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Πριν την παράσταση….  
 
Αναζητώντας τις µνήµες τις αισθήσεις, τον τρόπο, το ύφος, και το ήθος µιας δυνατής, 
πολύµορφης και πολύχρωµης παράδοσης παρουσιάζουµε σήµερα τα "Χοροχρώµατα". 
    Το Λύκειο των Ελληνίδων πιστό πάντα στις αξίες του ελληνικού ανθρωποκεντρικού 
πολιτισµού θα ταξιδέψει το κοινό του σε στεριές, θάλασσες, βουνά, νησιά µέσα από µια 
πανδαισία χορών, τραγουδιών, και φορεσιών. 
Τα τελευταία χρόνια η ελληνική µουσική και η χορευτική παράδοση διέρχεται µια άλλη 
µεταβατική περίοδο, µε όλα τα θετικά στοιχεία αλλά και τα σοβαρά προβλήµατα απέναντι 
στον ένα, οµοιόµορφο πολιτισµό, τον πολιτισµό του ενός χρώµατος που επιφέρει η 
αστικοποίηση, η έκρηξη των µέσων µαζικής επικοινωνίας και η εκβιοµηχάνιση της 
δισκογραφικής παραγωγής. Παρ΄ όλα αυτά είναι άξιο έρευνας και προβληµατισµού το πώς η 
ελληνική παράδοση αντιδρά, προσπαθώντας να διατηρήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, 
τη µοναδικότητα της, την ταυτότητα της,  τα χρώµατά της. 
Μια παράσταση- περιήγηση στα χιλιάδες χρώµατα της ελληνικής παράδοσης απαιτεί µεγάλη 
σπουδή και προετοιµασία. Ιδιαίτερα όταν ο στόχος δεν είναι η µονοχρωµία, το ένα χρώµα η 
οµοιοµορφία που επιβάλει ο σύγχρονος πολιτισµός. Αυτό θα συνέβαινε σε µια φολκλορική 
αναπαράσταση.  
Στην ελληνική παράδοση το "και πάσης Ελλάδος…….." δεν υπάρχει, υπάρχει όµως το τοπικό 
ύφος, το τοπικό κινητικό χρώµα, το τοπικό µουσικό ηχόχρωµα το οποίο χαρακτηρίζει τη 
συγκεκριµένη περιοχή και ταυτόχρονα τη διαφοροποιεί από κάποια άλλη. 
Το ύφος του χορού µπορούµε να το παραβάλλουµε µε το κρασί. Το κρασί είναι δεµένο µε τον 
τόπο που παράγεται, το χώµα, το κλίµα. Ο τρόπος καλλιέργειας ποικίλει από τόπο σε τόπο. 
Αν φυτέψεις την ίδια ποικιλία κλήµατος σε δύο διαφορετικά αµπέλια, από το καθένα θα βγει 
κρασί µε άλλη γεύση.  
Έτσι συµβαίνει και µε το χορό, αλλά και τη µουσική. Το παραδοσιακό πολιτιστικό στοιχείο 
µόνο σε συνάρτηση µε τον τόπο έχει νόηµα. Κάθε περιοχή βγάζει το δικό της χορό µε το δικό 
της ύφος και το δικό της ηχόχρωµα.  
Στα "Χοροχρώµατα" παρουσιάζονται χοροί από τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη 
Θράκη,  καθώς και µελωδίες, χοροί και τραγούδια από τα νησιά του Αιγαίου στις ενότητες: 
Χιλιοτραγουδισµένη Αιολική γης, ανάµεσα Τσιρίγο και σε Κάβο-Μαλιά,  από την Πόλη στα 
∆ωδεκάνησα.  
Την πολυπλοκότητα, το χρώµα και το ύφος κάθε περιοχής θα αποδώσουν οι 
αντιπροσωπευτικές κοµπανίες των: Κώστα Βέρδη από την Ήπειρο, Γιώργου Ασαρτζή από τη 
Γουµένισσα, ∆ηµήτρη Μιχαλέ από την Θεσσαλία, Σταµάτη ∆ηµτσιούδη από το Μεγάλο 
Μοναστήρι και Κυριάκου Γκουβέντα στα νησιά. Πρόκειται για κορυφαίους δεξιοτέχνες 
µουσικούς οι οποίοι αποτελούν τους ζωντανούς θρύλους της παράδοσης και θα 
αντιπαραθέσουν την τέχνη τους στο πλαίσιο της παράστασης.  
Οι χορευτικές οµάδες του Λυκείου των Ελληνίδων θα προσπαθήσουν να αποδώσουν το 
τοπικό κινητικό χρώµα της κάθε περιοχής, έτσι όπως έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια από τους 
ντόπιους παρουσιάζοντας επιλεγµένους χορούς. Πότε αυτοσχεδιάζοντας, συµµετέχοντας στον 



