
                                                            



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ      

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ                 



ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ2 ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 



ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ   

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΑΜΕ 

 
 Ποια είναι τα παραδοσιακά μας παιχνίδια. Πού, πότε κι 

από ποιους παίζονταν.                   

 Ποιες ήταν οι ιστορικές, κοινωνικές και οικονομικές 
συνθήκες που ευνόησαν την εμφάνιση  και τη διατήρηση 
αυτών των παιχνιδιών.  

 Ποιοι είναι οι παραδοσιακοί μας χοροί. Πού, πότε, από 
ποιους και γιατί χορεύονταν. 

 Τι φορεσιές  φορούσαν όταν χόρευαν . 

 Ποια είναι  τα ιστορικά και  κοινωνικά  στοιχεία που 
συνδέονται με  τους παραδοσιακούς μας χορούς. 

 Ποια είναι  η σχέση των παλαιότερων παιχνιδιών και 
χορών με το σήμερα.   

 



ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ 

 Στην εργασία μας αυτή  συγκεντρώθηκαν  στοι-

χεία  που  συλλέξαμε  για τους παραδοσιακούς 

χορούς και τα παιχνίδια του τόπου μας.  Μέσα 

από έντυπα, συνεντεύξεις, συζητήσεις με ηλικιω-

μένα άτομα, συναντήσεις  με τα μέλη του χορευ-

τικού  του  ΚΑΠΗ, προσωπική  συμμετοχή σε 

αναβίωση  χορευτικών συνηθειών  και παλαιών 

παιχνιδιών  καταφέραμε να μεταφερθούμε σε μια 

άλλη εποχή 



 . Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με την 

πολιτιστική μας κληρονομιά και τη λαϊκή μας 

παράδοση. Νιώσαμε την ανάγκη  να γνωρίσουμε 

τον τρόπο ζωής των προγόνων μας  και να φαντα-

στούμε ποιες ήταν οι κοινωνικές και οικονομικές 

συνθήκες που δημιούργησαν την ανάγκη της 

έκφρασης μέσα  από τα συγκεκριμένα παιχνίδια 

και χορούς. Θελήσαμε να  κατανοήσουμε αυτές 

τις συνθήκες. 



  Η συνεργασία μας  με τους ηλικιωμένους δημι-
ούργησε ένα πολύ ευχάριστο κλίμα. Εργαστή-
καμε με ευχαρίστηση και εκφραστήκαμε  παί-
ζοντας και χορεύοντας. Συλλέγοντας, κατα-
γράφοντας και τακτοποιώντας  το υλικό που συ-
γκεντρώσαμε, εξασκηθήκαμε στη χρήση της 
σύγχρονης τεχνολογίας. Καλλιεργήσαμε τις δεξι-
ότητες της εποικοδομητικής συζήτησης και της 
διαπραγμάτευσης, μάθαμε  να εργαζόμαστε ομα-
δικά και δημιουργικά. 

 



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ 

 
 Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά την 

εκπόνηση της εργασίας μας ήταν η εύρεση κοινού χρόνου 
για τις εξωσχολικές συναντήσεις μας καθώς επίσης και ο 
συνδυασμός του δικού μας χρόνου με το χρόνο που 
μπορούσαν να μας αφιερώσουν   οι άνθρωποι που μας έ-
δωσαν πληροφορίες  και βοήθησαν στη δημιουργία της 
εργασίας μας. Eπίσης πολλά στοιχεία της παράδοσης που 
δεν έχουν καταγραφεί, έχουν ξεχαστεί και είναι δύσκολο 
να συντεθούν κομμάτι-κομμάτι. 

 Στην πορεία της έρευνάς μας διαπιστώσαμε ότι υπάρχει 
αρκετό υλικό που θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε και 
να καταγράψουμε, αλλά  χρειαζόμαστε  περισσότερο χρό-
νο. Έτσι αποφασίσαμε να καταγράψουμε  αυτά που θε-
ωρήσαμε ότι έχουμε κατανοήσει περισσότερο. 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ 



ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΣΤ’ ΑΛΩΝΙΑ  

  Οι χοροί στ’ αλώνια ήταν πανάρχαιο έθιμο.  Η πρόσχαρη 
και αισιόδοξη ψυχοσύνθεση των Βελβεντινών εκφραζόταν  
εκεί μέσα από το χορό και το τραγούδι. Τέτοια  αλώνια 
ήταν : Το Βρυσούλι, τ’ Τσιαβέ, τ’ Ζίμπρα, τ’ Φέτσ’ και  η 
Βορίλα. Τ ’ αλώνια ήταν  επίπεδοι κυκλικοί  πλακό-
στρωτοι χώροι  όπου  γινόταν το αλώνισμα των σιτηρών. 
Εκεί γιορταζόταν  η αφθονία του ψωμιού και ήταν τόποι 
χαράς και επικοινωνίας. Εκεί επίσης γίνονταν οι 
κυριακάτικοι χοροί των κοριτσιών, όπου οι νέοι είχαν την 
ευκαιρία να δουν το κορίτσι που τους άρεσε , αλλά και να 
καμαρώσουν τις  αδελφές και τις ξαδέλφες τους. Πολλές 
φορές στηνόταν εκεί το γλέντι του γάμου. 







Ο ΤΡΑΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 

  

 O  τρανός χορός ήταν ο  επίσημος χορός του Βελβεντού 
όπου έπαιρναν μέρος όλες οι γυναίκες της κωμόπολης. 
Γινόταν  τις επίσημες γιορτές, Χριστούγεννα, τ ’  Αϊθα-
νασιού, τη Μεγάλη Αποκριά και το Πάσχα. Ο  χορός γι-
νόταν  στου «Τσιούμα τα πλατάνια» ή στου «Τζίμπρα τ’ 
αλώνι» τη δεύτερη και την τρίτη μέρα των Χριστου-
γέννων, του Αγίου Αθανασίου και την Κυριακή της 
Μεγάλης Αποκριάς. Τη δεύτερη και την τρίτη μέρα του 
Πάσχα γινόταν «στ’ Φίγκα τ’ αλώνια», απέναντι από το 
σημερινό Δημοτικό Σχολείο.  



Η ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΗ ΦΟΡΕΣΙΑ 



 Τότε όλες οι γυναίκες φορούσαν  τα πιο επίσημα ρούχα τους, 

στολίζονταν και  μετά την καμπάνα του εσπερινού συγκε-

ντρώνονταν για τον τρανό χορό. Οι νιόπαντρες ντύνονταν με 

τον κίτρινο μεταξωτό  καπλαμά και οι μεσήλικες με την 

καλή συγκούνα που τη φορούσαν πολύ σπάνια. Το χορό 

έσερναν δυο κοριτσάκια και ακολουθούσαν οι μεσήλικες, οι 

νεόνυμφες και οι ανύπαντρες κατά ηλικία. Ο χορός είχε 

πολλές δίπλες. Άρχιζε με το τραγούδι «Η Αρετή», συνέχιζε 

με την «Περιστέρα» και το «Μωρέ Μέλιο». Μόλις τελείωναν 

αυτά συνεχιζόταν ο χορός με άλλα χορευτικά τραγούδια. Τα 

τραγούδια έλεγαν οι γεροντότερες γυναίκες που κάθονταν 

στην άκρη, τραγουδούσαν όμως κι οι άλλες που χόρευαν. 

 





 ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΣΤ’ ΑΛΩΝΙΑ 

 

 Μετά τους χορούς στ’ αλώνια ο τρόπος διασκέδασης 

άλλαξε. Τις Κυριακές και τις επίσημες (χρονιάρες) 

μέρες παρέες νέων με γκάιντες και βιολιά γύριζαν το 

χωριό και σταματούσαν στα σταυροδρόμια όπου  

χόρευαν. Συμπαράσερναν στο χορό τους συγγενείς 

τους και τις γυναίκες της γειτονιάς και γινόταν 

μεγάλο γλέντι όπου χαίρονταν όλοι, μικροί και 

μεγάλοι, νέοι και γέροι. 

  













ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ  ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ 

ΧΟΡΟΥΣ ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΣΙΟΥΚΑΣ 

 



ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΠΗ 



ΛΑΜΠΑΔΑ 



ΣΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΤΗΝ ΑΥΛΗ 

 



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΥ 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΟΒ 





ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥΣ 

ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ 

 ΣΥΓΚΑΘΙΣΤΟΣ (ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ): 

   Χορευόταν με τη συνοδεία  του νταϊρέ. Το τρα-
γούδι αναφέρεται στην αποτυχημένη επανάσταση 
του Ορλώφ και τονίζει την ανάγκη να μη στη-
ρίζονται οι Έλληνες στους ξένους για να από-
κτήσουν την ελευθερία τους. 

   Το χόρευαν πρώτο στο γλέντι της Κυριακής μετά 
το γάμο και στις σημαντικότερες εκδηλώσεις της 
ζωής τους. 

