
 
 
 

 
 

 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΡΕΣΟΤ ΒΙΘΤΝΙΑ 
Φζτοσ το καλοκαιράκι, επτάςθμοσ ςυρτόσ χορόσ. 
Σου ψαρά ο γιοσ, ςυρτόσ χορόσ κυκλικόσ ςτθν αρχι και ηευγαρωτόσ ςτθ ςυνζχεια και γφριςμα ςε γριγορο πθδθχτό 
Μπάλο που ςχετίηεται με τθν εγκατάςταςθ εποίκων από τισ Κυκλάδεσ ςτθν Αρετςοφ. 
μυρνιά μου το φακιόλι ςου, επτάςθμοσ αντικριςτόσ χορόσ. 
φρε να πεισ ςτθ μάνα ςου, εννιάςθμοσ καρςιλαμάσ. 
Χαρείτε νιεσ, χαρείτε νιοι, πθδθχτό καςάπικο με ςυμβουλζσ προσ τουσ νζουσ για τθν αξία τθσ ηωισ. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΛΤΜΝΟ 
Γιάλα, ίςιοσ ι ςιανόσ χορόσ με τον οποίο ξεκινάει κάκε χορευτικι διαδικαςία, ςτθν τοπικι απόδοςθ και γφριςμα ςε  
οφςτα, ο αντιπροςωπευτικόσ χορόσ των Δωδεκανιςων ςτθν τοπικι απόδοςθ τθσ Καλφμνου. 
Ποτζσ μου δεν θξϊμεινα, καλαματιανόσ χορόσ. 
Αναςτοροφμαι, απόδοςθ του κρθτικοφ (με κρθτικι καταγωγι) χοροφ τθσ Ρόδου.  
Εβραιοποφλα, εννιάςθμοσ καρςιλαμάσ με μικραςιατικι καταγωγι και ξεχωριςτι τοπικι απόδοςθ. 
Θυμαριϊτικοσ ι Χειμαριϊτικοσ, πρόκειται για τθ μελωδία του θπειρώτικου «χειμαριώτικου» ςτθν τοπικι 
απόδοςθ με ηερβό ςυρτό χορό και γφριςμα ςε τοπικό καλαματιανό από τουσ άνδρεσ. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΛΑΧΟΙ 
Χατηθςτζργιοσ ι Δερβζναγασ, χαρακτθριςτικόσ χορόσ των Γραμμουςτιάνων Βλάχων που αναφζρεται ςτο 
Χατηθςτζργιο, το μεγάλο τςζλιγκα, ςε εξάςθμο ρυκμό. 
Αντίπερα – αντίπερα, διμερισ φόρμα χοροφ που εναλλάςςεται, από τουσ Γραμμουςτιάνουσ Βλάχουσ τθσ 
Ανατολικισ Μακεδονίασ. 
Βλαχοφλα, νεώτερο τραγοφδι των Βλάχων του νομοφ ερρών επθρεαςμζνο χορευτικά από τθ γκάιντα των 
ντόπιων κατοίκων. 
Ζαχαροφλα, χαρακτθριςτικι απόδοςθ του ςυγκεκριμζνου τραγουδιοφ ςε δίςθμο ρυκμό, από τουσ 
Βλάχουσ τθσ Βζροιασ. 
Κάτω ςτθν άςπρθ πζτρα, χορόσ τφπου ςτα τρία από τουσ Γραμμουςτιάνουσ Βλάχουσ. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΚΑΡΤΣΟ 
Ποιοσ τινάηει τθ μθλιά, ςυρτόσ χορόσ και γφριςμα ςε 
Καρυςτινό μπάλο, ηευγαρωτόσ  χορόσ με τθν τοπικι απόδοςθ.  
τθν τελευταία μου ςτιγμι, καλαματιανόσ.   
Καβοντορίτικοσ ι ταυρωτόσ Καρυςτίασ, ςυρτόσ χορόσ, ο χαρακτθριςτικόσ τθσ περιοχισ.  
τον κόμπο ςτθ ρίηα,  πθδθχτό χαςάπικο. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΚΡΗΣΗ 
Ξενομπαςάρθσ, περίπτωςθ ςιγανοφ χοροφ, τφπου «ςτα τρία», ςτθν ανατολικι Κριτθ. Σο όνομά του από τθ 
μαντινάδα που τον ςυνοδεφει. 
Πεντοηάλι ι πεντοηάλθσ, ο γνωςτόσ ιςτορικόσ χορόσ τθσ Κριτθσ. 
Μπρα(ϊ) μιανόσ ι Πρινιανόσ, τοπικόσ χορόσ, τφπου «ςτα τρία», με τθν τοπικι απόδοςθ του χωριοφ Κριτςά. 
υρτόσ, τοπικι απόδοςθ του χανιώτικου ςυρτοφ, ςτθν ανατολικι Κριτθ. 

Ιεραπετρίτικοσ πθδθχτόσ, ο πθδθχτόσ χορόσ ςτθν περιοχι τθσ Ιεράπετρασ. 
Πρινιϊτθσ, διπλόσ χορόσ, όπου ςτθν εξζλιξι του οι άνδρεσ, ςθκώνοντασ τα χζρια, κινοφνται ςτο δικό τουσ 
εξωτερικό κφκλο και αντίκετα. τθ ςυνζχεια, ξαναπερνώντασ τα χζρια, κινοφνται όπωσ ςτθν αρχι ςε ζναν κφκλο. 
Ζερβόδεξοσ, αποκριάτικοσ χορόσ, με αλλαγι κατεφκυνςθσ που επιβάλλει ο μουςικόσ με κάποιο οξφ ιχο τθσ 
λφρασ ι του βιολιοφ. Χρθςιμοποιείται και για να ανεβάςει το κζφι ςτα γλζντια. 

