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«Καη ε πξνζσπηθή κνπ εκπεηξία κνπ δείρλεη πσο ην πξάγκα πνπ κε βνήζεζε πεξηζζόηεξν 

από θάζε άιιν, δελ ήηαλ, νη αθεξεκέλνη ζηνραζκνί ελόο δηαλννύκελνπ, αιιά ε πίζηε θαη ε 

πξνζήισζή κνπ ζε έλαλ θόζκν δσληαλό θαη πεξαζκέλσλ αλζξώπσλ, ζηα έξγα ηνπο, ζηηο 

θσλέο ηνπο, ζην ξπζκό ηνπο, ζηε δξνζηά ηνπο. Απηόο ν θόζκνο όινο καδί κνπ έδσζε ην 

ζπλαίζζεκα πσο δελ είκαη κηα αδέζπνηε κνλάδα, έλα άρεξν ζη΄ αιώλη. Μνπ έδσζε ηε 

δύλακε λα θξαηεζώ αλάκεζα ζηνπο ραιαζκνύο, πνπ ήηαλ ηεο κνίξαο κνπ λα δσ. Κη αθόκα 

κ΄έθαλε λα ληώζσ, όηαλ μαλαείδα ην ρώκα πνπ κε γέλλεζε, πσο ν άλζξσπνο έρεη ξίδεο θαη 

όηαλ ηηο θόςνπλ πνλεί  βηνινγηθά, όπσο όηαλ ηνλ αθξσηεξηάζνπλ. Κη όια ηνύηα ζα 

κπνξνύζα λα ηα νλνκάζσ παξάδνζε»  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

 

    θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ εξσηήκαηνο «Αλ ζπλδένληαη ηα Μαζεκαηηθά 

κε ην ρνξό θαη αλ λαη πόζν ζηελή είλαη απηή ε ζρέζε».  

    Σα Μαζεκαηηθά ρξεζηκνπνηνύληαη πάξα πνιύ ζηε κνπζηθή γηαηί ράξε ζε απηά νη  

ρνξεπηέο  βξίζθνπλ ην ξπζκό. Γεληθά, νη αξηζκνί είλαη θξπκκέλνη ζην ξπζκό, ζηελ 

αιιεινπρία θαη ζηνπο ζπλδπαζκνύο ησλ θηλήζεσλ, ζην κέηξεκα ησλ επαλαιήςεσλ κηαο 

θίλεζεο. Δπίζεο, ζην ρνξό εκθαλίδνληαη πνιιά γεσκεηξηθά ζρήκαηα, ε κεηαηόπηζε, ε 

πεξηζηξνθή θαη ε νκνηόηεηα, ηα ζεκεία, νη επζείεο θαη νη θακπύιεο.  Άξα, κπνξνύκε λα 

ηζρπξηζηνύκε  όηη ν ρνξόο δαλείδεηαη γλώζε από ηα Μαζεκαηηθά.  

    Όκσο απηό πνπ δίλεη  αμία ζην ρνξό θαη απνγεηώλεη έλα ρνξεπηή είλαη ην ζπλαίζζεκα. 

Καλέλαο ρνξόο δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη επραξίζηεζε αλ δελ ζπλδέεηαη κε θάηη εζσηεξηθό. 

Σν ζπλαίζζεκα απηό ζηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο, κε ηνπο νπνίνπο ζα αζρνιεζνύκε ζε 

απηή ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία, ην πξνζθέξεη ε πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα θάζε ηόπνπ, ε ηζηνξία  

θαη ε ιανγξαθία ηνπ. 

     Ζ έξεπλα απηή θηινδνμεί λα αλαδείμεη ηε ζηελή ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα Μαζεκαηηθά κε ην 

ρνξό θαη εηδηθόηεξα κε ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό, λα ππνγξακκίζεη ην γεγνλόο όηη ηα 

Μαζεκαηηθά δελ είλαη κία επηζηήκε απνθνκκέλε από ηελ θαζεκεξηλή καο δσή θαη όηη 

αλαδεηθλύεη ηελ αξκνλία ησλ πξαγκάησλ. Δπίζεο θηινδνμεί λα παξαθηλήζεη θαη άιινπο 

λένπο ηεο πόιεο καο γηα λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό, έηζη ώζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο ηαπηόηεηαο, θνκκάηη ηεο 

νπνίαο είλαη θαη ν παξαδνζηαθόο ρνξόο. 

      Ο πιεζπζκόο ηεο έξεπλάο καο είλαη νη λένη ηεο Αλδξαβίδαο θαη ην δείγκα απνηεινύλ νη 

62 καζεηέο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αλδξαβίδαο θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2013-14 , νη νπνίνη  

ζπκκεηέρνπλ ζε ηκήκαηα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ηόζν ηεο πόιεο καο όζν θαη ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο. Σα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο ζηνπο καζεηέο ζπγθεληξώζεθαλ κε εξσηεκαηνιόγην θαη 

γηα ηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα δεδνκέλα από πέληε  

εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο πνπ παξαρώξεζαλ ζηνπο καζεηέο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

ρνξνδηδάζθαινη ηεο πεξηνρήο καο, κε κεγάιε θαη αμηόινγε πείξα ζηε δηδαζθαιία 

παξαδνζηαθώλ ρνξώλ, ν πξόεδξνο ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Αλδξαβίδαο , ε 

θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ καο (κε εηδίθεπζε ζηνπο παξαδνζηαθνύο 

ρνξνύο) θαη έλαο καζεηήο ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ αζρνιείηαη πνιύ ηα ηειεπηαία ρξόληα κε 

ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ηελ αλαβίσζε ησλ εζίκσλ ηεο πεξηνρήο καο.   

       ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο oη πεξηζζόηεξνη καζεηέο πηζηεύνπλ όηη ηα 

Μαζεκαηηθά έρνπλ ζρέζε κε ην ρνξό αιιά όρη ζηελή.  Αξθεηνί καζεηέο αζρνιήζεθαλ κε 
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ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο επεηδή νη ίδηνη αηζζάλνληαλ απηή ηελ επηζπκία θαη ιηγόηεξνη 

παξαθηλήζεθαλ από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ηνπο πεξηβάιινλ.  

Δπίζεο, νη καζεηέο ζεσξνύλ απηνύο ηνπο ρνξνύο επράξηζηνπο θαη δηαζθεδαζηηθνύο θαη 

ραίξνληαη πνπ κπνξνύλ κέζα από απηή ηελ ελαζρόιεζε λα κάζνπλ ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ 

ηόπνπ ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1:    ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο 

 

Σα ηειεπηαία ρξόληα ππάξρεη κεγάιν θαη ζπλερώο απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γύξσ από ηελ 

παξάδνζε θαη πεξηζζόηεξν γηα ηνπο ειιεληθνύο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο. Κάζε πόιε, θάζε 

ρσξηό πνπ έρεη πνιηηηζηηθό ζύιινγν, έρεη εληάμεη ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ θαη ηκήκα 

παξαδνζηαθώλ ρνξώλ. Οη λένη αιιά θαη νη κεγαιύηεξνη δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα λα 

κάζνπλ ηνπο ρνξνύο απηνύο θαη κε πξνζπκία θαη ραξά ζπκκεηέρνπλ ζε ρνξεπηηθέο 

παξαζηάζεηο αιιά θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπιιόγνπ. Έλα κεγάιν πνζνζηό καζεηώλ 

ηνπ ζρνιείνπ καο ζπκκεηέρεη ζην ρνξεπηηθό ζύιινγν ηεο Αλδξαβίδαο, «Ζ Δζηία» θαη κεξηθνί 

από απηνύο είλαη κέιε θαη γεηηνληθώλ ρνξεπηηθώλ ζπιιόγσλ ηαπηόρξνλα. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ηα Μαζεκαηηθά ζρεηίδνληαη κε ηε κνπζηθή θαη ην ρνξό κε κία ζρέζε 

αηώλσλ, μεθηλώληαο από ηελ επνρή ηνπ  Ππζαγόξα,  ν νπνίνο θαηαζθεύαζε ηε δηαηνληθή 

θιίκαθα, πνπ ρξεζηκνπνηνύκε θαη ζην δηθό καο κνπζηθό ζύζηεκα.  Σα Μαζεκαηηθά 

πεξηέρνληαη ζην ρνξό, ηόζν ζην κέηξν όζν θαη ζηηο θηλήζεηο.  Καζώο ρνξεύνπκε ην ζώκα 

καο ζρεκαηίδεη γσλίεο θαη γεσκεηξηθά ζρήκαηα, γη΄απηό θαη νη ρνξνδηδάζθαινη δίλνπλ 

κεγάιε ζεκαζία ζηελ αθξίβεηα ηνπ ζώκαηνο. Δπίζεο, ην κνπζηθό κέηξν γξάθεηαη κε ηε 

κνξθή θιάζκαηνο. Σα βήκαηα έρνπλ θαη απηά κηα ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, ζαλ ηηο καζεκαηηθέο 

αθνινπζίεο. Μπνξνύκε ινηπόλ λα ηζρπξηζηνύκε όηη ν ρνξόο είλαη απιά Μαζεκαηηθά. Όκσο 

απηό πνπ δίλεη αμία ζην ρνξό είλαη ην ζπλαίζζεκα. Ζ ηερληθή δίλεη ηα θιεηδηά αιιά πξέπεη ν 

ρνξεπηήο θαη λα εθθξαζηεί κέζσ ηνπ ρνξνύ ηνπ. Σν ηδηαίηεξν ζπλαίζζεκα ζηνπο 

παξαδνζηαθνύο ρνξνύο πνπ ζα κειεηήζνπκε ην δίλεη ην  πνιηηηζηηθό θνξηίν θάζε ηόπνπ, ε 

πνιηηηζηηθή  ηνπ ηαπηόηεηα.    

Καηά ηε δηεξεύλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ εληνπίζηεθαλ έξεπλεο πνπ λα έρνπλ σο 

αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ησλ αληηιήςεσλ καζεηώλ Λπθείνπ γηα ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα 

Μαζεκαηηθά κε ην ρνξό. Δπνκέλσο, κία ηέηνηα έξεπλα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ηόζν σο 
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πξνο ην ζέκα όζν θαη σο πξνο ην δείγκα θαη ζεσξνύκε όηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηελ θεθηεκέλε γλώζε. 

 

 

θνπόο θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

 

θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηνπ εξσηήκαηνο «Αλ ζπλδένληαη ηα Μαζεκαηηθά κε 

ην ρνξό θαη αλ λαη πόζν ζηελή είλαη απηή ε ζρέζε».  

πγθεθξηκέλα ζα καο απαζρνιήζνπλ ηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 

 Τπάξρεη ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηα Μαζεκαηηθά κε ην ρνξό;   

 Πόζν ζηελή είλαη ε ζρέζε ηνπ  παξαδνζηαθνύ ρνξνύ κε ηα Μαζεκαηηθά; 

 Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ ελαζρόιεζε ησλ λέσλ κε ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό; 

 ε πνηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ε ελαζρόιεζε κε ηνλ 

           παξαδνζηαθό ρνξό; 

 Πνηα ζπλαηζζήκαηα γελληνύληαη ζηνπο λένπο όηαλ ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο; 

 Γηα πνηνπο ιόγνπο αξέζεη ζηνπο λένπο ην κάζεκα ηνπ παξαδνζηαθνύ ρνξνύ; 

 

Γνκή ηεο εξγαζίαο  

 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη από  πέληε θεθάιαηα: 

 

  Σν πξώην θεθάιαην, ε Δηζαγσγή, πεξηιακβάλεη ηελ Πξνβιεκαηηθή ηεο έξεπλαο, όπνπ 

παξνπζηάδνληαη ν ζθνπόο  θαη νη ζηόρνη ηεο έξεπλαο, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, ε 

ζπνπδαηόηεηα  επηινγήο ηνπ ζέκαηνο θαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο.  

ην δεύηεξν θεθάιαην απνζαθελίδνληαη βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην ρνξό, ηε ζρέζε ηνπ 

ρνξνύ κε ηα Μαζεκαηηθά, ηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη ηνπο ειιεληθνύο παξαδνζηαθνύο 

ρνξνύο. 

ην ηξίην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκόο ηεο έξεπλαο. Γίλνληαη αλαθνξέο ζρεηηθέο 

κε ηνλ πιεζπζκό, ην δείγκα θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ην εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν 

επηιέρζεθε σο κέζνδνο γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ από ηνπο καζεηέο θαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε ε νπνία επηιέρζεθε γηα ηηο ζπλεληεύμεηο κε ηνπο ρνξνδηδαζθάινπο 

ηεο πεξηνρήο καο, ηνλ πξόεδξν ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Αλδξαβίδαο «Ζ Δζηία», ηελ 

θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ καο θαη έλα καζεηή ηεο Β΄ Λπθείνπ πνπ 
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αζρνιείηαη πνιύ ηα ηειεπηαία ρξόληα κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη είλαη κέινο ηξηώλ 

ρνξεπηηθώλ ηκεκάησλ.    

ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηα 

εξσηεκαηνιόγηα θαη ηηο ζπλεληεύμεηο θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

ην πέκπην θεθάιαην εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα,  παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο θαη γίλνληαη 

αλαθνξέο ζε εξεπλεηηθέο πξννπηηθέο. 

 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα 

Σελ πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο αλέιαβαλ 16 καζεηέο ηεο Β΄Λπθείνπ (ηκήκα 

Β3project), νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε 4 νκάδεο: 

 

Οκάδα 1 

Αξβαλίηεο Γεκήηξεο 

Αξρηκαλδξίηεο Θενθάλεο 

Μπνβνιέηε Βαζηιηθή 

Παπαδνπνύινπ Αηθαηεξίλε 

 

Οκάδα 2 

Καλειινπνύινπ Αιεμία 

Παηζνύξα Δπαλζία 

ηλάλνο Νηθόιανο 

ηλάλνο Παλαγηώηεο 

 

Οκάδα 3 

Μπειηζώλε Αηθαηεξίλε 

Κνληόγησξγαο Νηθόιανο 

Αζαλαζόπνπινο Θενθάλεο 

Αιεβηδόπνπινο Παλαγηώηεο 

 

Οκάδα 4 

Γεσξγαθνπνύινπ Κσλζηαληίλα 

Βεζειάτ Φαηηόλ 

Αιεμνπνύινπ Αλαζηαζία 

Κιακπάλνο Γεκήηξηνο 
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Ζ θάζε νκάδα αλέιαβε λα απαληήζεη ζε έλα εξεπλεηηθό εξώηεκα θαη ηα επηκέξνπο 

ζπκπεξάζκαηα δεκηνύξγεζαλ κία ηειηθή εξγαζία ζρεηηθή κε ην ππό δηεξεύλεζε ζέκα.  

πγθεθξηκέλα: 

 Ζ 1ε Οκάδα αλέιαβε λα δηεξεπλήζεη ην εξώηεκα αλ ππάξρεη ζρέζε Υνξνύ θαη 

Μαζεκαηηθώλ θαη πόζν ζηελή είλαη απηή. 

 Ζ 2ε Οκάδα αλέιαβε ηε δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ελαζρόιεζε ησλ λέσλ κε ην ρνξό. 

 Ζ 3ε Οκάδα   αλέιαβε λα βξεη γηα πνηνπο ιόγνπο αξέζεη ζηνπο λένπο ην κάζεκα ησλ 

παξαδνζηαθώλ ρνξώλ θαη πνηα ζπλαηζζήκαηα γελληνύληαη ζε απηνύο όηαλ ρνξεύνπλ. 

 Ζ 4ε Οκάδα αλέιαβε λα δηεξεπλήζεη ην εξώηεκα ζε πνηνπο ηνκείο ηεο δσήο έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε ε ελαζρόιεζε κε ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό. 

 Τπεύζπλε εθπαηδεπηηθόο γηα ηελ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία ήηαλ ε Γηακαληνπνύινπ Μαξία 

(Μαζεκαηηθόο).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΟ ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

 

2.1 Ο ρνξόο  

 

     Υνξόο είλαη ε έθθξαζε ηεο ςπρηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηόκνπ κέζσ ξπζκηθώλ θηλήζεσλ, 

ην απνηέιεζκα αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζώκαηνο θαη ηεο ςπρήο. Ο ρνξόο είλαη ν 

παιαηόηεξνο ηξόπνο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ζεσξείηαη ε πξώηε 

κνξθή ηέρλεο πνπ εκθαλίζηεθε ζηνλ πιαλήηε καο. 

    ην πέξαζκα ησλ αηώλσλ κέρξη ζήκεξα ν ρνξόο εμαθνινπζεί λα απνηειεί αλαπόζπαζην 

θνκκάηη θαη δξαζηεξηόηεηα δηηηήο θύζεο ηνπ αλζξώπνπ (ζώκα-πλεύκα) θαη ραξαθηεξίδεη 

θάζε ιαό εμσηεξηθεύνληαο ην  «εγώ» ηνπ, ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό θαη ςπρηθό ηνπ θόζκν κε ηελ 

γιώζζα ηνπ ζώκαηνο. Με ηηο ρνξεπηηθέο θηλήζεηο εθθξάδεηαη, κεηαθέξεη κελύκαηα θαη 

ζπκβάιεη ζηελ ζπλέρεηα ηεο ρνξεπηηθήο θιεξνλνκηάο θαη παξάδνζεο. Ο ρνξόο ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ ηζηνξία ελόο ηόπνπ θαη εμππεξεηεί 

ηαπηόρξνλα ηελ αλάγθε ηνπ αηόκνπ γηα επηθνηλσλία, ςπραγσγία ελώ παξάιιεια θαιιηεξγεί 

ηελ ςπρή θαη ην πλεύκα ηνπ. Δίλαη πεγή ιατθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηξόπνο ζσκαηηθήο άζθεζεο.  

 

 

2.2 Ο παξαδνζηαθόο ρνξόο ζηελ Διιάδα 

 

      Οη παξαδνζηαθνί ρνξνί ζηελ Διιάδα είλαη βαζηθό ζηνηρείν πνιηηηζκνύ, δνπλ κέζα ζηνλ 

ρξόλν, εθθξάδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα, ηζηνξία, 

ιεβεληηά, ειιεληζκό ζε θάζε 

επνρή. Ζ κνξθή ησλ ρνξώλ 

πξνάγεη ηελ ζπκκεηνρή, ηελ 

νκαδηθόηεηα θαη νδεγεί ζηελ 

αλάπηπμε ζρέζεσλ αλάκεζα 

ζηνπο ρνξεπηέο, νη νπνίνη 

αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο. 

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία 

ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ 

ρνξώλ πνπ ζπλνδεύνληαη από 

ηα αληίζηνηρα ηξαγνύδηα αιιά 

θαη ηελ αληίζηνηρε κνπζηθή.  
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ηε ηειηθή δηακόξθσζε ησλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ έρνπλ επίδξαζε παξάγνληεο όπσο ε 

ηζηνξία ηεο πεξηνρήο πνπ ρνξεύνληαη, ε νκνξθηά ηνπ ειιεληθνύ ηνπίνπ, νη αγώλεο γηα ηελ 

ειεπζεξία, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε κνπζηθή θαη ε ελδπκαζία. 

Λανί κε ρακειό πλεπκαηηθό επίπεδν, έρνπλ ρνξνύο κε πεξηνξηζκέλε εθθξαζηηθή αθηίλα, 

ελώ αληίζεηα ιανί κε πςειό πλεπκαηηθό επίπεδν, όπνπ πξπηαλεύεη ην πλεύκα ηεο 

ειεπζεξίαο, ηνπ θάιινπο θαη ηεο νκνξθηάο, έρνπλ λα επηδείμνπλ πνηθηιία ρνξώλ νη νπνίνη 

εθθξάδνπλ ηα επγεληθόηεξα ζπλαηζζήκαηα κε ράξε, αηζζεηηθή θαη αξκνλία. 

 

Ο Αξηζηνηέιεο Κιακαξηάο θαη νη ρνξεπηέο ηεο «Δζηίαο» θαη ηνπ  «Πεξηθιή» ηξνπζίνπ   

παξνπζηάδνπλ  ηνλ γεληηζαξίζηηθν ρνξό ζηελ ΔΣ3 

 

      Γηα ηνπο Έιιελεο νη εζληθνί ρνξνί έρνπλ κηα μερσξηζηή ζεκαζία. Οη ρνξνί απηνί δελ 

ζρεδηάζηεθαλ από θάπνηνλ εηδηθό, δελ ηνπο γέλλεζε ε θαληαζία ελόο εηδήκνλα, αιιά ηνπο 

έπιαζε ε ςπρή ηνπ ιανύ. Έγηλαλ από αλζξώπνπο νη νπνίνη κε γλσξίδνληαο αλάγλσζε θαη 

γξαθή θαη κε δηαζέηνληαο άιιε κόξθσζε, ρόξεπαλ θαη ηξαγνπδνύζαλ γηα λα μεζθεπάζνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Οη πνιεκηζηέο γηα λα εθθξάζνπλ ηελ ραξά θαη ηελ ηθαλνπνίεζε 

ύζηεξα από κηα λίθε, ε κάλα ηνλ πόλν θαη ηελ πίθξα γηα ηνλ ζάλαην ηνπ παηδηνύ ηεο, ε 

γπλαίθα ηε ζιίςε θαη ηελ απόγλσζε γηα ηνλ ζθνησκέλν άληξα ηεο. Οη ζεκεξηλνί ρνξνί έρνπλ 

ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ αξραηόηεηα. ηελ Μηλσηθή Κξήηε νη λένη θαη νη λέεο ρόξεπαλ γηα ηνλ 

εξρνκό ηεο άλνημεο, ζηελ θιαζηθή Διιάδα νη πεπινθόξεο Παξζέλεο ρόξεπαλ ζηηο Καξπέο 

πξνο ηηκήλ ηελ Αξηέκηδνο θαη ζηα Παλαζήλαηα πξνο ηηκήλ ηεο Αζελάο. 
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Φσηνγξαθία από ην Σκήκα Παξαζηάζεσλ ηεο «Δζηίαο» Αλδξαβίδαο  

Ο Γξόκνο ηνπ Φσηόο-Αξραία Οιπκπία 

 

      Ζ ελαζρόιεζε κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ λέα γεληά λα 

ζπλδεζεί κε ηελ παξάδνζε θαη ηε δσή ηνπ ηόπνπ ηεο ώζηε λα γίλεη ν θνξέαο πνπ ζα 

επηδηώμεη ηε ζπλέρεηά ηεο. Καζνξηζηηθό ξόιν ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξαδνζηαθήο θαη ηεο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο παίδνπλ νη ιανγξαθηθνί θαη νη πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη ηνπ θάζε 

ηόπνπ κέζσ ησλ ρνξνδηδαζθάισλ νη νπνίνη νθείινπλ λα δίλνπλ επθαηξίεο ζηα παηδηά θαη 

ζηνπο λένπο λα εθδειώζνπλ ηε δσληάληα ηνπο, λα ρνξέςνπλ, λα ηξαγνπδήζνπλ, λα 

απνθηήζνπλ ζρέζε κε ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη λα αηζζαλζνύλ ηελ ραξά ηεο 

δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο. 

 

2.3 Καηεγνξίεο παξαδνζηαθώλ ρνξώλ 

 

    Οη παξαδνζηαθνί ρνξνί ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία. Κάζε 

πεξηνρή, ρσξηό ηεο Διιάδαο έρεη ηνπο δηθνύο ηνπ ρνξνύο, νη νπνίνη δηαθέξνπλ ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο από πεξηνρή ζε πεξηνρή ή από ρσξηό ζε ρσξηό, αθόκε θαη ζηελ ίδηα 

πεξηνρή. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ρνξώλ νθείιεηαη ζπλήζσο ζε παξάγνληεο, όπσο ην 

θιίκα, ε γεσγξαθηθή δηακόξθσζε, ν ηξόπνο δσήο ηνπ ιανύ, ηα γεηηνληθά ρσξηά, ην 

πέξαζκα μέλσλ, ηα ηαμίδηα ησλ ληόπησλ ζην εμσηεξηθό, νη πόιεκνη θαη νη θαηαζηξνθέο. Όινη 
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απηνί νη παξάγνληεο απνηεινύλ ηελ ηζηνξία κηαο πεξηνρήο ή πόιεο ή ρσξηνύ, ε νπνία 

δηαθνξνπνηεί ηηο εθάζηνηε θαηαζηάζεηο, κέζα από ηηο νπνίεο γελληέηαη έλαο ρνξόο, 

επεξεάδνληαο -θαηά ζπλέπεηα- θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ. Οη παξαδνζηαθνί ειιεληθνί ρνξνί, ιόγσ 

απηήο ηεο πνηθηιίαο πνπ παξνπζηάδνπλ, ηαμηλνκνύληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη: 

 

- Αλάινγα κε ηα ζέκα ηνπο ρσξίδνληαη ζε: 

α) ζξεζθεπηηθνύο 

β) πνιεκηθνύο ή ππξξίρηνπο 

γ) εξσηηθνύο θαη 

δ) πνιεκν-εξσηηθνύο ρνξνύο. 

 

- Αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπο ρσξίδνληαη ζε 

α) θπθιηθνύο, ζε αλνηθηό θαη ζπαληόηεξα ζε θιεηζηό θύθιν, θαη 

β) αληηθξηζηνύο ρνξνύο, ή «θαξζηιακάδεο», όπνπ νη ρνξεπηέο ζηέθνληαη ζε δπν ζεηξέο 

απέλαληη - αληηθξηζηά. 