 

 







ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ (ΧΟΡΕΨΤΕ ΔΥΟ ΜΟΥ ΜΑΤΙΑ): 

 Ήταν το δεύτερο τραγούδι στο τυπικό  των χορών 

της Κυριακής  μετά το γάμο που γινόταν το 

Σάββατο. Χορευόταν σε όλες σχεδόν τις 

εκδηλώσεις. 







ΓΙΕ Μ’ ΣΤΟΥΝ ΑΪΛΙΑ 

  Όπως και τα δύο προηγούμενα είναι ένα καθαρά 

τοπικό τραγούδι που χορευόταν γύρω από την 

εκκλησία   μόνο την Τρίτη μέρα του Πάσχα στον 

απάνω Αϊλιά μετά τη θεία λειτουργία. Το χορό 

έσερνε  ο ιερέας. Ακολουθούσαν οι προύχοντες, 

οι γεροντότεροι και στη συνέχεια οι νεότεροι. 

Συχνά παρευρίσκονταν στο πανηγύρι και Τούρκοι 

αξιωματούχοι. 







ΠΑΗΣΑ ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ 

  Το τραγουδούσαν όταν η νύφη πήγαινε για 

πρώτη φορά για νερό στο πηγάδι της 

γειτονιάς, όπου τη συνόδευαν ο σύζυγος, τα 

μπρατίμια  και οι φίλες της. 







ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

  

 Τα παιδιά του Βελβεντού  μεγάλωναν μέσα  στη φύση 
και η ζωή  τους ήταν μια διαρκής εναλλαγή δουλειάς 
και παιχνιδιού. Tα παιχνίδια που έπαιζαν ήταν ομαδικά 
και ατομικά. Τα περισσότερα παίζονταν έξω, στις 
αυλές και στους πλακόστρωτους δρόμους, στα μπαΐρια  
και στα χωράφια. Πολλά από τα παιχνίδια τους ήταν 
σκληρά, όπως σκληρή και δύσκολη ήταν η ζωή τους, 
και απαιτούσαν πολύ καλή φυσική κατάσταση και 
σκληραγωγημένο  οργανισμό. Υπήρχαν όμως και παι-
χνίδια πιο ήπια  με  λιγότερη κίνηση ή και στατικά, 
όπως η τριότα, τα γκουγκουσάκια, οι μπίλιες.  



 Τα κοριτσίστικα παιχνίδια ήταν πιο ήρεμα και  πιο  ήπια 
από τα αγορίστικα. Για τα παιχνίδια τους χρησιμοποι-
ούσαν υλικά από τη φύση: ξύλα, πέτρες, κουκούτσια από 
φρούτα, σπόρους, καρπούς. Τα παιχνίδια, όπως οι 
κούκλες κατασκευάζονταν από τα ίδια τα παιδιά ή από 
τους γονείς τους. Για την κατασκευή τους χρησιμο-
ποιούσαν υφάσματα, νήματα και ό,τι άλλο υπήρχε στο 
σπίτι. 

 

 Πολλά από τα παιχνίδια που παίζονταν παλιά έχουν 
εξαφανιστεί καθώς άλλαξαν οι συνθήκες  και ο τρόπος 
ζωής. Άλλα  διαφοροποιήθηκαν και σήμερα παίζονται 
διάφορες παραλλαγές τους.  

 





ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΠΗ 



ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ 



                              ΤΖΙΖ  Η  ΜΠΙΖ 









                            ΤΑ ΤΣΙΝΙΑ 







                    Η ΠΕΝΤΑΡΑ (ΠΑΡΑΛΑΓΗ ΤΩΝ ΤΣΙΝΙΩΝ) 



                                 Η ΤΡΙΟΤΑ 





ΚΡΥΦΤΟ ΤΟ ΤΑΣΙ 





                                ΣΚΛΕΝΤΖΑ 





ΓΡΑΜΜΑ 



ΓΡΑΜΜΑ 



ΣΠΑΡΤΙΝΑ 



ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ  
ΣΚΛΕΝΤΖΑ 



ΛΥΓΙΑ 

 









Η  συγκέντρωση για πολλά από τα ομαδικά παιχνίδια 

όπως ήταν το «κλέφκου» και ο πετροπόλεμος  γινόταν 

στο Τσαμπλάκ 





                                  ΜΟΥΡΛΙ 





                         ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΑΚΙΑ      



ΚΑΤΣΟΥΛΑΤΕΣ ΧΟΡΕΥΟΥΝ  



ΓΙΕΜ ΣΤΟΥΝ ΑΪΛΙΑ 




