλο που ο ένας το παίζει κι ο άλλος το χορεύει13»    ( Γιώργης Καρακός14). 
«Ο αυτοσχεδιασµός πάνω στο χορευτικό µέρος όσ’ αφορά την επικοινωνία του 
µουσικού και του χορευτή, είναι ρυθµικός αυτοσχεδιασµός κι όχι µε τη µορφή του 
ταξιµιού ή της εισαγωγής. Οπότε ο ρυθµικός αυτοσχεδιασµός ενέχει δύο στοιχεία. 
Πέρα από τις µουσικές κλίµακες που µπορείς να χρησιµοποιήσεις για να εξτασιάσεις 
τον χορευτή θα πρέπει να έχεις και πάρα πολύ καλή αίσθηση της ρυθµικής αγωγής 
που τονίζεις. Τα βήµατα εκείνη την στιγµή πρέπει να συνεργάζονται σε µία όχι κατά 
παραγγελία αυτοσχεδιαστική γραµµή. Προσπαθείς να λειτουργείς ανάλογα µε την 
διάθεση του χορευτή και ανάλογα µε τον χαρακτήρα του, µε τον τρόπο που χορεύει, 
µε το αν είναι εσωστρεφείς ή εξωστρεφείς αυτός. Είναι θέµα καθαρά εµπειρίας και 
αυτό το έχουν κάποιοι µουσικοί οι οποίοι έχουν πολύ µεγάλη θητεία στο πατάρι»15. 
 

 

                                                
11 Το ταξίµι δεν έχει ρυθµό, ο ρυθµός είναι ελεύθερος, ο χορευτής χορεύει πάνω στο ρυθµό που παίζει 
το λαούτο ή το κρουστό. 
12 Το βέρσο είναι ελεύθερο αλλά βαστάει το ρυθµό σε αντίθεση µε το ταξίµι που έχει ελεύθερο ρυθµό. 
13 Μαζαράκη, Δέσποινα, Το λαϊκό κλαρίνο, Αθήνα, εκδόσεις Κέδρος, Σεπτέµβριος 1985, σελ. 103-104. 
14 Μαζαράκη, Δέσποινα, Το λαϊκό κλαρίνο, Αθήνα, εκδόσεις Κέδρος, Σεπτέµβριος 1985, σελ. 35 
15 Ματθαίου Γεώργιος, από τη συνέντευξη που του πήρα τον Ιούλιο του 2007 για τη διπλωµατική µου 
εργασία. 
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4.  Δοµή & Μορφολογία 
 

Τα παραδοσιακά τραγούδια και σκοποί έχουν διάφορες µορφές, συνήθως 
είναι µονοµερής, διµερής ή τριµερής. Το ίδιο συµβαίνει και στους χορούς µόνο που 
δεν συµπίπτουν πάντα µεταξύ τους. Δηλαδή µπορεί ένα τραγούδι να αποτελείτε από 
δύο µέρη ενώ ο χορός µόνο από ένα. Επίσης µπορεί να συµπίπτουν όµως όχι την ίδια 
χρονική στιγµή. Αν δηλαδή το µουσικό µέτρο και το µέτρο του χορευτή δεν είναι το 
ίδιο τότε όταν γίνεται η αλλαγή της µουσικής, η αλλαγή των βηµάτων του χορού 
γίνεται λίγο καθυστερηµένα. Αυτό γιατί πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί το µέτρο του 
χορευτή. Ποτέ όµως δεν θα αλλάξει βήµα ο χορευτής  πριν την αλλαγή της µουσικής. 

«Παλιότερα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγµατα απ’ ότι σήµερα, τα κοµµάτια 
ήταν γραµµένα µε πολλές ‘πάρτες’. Κοµµάτια που παιζότανε σαν ενότητες, ας πούµε 
στην Ήπειρο ξεκινούσαν µε έναν ‘Συγκαθιστό’ ή µε µια ‘Παπαδιά’ ή ένα πεντάσηµο 
‘Ζαγορίσιο’, µετά το ‘λύναν’ όπως λένε οι χορευτές σε τρίσηµο ρυθµό και µετά 
λυνόταν αυτό σε ένα τετράσηµο ή σε ένα δίσηµο ρυθµό, δηλαδή είχαµε µια τάξη των 
τεσσάρων ή πέντε κοµµατιών τα οποία ήταν θεµατογραφία σαν ‘πάρτα’, στη µορφή 
της σουίτας που λέµε στην δυτική µουσική. Μετά τα κοµµάτια αυτονοµήθηκαν µε 
την είσοδο της δισκογραφίας. Αυτή ήταν η κύρια αιτία που άρχισαν τα κοµµάτια να 
κατακερµατίζονται».  
 
