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Abstract 

Throughout Greece there are dances that are performed only in particular occasions in the circle of time. 

Among them, the dances that prevail are those that are performed in the Carnival and Eastern period. One 

such example on the communities of the Karagkounides of the plain Thessaly is the custom of Sergiani. This 

custom is accompanied by specific dances, which are not danced in any other ritual or dance occasion in 

these communities. From the review it is shown that this dance has not been approached from the prism of 

the Pythagorean philosophy and the symbols of numbers. According to this philosophical perspective, num-

bers have certain symbolisms. This theoretic approach has never been used before until today in the case of 

Sergiani. The aim of this paper is to investigate the dance of Sergiani in the community of Megala Kalyvia, 

Trikala, Greece, under the terms of Pythagorean philosophy and the symbols of numbers. More specifically, 

this paper aims to highlight the relation between the structure of the dance in the Sergiani custom and the 

number 3, which is considered to be sacred by the Pythagoreans. For the dance notation, the Labanotation 

system is used, whereas for the dance analysis the form-structural model is used. For data interpretation the 

Geertz’s “thick description” model is used and the principles of the principles of the philosophical and histor-

ic research are adopted. More specific the dance form is interpreted in basis of number 3. It is concluded that 

the dance structures and forms, in the specific dance in the Sergiani custom, always combined with the spe-

cific context, such as the time – period and the place, can reveal deeper symbolisms. 

 

 

 

 

KEY WORDS: ethnographic dance research, arithmosophy and Greek traditional dance, number 3, Thessa-

ly, Greece 

 
  

DANCE FORMS, CUSTOMS CIRCUMSTANCES,  

AND PYTHAGOREAN PHILOSOPHY. THE SERGIANI DANCE  

IN MEGALA KALYVIA OF TRIKALA 



ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: Ανθρωπιστική Κατεύθυνση ΤΟΜΟΣ 7 Τεύχος 1 43 

 

  

 

 
 

Δημόπουλος Κωνσταντίνος1, Κουτσούμπα Μαρία1, Τυροβολά Βασιλική1 

1. Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 
 

Περίληψη 

Σε όλο τον ελλαδικό χώρο υπάρχουν χοροί που επιτελούνται μόνο σε συγκεκριμένες περιστάσεις στον κύ-

κλο του χρόνου. Μεταξύ αυτών, κυριαρχούν όσοι τελούνται την περίοδο των Αποκριών και του Πάσχα. Ένα 

τέτοιο παράδειγμα είναι και το έθιμο του Σεργιανιού στις κοινότητες των Καραγκούνηδων της πεδινής Θεσ-

σαλίας. Το έθιμο αυτό συνοδεύεται από συγκεκριμένους χορούς, οι οποίοι δεν χορεύονται σε καμία άλλη 

εθιμική ή χορευτική περίσταση των κοινοτήτων. Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαπι-

στώθηκε ότι ο χορός του Σεργιανιού δεν έχει ιδωθεί υπό το πρίσμα της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας και αριθ-

μοσοφίας σύμφωνα με την οποία όλοι οι αριθμοί ενέχουν συγκεκριμένους συμβολισμούς. Σκοπός λοιπόν 

της εργασίας είναι να διερευνηθεί ο χορός του Σεργιανιού στην κοινότητα των Μεγάλων Καλυβιών Τρικά-

λων υπό τους όρους της Πυθαγόρειας φιλοσοφία και αριθμοσοφίας. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία στοχεύει 

στο να αναδείξει τη σύνδεση της δομής και της μορφής του χορού στο έθιμο του Σεργιανιού με τον αριθμό 

3, ο οποίος για τους Ορφικούς και Πυθαγόρειους φιλοσόφους θεωρούνταν ιερός. Η συλλογή και επεξεργα-

σία των δεδομένων βασίζεται στις αρχές της εθνογραφικής έρευνας όπως αυτή εφαρμόζεται στην περίπτωση 

του χορού και προέρχεται από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Για τη σημειογραφική καταγραφή του 

χορού στο έθιμο του Σεργιανιού χρησιμοποιείται το σημειογραφικό σύστημα Laban, ενώ για την ανάλυση 

της μορφής το δομικο-μορφολογικό μοντέλο. Για την ερμηνεία των δεδομένων χρησιμοποιείται το μοντέλο 

της «πυκνής περιγραφής» του Geertz και υιοθετούνται οι αρχές της φιλοσοφικής και της ιστορικής έρευνας. 

Πιο συγκεκριμένα, η χορευτική μορφή ερμηνεύεται με βάση τον αριθμό 3 της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας και 

αριθμοσοφίας. Συμπεραίνεται πως οι δομές και οι μορφές των χορών, στη συγκεκριμένη περίπτωση του χο-

ρού του Σεργιανιού και πάντα σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο πλαίσιό τους όπως, για παράδειγμα, τον 

χρόνο-περίοδο και τον χώρο, μπορούν να αποκαλύψουν βαθύτερους συμβολισμούς. 

 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εθνογραφική έρευνα χορού, αριθμοσοφία και ελληνικός παραδοσιακός χορός, αριθμός 

3, Θεσσαλία, Ελλάδα 

ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΕΘΙΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ. Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΓΙΑΝΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
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Εισαγωγή 

 ε όλο τον ελλαδικό χώρο υπάρχουν χοροί που επιτελούνται μόνο σε συγκεκριμένες περιστάσεις 

στον κύκλο του χρόνου. Μεταξύ αυτών κυριαρχούν όσοι τελούνται την περίοδο των Αποκριών και 

του Πάσχα, αλλά και στις ιδιαίτερες ανά κοινότητα περιστάσεις. Οι χοροί που τελούνται στις περι-

στάσεις αυτές ανήκουν στην κατηγορία του «ιερού» πλαισίου, καθώς χορεύονται σε συγκεκριμένες 

ημέρες του θρησκευτικού εορτολογίου και επιτελούνται σε εκκλησίες και σε εξωκλήσια (Δημόπουλος κ.ά., 

2012). Ένα τέτοιο χορευτικό έθιμο στον ελλαδικό χώρο και πιο συγκεκριμένα στις κοινότητες των Καραγκού-

νηδων της πεδινής Θεσσαλίας. είναι και το έθιμο του Σεργιανιού (Δημόπουλος, 2011; Δημόπουλος 2017; 

Dimopoulos, et al., 2017a, 2017b). Το έθιμο αυτό συνοδεύεται από συγκεκριμένους χορούς, οι οποίοι δεν χο-

ρεύονται σε καμία άλλη εθιμική ή χορευτική περίσταση των κοινοτήτων. Τι είναι όμως το Σεργιάνι; 

Ετυμολογικά το ‘Σεργιάνι’ σημαίνει περίπατος -από το τούρκικο seyran που σημαίνει εκδρομή- και, αντί-