 

- Αλάινγα κε ην θύιν ρσξίδνληαη ζε: 

α) αλδξηθνύο, 

β) γπλαηθείνπο θαη 

γ) κηθηνύο 

 

- Αλάινγα κε ην κέηξν ή ξπζκό ρσξίδνληαη: 

α) ζε απηνύο πνπ έρνπλ κέηξν 2/8 ή δίζεκν ξπζκό, 

β) κε κέηξν 3/8 ή ηξίζεκν ξπζκό, 

γ) κε κέηξν 4/8 ή ηεηξάζεκν ξπζκό (δαρηπιηθό γέλνο) 

δ) κε κέηξν 5/8 ή πεληάζεκν ξπζκό (παηνληθό γέλνο) 

ε) κε κέηξν 6/8 ή εμάζεκν ξπζκό (ηακβηθό γέλνο) 

ζη) κε κέηξν 7/8 ή επηάζεκν ξπζκό (επίηξηην είδνο) 

δ) κε κέηξν 8/8 ή νρηάζεκν ξπζκό θαη 

ε) κε κέηξν 9/8 ή ελληάζεκν ξπζκό. 

 

- Αλάινγα κε ηνλ ηόπν, ηνπο ρσξίδνπκε ζε: 

α) παλειιήληνπο θαη   β) ηνπηθνύο 

 

Οη παλειιήληνη ή Δζληθνί ρνξνί είλαη ν ζπξηόο-θαιακαηηαλόο θαη ν ηζάκηθνο ή θιέθηηθνο. 
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2.4 Διιεληθά παξαδνζηαθά όξγαλα 

    Ζ θάζε πεξηνρή αλάινγα κε ηα ηξαγνύδηα θαη ηνπο ρνξνύο ηεο, ρξεζηκνπνηεί θαη 

δηαθνξεηηθά κνπζηθά όξγαλα. Δπίζεο, ζπλαληάκε θη άιια όξγαλα, λέα γηα ηελ θάζε πεξηνρή 

ηα νπνία κεηαθέξζεθαλ από ηνπο Μηθξαζηάηεο πξόζθπγεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζηελ 

Διιάδα. Άιισζηε, θαηά ην 1600 θαη κεηά, έρνπκε ηελ έζνδν ησλ επξσπατθώλ νξγάλσλ θαη 

ρνξώλ. Σα όξγαλα πνπ θπξηαξρνύζαλ, ζπλήζσο ζηα ζπίηηα ησλ πινύζησλ, ήηαλ ην πηάλν 

θαη ην βηνιί. Αλαγλσξηζκέλνη δάζθαινη, ηόζν Έιιελεο, όζν θαη Δπξσπαίνη κεηαθαινύληαη 

από ηηο παηξίδεο ηνπο, γηα λα δηδάμνπλ Δπξσπατθή κνπζηθή ζε εύπνξνπο. Έηζη, ζηγά-ζηγά, 

ε παξαδνζηαθή κνπζηθή πεξλά ζην πεξηζώξην γηα ηνπο πινύζηνπο, ελώ παξακέλεη κέζν 

δηαζθέδαζεο κόλν γηα ηα ππόινηπα ιατθά θνηλσληθά ζηξώκαηα. Σα κνπζηθά όξγαλα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη αθόκε θαη ζήκεξα γηα ην δεκνηηθό ηξαγνύδη θαη 

κνπζηθή, δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο: έγρνξδα, πλεπζηά θαη θξνπζηά. 

 

Έγρνξδα είλαη ην ιανύην, ην βηνιί, νη ιύξεο (θξεηηθή, πνληηαθή ή ζξαθηώηηθε), ην ζαληνύξη 

θ.α. 

Πλεπζηά είλαη ην θιαξίλν, ε θινγέξα, ε γθάηληα, ν δνπξλάο θ.α. 

Κξνπζηά είλαη ην ληανύιη, ην ληέθη, ην ηνπκπεξιέθη θ.α. 

Νηανύιη: Ζ παλειιήληα νλνκαζία ηνπ είλαη ληανύιη ή ηαβνύιη, πίβνπιε, ηνύκπαλν, 

ηύκπαλνο ή ηνύκπαλνο. Δίλαη έλα ξπζκηθό όξγαλν, ην νπνίν δελ παίδεηαη κόλν ηνπ, αιιά 

πάληα καδί κε έλα ηνπιάρηζηνλ κεισδηθό όξγαλν. Μαδί κε ην δνπξλά απνηεινύλ κία κηθξή 

νξρήζηξα, ηελ δύγηα, γλσζηή ζπλήζσο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα. 

 

Νηέθη: Ζ παλειιήληα νλνκαζία ηνπ είλαη ληέθη, αιιά ιέγεηαη θαη ληαραξέο. Δίλαη έλα ξπζκηθό 

όξγαλν, κε ήρν αθαζόξηζηεο ηνληθήο νμύηεηαο, πνπ παίδεηαη κε ηα ρέξηα. Σν ληέθη παίδεηαη 

ζπλήζσο κε άιια όξγαλα, όπσο ιύξα θαη ληέθη, γθάηληα θαη ληέθη, βηνιί, ιανύην θαη ληέθη, 

θ.α. Παίδεηαη, όκσο θαη κόλν ηνπ, όηαλ δελ ππάξρνπλ άιια κνπζηθά όξγαλα γηα λα 

ζπλνδέςεη ην ηξαγνύδη ή καδί κε ην ηξαγνύδη, ηνπο ρνξνύο θαη ηδηαίηεξα ηνπο γπλαηθείνπο ή 

ηνπο αλδξηθνύο αληηθξηζηνύο ρνξνύο. 

 

Σνπκπεξιέθη: Λέγεηαη θαη ηαξακπνύθα ή ζηάκλα θαη είλαη έλα ξπζκηθό όξγαλν, πνπ ην 

ζπλαληάκε θπξίσο ζηε Μαθεδνλία θαη Θξάθε. Ο ήρνο ηνπ είλαη γιπθόο θαη εθθξαζηηθόο. 

 

Γθάηληα: πλήζσο ιέγεηαη γθάηληα, Γθάτα, γεώδε ή γθάηληα. Φηηάρλεηαη ζπλήζσο από 

εθείλνλ πνπ ηελ παίδεη, ζε δηάθνξα κεγέζε. Απνηειείηαη από ην αζθί, ην επηζηόκην θαη δύν 

απινύο. Ο παίθηεο ηεο γθάηληαο ιέγεηαη γθαληέκεο, γατδάξαο θαη γθαθαηδήο. 
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Ενπξλάο: Ο δνπξλάο ή θαξακνύδα ή πίπηδα είλαη έλα όξγαλν ηύπνπ όκπνε, κε δηπιό 

γισζζίδη. Ζ παιηόηεξε νλνκαζία ηνπ ήηαλ απιόο ή αζθόο. Όπσο ην ληανύιη, έηζη θαη ν  

δνπξλάο, κε ην δπλαηό θαη δηαπεξαζηηθό ηνπ ήρν είλαη όξγαλν γηα αλνηθηνύο ρώξνπο. 

Απαληάηαη ζπρλά ζε παλεγύξηα θαη γιέληηα, ζηηο πιαηείεο ησλ ρσξηώλ. 

 

Βηνιί: Δθηόο από ηελ 

παλειιήληα απηή 

νλνκαζία ηνπ, ζαλ βηνιί, 

ζπλαληάκε αθόκε, όιν 

όκσο θαη πην ζπάληα, ηηο 

νλνκαζίεο δείιη, δηάιπα, 

Βηνιάξε θαη βηνινύδηλ θ.α.  

Με ηε ιέμε βηνιηά ή δηνιηά, 

ελλννύλ όρη κόλν ην 

όξγαλν βηνιί, αιιά γεληθά 

ηα κνπζηθά όξγαλα θαη 

ηδηαίηεξα ηε δπγηά βηνιί-ιανύην θαη ηελ θνκπαλία θιαξίλν - ζαληνύξη - ιαγνύην. Σν βηνιί, σο 

ιατθό όξγαλν, θηηάρλεηαη ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηα πξόηππα ηεο Γύζεο. Έρεη ηέζζεξηο 

ρνξδέο θαη παίδεηαη κε επζύγξακκν δνμάξη . 

 

Κιαξίλν: Σν θιαξίλν ζαλ ιατθό κνπζηθό όξγαλν, έξρεηαη ζηελ Διιάδα από ηελ Σνπξθία, κε 

ηνπο Σνπξθόγπθηνπο, γύξσ ζηα 1835. Αξρηθά, καδί κε ην βηνιί θαη ην  ιανύην θαη αξγόηεξα, 

κε ην ζαληνύξη απνηεινύλ ηελ θνκπαλία, ην θαη᾿ εμνρήλ ιατθό κνπζηθό ζπγθξόηεκα, πνπ 

αληηθαζηζηά ζηγά-ζηγά ηελ παηξνπαξάδνηε δπγηὰ ληανύιη-δνπξλά, ή ιύξα-ιανύην. 

 

Εήιηα: Λέγνληαη, επίζεο θαη ηζίγθιεο ή ζαραλάθηα θαη είλαη κηθξά κεηαιιηθά θύκβαια. 

Απνηεινύληαη από δύν ζηξνγγπινύο δίζθνπο ειαθξά θνίινπο, ζπλήζσο ζηδεξέληνπο ἢ 

κπξνύηδηλνπο . 
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2.5 Διιεληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή 

 

Ζ παξαδνζηαθή κνπζηθή είλαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα θνκκάηηα ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο 

καο παξάδνζεο θαη απαξηίδεηαη από ηα εμήο θνκκάηηα: ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα, ηελ θξεηηθή 

ιατθή κνπζηθή, ην κηθξαζηάηηθν, ην ξεκπέηηθν θαη ην ιατθό ηξαγνύδη. 

 

Από ηα γπξίζκαηα ηεο εθπνκπήο ηεο ΔΣ3: «Ο ηόπνο θαη ην ηξαγνύδη ηνπ» ζηελ Αλδξαβίδα 

 

Σν Γεκνηηθό Σξαγνύδη απνηειεί ηελ έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θόζκνπ ηνπ ιανύ.  Ζ 

κνπζηθή θαη ν ιόγνο είλαη ηα δύν θύξηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ζπρλά ζπλνδεύνληαη από 

ρνξό. Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη πέξαζε από δηάθνξεο θάζεηο εμέιημεο ηεο κνξθήο θαη ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη νη ξίδεο ηνπ είλαη πνιύ βαζηέο. 

Καηά πάζα πηζαλόηεηα πξέπεη λα γελλήζεθε ζε παιαηόηαηεο θαηαζηάζεηο ηεο αλζξώπηλεο 

θνηλσλίαο. ηνπο πξσηόγνλνπο ιανύο ππήξραλ ηξαγνύδηα κε ζηνηρεηώδε ιόγν θαη κνπζηθή, 

κε ηειεηνπξγηθό θαη καγηθό ζθνπό, πνπ ζπλόδεπαλ καγηθέο πξάμεηο θαη άιιεο νκαδηθέο 

εθδειώζεηο. 

Σν δεκνηηθό ηξαγνύδη απέθηεζε ζπλαηζζεκαηηθό ραξαθηήξα κε ηελ εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνύ, 

ρσξίο όκσο λα πάςεη λα απνηειεί νκαδηθή εθδήισζε θαη λα είλαη θηήκα νιόθιεξνπ ηνπ 

ιανύ, πνπ ην ζεσξεί δεκηνύξγεκά ηνπ. Έλαο πξνηθηζκέλνο θάζε θνξά ιατθόο άλζξσπνο 

ζπλζέηεη θάπνην ηξαγνύδη ην νπνίν, πεξλώληαο από ζηόκα ζε ζηόκα κέζα ζην ιαό, δέρεηαη 

δηάθνξεο κεηαηξνπέο. Ζ νξηζηηθή απηή κνξθή πιάζεηαη ζηγά- ζηγά. 
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ηνπο αηώλεο πνπ αθνινύζεζαλ, επηθξάηεζαλ λέεο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, πνπ 

απνηππώζεθαλ θη απηέο ζε άιια δεκνηηθά ηξαγνύδηα, αθξηηηθά, ηζηνξηθά, κνηξνιόγηα, 

θιέθηηθα θ.α 

ήκεξα ην δεκνηηθό ηξαγνύδη βξίζθεηαη ζε θαλεξή θάκςε θαη έρεη γίλεη έλα είδνο ηεο 

παξάδνζεο. Σε ζέζε ηνπ έρεη πάξεη ην ιατθό αζηηθό ηξαγνύδη, ηνπ νπνίνπ ε δηαδηθαζία 

γέλεζεο είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη, αιιά έρεη κεγάιε απήρεζε 

ζηηο ιατθέο κάδεο. 