 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΠΙΚΟΠΗ ΗΜΑΘΙΑ 
Ροφντο γιάγκνε (ςγουρό αρνί) ι Νιηάμςκι, είναι ο νιηάμικοσ χορόσ όπωσ χορεφεται ςτα χωριά του κάμπου 
τθσ Ημακίασ ςε τετράμετρο ρυκμό, με αργι ρυκμικι αγωγι ςτθν αρχι και πιο γριγορθ ςτθ ςυνζχεια. 
Πατροφνινο (χορόσ τθσ Πατροφλασ), τοπικι απόδοςθ του γνωςτοφ χοροφ τθσ περιοχισ ςε εντεκάςθμο 
ρυκμό. 
Γιαντςίςκα, ετερομορφία και ςυγγενικι φόρμα του τφπου «ςτα τρία» με ιδιαίτερο φφοσ, ςε επτάςθμο 
ρυκμό. 
Πόποβα κζρκα (παπαδοκόρθ), μικτόσ κυκλικόσ χορόσ. 
Γκάιντα, λεβζντικοσ αντρικόσ χορόσ τφπου «ςτα τρία», με αργι ρυκμικι αγωγι ςτθν αρχι και γριγορθ 
ςτθ ςυνζχεια, με ετερομορφία του «ςτα τρία» και χαρακτθριςτικό αυτοςχεδιαςμό του πρωτοχορευτι. 
Μάρενα, χορόσ τφπου «ςτα τρία», ςε εντεκάςθμο ρυκμό, με αργι ρυκμικι αγωγι και τετράμετρθ 
χορευτικι φράςθ ςτθν αρχι και γριγορθ ρυκμικι αγωγι και τρίμετρθ χορευτικι φράςθ ςτθ ςυνζχεια. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΜΟ 
Καραβάσ, ςυρτόσ χορόσ με τθν τοπικι απόδοςθ και λαβι από τουσ ώμουσ, ςε τετράςθμο ρυκμό. 
Αβάσ, τοπικόσ χορόσ τφπου «ςτα τρία», με λαβι από τουσ ώμουσ. 
Σο πλατανιϊτικο νερό, ο αντιπροςωπευτικόσ ςυρτόσ χορόσ τθσ άμου. 
Πολίτ’ςα, αργόσ καρςιλαμάσ, ςε εννιάςθμο ρυκμό, με επιρροι από τθ Μικρά Αςία. 
Απτάλικοσ, αντρικόσ αντικριςτόσ ηεϊμπζκικοσ χορόσ, ςε εννιάςθμο ρυκμό, απτάλικθσ δομισ. 
αμιϊτικοσ ςυρτόσ, τριμερισ χορευτικι φόρμα όπου το πρώτο μζροσ αποδίδεται με ςταυρωτι λαβι και 
τετράμετρο τφπο του «ςτα τρία», ενώ το δεφτερο και τρίτο ωσ ετερομορφίεσ του «ςτα τρία», με λαβι από 
τουσ ώμουσ. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΜΑΡΗΔΕ ΕΒΡΟΤ (ΧΟΡΟΙ  ΣΟΤ ΓΑΜΟΤ) 
Πιγαμι κι πιραμι μια βαςιλοποφλα, μαντιλάτοσ  που ςυνοδεφει τισ δρομικζσ πομπζσ του γάμου. 
Προυτόψωμα, ταπεινόσ χορόσ του γάμου. 
Αφζντθσ μασ χαρά κα κάμ’ & εισ κουρίτςια κι κουπζλεσ, τραγοφδια του γάμου ςε χορό τθσ «γίκνασ». 
Μπαϊντοφςκα, οργανικόσ ςκοπόσ ςε πεντάςθμο ρυκμό. 
Αυτό τ’ αςκζρι που ζριτι , τραγοφδι του γάμου περιμζνοντασ το «αςκζρι» (τθ ςυνοδεία του γαμπροφ), ςε 
χορό ηωναράδικο & Μουςκουβιά, το τελευταίο τραγοφδι ςτο ςπίτι τθσ νφφθσ ςε χορευτικι απόδοςθ 
ηωναράδικου κουλουριαςτοφ. 
υγκακιςτόσ, χορόσ του γάμου ςε εννιάςθμο ρυκμό. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΣΑΚΩΝΙΑ (ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ) 
ιμερισ βγικα να χαρϊ, χορόσ τςακώνικοσ από τθν Σςακωνιά (Κυνουρία ) τθσ ανατολικισ Πελοποννιςου. 
Σθ κάλαςςα ξαγνάντευα, αναςθκωτόσ χορόσ ι τρίο («ςτα τρία»), από τθν Σςακωνιά, με διμερι φόρμα 
όπου το ςτρωτό πρώτο μζροσ εναλλάςεται με το πθδθχτό δεφτερο μζροσ. 
Σο μάκατε μωρζ παιδιά (Η χιρα), εφκυμο τραγοφδιτθσ περιοχισ που αποδίδεται με γριγορο πθδθχτό 
τφπο του «ςτα τρία». 
Λάμπουν τα χιόνια ςτα βουνά, τςάμικοσ, λεβζντικοσ χορόσ με τθν χορευτικι απόδοςθ τθσ Αρκαδίασ – 
ιςτορικό τραγοφδι (των Κολοκοτρωναίων). 
Εςείσ χελιδονάκια μου, επτάςθμο ςυρτό &  
τα Βζρβενα ςτα Δολιανά, ςυρτόσ χορόσ, ςε τετράςθμο ρυκμό. 
 

Οι διοργανωτζσ διατθροφν το δικαίωμα αλλαγών ςτο πρόγραμμα.  

ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ    

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΤ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 