αυτοσχεδιασµό των µουσικών και πότε αναπτύσσοντας σε µια οµαδική έκφραση βασικά 
κινητικά µοτίβα.  
Το  µεγαλύτερο µέρος από τις φορεσιές της ιµατιοθήκης του Λυκείου των Ελληνίδων 
µεταφέρεται στο Κηποθέατρο και ενισχύει εντυπωσιακά το θέαµα µε την πληθώρα χρωµάτων 
και σχεδίων.  
Στις µέρες µας, η ελληνική δηµοτική µουσική και ο παραδοσιακός χορός, εξακολουθούν να 
ζουν και να συγκινούν µε τις αισθήσεις και τα µηνύµατα τους. Φτάνει να µπορέσει κανείς να 
τα ανακαλύψει, πέρα από το επιφανειακό φολκλόρ και τις µορφές της εµπορικής 
εκµετάλλευσης και καπηλείας αξιών και να τα προσεγγίσει µε γνώση και σεβασµό. 
Τον παραδοσιακό χορό πρέπει να δούµε ως φορέα αξιών ενός ολόκληρου πολιτισµού, του 
παρελθόντος, ως µέσο για να δει κανείς τον κόσµο µε άλλα µάτια το µέλλον, ως εναλλακτικό 
τρόπο να γλεντάει κανείς και να ζει στο παρόν. 
Ο παραδοσιακός χορός είναι µοναδικός και αθάνατος και εµείς όλοι τελειοµανείς της τεχνικής 
του, αλλά και λάτρεις των συµβόλων του. 
 
 