στοιχα, ‘σεργιανίζω’ που σημαίνει ‘κάνω περίπατο, σουλατσάρω, βολτάρω’ (Τεγόπουλος-Φυτράκης, 

1990:685). Ο Τζιαμούρτας (2006), αναλύοντας ετυμολογικά τη λέξη Σεργιάνι όπως και εθνογραφικά την έν-

νοια του Σεργιανιού, αναφέρει: «Σιργιάν’ (το), ουσιαστικό: Από το σιργιανίζου κι σιργιανάου. Κάνω περίπατο 

» (σελ. 412). Ο Ρουσιάκης (2006) επισημαίνει ότι «στην πλατεία του χωριού συγκεντρώνονταν σχεδόν όλο το 

χωριό και παρακολουθούσε τον χορό των γυναικών. Τη μάζωξη αυτή την αποκαλούσαν σιργιάν’. Γενικά σιρ-

γιάν’ οι κάτοικοι αποκαλούσαν κάθε δημόσια κοινωνική εκδήλωση που περιείχε και χορό» (σελ. 511). 

Έτσι λοιπόν στο Σεργιάνι υπήρχε «περίπατος» όπου μαζεύονταν οι γυναίκες και «περπατούσαν» στον δη-

μόσιο χώρο της πλατείας. Αναφερόμαστε στον αόριστο αφού θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έθιμο του Σεργια-

νιού που επιτελούταν σε όλες τις κοινότητες των Καραγκούνηδων (πεδινή Θεσσαλία), στην πορεία του χρόνου 

και σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ανά κοινότητα, σταμάτησε να τελείται (Δημόπουλος 2011, 2017). Μια 

από αυτές τις κοινότητες είναι και τα Μεγάλα Καλύβια, κοινότητα στην οποία το Σεργιάνι τελούνταν τόσο τις 

Απόκριες όσο και το Πάσχα. Στην κοινότητα αυτή, ο χορός και το έθιμο σταμάτησαν να τελούνται το 1966 και 

αναβιώθηκαν στο πλαίσιο επιτόπιας έρευνας το 2018 (Δημόπουλος, 2017a). 

Το έθιμο του Σεργιανιού έχει ελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή (Τζιαμούρτας, 

2003; Ρουσιάκης, 2006; Μαγουλιώτης, 2010; Δημόπουλος, 2011, 2017; Κολώνας, 2014). Το ίδιο και στην κοι-

νότητα των Μεγάλων Καλυβίων όπου έχει μελετηθεί τόσο το αποκριάτικο όσο και το πασχαλινό Σεργιάνι 

(Δημόπουλος, 2017, Dimopoulos, et al, 2017a, 2017b; Ρουσιάκης, 2006). Ωστόσο, από την ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι, εκτός μιας μόνο περίπτωσης (Δημόπουλος, 2017; Dimopoulos, et al, 

2017a, 2017b), δεν γίνεται εκτενής αναφορά στο έθιμο ή τη σημασία του και δεν έχει δοθεί έμφαση στον χορό 

που το συνόδευε αυτό καθαυτό, τόσο ως προς τη μορφή του όσο και ως προς τη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, 

ακόμα και στην περίπτωση στην οποία ερευνητικά έχει δοθεί έμφαση στον χορό (Δημόπουλος, 2017; 

Dimopoulos, et al, 2017a, 2017b), ο χορός δεν έχει ιδωθεί υπό το πρίσμα της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας και α-

ριθμοσοφίας. 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφική αυτή οπτική, όλοι οι αριθμοί ενέχουν συγκεκριμένους συμβολισμούς. Στη με-

λέτη και έρευνα του χορού, οι συμβολισμοί αυτοί έχουν συνδεθεί με τη μορφή του (Τυροβολά, 1999, 2006, 

([2007]2012), ενώ έχουν περιπτωσιακά μελετηθεί σε χορούς της Θράκης (Φιλιππίδου, κ.ά. 2012; Φιλιππίδου, 

2018). Παρόλα αυτά, το θεωρητικό αυτό σχήμα δεν έχει μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί ευρύτερα στον ελληνι-

κό παραδοσιακό χορό, πόσο μάλλον στην περίπτωση του Σεργιανιού των Καραγκούνηδων. Αποτελεί, ωστόσο, 

κοινό τόπο ότι «η χρηστική σημασία μιας θεωρίας ή μιας μεθοδολογίας κρίνεται από τη δυνατότητα εφαρμο-

γής της σε ένα ευρύ πεδίο διαφορετικών στόχων, αλλά συναφών προσεγγίσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, 

η εφαρμογή της συγκεκριμένης [προσέγγισης και] μεθοδολογίας δε δηλώνει μηχανιστική μεταφορά ή απλού-

στευση της ερευνητικής διαδικασίας. Αντίθετα, μέσα από τη δυνητική χρήση της στην τεκμηρίωση διαφορετι-

κών- κατά περίπτωση- ερευνητικών στόχων, δηλώνεται εµµέσως πλην σαφώς η ευρεία δυνατότητα της εφαρ-

μογής της» (Τυροβολά, Κουτσούμπα & Ταμπάκη, 2008:36). 

Το κενό λοιπόν αυτό έρχεται να καλύψει η παρούσα εργασία. Στη βάση αυτή, σκοπός της εργασίας είναι να 

διερευνηθεί ο χορός του Σεργιανιού στην κοινότητα των Μεγάλων Καλυβιών Τρικάλων υπό τους όρους της 

Σ 
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Πυθαγόρειας φιλοσοφία και αριθμοσοφίας. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία στοχεύει στο να αναδείξει τη σύνδε-

ση της δομής και της μορφής του χορού στο έθιμο του Σεργιανιού με τον αριθμό 3, ο οποίος για τους Ορφι-

κούς και Πυθαγόρειους φιλοσόφους θεωρούνταν «ως ιερό[ς], τέλειο[ς] και βάση των πάντων» (Τυροβολά, 

[2007]2012:168-169). 

Μεθοδολογία 

Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στις αρχές της εθνογραφικής έρευνας όπως αυτή ε-

φαρμόζεται στην περίπτωση του χορού και προέρχεται από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές (Buckland, 

1999; Δημόπουλος, 2011, 2017; Felföldi, 1999; Giurchescu, 1999; Koutsouba, 1991, 1997, 1999; Loutzaki, 

1989; Μπουλάμαντη, 2014; Νιώρα, 2009, 2017; Σαρακατσιάνου, 2011; Sklar, 1991; Tyrovola, 2008; Φιλιπ-

πίδου, 2011, 2018; Φούντζουλας, 2016; Χαριτωνίδης, 2018). Οι πρωτογενείς πηγές αφορούν στα δεδομένα 

που προέρχονται από την επιτόπια έρευνα με τη μορφή της συνέντευξης (ερωτήσεις ανοικτού τύπου για ημι-

δομημένη συνέντευξη και ελεύθερη συνέντευξη) και της συμμετοχικής παρατήρησης με παράλληλη μαγνη-

τοφώνηση και βιντεοσκόπηση των κατοίκων της προαναφερθείσας κοινότητας. Οι δευτερογενείς πηγές α-

ναφέρονται στην ανασκόπηση και χρήση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, και στηρίχθηκε στις αρχές της αρ-

χειακής εθνογραφικής (Γκέφου-Μαδιανού, 1999) και της ιστορικής έρευνας (Adshead & Layson 

[1983]1988). 