 

 

2.6 ρέζε Μνπζηθήο-Υνξνύ-Μαζεκαηηθώλ 

 

      Σα καζεκαηηθά θαη ε κνπζηθή είλαη δύν επηζηήκεο πνπ έρνπλ πνιύ κεγάιε ζρέζε κεηαμύ 

ηνπο. Από ηελ αξραηόηεηα αθόκε,  νη δύν ηέρλεο αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο θαη ε 

αιιειεπίδξαζε απηή θηάλεη σο ηηο κέξεο καο. Ζ ηδέα ηεο ζύλδεζεο ησλ καζεκαηηθώλ θαη 

ηεο κνπζηθήο γελλήζεθε πξηλ από 26 νιόθιεξνπο αηώλεο ζηελ αξραία Διιάδα από ηνλ 

Ππζαγόξα, καζεκαηηθό θαη ηδξπηή ηεο ππζαγόξεηαο ζρνιήο.  

Ο θηιόζνθνο γλώξηδε πνιύ θαιά ηε ζρέζε 

ηεο κνπζηθήο κε ηνπο αξηζκνύο. Οη εηδηθνί 

εξεπλεηέο ζεσξνύλ όηη ην πηζαλόηεξν είλαη 

πσο ν ίδηνο θαη νη καζεηέο ηνπ εληξύθεζαλ 

ζηε ζρέζε ηεο κνπζηθήο θαη ησλ αξηζκώλ 

κειεηώληαο ην αξραίν όξγαλν κνλόρνξδν. 

Ήηαλ εληππσζηαθό ην γεγνλόο όηη κόλν νη αθξηβείο καζεκαηηθέο ζρέζεηο έδηλαλ αξκνληθνύο 

ήρνπο ζην κνλόρνξδν. Πίζηεπαλ, κάιηζηα, όηη ε ςπρή, κέζα από ηα καζεκαηηθά θαη ηε 

κνπζηθή, κπνξνύζε λα εμπςσζεί ώζπνπ λα ελσζεί κε ην ζύκπαλ θαη όηη νξηζκέλα 

καζεκαηηθά ζύκβνια έρνπλ απνθξπθηζηηθή ζεκαζία. ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα, ηόζν ε 

κνπζηθή ζεσξία, όζν θαη ε κνπζηθή πξάμε, εξκελεύνληαη κε θπζηθνύο λόκνπο, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπο δηαηππώλνληαη κε καζεκαηηθέο ζρέζεηο.  

      Ο Ππζαγόξαο θαζόξηζε ηηο ζρέζεηο ησλ δηαζηεκάησλ θαη έβαιε ηηο βάζεηο ηνπ κνπζηθνύ 

ζπζηήκαηνο, πνπ αθνινύζεζαλ πξώηα ν Μεζαίσλαο θαη έπεηηα ε Αλαγέλλεζε. Σν 

πιενλέθηεκα ηνπ Ππζαγόξεηνπ ππνινγηζκνύ ησλ δηαζηεκάησλ είλαη ην όηη απνηειεί έλα 

ηξόπν πνπ λα ζηεξίδεηαη ζε αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη όρη ζην απηί ή ηελ εκπεηξία. Αληίζεηα, 

ην κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη όηη ζήκεξα δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζην ρόξδηζκα ησλ νξγάλσλ.  

Γηα ηνπο αξραίνπο  Έιιελεο θηινζόθνπο θαη πεξηζζόηεξν ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, 
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ε κνπζηθή δελ είλαη απιά κία θαιιηηερληθή έθθξαζε ηνπ αλζξώπνπ – ε κνπζηθή είλαη 

Μαζεκαηηθά θαη νη πξαγκαηείεο ηνπο γηα ηε κνπζηθή κνηάδνπλ κε βηβιία Γεσκεηξίαο.  

   

Αξγόηεξα ν Γάιινο καζεκαηηθόο-κνπζηθόο Φνπξηέ(1773-

1837) ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα κειέηεζε επηζηεκνληθά 

ηε Μνπζηθή θαη είπε: «όινη νη ήρνη, θσλεηηθνί ή ελόξγαλνη, 

απινί ή ζύλζεηνη κπνξνύλ λα πεξηγξάθνπλ απόιπηα κε 

καζεκαηηθνύο όξνπο».  

Ο κνπζηθνζπλζέηεο Μπαρ (1685-1750) δεκηνύξγεζε 

καζεκαηηθέο ζεσξίεο κνπζηθήο ζύλζεζεο.   

 

 

 

ηε ζεκεξηλή επνρή πνιινί κνπζηθνί ρξεζηκνπνηνύλ Μαζεκαηηθά ζηε δνπιεηά ηνπο, κε πην 

γλσζηό ηνλ καζεκαηηθό θαη αξρηηέθηνλα Ηάλλε (Γηάλλε) Ξελάθε (1922-2001), ν νπνίνο 

ππήξμε πξσηνπόξνο 

ζηελ αιγνξηζκηθή 

ζύλζεζε κνπζηθήο θαη 

ζηε κνπζηθή κε 

ππνινγηζηή. Ο Ξελάθεο 

ζπλδύαδε ηα Μαζεκαηηθά 

κε ηε Μνπζηθή θη έθηηαμε 

ειεθηξνληθέο κνπζηθέο 

ζπλζέζεηο. Δίρε 

αλαπηύμεη κία ζεσξία 

ςεθηαθήο ζύλζεζεο 

βαζηζκέλε ζηελ παξαγσγή ήρσλ κε καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο θαη είρε ζρεδηάζεη έλα 

ππνινγηζηηθό ζύζηεκα κε γξαθηθό interface ( ην UPIC). Οη πξσηνπνξηαθέο ζπλζεηηθέο 

κέζνδνη πνπ αλέπηπμε ζπζρέηηδαλ ηε κνπζηθή θαη ηελ αξρηηεθηνληθή κε ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε 

Φπζηθή, κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο κνληέισλ από ηε Θεσξία ησλ πλόισλ, ηε Θεσξία ησλ 

Πηζαλνηήησλ, ηε Θεξκνδπλακηθή, ηε Υξπζή Σνκή θαη ηελ αθνινπζία Fibonacci. 

Ζ a priori επνπηεία πνπ δηαζέηνπκε γηα ηνλ ρξόλν θαίλεηαη πσο απνηειεί ηε βάζε, ηελ 

απαξρή ηόζν ηεο κνπζηθήο όζν θαη ηεο καζεκαηηθήο εκπεηξίαο καο. Ζ Μνπζηθή απνηειεί 

έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, ίζσο ην πξώην, πνζνηηθνπνίεζεο ελόο πνηνηηθνύ 

θαηλνκέλνπ κέζσ ησλ Μαζεκαηηθώλ. Ο ξπζκόο θαη ε Αξκνλία είλαη νη δύν βαζηθέο 
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ζπληζηώζεο θάζε κνπζηθήο έθθξαζεο. Ο ξπζκόο είλαη ε πξώηε κνπζηθή θαηάθηεζε γηα ηνλ 

άλζξσπν, όπσο αθξηβώο ν αξηζκόο είλαη ε πξώηε, ε ζεκειηώδεο Μαζεκαηηθή θαηαζθεπή. Ο 

ξπζκόο θαη ν αξηζκόο έρνπλ θνηλή θαηαγσγή, ηελ νπνία έιθνπλ από ηελ θαηάηκεζε ηνπ 

ρξόλνπ θαη ηελ 1-1 αληηζηνηρία ησλ ρξνληθώλ ζηηγκώλ κε γεγνλόηα. Σν κνπζηθό κέηξν, ην 

νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ελόο κνπζηθνύ ζέκαηνο, δειώλεηαη κέζσ ελόο 

θιάζκαηνο, ελόο αξηζκνύ δειαδή ν νπνίνο θαζνδεγεί ην ξπζκό. Ζ αξκνλία 

καζεκαηηθνπνηείηαη θαη εξκελεύεηαη κέζα ζε έλα πιήζνο από κεηαθπζηθέο δνμαζίεο, από 

ηνπο Ππζαγόξεηνπο αθόκα,  θαη θαζνξίδεη κέρξη ηνλ Μεζαίσλα ηελ αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα 

ην ηη ζεκαίλεη αξκνλία. Ζ ζύγρξνλε αληίιεςε γηα ηελ αξκνλία πξνθύπηεη κέζα από ηε 

ρξήζε ελόο ηζρπξόηαηνπ Μαζεκαηηθνύ "εξγαιείνπ", ηεο αλάιπζεο Fourier. Κάζε πεξηνδηθό 

θαηλόκελν, επνκέλσο θαη ε κνπζηθή λόηα, κπνξεί λα εθθξαζηεί από έλα αιγεβξηθό 

άζξνηζκα αξκνληθώλ ζπληζησζώλ. Ζ αξκνλία πιένλ δύν κνπζηθώλ ηόλσλ θαζνξίδεηαη από 

ην πιήζνο ησλ αξκνληθώλ ζπληζησζώλ νη νπνίεο ζπκπίπηνπλ.  

 

2.6.1 Μνπζηθή θαη θιάζκαηα 

 

    Μία κνπζηθή ζύλζεζε δελ ραξαθηεξίδεηαη κόλν από ηε κεισδία ηεο αιιά θαη από ηνλ 

ξπζκό ηεο. Ο ξπζκόο είλαη απηόο πνπ θαζνξίδεη ην είδνο ηεο κνπζηθήο ζύλζεζεο. Όηαλ 

αθνύκε θάπνην ηξαγνύδη, από ην ξπζκό ηνπ θαηαιαβαίλνπκε αλ θαη πσο πξέπεη λα ην 

ρνξέςνπκε. Ζ κνπζηθή γξάθεηαη κε λόηεο ζε πεληάγξακκν ( πέληε παξάιιειεο επζείεο πνπ 

ηζαπέρνπλ). Γηα ην ξπζκό νξίδνπκε θάπνηα 

άιια ζύκβνια. Αξρηθά νξίδνπκε ην 

νιόθιεξν, ην «έλα». ηα καζεκαηηθά 

γλσξίδνπκε όηη ην «όιν» κπνξεί λα 

εθθξαζηεί θαη σο έλα θιάζκα κε αξηζκεηή 

θαη παξνλνκαζηή ίζνπο (πιελ ηνπ κεδελόο). 

Καηόπηλ δηαηξνύκε κε ην δύν θαη παίξλνπκε 

ηελ πξώηε ππνδηαίξεζε ηνπ νιόθιεξνπ, ην 

κηζό, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ δηαηξείηαη θαη απηό 

κε ην 2 θ.ι.π. Έηζη έρνπκε ηηο εμήο ξπζκηθέο 

αμίεο: 

 

Υξεζηκνπνηνύκε,  ινηπόλ, ηα θιάζκαηα γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ρξνληθή αμία (δηάξθεηα) 

κίαο λόηαο. 
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2.6.2 Ζ Γεσκεηξία ησλ γξακκώλ 

 

Ο ρνξόο απαηηεί λα ζρεκαηίδεηο κε ην ζώκα ζνπ δηαθνξεηηθά ζρήκαηα θαη γσλίεο. Οη 

θηλήζεηο ηνπ ρνξνύ είλαη ζπλδπαζκνί θύθισλ, ζεκείσλ, γσληώλ θαη γξακκώλ θαη ππάξρνπλ 

πνιινί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα εθθξαζηνύκε ζσκαηηθά θαη λα 

παξαηεξήζνπκε ηνπο γεσκεηξηθνύο ζπλδπαζκνύο . Σα ζηνηρεία ησλ καζεκαηηθώλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ρνξό είλαη :  

 

α) Σα ζρήκαηα  

 

Οη ρνξεπηέο δεκηνπξγνύλ ζπλερώο ζρήκαηα κε νιόθιεξν ην ζώκα ηνπο όπσο θύθινπο , 

ηξίγσλα αιιά θαη κεξηθέο θνξέο πην ζύλζεηα. 

 

 

 

β) Σα κνηίβα 

 

Οηηδήπνηε ζην ρνξό έρεη λα θάλεη κε κνηίβα. Οη ρνξεπηέο απνκλεκνλεύνπλ κνηίβα ζηα 

βήκαηα ησλ ρνξώλ ηνπο. 

Ζ κνπζηθή ζπλήζσο έρεη έλα ηξόπν λα ππαγνξεύεη θαη λα θαηεπζύλεη ηελ θίλεζε ελόο 

ρνξεπηή. 
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γ) Οη παξάιιειεο γξακκέο 

 

Οη ρνξεπηέο ζπρλά πξέπεη λα ζηέθνληαη παξάιιεια κε ηνπο άιινπο ρνξεπηέο ώζηε λα 

δηαηεξήζνπλ ηνπο ζρεκαηηζκνύο .Δπίζεο , πξέπεη λα θξαηνύλ ηελ ίδηα απόζηαζε αλάκεζα 

ζε απηνύο θαη ζηνπο άιινπο ρνξεπηέο όπσο θαη αλ θηλνύληαη . 