∆ηµήτρης Α. Τσιπλακούλης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ο κόπος µας………  
ΤΟ Λύκειο των Ελληνίδων της Λάρισας έχει κάνει µια αξιόλογη εξαγωγή πολιτισµού µε τις 
παραστάσεις του στο εξωτερικό. 
Σηµαντικότερα σηµεία της ιστορίας  της  χορευτικής οµάδας από τις εµφανίσεις της στο  
εξωτερικό είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης – A΄χρυσό βραβείο ανάµεσα σε 13 χώρες στο  
Αγκριντζέντο της Σικελίας (Φεβρουάριο  1988), η  διεθνής εµφάνιση στο δορυφορικό κανάλι   
ΤV5  στο  Παρίσι, στο θέατρο  του Jacques Martin(Οκτώβριος  1992), η συνεργασία µε το 
Υπουργείο Πολιτισµού της Γαλλίας  και η σειρά παραστάσεων  σε  σηµαντικές  πόλεις  της  Β.  
Γαλλίας  (1992), καθώς επίσης τα  ταξίδια στις Η.Π.Α, στις πολιτείες Καλιφόρνια, Νεβάδα, 
Γιούτα, µε κορυφαίες την εµφάνιση στη Disneyland και στο Whittier  Theater στο Los Angeles, 
(Μάιος 1993). Το 1999 πραγµατοποίησε επιτυχή περιοδεία στις πόλεις, Ατλάντα, στο  Νόξβιλ,  
στην Ουάσιγκτον και στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. παρουσιάζοντας  ''Τα  χάλκινα  πνευστά   της  
Μακεδονίας''. 
Αξιόλογες διακρίσεις για το Λύκειο ήταν η ανακήρυξη ως ηµέρα Λυκείου των Ελληνίδων από 
τους ∆ηµάρχους των πόλεων της Ατλάντα και του Νόξβιλ αντίστοιχα οι ηµέρες  εµφάνισης του 
Λυκείου της Λάρισας στις πόλεις τους, καθώς και η απονοµή του χρυσού κλειδιού της πόλης 
του Λας Βέγκας και του Λος Άντζελες.    
Το 2003 έλαβε µέρος στο παγκόσµιο φεστιβάλ του Σαν Ρέµο. Στον απόηχο του φεστιβάλ 
ιδιαίτερη ήταν η εµφάνιση του ΛΕΛ στο δορυφορικό κανάλι ΟDEON της κεντρικής Ευρώπης 
το Σεπτέµβριο του 2003, αφού έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη Λάρισα και στον ελληνικό 
πολιτισµό. 
 Το Φεβρουάριο του 2004 το Λ.Ε.Λ. δέχεται πρόσκληση από το 49ο διαγωνιστικό φεστιβάλ του 
Agrigento της Σικελίας στην Ιταλία “Sagra del mandorno in fiore”  και συµµετέχει αποσπώντας 
το 3ο  βραβείο χορού ανάµεσα σε 22 χώρες, όπου οι περισσότερες εκπροσωπούνταν από 
επαγγελµατικές χορευτικές οµάδες.  
      Επόµενη δραστηριότητα ήταν η συµµετοχή της χορευτικής οµάδας του ΛΕΛ στο διεθνές 
φεστιβάλ της Μεσογείου στα πλαίσια του παγκόσµιου Πολιτιστικού Forum 2004 στη 
Βαρκελώνη. Στα πλαίσια του διεθνούς Forum 2004 διεξάγεται το International Folk Festival of 
the Mediterranean δηλαδή το διεθνές φεστιβάλ της Μεσογείου.  
     Το πολιτιστικό έργο του Λ.Ε.Λ είναι εξίσου σηµαντικό στο εσωτερικό. Κορυφαίες   
παραστάσεις   στην  Ελλάδα  του  Λ.Ε.Λ.  είναι   οι   παραστάσεις   µε  θέµα  ''Έλληνες  και  
Εποχές'', ''Τα  χάλκινα  πνευστά   της  Μακεδονίας'' και ο ''Κύκλος της ζωής της Θεσσαλίας''. 
Οι δύο τελευταίες αναµεταδόθηκαν ολοκληρωµένες από την ελληνική τηλεόραση, όσο και από 
το δορυφορικό πρόγραµµα της ΕΤ. 
Ανήµερα του Πάσχα του 2004 το Λ.Ε.Λ. παρουσίασε χορούς και τραγούδια της Θεσσαλίας 
στο πανηγυρικό εορταστικό πρόγραµµα της ΕΤ, που µεταδιδόταν  από τα παράλια του Νοµού 
της Λάρισας, πρόγραµµα το οποίο µεταδόθηκε δορυφορικά σε όλους τους απόδηµους 
Έλληνες.  
 Πολύ πρόσφατα,  η Ελληνική Τηλεόραση µετέδωσε σε τρίωρη εκποµπή  όλη την παράσταση 
"Ο κύκλος της ζωής στη Θεσσαλία" που πραγµατοποίησε το Λύκειο το 2001 στο Κηποθέατρο 
της Λάρισας, ανασύροντας χορούς και τραγούδια, που για πολλά χρόνια είχαν πάψει να 
ακούγονται, αναδεικνύοντας έτσι τον πλούτο και την πολυµορφία της Θεσσαλίας σε χορούς, 
τραγούδια, φορεσιές.  



Το Λ.Ε.Λ. της πόλης συµµετείχε στη γιορτή για την υποδοχή της Ολυµπιακής φλόγας και 
ουσιαστικά στην πρώτη εκδήλωση που λαµβάνει χώρα στον ιστορικό χώρο του αρχαίου 
θεάτρου. Συγκεκριµένα παρουσίασε ένα πρόγραµµα χορών µε θεµατική ενότητα που 
παρέπεµπε  σε παραστάσεις αρχαίου λόγου, στις οποίες εξάλλου, είναι γνωστό ότι η 
Θεσσαλική γη έχει ένα µεγάλο µερτικό.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Συνοπτικά    
Θεσσαλία  
      Οι γενικοί χοροί στη Θεσσαλία γίνονται χωρίς τη συνοδεία οργάνων, µε το τραγούδι και 
είναι αργοί και µεγαλοπρεπείς. Όλοι οι ερευνητές συµφωνούν στο θέµα της παλαιότητας των 
τραγουδιών της Θεσσαλίας. Κάποια γυναικεία τραγούδια είχαν πεντατονική κλίµακα. Επίσης 
συναντάµε συχνά κλίµακες χωρίς ηµιτόνια (όπως ο δώριος τρόπος των αρχαίων) και στίχους 
ανοµοιοκατάληκτους, στοιχεία που αποδεικνύουν την παλαιότητα των τραγουδιών της 
Θεσσαλίας. Υπάρχουν όµως και χοροί µε τη συνοδεία οργάνων. Στην οργανική µουσική 
συνήθως στην κορύφωση του γλεντιού έχουµε και γρήγορα ρυθµικά µουσικά και κινητικά 
ξεσπάσµατα τους συγκαθιστούς ή ξεχωριστούς χορούς.  
Στη µουσική έχουµε παντού αργή αγωγή του ρυθµού, καθώς και τοπικό ιδιάζοντα τονισµό. 
Στις περιοχές του Πηλίου και της Αγιάς συχνά υπάρχει µουσικό χρώµα νησιώτικο, αλλά η 
τεχνική στα µουσικά λαϊκά όργανα είναι στεριανή. 
 