 

 
5.  Αρχή & Κλείσιµο (Φινάλε)  
 

Η αρχή για µια παράσταση, εκδήλωση, γλέντι όπως και το τέλος, είναι πολύ 
σηµαντικά τόσο για το κοινό όσο και για τα ενεργά µέλη. Διότι είναι συνήθως αυτό 
που µένει πιο έντονα στην µνήµη µας και γιατί επιδρά στην ψυχολογία µας 
περισσότερο. Το ξεκίνηµα, γίνεται σχεδόν πάντα µε το ταξίµι, µε ή χωρίς την είσοδο 
των χορευτών στη σκηνή (περπατώντας οργανωµένα αν πρόκειται για εκδήλωση). 
Στη συνέχεια για να ξεκινήσουν οι χορευτές το χορό πρέπει να αρχίσει να παίζει 
πρώτα η ορχήστρα. Ποτέ πιο πριν από αυτή. Δυο τρόποι υπάρχουν για να αρχίσει ο 
χορός, όχι µόνο στην αρχή-αρχή αλλά και στα ενδιάµεσα µέρη: 

 
• Παίζονται από την ορχήστρα, συνήθως τα κρουστά, κάποια µέτρα απ’ 
έξω (2 ή 4 µέτρα µουσικά), για να πάρουν όλοι ταχύτητα, ρυθµό και το 
ξεκίνηµα του χορού. 

 
• Ξεκινά όλη η ορχήστρα να παίζει και µόλις ολοκληρωθεί η µουσική 
φράση ή περίοδο ξεκινά και ο χορός. 

 
Εδώ φαίνεται καθαρά πόσο µεγάλη σχέση έχει ο χορός µε τη µουσική όχι µόνο 

σαν ρυθµός ή ταχύτητα αλλά σαν µουσικό πλέον µέτρο. Επίσης και σαν µουσική 
φράση ή ενότητα, όπου για να αρχίσει ο χορός κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί µουσικά 
πρώτα. Ενώ το καταλαβαίνουν αυτό οι χορευτές όταν αρχίζουν να χορεύουν, οι 
περισσότεροι ξαφνικά αποκόβονται από την µουσική ή δεν θέλουν να µάθουν πως 
βλέπουν οι µουσικοί τις έννοιες ήχος, µέτρο, ρυθµός κτλ. Μήπως λοιπόν θα πρέπει ο 
κάθε χορευτής να έχει έστω κάποια µουσική κατάρτιση; «Με βάση όλα τα 
παραπάνω, θα προσπαθήσουµε να καταστήσουµε κατανοητό, πόσο απαραίτητη είναι, 
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σε ευρεία εκπαιδευτική κλίµακα όσον αφορά τη διδασκαλία του χορού, µια µουσική 
παιδεία βασισµένη στη µουσικοκινητική αγωγή».16 

Σηµαντικό θα ήταν να αναφέρουµε το κλείσιµο (για τους χορευτές) ή το φινάλε 
του τραγουδιού. Οι µουσικοί όταν παίζουν µόνοι τους µπορούν να κάνουν ένα φινάλε 
και να κλείσουν όλοι µαζί. Το ίδιο ισχύει και για τους χορευτές, µπορούν να δώσουν 
ένα σύνθηµα (φωνάζοντας συνήθως ο πρωτοχορευτής) και να σταµατήσουν όλοι 
µαζί. Υπάρχει όµως ένα πρόβληµα, δεν µπορούνε να κλείσουν όλοι µαζί όταν 
µετέχουν ενεργά και οι δυο, µουσικοί και χορευτές. Το σύνθηµα για το κλείσιµο το 
δίνει ο χορευτής και το φινάλε το κάνει η ορχήστρα. Όταν έρχεται όµως αυτή η ώρα 
υπάρχει τροµερή ανασφάλεια και από τις δυο µεριές. Αυτό γίνεται για δυο λόγους ή 
α) δεν συµπίπτουν το µουσικό µέτρο µε το µέτρο του χορευτή, ή β) δεν συµπίπτει η 
µουσική φράση µε τη φράση του χορευτή ή µπορεί να ισχύουν και τα δύο. Το σίγουρο 
είναι ότι κάποτε κλείνουν άλλοτε όλοι µαζί και άλλοτε όχι. Όταν µέτρο και φράσεις 
είναι ίδια το φινάλε είναι εφικτό. Όταν κάτι από τα δυο δεν ισχύει τότε γίνονται τα 
εξής: 
 