 

 

 

δ) Οη θύθινη 

 

Οη θπθιηθέο θηλήζεηο ή θπθιηθνί ζρεκαηηζκνί είλαη ην πην δηαδεδνκέλν ζρήκα ζηνπο ρνξνύο .  
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ε) Οη γσλίεο  

 

Οη ρνξεπηέο πξέπεη λα επηθεληξσζνύλ ζηνλ ζρεκαηηζκό ησλ γσληώλ κε ην ζώκα ηνπο ώζηε 

λα επηηύρνπλ ηα ζσζηά ζρήκαηα . 

 

 

Από ηελ παξνπζία ηεο «Δζηίαο» ζηελ εθπνκπή ηεο ΔΣ3 «Ο ηόπνο θαη ην ηξαγνύδη ηνπ» 

 

ζη) Ζ ζπκκεηξία 

 

Ο ρνξόο ρξεηάδεηαη αξθεηέο θνξέο λα παξνπζηάδεη θαη ζπκκεηξία. Οη ρνξεπηέο θηλνύληαη 

ζπλερώο κε ηξόπν πνπ αληαλαθιά ην ίδην ζηαζεξό κνηίβν . Πνιιέο θνξέο νη ζρεκαηηζκνί 

ζην ρνξό δεκηνπξγνύλ αληαλαθιάζεηο ή πεξηζηξνθηθή ζπκκεηξία . Δπίζεο , ν θαβαιηέξνο ή 

ε ληάκα ζην ρνξό ζπρλά ρξεζηκνπνηεί ηόζν ηελ αληαλάθιαζε όζν θαη πεξηζηξνθηθή 

ζπκκεηξία . 
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2.6.3 Οη αθνινπζίεο - Οη αξηζκνί Fibonacci ζηε κνπζηθή 

      

Οη αξηζκνί Fibonacci είλαη κηα ζεηξά αξηζκώλ πνπ έρεη σο εμήο: νη δύν πξώηνη αξηζκνί ηεο 

είλαη ν 1 θαη ν 1 θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε επόκελνο αξηζκόο είλαη ην άζξνηζκα ησλ δύν 

πξνεγνύκελσλ. πλεπώο νη πξώηνη αξηζκνί ηεο ζα είλαη: 1,1,2,3,5,8,13,21… 

Αλ ζπκεζνύκε ηηο νθηάβεο ζηα πιήθηξα ηνπ πηάλνπ (νθηάβα είλαη ε απόζηαζε πνπ 

δεκηνπξγείηαη αλ πάξνπκε δύν λόηεο κε ην ίδην όλνκα, ρσξίο λα ππάξρεη αλάκεζά ηνπο άιιε 

κε απηό ην όλνκα) θαη κεηξήζνπκε ην πιήζνο ησλ καύξσλ πιήθηξσλ πνπ πεξηιακβάλεη, ην 

πιήζνο ησλ ιεπθώλ πιήθηξσλ θαη ηέινο ην πιήζνο όισλ ησλ πιήθηξσλ, βξίζθνπκε ηνπο 

αξηζκνύο 5,8,13 πνπ απνηεινύλ ηξεηο δηαδνρηθνύο όξνπο ηεο αθνινπζίαο Fibonacci. 

 

     Δπίζεο, αλ δηαηξέζνπκε έλαλ νπνηνδήπνηε όξν ηεο ζεηξάο Fibonacci κε ηνλ 

πξνεγνύκελό ηνπ, πξνθύπηεη ν άξξεηνο αξηζκόο θ=1,61803…, ν νπνίνο νλνκάδεηαη 

«ρξπζόο αξηζκόο» θαη ηνλ ζπλαληάκε ζε πνιύ όκνξθα κνπζηθά θνκκάηηα.  Απηό βέβαηα δελ 

ζεκαίλεη όηη ηα κεγάια κνπζηθά έξγα πξέπεη λα ππαθνύνπλ ζηε Υξπζή Σνκή ή όηη νη 

ζπλζέηεο επηδίσμαλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ, απιώο όηη αθνύ απηή εθθξάδεη ηηο ηέιεηεο 

αλαινγίεο είλαη θπζηθό λα ηε ζπλαληάκε ζε απηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

     Γηα λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα ηεο ζρέζεο ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ην ρνξό επηιέρζεθε 

ζπλδπαζκόο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο πξνζέγγηζεο αθνύ  ν εξεπλεηήο είλαη απαξαίηεην λα 

εθκεηαιιεύεηαη όια ηα ππάξρνληα κεζνδνινγηθά εξγαιεία γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ θαη 

αμηόπηζησλ απνηειεζκάησλ.  Έηζη ρξεζηκνπνηήζεθε ηόζν ην εξσηεκαηνιόγην όζν θαη ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

     Αξρηθά  δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιόγην ώζηε λα δηεξεπλεζνύλ νη απόςεηο ησλ 

καζεηώλ γύξσ από ηε ζρέζε ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ην ρνξό θαη ηεο ελαζρόιεζεο κε ηνπο 

παξαδνζηαθνύο ρνξνύο. Σν εξσηεκαηνιόγην ήηαλ ειεθηξνληθό, θαηαζθεπάζηεθε κε ηε 

βνήζεηα ησλ google docs ζην Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ   θαη απαληήζεθε ηε 

ρξνληθή πεξίνδν από 5/12/13 έσο 6/12/13.  Σν δείγκα ηεο έξεπλαο ήηαλ νη καζεηέο ηνπ 

Γεληθνύ Λπθείνπ Αλδξαβίδαο γηα ην ζρνιηθό έηνο  2013-14 πνπ ζπκκεηείραλ ζε ρνξεπηηθά 

ηκήκαηα ζπιιόγσλ ηεο Αλδξαβίδαο θαη ησλ γύξσ πεξηνρώλ.     

Σν εξσηεκαηνιόγην είλαη απιή θαη δηαδεδνκέλε ηερληθή ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ, 

πξνζθέξεηαη ζε κειέηεο εύθνια θαηακεηξήζηκεο θαη δηαρξνληθά ζπγθξίζηκεο (Javeau, 

1996,ζ.46) θαη βνεζά ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πξννξηζκέλσλ γηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία. Ζ 

παξνπζίαζε ησλ ζπιιεγκέλσλ απαληήζεσλ κε πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθώλ 

ζπρλνηήησλ θαζώο θαη ε απεηθόληζή ηνπο κε δηαγξάκκαηα, επηηξέπεη ηελ απνθάιπςε ησλ 

ηάζεσλ ηεο πιεηνςεθίαο θαη πξνζθέξεη κία ηθαλνπνηεηηθή παξνπζίαζε ηεο ζέζεο ηνπ 

κειεηώκελνπ ζπλόινπ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νπζηαζηηθέο δηαπηζηώζεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα. Βέβαηα ην εξσηεκαηνιόγην παξνπζηάδεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα, όπσο ην 

όηη πεξηνξίδεη ηνλ απζνξκεηηζκό ησλ εξσησκέλσλ θαη δύζθνια ειέγρεηαη ε εγθπξόηεηά ηνπ 

αθνύ θάπνηεο θνξέο νη εξσηώκελνη κπνξεί λα απαληνύλ πξόρεηξα ή γξήγνξα γηα λα 

ηειεηώλνπλ ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ή λα δίλνπλ παξαπιαλεηηθέο απαληήζεηο γηα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ εξεπλεηή ή λα πξνζηαηεύζνπλ ηνλ εαπηό ηνπο. 

    ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε εκηδνκεκέλε  ζπλέληεπμε γηαηί παξνπζηάδεη πνιύ 

κεγαιύηεξε επειημία σο πξνο ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ, ζε ζρέζε κε ηε δνκεκέλε, σο πξνο 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ εξσηήζεσλ αλάινγα κε ηνλ εξσηώκελν θαη σο 

πξνο ηελ πξνζζαθαίξεζε εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε.  Γηα ην ιόγν απηό 

θιήζεθαλ γηα ζπλέληεπμε ζπκπνιίηεο καο πνπ αζρνινύληαη πνιιά ρξόληα κε ηα πνιηηηζηηθά 

δξώκελα ηνπ ηόπνπ καο.  πγθεθξηκέλα πξνζθιήζεθαλ  από ην ζρνιείν γηα λα 

ζπλνκηιήζνπλ κε ηνπο καζεηέο θαη λα θαηαζέζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο ν θ. Γηνλύζηνο 

Μαξάθαο, πξόεδξνο ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ Αλδξαβίδαο «Ζ Δζηία» θαη ν 

ρνξνδηδάζθαινο  ζηνλ ίδην ζύιινγν θ. Γηώξγνο Αλδξηθόπνπινο.  
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Γεκηνπξγήζεθε έλαο νδεγόο ζπλέληεπμεο γηα ηνλ Πξόεδξν ηεο Δζηίαο θαη έλαο γηα ην 

ρνξνδηδάζθαιν. Δπίζεο, έδσζαλ ζπλέληεπμε ζηνπο καζεηέο ε θα. Γεσξγία Παππά, 

θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ ζρνιείνπ καο (κε εηδίθεπζε ζηνπο παξαδνζηαθνύο 

ρνξνύο) θαη ν Αξγπξόπνπινο Γηώξγνο, καζεηήο ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ αζρνιείηαη πνιύ ηα 

ηειεπηαία ρξόληα κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη ηελ αλαβίσζε ησλ εζίκσλ ηεο 

πεξηνρήο καο.  Οη ζπλεληεύμεηο δελ ερνγξαθήζεθαλ, παξόηη θάηη ηέηνην επηηξέπεη 

κεηαγελέζηεξα ηελ πην ιεπηνκεξή αλάιπζε θαη κειέηε ηνπ πεξηερνκέλνπ, γηα λα 

αηζζάλνληαη πην άλεηα θαη νηθεία ηόζν νη καζεηέο όζν θαη νη εξσηώκελνη. 

    Παξάιιεια έγηλε θαη βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ώζηε λα κειεηεζεί ην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ–ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

     ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο όπσο πξνέθπςαλ από 

ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ ζπλεληεύμεσλ. Οη απαληήζεηο ησλ καζεηώλ 

παξνπζηάδνληαη ζηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα, έζησ θαη αλ ην δείγκα είλαη κηθξό θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθύςνπλ δελ ζεσξνύληαη  γεληθεύζηκα, ιόγσ ηεο ππεξνρήο ηνπ 

νπηηθνύ εξεζίζκαηνο θαη ηεο γλσζηηθήο «νξγάλσζεο» πνπ εμαζθαιίδνπλ (Γεκεηξόπνπινο, 

2004,ζ.261). 

 

     ύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζρνιείν καο, 

από 5/12/13 έσο 6/12/13, θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 62 καζεηέο πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ 

δεδνκέλα : 

    Πξώηα απ’ όια ζηελ έξεπλα πήξαλ κέξνο πεξηζζόηεξα θνξίηζηα ( 63% ) θαη ιηγόηεξα 

αγόξηα ( 37% ). Δπίζεο, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο ήηαλ ηεο Β΄ Λπθείνπ (56%) θαη ιηγόηεξνη 

ηεο Α’ Λπθείνπ (27%), ελώ από ηε Γ’ ηάμε πήξε κέξνο έλα κηθξό κόλν πνζνζηό (16%). 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό καζεηώλ (45%) αζρνιείηαη από 1-3 ρξόληα κε ηνπο 

παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη έλα κηθξόηεξν (39%) πεξηζζόηεξν από 6 ρξόληα. 

    ρεηηθά κε ην πνηνο παξαθίλεζε ηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνύλ κε ηνλ ρνξό νη 

πεξηζζόηεξνη καζεηέο (35%) απάληεζαλ όηη από κόλνη ηνπο ήζειαλ λα κάζνπλ  ρνξό, ελώ 

έλα κηθξόηεξν πνζνζηό (24%) απάληεζαλ όηη παξαθηλήζεθαλ από ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Σν 

13% ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα απάληεζε όηη ζηελ επηζπκία ηνπ λα κάζεη 

παξαδνζηαθνύο ρνξνύο έπαημαλ  ξόιν νη παξαζηάζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαλ από ηνπο 

ηνπηθνύο ζπιιόγνπο θαη νη θίινη θαη νη ζπκκαζεηέο παξαθίλεζαλ ην 16% ησλ καζεηώλ λα 
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αζρνιεζνύλ κε ην ρνξό ελώ κόλν ην 2% επεξεάζηεθε από ηα κεγαιύηεξα αδέιθηα ή 

ζπγγελείο.  

      ηελ εξώηεζε αλ έρνπλ δνθηκάζεη θάπνην άιιν είδνο ρνξνύ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ 

καζεηώλ (60%) απάληεζε «λαη» , ελώ ην (40%) ησλ καζεηώλ απάληεζε «όρη».  Όζνλ 

αθνξά ην γηαηί ηνπο αξέζεη λα ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό 

ησλ καζεηώλ (35%) απάληεζαλ πσο είλαη επράξηζηνη θαη δηαζθεδαζηηθνί, ελώ  έλα 

κηθξόηεξν πνζνζηό (21%) απάληεζε πσο ηνπο αξέζεη, δηόηη κε απηόλ καζαίλνπλ ηα ήζε θαη 

ηα έζηκα ηόζν ηνπ ηόπνπ ηνπο όζν θαη ησλ άιισλ ηόπσλ.  