Γρεβενά  
Στα Γρεβενά και στην Κοζάνη, αλλά και σε πολλά µέρη της ∆υτικής Μακεδονίας τα χάλκινα 
αντικαθιστούν αρχαϊκά όργανα όπως τη γκάιντα, την πίπιζα, το ζουρνά. Σχεδόν όλα τα παλιά 
τραγούδια ως µελωδίες παίζονται σήµερα µε τα χάλκινα. Ο οργανοπαίκτης, όταν παίζει 
µουσική, µέσα του τραγουδά. Ήχοι διθυραµβικοί, µελωδικοί, γοητευτικοί, στιβαροί, 
επιβλητικοί και έντονοι.  Έτσι προκύπτει ένας εκρηκτικός συνδυασµός µουσικού  και κινητικού 
µοτίβου. Σε άλλα µέρη από τα µισά του 18ου αιώνα έχει επικρατήσει το κλαρίνο, το βιολί και 
επιµένει (Περιβόλι, Σµίξη). Οι χοροί έχουν ιδιαίτερο κινητικό ύφος µεγάλες διαφοροποιήσεις 
σε κάθε περιοχή.  Γενικά οι χοροί  των Γρεβενών είναι ένα συνδυασµός των χορών της 
Ηπείρου και της Μακεδονίας.  
 
Μακεδονία  
Στη Μακεδονία πολλά αρχαϊκά όργανα όπως η ζυγιά του ζουρνά (Αλεξάνδρεια, Σέρρες) ή της 
Γκάιντας (Πιέρια, χωριά ∆ράµα) παραµένει έως τις µέρες µας Αλλού έχουν επιχωριάσει τα 
χάλκινα, και αλλού διασκεδάζουν µε τις αχλαδόσχηµες λύρες (µερικά χωριά στη ∆ράµα και 
στις Σέρρες) Οι χοροί είναι επιβλητικοί, δυναµικοί, ενώ οι περισσότεροι χοροί της κεντρικής 
Μακεδονίας ξεκινούν µε αργό κινητικό µοτίβο  το οποίο διαφοροποιείται, όταν η µουσική γίνει 
γρήγορη. Συχνά έχουµε αυτοσχεδιασµό του πρωτοχορευτή.   
 
Θράκη µουσικά και χορευτικά η Θράκη χωρίζεται σε τρεις περιοχές µε ενιαία κινητική φόρµα . 
Στην δυτική Θράκη – ελληνικό τµήµα, την Βόρεια Θράκη ανήκει στα Σκόπια και στη Βουλγαρία 
σήµερα, και στην Ανατ. Θράκη (Κων/πολη) η οποία σήµερα ανήκει στην Τουρκία. 
Οι χοροί της ∆υτικής Θράκης είναι σχεδόν όλοι γρήγοροι συρτοί ή πηδηχτοί, εκτελούνται 
συνήθως µε µεγάλα βήµατα, από την αρχή µέχρι το τέλος του χορού σταθερά. Χορεύονται 
πότε µε τραγούδι πότε µε τα όργανα (γκάιντα, κλαρίνο ή πίπιζα)  
Οι χοροί της Β. Θράκης  εκτελούνται µε µικρά, κοφτά, γρήγορα βήµατα. Πολλοί από αυτούς 
αν και  ξεκινούν  γρήγορα στην αρχή στο τέλος κορυφώνονται σε µια πολύ γρήγορη ρυθµική 
αγωγή  
 