• Χορεύουν οι χορευτές επιτόπου τα βήµατα ή µέρος των βηµάτων µέχρι τη 
στιγµή που η ορχήστρα θα κάνει φινάλε και θα σταµατήσουν όλοι µαζί. 

 
• Μόλις ολοκληρωθούν τα βήµατα του χορού σταµατάει ο χορός και η 

µουσική, ανεξάρτητα αν ολοκλήρωσε ή όχι ο µουσικός το µέρος ή τη φράση 
του. Σχεδόν πάντα έτσι τελειώνουν οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, χοροί του 
πόντου και είναι ίσως ή µόνη περιοχή όπου έχουµε πάντα καλό φινάλε σε 
όλους τους χορούς της. 

 
• Αν πρόκειται για µια εκδήλωση, κάτι οργανωµένο σε σκηνή, µπορούν να 
φύγουν οι χορευτές από την σκηνή χορεύοντας και όταν φύγουν όλοι να 
κάνει η ορχήστρα φινάλε εκεί που πρέπει. 

 
• Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση να µην τελειώσει ένας χορός µε φινάλε 
αλλά να περάσουµε από τον ένα χορό στον άλλο κατευθείαν. Για να γίνει 
αυτό πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, όπως: ίδια περιοχή (χορός 
από το ίδιο γεωγραφικό διαµέρισµα), ίδια ή περίπου ίδια ταχύτητα, ίδιος ή 
περίπου ίδιος ρυθµός, ίδιο στυλ.  

 
Φυσικά όλα αυτά όταν πρόκειται για κάτι οργανωµένο. Αν όχι δεν υπάρχουν 

«κανόνες».  
Μπορούµε να δούµε σε ποιους χορούς είναι εφικτό το φινάλε την 

οποιαδήποτε στιγµή ή να υπολογίσουµε πότε είναι δυνατό να το πετύχουµε αυτό, 
κάνοντας απλές µαθηµατικές πράξεις. Έτσι έχουµε: 
Παίρνουµε ως µονάδα µέτρησης ένα µουσικό µέτρο. Μετράµε από πόσα 

µέτρα αποτελείται η µουσική φράση που θα κάνει το φινάλε, έστω x. Στη 
συνέχεια µετράµε από πόσα µέτρα αποτελείται η χορευτική φράση που θα κάνει 
το φινάλε, έστω ψ. Κάνουµε την πράξη x/ψ (αν x>ψ) ή ψ/x (αν ψ>x) κι αν το 
αποτέλεσµα είναι ακέραιος αριθµός, όχι δεκαδικός, τότε: όποτε τελειώνει η 

                                                
16 Παναγιωτίδου,  Αναστασία, Η µουσικοκινητική αγωγή σαν παιδαγωγικό µέσο στην διδασκαλία του 
χορού, Επιµ. Άλκης Ράφτης, Η διδασκαλία του χορού, 1ος Τόµος, 7ο διεθνής συνέδριο για την έρευνα 
του χορού, Πορταριά, Δ.Ο.Λ.Τ. (Διεθνής Οργάνωση Λαϊκής Τέχνης) – Ελληνικό τµήµα , 7-11/7/93, 
σελ. 73 
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µουσική φράση (αν αυτή έχει περισσότερα µέτρα) τελειώνει και η χορευτική. 
Στην περίπτωση που x/ψ µας δίνει δεκαδικό αριθµό τότε, πολλαπλασιάζουµε το x 
µε το ψ (xψ) και ο αριθµός αυτός µας δείχνει µετά από πόσα µουσικά µέτρα κάθε 
φορά θα έχουµε τελείωµα φράσεων ταυτόχρονα από µουσικούς και χορευτές. 
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