    ηελ εξώηεζε γηαηί είλαη ζεκαληηθό γηα ηνπο καζεηέο λα ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο 

ρνξνύο θαη όρη θάπνην άιιν είδνο ρνξνύ, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο (53%) απάληεζαλ όηη 

είλαη ζεκαληηθνί επεηδή έρνπλ ζρέζε κε ηελ πνιηηηζηηθή καο θιεξνλνκηά, ελώ  ιηγόηεξνη 

καζεηέο (21%) απάληεζαλ όηη είλαη ζεκαληηθνί επεηδή ηνπο βνεζνύλ  λα είλαη ζε θαιή 

θπζηθή θαηάζηαζε. Σέινο ην 26% ησλ καζεηώλ απάληεζε όηη κπνξνύλ λα ρνξεύνπλ κε 

άλεζε ζε δηάθνξεο θνηλσληθέο εθδειώζεηο. 

 

     ρεηηθά κε ην ηη πηζηεύνπλ όηη ηνπο πξνζθέξεη ε ελαζρόιεζε κε ην παξαδνζηαθό ρνξό, 

νη πεξηζζόηεξνη (21%)  δήισζαλ όηη καδί κε απηνύο καζαίλνπλ ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ 

ηόπνπ ηνπο, ηα ηξαγνύδηα θαη ηηο παξαδόζεηο ηνπ, ελώ έλα πνζνζηό (18%) απάληεζε όηη 

δηώρλεη ην άγρνο ή γπκλάδεη  ην ζώκα ηνπ. ε κηθξόηεξν πνζνζηό (16%) νη καζεηέο 

απάληεζαλ όηη δηαζθεδάδνπλ κε ηνπο θίινπο ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ κε άλεζε ζε δηάθνξεο 

θνηλσληθέο εθδειώζεηο.  Όζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο όηαλ ρνξεύνπλ,  ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό (34%) δήισζε όηη αηζζάλεηαη ραξά, επραξίζηεζε, δηαζθεδάδεη θαη εξεκεί ελώ έλα 

κηθξόηεξν πνζνζηό (19%) ληώζεη ειεπζεξία, μελνηαζηά, ραίξεηαη πνπ αλήθεη ζε κία νκάδα κε 

θνηλέο επηδηώμεηο θαη ηθαλνπνηείηαη όηαλ θαηαθέξλεη λα κάζεη ηα απαηηεηηθά βήκαηα ησλ 

ρνξώλ.  ηελ εξώηεζε αλ ν ρνξνδηδάζθαινο δίλεη ζηνπο καζεηέο θαη επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε  ηελ θαηαγσγή ησλ ρνξώλ, από πνηνπο ρνξεπόηαλ ή από πνύ πήξε 

ην όλνκά ηνπ, νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο (67%) απάληεζαλ  ζεηηθά θαη κόλν ην 33% 

απάληεζε όηη καζαίλνπλ κόλν ηα βήκαηα. 

     Σέινο,  ζρεηηθά κε ην αλ  πηζηεύνπλ όηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηα Μαζεκαηηθά θαη ην 

ρνξό, ην 80% ησλ καζεηώλ απάληεζε όηη ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αιιά κόλν ην 38% δήισζε 

όηη ε ζρέζε απηή είλαη ζηελή. Σν 32% πηζηεύεη όηη ηα δύν απηά αληηθείκελα έρνπλ κέηξηα 

ζρέζε θαη ην 2% όηη ε ζρέζε απηή δελ είλαη θαζόινπ ζηελή. 

     Δπίζεο, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηηο ζπλεληεύμεηο θσδηθνπνηήζεθαλ θαη 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:  
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Δπίζεο γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αμηνπνηήζεθαλ θαη νη παξαθάησ ζπλεληεύμεηο: 

 

πλέληεπμε ηεο θαζεγήηξηαο Φπζηθήο Αγσγήο θαο Γεσξγίαο Παππά 

 

ε έλα από ηα δίσξα ηνπ καζήκαηνο ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, νη καζεηέο ζπλνκίιεζαλ κε 

ηελ θ. Γεσξγία Παππά, θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Αλδξαβίδαο. Ζ 

θπξία Παππά, δέρηεθε πξόζπκα λα απαληήζεη ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηώλ θαη λα 

θαηαζέζεη θαη ηε δηθή ηεο εκπεηξία ζην ππό δηαπξαγκάηεπζε ζέκα. 

Όπσο αλέθεξε  ε ίδηα,  μεθίλεζε ηνλ ρνξό επεηδή  θαη ε ππόινηπε παξέα ηεο αζρνινύηαλ κε 

απηήλ ηε δξαζηεξηόηεηα. Ζ πνξεία ηεο ζηνλ ρνξό ηελ παξόηξπλε λα ζπλερίζεη θαζώο ηεο 

άξεζε ε θίλεζε θαη έπαηξλε κέξνο ζε εθδειώζεηο εληόο θαη εθηόο ηεο πόιεο ηεο. ην Λύθεην 

έθαλε πην εληαηηθά καζήκαηα ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο. 

Όηαλ πέξαζε ζηελ ζρνιή Φπζηθήο Αγσγήο πήξε εηδηθόηεηα ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο 

όπνπ θαη ηνπο παξαθνινύζεζε 2 ρξόληα. Ζ δηδαζθαιία απηώλ ήηαλ από δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο Διιάδνο θαη δελ ήηαλ κόλν ηα βήκαηα αιιά κάζαηλε θαη γηα ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ θάζε 

ηόπνπ. Πήγε ζε δηάθνξα ζεκηλάξηα ζε πνιιέο πεξηνρέο θαη δέζεθε κε ηνλ ρνξό αθόκα 

πεξηζζόηεξν. Δπίζεο, αλέθεξε  όηη ππάξρεη ηεξάζηηνο πινύηνο ζηελ κνπζηθή θαη ν 

ζπλδπαζκόο ησλ βεκάησλ είλαη μερσξηζηόο ζε θάζε ηξαγνύδη. Ζ ίδηα δίδαζθε ζηνλ ζύιινγν 

‘Κσζηήο Παιακάο’ γηα 10 ρξόληα.  Σέινο ηόληζε  όηη ν ρνξόο είλαη ςπρηθή έθθξαζε γηα θάζε 

άλζξσπν θαη ζύζηεζε αλεπηθύιαθηα ζηνπο καζεηέο λα ζπλερίζνπλ λα αζρνινύληαη κε ηελ 

παξάδνζε ηνπ ηόπνπ καο  κέζσ ησλ ρνξώλ θάζε  πεξηνρήο. 

 

πλέληεπμε ηνπ καζεηή Αξγπξόπνπινπ Γηώξγνπ ηεο Β’ Λπθείνπ  

 

Σελ Σεηάξηε 27/11/2013, ζηε δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, ν καζεηήο Αξγπξόπνπινο 

Γηώξγνο κνηξάζηεθε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ηηο εκπεηξίεο ηνπ από ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 

ηξεηο ρνξεπηηθνύο νκίινπο ηεο πεξηνρήο καο, ηνλ «Πεξηθιή» ηξνπζίνπ, από όπνπ θαη είλαη 

ε θαηαγσγή ηνπ, ηελ «Δζηία» Αλδξαβίδαο, όπνπ δηακέλεη θαη ηελ «Πνιηηηζηηθή Οκάδα Νέσλ 

Καβαζίισλ» όπνπ είλαη ε θαηαγσγή ηεο κεηέξαο ηνπ.  

Ο Γηώξγνο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα θαη ήξζε ζηελ Αλδξαβίδα ζε ειηθία 5 εηώλ. Ζ θαηαγσγή 

ηνπ παηέξα ηνπ είλαη από ην ηξνύζη -Ζιείαο θαη είλαη ηδξπηηθό θαη ηαπηόρξνλα ελεξγό θαη 

δξαζηήξην κέινο ηνπ πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ «Πεξηθιήο». Ο Γηώξγνο έρεη έλα κεγαιύηεξν 

αδειθό, ηνλ Γεκήηξε, πνπ θαη απηόο αζρνιείηαη πνιύ κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη 

ηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ηνπ ηόπνπ καο. Ζ θαηαγσγή ηεο κεηέξαο ηνπ είλαη από ηα 
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Καβάζηια-Ζιείαο θαη δύν από ηα μαδέιθηα ηνπ Γηώξγνπ είλαη από ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο 

«Πνιηηηζηηθήο Οκάδαο Νέσλ Καβαζίισλ». Δπίζεο έλα από ηα μαδέιθηα ηνπ, ε Γώξα, είλαη 

θαζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο κε  εηδίθεπζε ζηνπο Παξαδνζηαθνύο ρνξνύο θαη 

ρνξνδηδάζθαινο ζε ζπιιόγνπο ηεο πεξηνρήο. 

Ο Γηώξγνο ηα πξώηα πνπ ήξζε ζηελ Αλδξαβίδα δελ αζρνιήζεθε κε ηνπο ρνξνύο. 

Παξαζπξόκελνο όκσο από ηνλ  αδειθό ηνπ θαη παξαθηλνύκελνο από ηνλ παηέξα ηνπ, 

άξρηζε λα παξαθνινπζεί καζήκαηα παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ζε ζπιιόγνπο ηεο πεξηνρήο.  

Βιέπνληαο όηη κπνξεί κε επθνιία λα κάζεη ηα βήκαηα θαη δεκηνπξγώληαο θηιίεο ζηνπο 

ζπιιόγνπο απηνύο, ζπλέρηζε λα ζπκκεηέρεη κε επραξίζηεζε. 

Έλα ηζρπξό θίλεηξν ήηαλ  νη πνιπήκεξεο επηζθέςεηο κε ηα ρνξεπηηθά ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο Διιάδαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ όηη: «όηαλ ηα παηδηά ηεο ειηθίαο κνπ δελ είραλ ηαμηδέςεη εθηόο Αλδξαβίδαο γηα δύν ή 

ηξεηο εκέξεο, εγώ ζπκκεηείρα ζε πνιπήκεξεο εθδξνκέο, γλσξίδνληαο λέα κέξε θαη 

ζπκκεηέρνληαο ζε εθδειώζεηο εθηόο ηεο πόιεο κνπ». 

Αξγόηεξα δεκηνύξγεζε θηιηθέο ζρέζεηο θαη κε άιινπο ζπλνκειίθνπο ηνπ πνπ θαη απηνί 

αζρνινύληαλ κε ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο Αλδξαβίδαο. Έρεη 

πνιύ θαιή ζρέζε θαη κε ηνπ ρνξνδηδαζθάινπο ηνπ θαη ηώξα πνπ έρεη κεγαιώζεη θάλνπλ  

παξέα θαη εθηόο ρνξεπηηθήο νκάδαο. 

Ηδηαίηεξε εκπεηξία γηα ην Γηώξγν ήηαλ ε ζπκκεηνρή ζηε αλαπαξάζηαζε ηνπ Γεληηζαξίζηηθνπ 

ρνξνύ, ελόο ηνπηθνύ εζίκνπ ηεο Απνθξηάο, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηελ εθπνκπή ηεο ΔΣ3 

«Ο Σόπνο θαη ην ηξαγνύδη ηνπ». Δπίζεο, δήισζε όηη ηνπ αξέζεη λα καζαίλεη κέζα από ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο ζπιιόγνπο ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηνπ ηόπνπ καο θαη ζα ήζειε λα ππήξρε 

ε δπλαηόηεηα λα ηα παξνπζηάζεη ν ζύιινγνο θαη ζε άιια κέξε ηεο Διιάδαο. 

 

Ζ Γθνηζαξηά ηξνπζίνπ  
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Θεσξεί ηζρπξό θίλεηξν γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηα πνιηηηζηηθά δξώκελα ελόο ηόπνπ, 

ηελ παξαθίλεζε από ζπγγεληθά πξόζσπα όπσο έγηλε θαη ζηελ δηθή ηνπ πεξίπησζε κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Οκάδα Νέσλ Καβαζίισλ. Σν όηη ηα μαδέξθηα ηνπ ήηαλ ήδε κέιε ηνπ 

ζπιιόγνπ θαη κάιηζηα ην έλα από απηά θαη ρνξνδηδάζθαινο ιεηηνύξγεζε εληζρπηηθά ζηελ 

απόθαζή ηνπ λα δηαζέζεη θη άιιν ρξόλν γηα ηελ πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ηόπνπ καο. 