Για τη σημειογραφική καταγραφή του χορού στο έθιμο του Σεργιανιού χρησιμοποιείται το σημειογραφι-

κό σύστημα Laban (Κουτσούμπα, 2005, 2010,), ενώ, για την ανάλυση της μορφής, το δομικο-μορφολογικό 

μοντέλο (Τυροβολά, 1994, 2001, 2010). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σημειογραφική κα-

ταγραφή του χορού δεν συνοδεύεται από μουσική καταγραφή (πεντάγραμμο) καθώς δεν υπάρχουν μουσικά 

όργανα που να συνοδεύουν τον χορό. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μουσικό μέτρο, κα-

θώς οι συμμετέχοντες χορεύουν σύμφωνα με τις ανάσες τους, σταματούν και όποτε θέλουν αρχίζουν πάλι. 

Ως εκ τούτου, η σημειογραφική καταγραφή του χορού αποδόθηκε χρονικά κατά προσέγγιση. 

Για την ερμηνεία των δεδομένων χρησιμοποιείται το μοντέλο της «πυκνής περιγραφής» του Geertz 

([1973]2003) και υιοθετούνται οι αρχές της φιλοσοφικής (Thomas & Nelson, 2003; Δημόπουλος & Τυροβο-

λά, 2008; Τυροβολά [2007]2012) και της ιστορικής έρευνας (Hobsbawm, 1998; Μπρωντέλ, 1987; Thomas 

& Nelson, 2003). Πιο συγκεκριμένα, η χορευτική μορφή ερμηνεύεται με βάση τον αριθμό 3 της Πυθαγό-

ρειας φιλοσοφίας και αριθμοσοφίας (Τυροβολά, 1999, 2006, [2007]2012). Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η διεθνής και ελληνική γραμματεία σχετικά με τον Πυθαγόρα, τους πυθαγόρειους, τους νεο-

πυθαγόρειους καθώς και την πυθαγόρεια φιλοσοφική παράδοση είναι τεράστια (βλ. αναλυτικότερα, στην 

Τυροβολά, [2007]2012, ιδιαίτερα στις σελ. σελ. 33-34, 206-207 και 233-240). 

Εθνογραφικά δεδομένα 

1. Η κοινότητα των Μεγάλων Καλυβίων και το Σεργάνι 

 

Τα Μεγάλα Καλύβια βρίσκονται στην πεδινή περιοχή των Τρικάλων και συγκεκριμένα στη νοτιοδυτική πλευ-

ρά του νομού. Υπήρξαν έδρα του ομώνυμου δήμου επί Νόμου Καποδίστρια (με τις κοινότητες Γλίνος και Αγία 

Κυριακή να συμπληρώνουν τον δήμο) και, με τον νόμο «Καλλικράτη» (2010), ενσωματώθηκαν στον δήμο 

Τρικκαίων. Απέχουν περίπου 8 χιλιόμετρα από την πόλη των Τρικάλων και αποτελούν την τελευταία κοινότη-

τα του νομού καθώς μετά αρχίζει ο νομός Καρδίτσας. Συνορεύουν, από την πλευρά των Τρικάλων, με τις κοι-

νότητες Αγία Κυριακή, Δροσερό, Καριές και Μουριά, και, από την πλευρά της Καρδίτσας, με τις κοινότητες 
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Αγναντερό, Παλαιοχώρι, Μαγούλα και Λαζαρίνα. Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, η κοινότητα βρί-

σκεται ανάμεσα στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας (Εικόνα 1). Η κοινότητα αριθμεί 1.849 κατοίκους (α-

πογραφή 2011), καταλαμβάνει έκταση 29.000 στρεμμάτων και έχει υψόμετρο 105 μέτρα. 

 

Εικόνα 1: Τα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων (Πηγή: google maps) 

 

Η αρχική ονομασία της ήταν Καλύβια. Στις αρχές του 19ου αιώνα, στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα η 

κοινότητα, υπήρχαν διάφοροι οικισμοί όπως το Πασχαλιώρι, οι Κάβουρες, ο Λογγαράκος, η Κυραζωή, ο 

Μαρμαράς και τα Καλύβια (Χιώτης, 1997:13). Αυτό φαίνεται και από την Πρόθεση/Κώδικα της Μονής του 

Δούσικου Τρικάλων (16ος -17ος αιώνας), δηλαδή από το χειρόγραφο του μοναστηριού στο οποίο αναγράφο-

νται οι προσκυνητές-δωρητές. Μάλιστα, ο οικισμός Πασχαλιώρι ή Πασχαλιόρι «χρονολογείται απ’ το 1592» 

(Ντούλας, 2011:472). Ο επιθετικός προσδιορισμός ‘Μεγάλα’ φαίνεται να δόθηκε μεταγενέστερα, ύστερα 

από την ένωση των παραπάνω οικισμών. Αυτό το γεγονός φαίνεται να έγινε γύρω στα 1810. 

Οι κάτοικοι των Μεγάλων Καλυβίων είναι Καραγκούνηδες, καταγωγή για την οποία εκφράζονται με πε-

ρηφάνια. Ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία και λιγότερο με την κτηνοτροφία (κυρίως στο πλαίσιο των οι-

κογενειακών αναγκών). Η ενασχόληση των κατοίκων των Μεγάλων Καλυβίων με τη γεωργία τους ‘έδεσε’ 

με τη γη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διεξάγουν πολλούς και σημαντικούς αγώνες για τη διεκδίκησή της, 

αλλά και για τα δικαιώματά τους από την απελευθέρωσή τους από του Οθωμανούς το 1881 και μετά (Χιώ-

της, 2005). Χαρακτηριστικό της σύνδεσης των κατοίκων των Μεγάλων Καλυβίων αλλά και της ευρύτερης 

περιοχής με τη γεωργία, είναι ότι στα ιδρυτικά μέλη του πρώτου Γεωργικού Συνδέσμου Δυτικής Θεσσαλίας 

που ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 1906 με σκοπό την απαλλοτρίωση των κτημάτων και την προστασία των α-

γροτών, δύο, και συγκεκριμένα οι Γ. Σπυρόπουλος (Πρόεδρος) και Φ. Παπανικολάου (Γραμματέας), ήταν 

κάτοικοι των Μεγάλων Καλυβίων (Χιώτης, 1997, 2005; Κουφογιάννης, 2007). 