Ήπειρος 
Καµία άλλη περιοχή της χώρας µας δεν έχει τόσο αναγνωρίσιµο ηχόχρωµα, και έχει  ταυτιστεί 
τόσο µε το µουσικό της ιδίωµα, όπως η Ήπειρος. Στα τραγούδια και εδώ όπως στη Θεσσαλία  
υπάρχουν παλαιότατα στοιχεία, ανηµίτονες πεντατονικές κλίµακες(πέντε νότες χωρίς ηµιτόνια) 
Και εδώ βέβαια υπάρχει µεγάλη πολυµορφία στο ύφος ανάλογα την περιοχή π.χ Πωγώνι, 
Ζαγόρι, Κουρέντων.  Ωστόσο η Ήπειρος γενικά διακρίνεται για το ιδιότυπο µελαγχολικό και 
βαρύ ύφος, µε έντονη συναισθηµατική φόρτιση.  
Στο Πωγώνι (µισό ανήκει στην Ελλάδα και το άλλο µισό στην Αλβανία) η έννοια "βαρύ" που 
αναφέρεται στους χορούς αποδίδει επακριβώς τη σηµασία της λέξης. Η κίνηση βαριά, αργή, 
τελετουργική ως να πρόκειται για κάποια ιεροπραξία µοναδικής  µεγαλοπρέπειας. Εδώ στο 
Πωγώνι οι χοροί έχουν παραµείνει αυστηρά στην αρχετυπική κυκλική τους φόρµα σε αντίθεση 
µε την υπόλοιπη Ήπειρο, όπου έχουµε µε τους συγκαθιστούς ξεχωριστούς 
 
Χρώµα από τα Ελληνικά νησιά  
∆εν µπορούµε να µιλάµε για κοινό χρώµα του νησιώτικου τραγουδιού και αυτό γιατί κάθε νησί 
έχει διαµορφώσει το δικό του χαρακτηριστικό τοπικό ύφος. Αποτέλεσµα είναι µια µουσική και 
χορευτική παράδοση πλούσια και πολύµορφη. Γενικά όµως θέλοντας να χαρακτηρίσουµε 
αυτό που απλά ο κόσµος ονοµάζει νησιώτικο τραγούδι και χορό θα λέγαµε ότι παντού 
υπάρχει το χαρακτηριστικό "σουστάρισµα" στο γόνατο. 
Κάθε νησί έχει τον "ίσσο" του (όπως το στρωτό στη  στεριά), το συρτό του, τη σούστα του 
καθώς και τον µπάλλο. Ο τελευταίος ενώ στα ∆ωδεκάνησα χορεύεται χωρίς αύξηση της 
ρυθµικής αγωγής, στις Κυκλάδες σε πολλά νησιά (Νάξος, Μύκονος, Κύθνος, κ.α) στο τέλος 
γρηγορεύει,  οπότε και ονοµάζεται Ρεµπάτ ή Ρέµπατι. Επίσης σε κάθε νησί θα βρούµε και τον 
ιδιαίτερο τοπικό χορό του που δεν υπάρχει αλλού (Βλάχα στη Νάξο, Αγέρανο στην Πάρο, 
Μηχανικό στην Κάλυµνο, Νικεντρέ στην Άνδρο, τσοµπάνικο και Πάτ(η)µα  στη Λήµνο κ.λ.π)  
         Από τα νησιά που αποτελούσαν γέφυρα και πέρασµα, από Ανατολή σε ∆ύση όπου 
αφοµοιώθηκε η παράδοση της Πόλης και της Μικρασίας, προέρχονται και ο χασάπικος, ο 
σέρβικος, ο ζεϊµπέκικος και ο καρσιλαµάς που έρχονται να προστεθούν στους βασικούς 
δωδεκανησιακούς χορούς όπως και ο πανελλήνιος καλαµατιανός. 
 
Η αιολική γη αναφέρεται από την αρχαία Ελλάδα, εποχή  της Σαπφούς, ως και τις µέρες µας 
για το τραγούδι, Στις µέρες µας βρίσκουµε τους "γλεντιστάδες", µυηµένους µερακλήδες 
τραγουδιστές σε µια απολαυστική µουσική απόδοση µε αυστηρή τελετουργική τάξη που 
επιβλέπουν οι υπόλοιποι. Η παράδοση της Λέσβου µπολιάζεται µε πολλά στοιχεία από τα 
παράλια της Μ. Ασίας και κυρίως από της Σµύρνης το κέντρο του κόσµου του 18ου αιώνα. Εδώ 
µε µικρές τοπικές και ερµηνευτικές διαφοροποιήσεις   των βασικών χορευτικών τύπων θα 
συναντήσουµε καρσιλαµάδες,  ζεϊµπέκικους, συρτούς και µπάλλους.  
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