πκπεξαζκαηηθά από ηε ζπδήηεζε κε ην Γηώξγν κπνξνύκε λα ηζρπξηζηνύκε όηη ν 

παξαδνζηαθόο ρνξόο βαζίδεηαη ζην ζπλαίζζεκα θαη απηό πξνηξέπεη θαη ελζαξξύλεη έλα λέν 

λα ζπλερίζεη ηελ ελαζρόιεζε ηνπ κε απηόλ. Γελ είλαη κόλν ηα βήκαηα θαη ε ηερληθή, ζηνηρεία 

πνπ ζπλδένληαη κε ηα Μαζεκαηηθά πνπ βνεζάεη έλα ρνξεπηή λα απνδώζεη έλα ρνξό, αιιά 

είλαη θαη ην ζπλαίζζεκα θπξίαξρν ζηνηρείν πνπ ηνπ δίλεη ηελ ηδηαίηεξε αμία. 

 

 

πλέληεπμε κε ηνλ θ. Γηνλύζην Μαξάθα (Πξόεδξν ηεο  «Δζηίαο») 

 

        Ο πξόεδξνο  ηνπ πιιόγνπ Φίισλ ηνπ Πνιηηηζκνύ Αλδξαβίδαο θαη Πεδηλήο Ζιείαο «Ζ 

Δζηία», θ. Γηνλύζηνο Μαξάθαο, ππνδέρζεθε ηνπο καζεηέο ζηα γξαθεία ηνπ ζπιιόγνπ θαη 

απάληεζε πξόζπκα ζηηο εξσηήζεηο πνπ απηνί είραλ εηνηκάζεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

εξεπλεηηθήο ηνπο εξγαζίαο.  

 

Από ηελ επίζθεςε ησλ καζεηώλ ζηελ «Δζηία» 
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     Αξρηθά αλέθεξε όηη ν  ζύιινγνο ηδξύζεθε ην Μάξηην ηνπ 2008, έρνληαο θύξην θαη 

κνλαδηθό ηνπ ζηόρν λα βνεζήζεη  ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη 

παξάιιεια λα ηε κεηαθέξεη ζηηο επόκελεο γεληέο,  λα γίλεη δειαδή ζπλδεηηθόο θξίθνο κεηαμύ 

παξειζόληνο θαη κέιινληνο. ρεδόλ ηαπηόρξνλα κε ηελ ίδξπζε ηνπ ζπιιόγνπ άξρηζε θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρνξεπηηθνύ ηκήκαηνο. ηελ Αλδξαβίδα ππήξρε ήδε ρνξεπηηθόο όκηινο ν 

νπνίνο όκσο ζηγά-ζηγά ζηακαηνύζε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ. Σν ρνξεπηηθό ηκήκα ηεο 

¨Δζηίαο¨  δεκηνπξγήζεθε γηα λα θαιύςεη απηή ηελ έιιεηςε θαη γηα λα δηαηεξήζεη ηε 

κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε ηεο πόιεο. Γηα ην ιόγν απηό ηα καζήκαηα ζπλερίδνπλ λα 

γίλνληαη θάζε Σεηάξηε όπσο είρε θαζηεξσζεί από παιηά. Θεσξεί όηη ε ελαζρόιεζε κε ηνπο 

παξαδνζηαθνύο ρνξνύο είλαη έλαο εύθνινο ηξόπνο γηα λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε κηα 

δξαζηεξηόηεηα θαη ηαπηόρξνλα γπκλάδνληαο ην ζώκα αλπςώλεη θαη ην πλεύκα. 

     ηε ζπλέρεηα αλέθεξε όηη ζην ζύιινγν αζρνινύληαη κε ην ρνξό ηα παηδηά από πνιύ 

κηθξή ειηθία. Τπάξρεη ηκήκα κνπζηθν-θηλεηηθήο αγσγήο γηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ πάεη 

αθόκα νύηε ζην πξνλήπην θαη όκσο ρσξίο λα κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ κε αθξίβεηα ηα 

βήκαηα ησλ ρνξώλ ζπκκεηέρνπλ κε επραξίζηεζε αθόκα θαη ζηηο παξαζηάζεηο ηνπ 

ζπιιόγνπ.  

     Ο πξόεδξνο ηεο «Δζηίαο» ηόληζε όηη ζην ζέκα ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

παξάδνζεο  ε Αλδξαβίδα έρεη κεγάιε παξαθαηαζήθε. Γελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη 

κεγαιύηεξνη παξνηξύλνπλ ηνπο λένπο ηεο πόιεο λα αζρνιεζνύλ κε ηα πνιηηηζηηθά δξώκελα 

ηνπ ηόπνπ ηνπο θαη γη΄απηό ππάξρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ από ηνπο λένπο ηεο Αλδξαβίδαο γηα 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πνιηηηζηηθέο δξάζεηο θαη εθδειώζεηο. ηελ πιεηνςεθία ηνπο ηα κέιε 

ηνπ ζπιιόγνπ ζπκκεηέρνπλ κε πξνζπκία ζηηο παξαζηάζεηο πνπ δίλεη ε «Δζηία» ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. Τπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη κε αξθεηνύο ζπιιόγνπο ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο θαη όρη κόλν θαη ε θηιία 

πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί αλάκεζα 

ζηα κέιε ηα σζεί λα βξίζθνπλ 

ρξόλν λα ζπλαληηνύληαη θαη λα 

κνηξάδνληαη  απηά πνπ ηνπο 

ελώλνπλ. 

Με πεξεθάληα, ν πξόεδξνο ηνπ 

ζπιιόγνπ, αλέθεξε όηη είλαη όρη 

κόλν επράξηζην αιιά θαη 

ζπγθηλεηηθό λα ρεηξνθξνηνύλ νη 

ζεαηέο από ελζνπζηαζκό ηα δηθά  

                                                                            Ζ «Δζηία» ζην Νέν νύιη Παηξώλ 
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καο παηδηά όηαλ ρνξεύνπλ όρη επεηδή ηα γλσξίδνπλ αιιά επεηδή ζαπκάδνπλ ηνλ ηδηαίηεξα 

πεηζαξρεκέλν ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδνπλ  ηνπο ρνξνύο θαη  ην ζπλαίζζεκα πνπ 

απνηππώλεηαη ηόζν ζην πξόζσπό ηνπο όζν θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπο. Δηδηθά όηαλ ρνξεύνπλ 

ζην εμσηεξηθό, ε ραξά θαη ε ζπγθίλεζε είλαη αθόκα κεγαιύηεξε αθνύ θαηαθέξλνπλ λα 

ελζνπζηάζνπλ ζεαηέο πνπ δελ γλσξίδνπλ νύηε ηε δηθή καο παξαδνζηαθή κνπζηθή νύηε ηνπο 

ρνξνύο.  

     Έλα άιιν ζεκείν ην νπνίν επεζήκαλε ηδηαίηεξα ν θ. Μαξάθαο είλαη ην δέζηκν πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα κέιε ηνπ ρνξεπηηθνύ. Αθόκα θαη νη θνηηεηέο όηαλ δελ έρνπλ ππνρξεώζεηο κε 

ηε ζρνιή ηνπο ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθδειώζεηο ηνπ ζπιιόγνπ θαη λα δηαθεκίδνπλ 

ηελ Αλδξαβίδα ζε όιε ηελ Διιάδα. Οη πεξηζζόηεξνη ζπκκεηέρνπλ ζε ρνξεπηηθνύο νκίινπο 

ζηηο πόιεηο πνπ ζπνπδάδνπλ θαη δεκηνπξγνύλ ζπλδεηηθνύο θξίθνπο κε ηελ Αλδξαβίδα. 

     Σέινο αλαθέξζεθε θαη ζηα άιια ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ θέηνο ζηελ «Δζηία» όπσο ην 

ηκήκα κνληέξλνπ ρνξνύ, ην ηκήκα εηθαζηηθώλ, ην ηκήκα κνπζηθήο ζην νπνίν δηδάζθνληαη 

πνιιά κνπζηθά όξγαλα, αθόκα θαη παξαδνζηαθά θαη δελ παξέιεηςε λα αλαθέξεη θαη ηε 

λενζύζηαηε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ ζπιιόγνπ πνπ άθεζε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο ζηελ 

πξώηε ηεο παξάζηαζε. 

      

 

πλέληεπμε κε ηνλ θ. Γεώξγην Αλδξηθόπνπιν (Υνξνδηδάζθαιν ηεο «Δζηίαο») 

 

1. Πόζα τρόληα δηδάζθεηαη τορό ζηο ζύιιογο ποσ είζηε ηώρα θαη πόζα τρόληα ζσλοιηθά 

θαη ζε άιιοσς ζσιιόγοσς ; 

ηελ «ΔΣΗΑ» δηδάζθσ 6 ρξόληα θαη 17 ρξόληα ζε άιινπο ζπιιόγνπο. 

 

2.   Σε ποηοσς ζσιιόγοσς δηδάζθεηε τορό; 

 

 ύιινγνο γπλαηθώλ Σξαγαλνύ «Ζ ΑΡΜΟΝΗΑ» 

 Πνιηηηζηηθόο ζύιινγνο Μπξζίλεο «Ο ΓΑΦΝΖ»  

 ύιινγνο παξαδνζηαθνύ ηξαγνπδηνύ θαη ρνξνύ Ακαιηάδνο «Ο ΜΧΡΗΑ» 

 

3. Ποηο ήηαλ ηο θίλεηρο ζας γηα λα αζτοιεζείηε κε ηο τορό; 

Αξρηθά όπσο όια ηα κηθξά παηδηά αλεμάξηεηα αλ ην επηζπκνύζαλ ή όρη, νη γνλείο ήηαλ απηνί 

πνπ έπαηξλαλ ηελ απόθαζε αλ ην παηδί ηνπο ζα έθαλε παξαδνζηαθό ρνξό. ηελ πνξεία 

όκσο θαη κεγαιώλνληαο είρε ηδία θξίζε πιένλ γηα ηηο επηινγέο ηνπ έηζη ην θάζε παηδί 
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έπαηξλε ηελ απόθαζε ηνπ αλ ζα ζπλερίζεη ή όρη .Έηζη θαη εγώ κε απηό ηνλ ηξόπν αγάπεζα 

ηνλ παξαδνζηαθό ρνξό ,ηα ήζε θαη ηα έζηκα κέζσ ησλ γνληώλ θαη ησλ δαζθάισλ κνπ, πνπ 

κνπ κεηέθεξαλ όιεο ηηο γλώζεηο ηνπο, θαη από έλαο απιόο καζεηήο θαηέιεμα ζήκεξα λα 

κεηαιακπαδεύσ ηηο γλώζεηο θαη ηελ αγάπε κνπ γηα ην ρνξό ζηνπο δηθνύο κνπ καζεηέο. 

 

4. Ποηοη ιόγοη πηζηεύεηε όηη παραθηλούλ ηα παηδηά λα αζτοιεζούλ κε ηοσς 

παραδοζηαθούς τορούς; 

Οη ιόγνη πνπ ζα παξαθηλήζνπλ έλα παηδί λα αζρνιεζεί κε ηνπο ρνξνύο είλαη πνηθίινη . 

Αξρηθά ην θαιό θιίκα κεηαμύ ησλ κειώλ ελόο ζπιιόγνπ ,ε νκαδηθόηεηα , ε ζπλεξγαζία είλαη 

απηά πνπ ζα παξαθηλήζνπλ έλα παηδί λα εληαζεί ζε κηα ηέηνηα νκάδα .ηε ζπλέρεηα ε 

εθκάζεζε ρνξώλ θαη εζίκσλ ε επαθή κε ηηο ξίδεο θάζε ηόπνπ θαη ε νκνηνκνξθία κε 

παξαδνζηαθέο ζηνιέο είλαη απηά πνπ ζα θξαηήζνπλ δσληαλό ην ελδηαθέξνλ ώζηε λα 

παξακέλεη ην παηδί ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ .  

 

5. Τη περηιακβάλεη ηο κάζεκα ηοσ παραδοζηαθού τορού ποσ δηδάζθεηε; Μαζαίλοσλ κόλο 

ηα βήκαηα ή γίλεηε θαη ζσδήηεζε γύρω από ηελ ηζηορία ηοσ τορού , ηελ θαηαγωγή ηοσ, 

ηο ποιηηηζηηθό πιαίζηο ποσ ηολ περηβάιιεη ή πως πήρε ηο όλοκά ηοσ; Γίλεηαη αλαθορά 

γηα ηο αλ ήηαλ ιαϊθός ή αζηηθός τορός θαη ζε ποηες περηζηάζεης τορεσόηαλ; 

Πνιύ ζσζηά αλαθέξνληαη όια απηά γηαηί έλα κάζεκα παξαδνζηαθνύ ρνξνύ δελ είλαη κόλν 

ηα βήκαηα είλαη θίλεζε ηνπ ζώκαηνο ησλ ρεξηώλ ,ησλ καηηώλ θαη όισλ ησλ κειώλ ηνπ 

ζώκαηνο , ε θίλεζε ζην ρνξό θαη ζην ρξόλν .Φπζηθά ε θαηαγσγή ηνπ ρνξνύ είλαη έλα από 

ηα βαζηθόηεξν ,ην νπνίν θαη 

αλαθέξεηαη πξηλ αθόκα 

μεθηλήζνπκε ηελ αλάιπζε ηνπ 

ρνξνύ .Δπίζεο ε αλαθνξά ζην 

ρξόλν θαη ην ιόγν πνπ 

ρνξεπόηαλ ν θάζε ρνξόο είλαη 

πνιύ βαζηθό παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ν ρνξόο Μαληηιάηνο ηεο 

δπηηθήο Θξάθεο. Απηόο ν 

ρνξόο ρνξεπόηαλ πξηλ ην 

γάκν ζηελ κεηαθνξά ησλ 

πξνηθηώλ ηνπ δεπγαξηνύ.  