Στα Μεγάλα Καλύβια, υπάρχουν ελάχιστες προσμείξεις. Οι «ξένοι» φαίνεται να ήρθαν στην κοινότητα 

κυρίως μετά το 1900. Αυτοί ήταν κυρίως από καραγκούνικες κοινότητες, αλλά και Βλάχοι με καταγωγή κυ-

ρίως από το Γαρδίκι ή τη Μουτσιάρα (βλάχικες κοινότητες), οι οποίοι διέμεναν στα Μεγάλα Καλύβια τους 

χειμερινούς μήνες και έφευγαν το καλοκαίρι (Χιώτης, 2005). Οι Βλάχοι ασχολούνταν κυρίως με την κτηνο-

τροφία, το εμπόριο και τη ραφτική. Δεν έλαβαν γεωργικό κλήρο, αλλά μόνο ένα οικόπεδο και πέντε στρέμ-

ματα καλλιεργήσιμης γης (Χιώτης, 1997). Αξίζει να σημειωθεί ότι, σταδιακά, οι Βλάχοι εγκατέλειψαν την 

κοινότητα και μετακινήθηκαν είτε προς τα Τρίκαλα, είτε προς την Αθήνα (Χιώτης, 2005). 

Στην κοινότητα αυτή, το Σεργιάνι αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο των κατοίκων. Ειδικότερα, στα 

Μεγάλα Καλύβια, το Σεργιάνι τελούνταν αδιάκοπα μέχρι το 1966 (Dimopoulos, 2017a). Από τότε και μέχρι 

το 2018, ο χορός και το έθιμο δεν είχαν επιτελεστεί. Το 2018, έπειτα από την επιτόπια έρευνα του Δημόπου-
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λου, και των ευρημάτων της (2017a, 2017b), ο χορός και το έθιμο αναβιώθηκαν την πρώτη μέρα του Πάσχα 

στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας. Η αναβίωση αυτή έδωσε το έναυσμα για την επανεκκίνησή τους με α-

ποτέλεσμα το Σεργιάνι να τελείται στα Μεγάλα Καλύβια μέχρι σήμερα κατά την περίοδο του Πάσχα. Συ-

γκεκριμένα, μετά από την έρευνα, ακολούθησε συζήτηση με τους κατοίκους, αλλά και τον τοπικό πολιτιστι-

κό σύλλογο. Η όλη συζήτηση κατέληξε στη συνεχή μέχρι σήμερα αναβίωση του χορού και του εθίμου του 

Σεργιανιού στον προαύλιο της εκκλησίας μετά την καθιερωμένη λειτουργία, όπου γυναίκες τραγουδούν και 

χορεύουν (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2: Η αναβίωση του Σεργιανιού στα Μεγάλα Καλύβια το Πάσχα του 2018 

(Πηγή: Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Δημόπουλου) 

 

 

 

 

 

 

2. Το αποκριάτικο «Σεργιάνι» στα Μεγάλα Καλύβια 

 

Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν αναφορές για το αποκριάτικο «Σεργιάνι» στα καραγκούνικα χωριά της 

πεδινής Θεσσαλίας. Στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να γίνει εμφανές πως, όταν αναφερόμαστε στον 

όρο αποκριάτικο «Σεργιάνι» στις κοινότητες των Καραγκούνηδων, δεν αναφερόμαστε μόνο το τριήμερο των 

Αποκριών ή στις τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, όπως αναφέρεται στην ορθόδοξη χριστια-

νική παράδοση, αλλά στην περίοδο, η οποία αρχίζει την ημέρα των Φώτων ως την Κυριακή των Αποκριών. 

Αυτό γίνεται ξεκάθαρο και από τα λόγια των ερευνητών: 

«Αυτά γίνονταν σχεδόν κάθε Κυριακή, γιορτή και Σαββατόβραδο ως τις Αποκριές» (Μαγουλιώτης, 

2010:106), ή 

«οι χειμερινοί χοροί των γυναικών γίνονταν τη χρονική περίοδο από την εορτή των Φώτων μέχρι και την 

τελευταία Κυριακή της Αποκριάς» (Ρουσιάκης, 2006:511), ή 

«κατά τη χρονική περίοδο που ξεκινούσε από την ημέρα των Φώτων και τελείωνε την Κυριακή των Απο-

κριών, οι γυναίκες μαζευόντουσαν και χόρευαν στη γειτονιά τους μαζί με τις γειτόνισσες του τραγούδια χω-

ρίς μουσική συνοδεία» (Δημόπουλος, 2011:150-151). 

Ειδικότερα, ο Τζιαμούρτας (2006) αναφέρει: 

σ’ όλα τα καραγκουνοχώρια οι γυναίκες συγκεντρώνονταν σε κάποιο ανοιχτό μέρος και πιασμένες 

χέρι-χέρι (περίπου 20 γυναίκες χόρευαν αργά και λικνιστά τραγουδώντας με το στόμα τους. Οι άντρες 
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άλλοι έκαναν βόλτα, και άλλοι κάθονταν και απολάμβαναν το θέαμα. Τα μικρά παιδιά έπαιζαν αμέρι-

μνα. Εκεί γίνονταν το νιφοδιάλεγμα. Σιργιάνι έκαναν τα Φώτα, τις Αποκριές, το Πάσχα. (σελ. 412) 

Επιπλέον, ο Τζιαμούρτας (2003), αναφερόμενος γενικά στο Σεργιάνι, υποστηρίζει ότι τις Απόκριες «το 

απόγευμα στο σεργιάνι… χόρευαν και τραγουδούσαν οι γυναίκες» (σελ. 259). 

Ο Μαγουλιώτης (2010) που διαπραγματεύεται το Σεργιάνι των Αποκριών στην κοινότητα του Αγναντε-

ρού Καρδίτσας, σημειώνει τα ακόλουθα: 

Τέλος, νωρίς το απόγευμα οι περισσότεροι πήγαιναν στην Τουλούμπα, στη Βρύση στην Πλατεία, για 

να διασκεδάσουν, να δουν, να καμαρώσουν ο ένας τον άλλον και να ακούσουν τα τραγούδια των γυ-

ναικών, που θα χόρευαν τους από χρόνια καθιερωμένους χορούς. Τα ίδια τραγούδια ακούγονταν και 

τα Σαββατόβραδα στις γειτονιές, όταν μάλιστα ήταν φεγγάρι και καλός καιρός. Αυτά γίνονταν σχεδόν 

κάθε Κυριακή, γιορτή και Σαββατόβραδο ως τις Αποκριές. (σελ. 106) 

Ο Δημόπουλος (2010, 2011) αναλύει το έθιμο του Σεργιανιού στην Κρανιά, το Ριζοβούνι και τη Μαγού-

λα Καρδίτσας. Αναφέρει ότι μια από τις δύο περιόδους που τελείται το έθιμο στις κοινότητες αυτές είναι η 

περίοδος των Αποκριών, η οποία αρχίζει την ημέρα των Φώτων και τελειώνει την Κυριακή των Αποκριών. 

