ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΣΟ ΘΔΩΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
2.1 Ο τορός
Φνξόο 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.
Σην πέξαζκα ησλ αηώλσλ κέρξη ζήκεξα ν ρνξόο εμαθνινπζεί λα απνηειεί
αλαπόζπαζην θνκκάηη θαη δξαζηεξηόηεηα δηηηήο θύζεο ηνπ αλζξώπνπ (ζώκαπλεύκα) 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 παραδοζιακός τορός ζηεν Δλλάδα
Οη παξαδνζηαθνί ρνξνί ζηελ Διιάδα είλαη βαζηθό ζηνηρείν πνιηηηζκνύ, δνπλ κέζα
ζηνλ

ρξόλν,

εθθξάδνπλ

ζπλαηζζήκαηα, ηζηνξία, ιεβεληηά,
ειιεληζκό

ζε

θάζε

επνρή.

Η

κνξθή ησλ ρνξώλ πξνάγεη ηελ
ζπκκεηνρή, ηελ νκαδηθόηεηα θαη
νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ
αλάκεζα ζηνπο ρνξεπηέο, νη νπνίνη
αιιειεπηδξνύλ
Υπάξρεη

κεηαμύ

κεγάιε

ηνπο.
πνηθηιία

ειιεληθώλ παξαδνζηαθώλ ρνξώλ
πνπ

ζπλνδεύνληαη

από

ηα

αληίζηνηρα ηξαγνύδηα αιιά θαη ηελ
αληίζηνηρε κνπζηθή.

Σηε 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 Αριζηοηέλες Κλαμαριάς και οι τορεσηές ηες «Δζηίας» και ηοσ «Περικλή»
ηροσζίοσ παροσζιάδοσν ηον γενιηζαρίζηικο τορό ζηεν 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.
Σηελ 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.

Φωηογραθία από ηο Σμήμα Παραζηάζεων ηες «Δζηίας» Ανδραβίδας
Ο Γρόμος ηοσ Φωηός-Αρταία Ολσμπία

Η 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 Καηεγορίες παραδοζιακών τορών
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 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.

2.4 Δλλενικά παραδοζιακά όργανα
Η 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. Τα 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. Τα 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.
Νηαούλι: Η 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.

Νηέθι: Η παλειιήληα νλνκαζία ηνπ είλαη ληέθη, αιιά ιέγεηαη θαη ληαραξέο. Δίλαη έλα
ξπζκηθό όξγαλν, κε ήρν αθαζόξηζηεο ηνληθήο νμύηεηαο, πνπ παίδεηαη κε ηα ρέξηα. Τν
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.

Σοσμπερλέκι: 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.

Γκάινηα: Σπλήζσο 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.

Εοσρνάς: Ο δνπξλάο ή θαξακνύδα ή πίπηδα είλαη έλα όξγαλν ηύπνπ όκπνε, κε δηπιό
γισζζίδη. Η 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.

Βιολί:

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. Τν βηνιί, σο ιατθό
όξγαλν, θηηάρλεηαη ζηελ Διιάδα, κε βάζε ηα πξόηππα ηεο Γύζεο. Έρεη ηέζζεξηο
ρνξδέο θαη παίδεηαη κε επζύγξακκν δνμάξη .

Κλαρίνο: Τν θιαξίλν ζαλ ιατθό κνπζηθό όξγαλν, έξρεηαη ζηελ Διιάδα από ηελ
Τνπξθία, κε ηνπο Τνπξθόγπθηνπο, 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 ληανύιηδνπξλά, ή ιύξα-ιανύην.

Εήλια: Λέγνληαη, επίζεο θαη ηζίγθιεο ή ζαραλάθηα θαη είλαη κηθξά κεηαιιηθά θύκβαια.
Απνηεινύληαη από δύν ζηξνγγπινύο δίζθνπο ειαθξά θνίινπο, ζπλήζσο ζηδεξέληνπο
ἢ κπξνύηδηλνπο .

2.5 Δλλενική παραδοζιακή μοσζική

Η 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.

Τν Γεκνηηθό Τξαγνύδη απνηειεί ηελ έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ θόζκνπ ηνπ ιανύ.
Η κνπζηθή θαη ν ιόγνο είλαη ηα δύν θύξηα ζπζηαηηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ζπρλά
ζπλνδεύνληαη από ρνξό. Τν 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. Σηνπο πξσηόγνλνπο ιανύο ππήξραλ ηξαγνύδηα κε
ζηνηρεηώδε ιόγν θαη κνπζηθή, κε ηειεηνπξγηθό θαη καγηθό ζθνπό, πνπ ζπλόδεπαλ
καγηθέο πξάμεηο θαη άιιεο νκαδηθέο εθδειώζεηο.

Τν 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. Η νξηζηηθή απηή κνξθή
πιάζεηαη ζηγά- ζηγά.
Σηνπο αηώλεο πνπ αθνινύζεζαλ, επηθξάηεζαλ λέεο ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο
ζπλζήθεο, πνπ απνηππώζεθαλ θη απηέο ζε άιια δεκνηηθά ηξαγνύδηα, αθξηηηθά,
ηζηνξηθά, κνηξνιόγηα, θιέθηηθα θ.α
Σήκεξα ην δεκνηηθό ηξαγνύδη βξίζθεηαη ζε θαλεξή θάκςε θαη έρεη γίλεη έλα είδνο ηεο
παξάδνζεο. Τε 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.