                                          Ο θ. Γηώξγνο Αλδξηθόπνπινο κε κέιε ηεο «Δζηίαο» ζηελ αλαπαξάζηαζε  

                                            ηεο εμόδνπ ηνπ Μεζνινγγίνπ ην 2014 
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Οη ζπγγελείο θαη ε θίινη ηνπ δεπγαξηνύ κεηέθεξαλ ρνξεύνληαλ θαη επηδεηθλύνληαο ηα πξνηθηά 

ηνπο. Άιιν παξάδεηγκα νη απνθξηάηηθνη ρνξνί , ρνξνί ηεο άλνημεο θ.ι.π. 

 

6.Ελδηαθέρεη ηοσς καζεηές λα κάζοσλ ασηά ηα επηπιέολ ζηοητεία ή ζέιοσλ λα κάζοσλ 

κόλο ηοσς τορούς; 

 

πλήζσο νη καζεηέο είλαη απηνί πνπ πξνθαινύλ ην ρνξνδηδάζθαιν λα δώζεη ζηνηρεία γηα 

ηελ θάζε πεξηνρή θαη θάζε πεξηνρή ρνξό μερσξηζηά. Με απηό ηνλ ηξόπν αληηιακβάλνληαη ην 

πλεύκα θαη ηνπο ιόγνπο πνπ δεκηνπξγήζεθε ν θάζε ρνξόο θαη έηζη κπνξνύλ λα απνδώζνπλ 

ζην ζώκα θαη ζηελ έθθξαζε ηα ζηνηρεία ηνπ έθαζηνπ ρνξνύ. Αλ δελ ηνπο ελδηέθεξαλ όια 

απηά ζα ήηαλ έλαο απιόο ηξόπνο εθγύκλαζεο όπσο γηα παξάδεηγκα ην αεξόκπηθ πνπ 

απνηειείηαη από κνπζηθή θαη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα. 

 

7. Ελδηαθέροληαη οη καζεηές λα πάροσλ κέρος ζηης παραζηάζεης ποσ δίλοληαη 

θαηά ηε δηάρθεηα ηες τροληάς; 

 

Οη παξαζηάζεηο πνπ δίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρνξεπηηθήο ρξνληάο θαη ηεο θαινθαηξηλήο 

πεξηόδνπ είλαη ην απνθνξύθσκα όισλ ησλ παξαπάλσ πνπ αλαθέξακε δειαδή λα 

απνδώζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ ρνξνύο ,ήζε ,έζηκα ,ηνπ ηόπνπ καο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

λέσλ είλαη θαζνιηθή κε απνηέιεζκα λα κελ ράλνπλ θακία ρνξεπηηθή εθδήισζε θαη λα 

έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο γνλείο πνπ επηκέλνπλ ζην δηάβαζκα ησλ ζρνιηθώλ 

καζεκάησλ. Με απηό θαη κόλν θαηαιαβαίλνπκε ηελ αγάπε ησλ λέσλ γηα ην ρνξό. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΤΕΖΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ζέζακε αξρηθά, εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ γηα ηε 

ζρέζε ησλ Μαζεκαηηθώλ κε ην ρνξό.  

     Οη πεξηζζόηεξνη καζεηέο αλαγλσξίδνπλ όηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζηα Μαζεκαηηθά θαη 

ην ρνξό αιιά κόλν έλα κηθξό πνζνζηό πηζηεύεη όηη ε ζρέζε απηή είλαη ζηελή. ε απηό ίζσο 

ζπλέβαιε ην γεγνλόο όηη δελ έρνπλ δηδαρζεί ζην ζρνιείν αξθεηά πξάγκαηα πνπ λα 

ζπλδένπλ ηα Μαζεκαηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή καο δσή. Μαζαίλνπλ κεραληθά πξάμεηο, 

κεζνδνινγίεο θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ ρσξίο λα μέξνπλ πνπ βξίζθνπλ απηά εθαξκνγέο, 

πνηεο αλάγθεο θαιύπηνπλ ή από πνηα αλάγθε δεκηνπξγήζεθαλ.  
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    ρεδόλ όινη νη καζεηέο ηζρπξίζηεθαλ όηη είηε ήηαλ δηθή ηνπο επηζπκία ε παξαθνινύζεζε 

καζεκάησλ παξαδνζηαθνύ ρνξνύ είηε παξαζύξζεθαλ από ην νηθνγελεηαθό θαη θηιηθό 

πεξηβάιινλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη όιε ε παξέα ζε θνηλέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Δπίζεο, νη θνηλσληθέο εθδειώζεηο παξαθίλεζαλ θάπνηνπο καζεηέο λα κάζνπλ 

παξαδνζηαθνύο γηα λα κε κέλνπλ απνθνκκέλνη από ηηο γηνξηέο θαη ηα γιέληηα.  Έλα αθόκα 

ζέιγεηξν ήηαλ νη παξαζηάζεηο ηνπ ηνπηθνύ ρνξεπηηθνύ ζπιιόγνπ ηεο πόιεο ηνπο. 

    Όζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηώλ όηαλ ρνξεύνπλ παξαδνζηαθνύο ρνξνύο, νη 

καζεηέο απάληεζαλ όηη αηζζάλνληαη ραξά, ελζνπζηαζκό, μελνηαζηά θαη αλαδσνγνλνύληαη 

αθνύ  δηώρλνπλ ην άγρνο θαη ραιαξώλνπλ. Δπίζεο, αηζζάλνληαη ππεξεθάλεηα, θακάξη αιιά 

θαη επζύλε γηα ηε δηαθύιαμε ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαζώο θαη ραξά πνπ 

αλήθνπλ ζε κία νκάδα κε θνηλέο επηδηώμεηο, θνηλνύο ζηόρνπο, θνηλά ελδηαθέξνληα θαη 

αλαπηύζζνπλ κηα ζπιινγηθόηεηα. Ζ ελαζρόιεζε κε ην ρνξό πξνζθέξεη αθόκα ζηνπο 

καζεηέο θαιή θπζηθή θαηάζηαζε θαη άλεζε όηαλ ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο εθδειώζεηο. 

 

Δπίινγνο 

 

    Ζ ζρέζε Μαζεκαηηθώλ θαη Υνξνύ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ Αξραία Διιάδα. Πξώηνο ν 

Ππζαγόξαο ζπλέδεζε ηε Μνπζηθή κε ηα Μαζεκαηηθά θαη θαηαζθεύαζε ηε δηαηνληθή θιίκαθα, 

ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύκε θαη ζην δηθό καο κνπζηθό ζύζηεκα. Όκσο από ηελ Αξραία 

Διιάδα κέρξη ζήκεξα, ε Μνπζηθή πέξαζε από πνιιά ζηάδηα, ζηα νπνία άιιαμε πνιιέο 

θνξέο ν ραξαθηήξαο ηεο. Καζώο πξνρσξνύκε ζηνπο αηώλεο, παξαηεξνύκε αιιαγή ζηνπο 

θαλόλεο, ζηε ζεκεηνγξαθία θαη ζηα είδε ησλ κνπζηθώλ ζπλζέζεσλ. Απηό είλαη αλακελόκελν, 

αθνύ αλήθνπκε ζε έλαλ πνιύ-πνιηηηζκηθό θόζκν, ν νπνίνο πέξαζε από αξθεηέο αιιαγέο, 

θνηλσληθέο-πνιηηηθέο-νηθνλνκηθέο, επεξξεάδνληαο έηζη ηηο Δπηζηήκεο θαη ηηο Σέρλεο. Ζ 

αλαθάιπςε όκσο ηνπ Ππζαγόξα, γηα ηηο σξαίεο αξκνλίεο ζηε κνπζηθή ζε ζρέζε κε 

καζεκαηηθνύο ιόγνπο, δελ ακθηζβεηήζεθε ζε θακία ρξνληθή πεξίνδν. Ζ ζρέζε 

Μαζεκαηηθώλ θαη Μνπζηθήο, ππήξρε πάληα, είηε απαζρνινύζε είηε όρη ηνπο αλζξώπνπο 

θάζε επνρήο. 
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Δξσηήζεηο  γηα ζπλέληεπμε κε  θ. Γηνλύζην Μαξάθα  

1. Πόζα ρξόληα έρεη ηδξπζεί ν ζύιινγνο « Ζ ΔΣΗΑ» ηνπ νπνίνπ είζηε πξόεδξνο ; 

2. Σν ρνξεπηηθό ηκήκα δεκηνπξγήζεθε από ηελ αξρή ηεο ίδξπζεο ηνπ ζπιιόγνπ ή 

αξγόηεξα ;  

3. Πνηεο ειηθίεο παηδηώλ ζπλήζσο ζπκκεηέρνπλ , δειαδή πνηα ηκήκαηα έρνπλ ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο καζεηέο ; 

4. Τπάξρεη ελδηαθέξνλ από ηνπο λένπο ηεο Αλδξαβίδαο γηα ηελ εθκάζεζε 

παξαδνζηαθώλ ρνξώλ ; 

5. Από πνύ πηζηεύεηε όηη παξαθηλνύληαη ηα παηδηά γηα λα εγγξαθνύλ πξώηε θνξά ζηα 

ρνξεπηηθά ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο (γνλείο , θίινπο … ); 

6. πκκεηέρνπλ νη λένη κε πξνζπκία ζηηο παξαζηάζεηο πνπ δίλεη ν ζύιινγνο θάζε ρξόλν 

ή δηζηάδνπλ λα πάξνπλ κέξνο ;  

7. πκκεηέρνπλ θαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζπιιόγνπ όπσο εθδξνκέο ή 

πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο άιισλ δήκσλ ; 

8. Πηζηεύεηε όηη σθεινύληαη νη καζεηέο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ρνξεπηηθά ηκήκαηα ; 

9. Τπάξρνπλ θαη άιια ηκήκαηα κε δηαθνξεηηθό είδνο ρνξνύ ; 

10. Πσο μεθίλεζε ν ζύιινγνο (ζηόρν ) θαη πνπ έρεηε θηάζεη ; 

11. Τπάξρεη ζπλεξγαζία κε άιινπο ζπιιόγνπο ; 
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Δξσηήζεηο γηα ηνπο ρνξνδηδαζθάινπο  

 

1. Πόζα ρξόληα δηδάζθεηε  ρνξό ζην ζύιινγν  πνπ είζηε ηώξα θαη πόζα ρξόληα 

ζπλνιηθά θαη ζε άιινπο ζπιιόγνπο; 

2. ε πνηνπο ζπιιόγνπο δηδάζθεηε ρνξό; 

3. Πνην ήηαλ ην θίλεηξν ζαο γηα λα αζρνιεζείηε κε ηνλ ρνξό; 

4. Πνηνη ιόγνη πηζηεύεηε όηη παξαθηλνύλ ηα παηδηά λα αζρνιεζνύλ κε ηνπο 

παξαδνζηαθνύο ρνξνύο; 

5. Ση πεξηιακβάλεη ην κάζεκα ηνπ παξαδνζηαθνύ ρνξνύ πνπ δηδάζθεηε;  Μαζαίλνπλ 

κόλν ηα βήκαηα ή γίλεηαη θαη ζπδήηεζε γύξσ από ηελ ηζηνξία ηνπ ρνξνύ, ηελ 

θαηαγσγή ηνπ, ην πνιηηηζηηθό πιαίζην πνπ ηνλ  πεξηβάιιεη ή πσο πήξε ην όλνκά ηνπ; 

Γίλεηαη αλαθνξά γηα ην αλ ήηαλ ιατθόο ή αζηηθόο ρνξόο θαη ζε πνηέο πεξηζηάζεηο 

ρνξεπόηαλ; 

6. Δλδηαθέξεη ηνπο καζεηέο λα κάζνπλ απηά ηα επηπιένλ ζηνηρεία ή ζέινπλ λα κάζνπλ 

κόλν ηνπο ρνξνύο; 

7. Δλδηαθέξνληαη λα πάξνπλ κέξνο ζηηο παξαζηάζεηο πνπ δίλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ρξνληάο; 

 

 

 

 

 