Σύμφωνα με τον Δημόπουλο (2011): 

Κατά τη χρονική περίοδο που ξεκινούσε από την ημέρα των Φώτων και τελείωνε την Κυριακή των 

Αποκριών, οι γυναίκες μαζευόντουσαν και χόρευαν στη γειτονιά τους μαζί με τις γειτόνισσες του τρα-

γούδια χωρίς μουσική συνοδεία. Το ίδιο συνέβαινε σε κάθε γειτονιά. Είναι άξιο λόγου να αναφερθεί 

ότι όταν ερχόντουσαν μουσικά όργανα, τότε συμμετείχαν και οι άνδρες. Συνήθως, τα όργανα ερχό-

ντουσαν κάθε Κυριακή και τότε χόρευαν μαζί άνδρες και γυναίκες…[…] …διαπιστώνεται μια ιδιότυ-

πη σχέση μεταξύ του χορευτικού γεγονότος αυτού καθαυτού και της συμμετοχής των φύλων σε αυτό. 

(σελ. 150-151) 

Γενικά για το αποκριάτικο Σεργιάνι γίνεται αναφορά και από τον Κολώνα (2014), ο οποίος αναφέρει ότι: 

προτού εισέλθουν στο πέλαγος της Μ. Σαρακοστής, που δεν θα είχαν ούτε γάμους ούτε χορούς και 

πανηγύρεις, οι Καραγκούνηδες αισθάνονταν την ανάγκη να διασκεδάσουν, να τραγουδήσουν και να 

χορέψουν. Μετά την πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου, που λέγεται απολυτή, επιτρέπονταν τα πάντα και 

τη δεύτερη που λέγεται κρεατινή, είχαν τραγούδια, χορούς και αστειολογήματα. (σσ. 45-46) 

Εκτός όμως από τις παραπάνω αναφορές στο αποκριάτικο Σεργιάνι των Καραγκούνηδων γενικότερα, για 

το έθιμο και για τους χορούς του Σεργιανιού ειδικά στην κοινότητα των Μεγάλων Καλυβιών, κάνει αναφο-

ρά ο Ρουσιάκης (2006). Συγκεκριμένα, για το έθιμο του Σεργιανιού την περίοδο των Αποκριών αναφέρει 

ότι: 

οι χειμερινοί χοροί των γυναικών γίνονταν τη χρονική περίοδο από την εορτή των Φώτων μέχρι και 

την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς…[…]… Συμμετείχαν μόνο γυναίκες που πιάνονταν σε ένα χο-

ρευτικό κύκλο πάντα. Συνόδευαν τον χορό τους με τραγούδια, τα οποία τραγουδούσαν οι ίδιες χωρίς 

τη συνοδεία των μουσικών οργάνων. (σελ. 511) 

Επίσης, αναφέρει τον τόπο όπου πραγματοποιούνταν το Σεργιάνι, τα τραγούδια που έλεγαν και ποιοι τα 

χόρευαν. Για τους χορούς του Σεργιανιού αναφέρει ότι 

οι χοροί εκτελούνταν με αργή ρυθμική αγωγή και είχαν 3 ΒΧΜ [ΒΧΜ: Με τον όρο αυτό, ο συγγρα-

φέας αναφέρεται στο Βασικό Χορευτικό Μοτίβο]. Ποιο θα εκτελούνταν στο κάθε τραγούδι το απο-

φάσιζε η πρώτη, αυτή που έσερνε το χορό και οι υπόλοιπες ακολουθούσαν. Ιδιαίτερα ΒΧΜ είχαν μό-

νο δύο τραγούδια. (Ρουσιάκης, 2006:511, 512) 

Τέλος, οι Δημόπουλος κ.ά. (2017a, 2017b), στο πλαίσιο μακρόχρονης επιτόπιας έρευνας, μελετούν εκτε-

νώς το έθιμο αλλά και τον χορό καθαυτό στο Σεργιάνι στα Μεγάλα Καλύβια, διερευνώντας είτε τους λόγους 

για τους οποίους σταμάτησε, είτε προσεγγίζοντάς το υπό τους όρους των έμφυλων σχέσεων. 

Ας δούμε όμως και το Σεργιάνι στα Μεγάλα Καλύβια μέσα από τα λόγια των Μεγαλοκαλυβιωτών πλη-

ροφορητών. Ειδικότερα, η Σ. Γ. (2016) αναφέρει ότι: 

κάθε Κυριακή χορεύαμε, βγαίναμε το πρωί στην εκκλησία, χορεύαμε παν’ στην εκκλησία εκεί και τ’ α-

πόγεμα στην πλατεία…» και, όπως επιβεβαιώνει η Ζ. Τ. (2015), «…απ’ τα Φώτα μέχρι τ’ς Αποκριές, 

κάθε Κυριακή τ’ απόγευμα. Κάθε Κυριακή τ’ απόγευμα ζ’ πλατεία και χόρευαν, τραγ’δούσαν, γ’ναίκες 
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Εκτός όμως από τις Κυριακές και την Κυριακή των Αποκριών, οι γυναίκες μαζευόντουσαν και άλλες μέ-

ρες. Όπως αναφέρει η Σ. Γ. (2016), «μετά τα Φώτα εμείς οι κοπέλες μαζευόμάσταν πέντε-έξ’ κοπέλες το βρά-

δυ, βραδινή, όχι μέρα, και τραγουδούσαμε, τα τραγούδια αυτά απ’ λέγαμε τ’ς Απόκριες, στη γειτονιά, κάθε γει-

τονιά. Θα βγούμε να τραγ’δήσουμε; βγαίναμε», ενώ η Β. Κ. (2016) συμπληρώνει «ας έκανε κρύο». 

Διαπιστώνεται από τα παραπάνω ότι η συμμετοχή στο Σεργιάνι ήταν αμιγώς γυναικεία υπόθεση. Όπως 

αναφέρει η Π. Κ. (2016), «δεν χόρευαν οι άντρες τ’ς Αποκριές […], οι γυναίκες χόρευαν με τα τραγούδια μας 

[…], εκεί που ήταν το σχολείο και ήταν γύρω γύρω στα κάγκελα οι άντρες, τα παιδιά νυφοδιάλεγαν, ήταν πολύ 

ωραία […], όλοι οι άντρες ήταν στα κάγκελα». Και η Μ. Γ. (2016) συμπληρώνει: «όχι άντρ’[…]. Πάσχα και 

απόκριες στην πλατεία δεν χόρευαν οι άντρες». Επίσης, η Β. Χ. (2016) αναφέρει ότι «οι άντρες δεν πολυέ-

βγαιναν, έτσ’ να χορέψουν, μόνο γυναίκες, τραγουδούσαν και χόρευαν». 

Η σειρά και το πώς θα έμπαιναν οι γυναίκες στον χορό ήταν συγκεκριμένη και αυστηρά οριοθετημένη 

τηρώντας πιστά την ιεραρχία. Η Ζ. Τ. (2015) αναφέρει ότι 

έβγαιναν εκεί, πρώτα έβγαιναν οι μεγάλες και μετά με τ’ σειρά, όπως ήταν κάθε ένας. Όταν πιάνονταν 

στο χορό με πόσα χρόνια ήταν παντρεμέν’, κάθε μια με την ηλικία τ’ς και πάαινε και πιάνονταν, ήξεραν, 

από πιάνονταν οι πιο μεγαλύτεροι μπροστά σιγά σιγά και μετά οι αρραβωνιασμένες κι ύστερα τα κορί-

τσια. 

Όπως επισημαίνει η Π. Κ. (2016): 

πρώτα χόρευε η τρίτη ηλικία, μετά χόρευαν οι πώς να σ’ πω, η δεύτερη στολή, οι μεσόκοπες, μετά ήταν 

οι νύφες και μετά ήταν τα αρραβωνιασμένα τα κορίτσια, στη σειρά. Τα ελεύθερα δεν χόρευαν, τα ελεύ-

θερα νυφοδιαλέγονταν, τα παιδιά από εδώ, τα κορίτσια από εκεί. Τα ελεύθερα δεν χορεύαν. Αρραβωνια-

σμένα μπαίναν στο χορό. Η σειρά αυτή ήταν πάρα πολύ ωραία! 

Έτσι, η ιεραρχία εξαρτιόταν από την κοινωνική θέση της γυναίκας και όχι από την ηλικία της και στον 

χορό πιάνονταν ανάλογα με το πόσο καιρό ήταν κάποια παντρεμένη η κάθε γυναίκα. Η Β. Κ. (2016), δίνο-

ντας ένα παράδειγμα το ξεκαθαρίζει, λέγοντας, ότι «ήξεραν που θα παέν’ να πιαστούν. Χθες την Κυριακή πα-

ντρεύτηκε η Σοφία, και την άλλη Κυριακή παντρεύτηκα εγώ, εγώ θα πιαστώ πίσω από τη Σοφία, δεν έχει σχέση 

η ηλικία, είχε σχέση ο γάμος και η αρραβώνα». 

Όλοι οι χοροί του Σεργιανιού ήταν χωρίς συνοδεία μουσικών οργάνων και «χορεύονταν» με τραγούδι-

σμα. Το τραγούδι στηρίζονταν στην αντιφωνία, δηλαδή πρώτα τραγουδούσαν οι πρώτες μισές στον κύκλο 

γυναίκες (οι οποίες ήταν και οι πιο έμπειρες) και μετά επαναλάμβαναν οι άλλες μισές (που δεν το ήξεραν 

και ήταν σε διαδικασία εκμάθησής του). Η Π. Κ. (2016) αναφέρει χαρακτηριστικά πως τραγουδιούνταν «ό-

λα με το στόμα» και η Μ. Γ. (2016) συμπληρώνει, πως, «τέσσερα με πέντε τραγούδια ήταν, μην νομίζεις και 

πιο πολλά, αλλά ήταν μεγάλα τα τραγούδια και περνούσε η ώρα». Η Β. Κ. (2016) συνεχίζει λέγοντας: 

κοίταξε να δεις, πέντε τραγούδια ήταν μεγάλα, το ’παιρναν οι πρώτες, το ’παιρναν οι δεύτερες και περ-

νούσε η ώρα. Το ’παιρναν δύο φορές, το ’παιρναν πρώτα οι πρώτες, οι μεγάλες μπροστά και μετά οι πιο 

νέες από πίσω. Τότε ήταν πολλά πλατάνια, τα πλατάνια ακούονταν, μια βαζούρα απ’τ’ς γυναίκες, ζωη-

ρές γυναίκες. 

Το περιεχόμενο των τραγουδιών συνήθως ήταν λυπητερό και συγκινητικό (π.χ. «Αντρέα που ξεχείμα-

σες», «Για βγάτε πέντε λυγερές», «Κάτω στις δάφνες τις πολλές», «Στην Πόλη βγαιν’ ο Αυγερινός», «Χει-

μώνας και φθινόπωρο»). 

Ενώ τα τραγούδια ήταν πολλά, ο χορός από μορφικής πλευράς ήταν ένας. Με άλλα λόγια, όλα τα Σερ-

γιάνια τις Απόκριες χορευόταν με μια συγκεκριμένη χορευτική φόρμα (Σχήμα 1 και Πίνακας 1). Αυτό που 

διαφοροποιούνταν κάθε φορά ήταν το τραγούδι. Η συγκεκριμένη αυτή χορευτική φόρμα μορφολογικά στη-

ρίζεται στην τριπλή επανάληψη της εναλλαγής των δεικτών στήριξης (κάτω άκρα), με τις δυο εναλλαγές να 

είναι προχωρητικές και την τρίτη να είναι επί τόπου με μια μικρή άρση στη φτέρνα του δεξιού ποδιού. Δια-

πιστώνεται ότι ο τίτλος «Σεργιάνι» φαίνεται να αντανακλάται απόλυτα και στη χορευτική δομή, καθώς η 

χορευτική φόρμα στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην εναλλαγή των δεικτών στήριξης (περπάτημα). Οι 

γυναίκες δεν άλλαζαν τον χορό τους, απλά περπατούσαν, σεργιάνιζαν και, ταυτόχρονα, τραγουδούσαν. Ο 

χορός ήταν απλός στη δομή του, με πολλά τραγούδια να συνοδεύουν την ίδια μορφή του χορού. 
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Σχήμα 1: Η σημειογραφική καταγραφή του χορού στο αποκριάτικο Σεργιάνι με το σύστημα Laban 

(Πηγή: Δημόπουλος, 2017:161) 

 

Πίνακας 1: Η κωδικοποίηση του χορού στο αποκριάτικο Σεργιάνι (Πηγή: Δημόπουλος, 2017:161) 

 

 

Ο χρόνος που άρχιζε το Σεργιάνι σε συγκεκριμένη τοποθεσία που ήταν η πλατεία, ήταν μεσημέρι. Όπως 

περιγράφει η Σ. Γ. (2016), «μόλις πάει δυο ή ώρα κοιτούσαμε, να δούμε βγαιν’ν για να βγούμε…κοιτούσαμε, 

και α α βγαίν’ν, στο δρόμο βγαίναμε ο α α βγαίνουμε, πάμε, και ντένομάσταν και βγαίναμε». Τελείωνε το α-

πόγευμα γιατί ήταν μικρή η ημέρα λόγω χειμώνα. Όπως επισημαίνει η Σ. Γ. (2016), «μόλις νύχτωνε, μαρ’ θα 

πούμε κι άλλα τραγούδια; Άι ένα ακόμα και να φύγουμε». 

3. Το πασχαλινό «Σεργιάνι» στα Μεγάλα Καλύβια 
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Ο Τζιαμούρτας (2003), αναφερόμενος στο πασχαλινό Σεργιάνι, επισημαίνει ότι η ακολουθία της Αγάπης 

στην εκκλησία πραγματοποιούνταν: 

μετά το τέλος της όλοι πήγαιναν στο σεργιάνι, όπου παρακολουθούσαν τους πασχαλιάτικους χορούς, 

που χόρευαν οι Καραγκούνες, χαρωπά τραγούδια. Τη Δεύτερη μέρα και την Τρίτη γίνονταν πάλι πα-

σχαλινή Θεία Λειτουργία με τσουγκρίσματα αυγών και χορούς στα χοροστάσια. (σελ. 271) 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Κολώνα (2014), ο οποίος περιγράφει το πασχαλινό Σεργιάνι: 

το απόγευμα της ίδιας μέρας (ενν. της Κυριακής του Πάσχα) οι Καραγκούνηδες πήγαιναν πάλι στην 

εκκλησία, για να παρακολουθήσουν την ακολουθία της Αγάπης. Μετά το τέλος της όλοι πήγαιναν στο 

«σεργιάνι», όπου παρακολουθούσαν τους πασχαλιάτικους χορούς που χόρευαν οι Καραγκούνες χα-

ρωπά. Τη  Δεύτερη και την Τρίτη γινόταν πάλι πασχαλινή θεία λειτουργία με τσουγκρίσματα αυγών 

και χορούς […] Με βάση τα πατροπαράδοτα έθιμα, το όλο σκηνικό της εν λόγω ημέρας περιελάμβανε 

Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια το «σεργιάνι», όπου οι γυναίκες τραγουδούσαν και χόρευαν τα πα-

σχαλιάτικα τραγούδια. (σελ. 47-48) 

Ο Μαγουλιώτης (2010) για το Σεργιάνι του Πάσχα στο Αγναντερό Καρδίτσας αναφέρει ότι: 

τη δεύτερη μέρα της Πασχαλιάς, μετά την έξοδο του ιερέα στο «ξιώστρι» της εκκλησίας, και την α-

νταλλαγή ευχών, μεσήλικες γυναίκες, νιόπαντρες και ανύπαντρες άρχιζαν να πιάνονται στο χορό 

μπροστά σχεδόν στην είσοδο του ναού και πήγαιναν τραγουδώντας και χορεύοντας ως «τ’ Αργαστή-

ρι». Αυτό γινόταν γύρω στα 1910. Στα κατοπινά χρόνια «έσερναν» το χορό στην Πλατεία, αφού πρώ-

τα συγκεντρώνονταν εκεί. (σελ. 161) 

Ο Δημόπουλος (2011), αναφερόμενος στο Σεργιάνι την περίοδο του Πάσχα στις κοινότητες Κρανιά, Ρι-

ζοβούνι και Μαγούλα Καρδίτσας, επισημαίνει ότι η δεύτερη περίοδος είναι η περίοδος του Πάσχα, η οποία 

αρχίζει την πρώτη ημέρα του Πάσχα (Κυριακή) και τελειώνει τη τρίτη μέρα του Πάσχα (Τρίτη). Συγκεκρι-

μένα, αναφέρει ότι: 

στις πεδινές κοινότητες του Πάσχα χορεύουν τρεις ημέρες, την Κυριακή του Πάσχα, τη Δεύτερη μέρα 

του Πάσχα και την Τρίτη μέρα του Πάσχα. Την Κυριακή χορεύουν μόνο το απόγευμα, ενώ τις άλλες 

δύο ημέρες χορεύουν πρωί και απόγευμα. Διαπιστώνεται ότι και κατά τις χορευτικές επιτελέσεις του 

Πάσχα οι γυναίκες είναι πρωταγωνίστριες τόσο σε τελετουργικές διαδικασίες όσο και στις δημόσιες 

χορευτικές πρακτικές, οι οποίες επιτελούν συγκεκριμένους ρόλους, ενώ οι άνδρες ακολουθούν. (σελ. 

156) 

Έτσι, το έθιμο του Σεργιανιού τελείται και στην κοινότητα των Μεγάλων Καλυβίων, η οποία βρίσκεται 

στο ίδιο γεωγραφικό και πολιτισμικό πλαίσιο (Καραγκούνηδες). Για το πασχαλινό Σεργιάνι στην κοινότητα 

των Μεγάλων Καλυβίων, ο Ρουσιάκης (2006) αναφέρει ότι: 

οι πασχαλινοί γυναικείοι χοροί γίνονταν τις τρεις ημέρες της Λαμπρής, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη του 

Πάσχα. Την Κυριακή του Πάσχα […] ο κόσμος κατευθυνόταν από την εκκλησία στην πλατεία. Εκεί 

οι γυναίκες χόρευαν και τραγουδούσαν τα πασχαλινά τραγούδια χωρίς τη συνοδεία των μουσικών ορ-

γάνων. (σελ. 515) 

Για τους χορούς αναφέρει πως «…τα ΒΧΜ, οι λαβές των χεριών, η συμμετοχή και διάταξη των γυναικών 

στον χορευτικό κύκλο, η διεξαγωγή του όλου χορού ήταν ίδια όπως και στους χειμερινούς χορούς…» (Ρουσά-

κης, 2006:515). 

Οι Δημόπουλος κ.ά. (2017a, 2017b), επίσης, κάνουν αναφορά στο πασχαλινό Σεργιάνι στα Μεγάλα Κα-

λύβια. Ο Χιώτης (2013) για το Σεργιάνι των Μεγάλων Καλυβιών αναφέρει πως: 

Μετά το φαγοπότι άρχιζαν και το τραγούδι και το έριχναν στο χορό. Αν είχαν χρόνο, πήγαιναν όλοι 

μαζί στην εκκλησία, διαφορετικά έβγαιναν στο σεργιάνι στην πλατεία του χωριού. Εκεί παντρεμένες 

γυναίκες, κατά τα πρωτεία του γάμου, έσερναν τον χορό τραγουδώντας πασχαλινά τραγούδια. Η αρ-

ραβωνιασμένη κοπέλα πιανόταν κι’ αυτή στο τέλος του χορού, μετά τις παντρεμένες και ανάλογα με 

την ημερομηνία του αρραβώνα της. Πολλές φορές αρκετοί αρραβωνιασμένοι με τους συγγενείς τους 

δημιουργούσαν χωριστούς χορούς, με τη συνοδεία λαϊκών οργάνων και το γλέντι συνεχιζόταν μέχρι 

τη δύση του ηλίου. Όταν διαλυόταν ο χορός, ο γαμπρός συνόδευε την αρραβωνιαστικιά του και τους 
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δικούς της μέχρι το σπίτι της και έπειτα γύριζε στο δικό του. (http://otoposmas-

okosmosmas.blogspot.com/2013/04/blog-post.html) 

Τα χορευτικά γεγονότα αυτής της εορταστικής περιόδου, όπως και σε άλλες καραγκούνικες κοινότητες 

(Δημόπουλος, 2011; Δημόπουλος, κ.ά., 2012), εμπεριέχουν χορούς και τραγούδια που χορεύονται και τρα-

γουδιούνται αποκλειστικά αυτήν την περίοδο. Ειδικότερα, κατά την περίοδο του Πάσχα χόρευαν τρεις ημέ-

ρες, από την ημέρα του Πάσχα (Κυριακή) μέχρι την τρίτη μέρα του Πάσχα (Τρίτη), όπως επισημαίνει η Μ. 

Γ. (2016): «Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτ’», ενώ η Σ. Γ. (2016) αναφέρει ότι «τρεις μέρες πρωί απόγευμα, απάν’ 

εκεί στην εκκλησία το πρωί και τ’ απόγεμα στην πλατεία. Πάει, άντε τη δεύτερη μέρα, τρεις μέρες χορός!». Η 

Ζ. Τ. (2015) συμπληρώνει ότι οι γυναίκες πήγαιναν: 

πρώτη μέρα τ’ απόγευμα, δεύτερ’ μέρα αν δεν έπεφτε τ’ Άη Γιωργιού που γιόρταζαν, το ‘καναν τ’ από-

γευμα. Αλλά άμα έπεφτε Άη Γιώργης να είναι το πρωί πάαιναν σ’ν’ εκκλησιά, τελείωναν, όσος κόσμος 

ήταν χόρευαν εκεί, μπροστά απ’ την εκκλησία, και μετά τ’ απόγευμα, πάαιναν πρώτα, έβγαιναν στην 

πλατεία και χόρευαν, πάαιναν σ’ν’ εκκλησιά και γυρνούσαν πάλι σ’ν’ πλατεία. Και την τρίτ’, και την 

τρίτ’ εδώ τα ‘καναν, και πρωί και απόγευμα. Τ’ απόγευμα γλεντούσαν στην πλατεία και το πρωί τέτοιω-

ναν εκεί στον Καψούδα [περιοχή όπου γινόταν το Σεργιάνι, κοντά στην εκκλησία]. Εκεί πάαιναν το 

πρωί και το απόγευμα σ’ν’ πλατέα. 

Τα τραγούδια του Σεργιανιού της περιόδου του Πάσχα ήταν διαφορετικά από αυτά των Αποκριών. Όπως 

αναφέρει η Σ. Γ. (2016), ήταν «άλλα τραγούδια» και η Μ. Γ. (2016) συμπληρώνει ότι «άλλα αποκριάτικα, 

άλλα Πάσχα, καμιά σχέσ’». Σε αυτό συμφωνεί και η Ζ. Τ. (2015), η οποία προσθέτει πως «όχι [δεν ήταν ί-

δια], τα τραγούδια ήταν διαφορετικά». Κατά την Π. Κ. (2016), «το Πάσχα λέμε ήρθ’ η Λαμπρή κι η Πασχα-

λιά». Εκτός, από το διαφορετικό περιεχόμενο των τραγουδιών, ήταν διαφορετικός και ο τρόπος που τα τρα-

γουδούσαν. Όπως λέει η Β. Κ. (2016), «είχαν άλλον ηχό». 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο που ο «ηχός» και τα τραγούδια ήταν διαφορετικά, 

ο τρόπος με τον οποίο τα χόρευαν ήταν ίδιος με τον τρόπο που χόρευαν και τα αποκριάτικα. Όπως χαρακτη-

ριστικά λέει η Μ. Γ. (2016), «…στο ίδιο, το βήμα σχεδόν το ίδιο», ενώ η Σ. Γ. (2016) προσθέτει ότι «στο ίδιο 

στυλ πάεναν, μόνο που άλλαζε η ηχός, ήταν άλλος, και τα τραγούδια και τα λόγια» και κατά την Μ.Γ (2016) 

«τα βήματα σιγά σιγά και το ίδιο». Η τέλεση του πασχαλινού Σεργιανιού και ο χορός σε αυτό είναι επίσης 

γυναικεία υπόθεση. Οι γυναίκες χορεύουν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων, παρά μόνο με τη δική τους 

φωνή. Το θεματικό περιεχόμενο των τραγουδιών αναφέρεται στο Πάσχα και τις γιορτινές αυτές ημέρες, ό-

πως, π.χ. τα τραγούδια «Ν’ ανοίξει το τριαντάφυλλο», «Ήρθ’ η Λαμπρή κι η Πασχαλιά», «Ήρθαν τα Πα-

σχαλιόγιορτα», κ.ά. Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται πως μεταξύ του αποκριάτικου και του πασχαλινού 

εθίμου του Σεργιανιού δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

Τι γίνεται όμως με τον χορό στο πασχαλινό Σεργιάνι; Ποια είναι η χορευτική φόρμα σε αυτή την περί-

πτωση; Για μια ακόμα φορά, οι γυναίκες, χορεύουν χρησιμοποιώντας την εναλλαγή των δεικτών στήριξης 

με δύο εναλλαγές δεξιά και μια επί τόπου, με τη συνοδεία πάντα τραγουδιών που αναφέρονται στις ημέρες 

του Πάσχα (Σχήμα 2 και Πίνακας 2). Περπατώντας και σεργιανίζοντας οι γυναίκες χορεύουν και τραγου-

δούν, θέλοντας να γιορτάσουν εκείνες τις ημέρες. 
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Σχήμα 2: Η σημειογραφική καταγραφή του χορού στο πασχαλινό Σεργιάνι με το σύστημα Laban 

(Πηγή: Δημόπουλος, 2017:161) 

 

Πίνακας 2: Η κωδικοποίηση του χορού στο πασχαλινό Σεργιάνι (Πηγή: Δημόπουλος, 2017:161) 

 

 

Ο χρόνος λήξης του πασχαλινού Σεργιανιού σε καθεμία από τις τρεις ημέρες καθορίζονταν από την επι-

στροφή των ζώων από τη βοσκή. Τα ζώα τα είχαν στα λιβάδια: «απάν’ στο λιβάδ’ τα πάενάμε», όπως λέει η 

Σ. Γ. (2016) και, «κάθε ένα πήγαινε στο σπίτι τ’», συμπληρώνει η Π. Κ. (2016). Η Β. Κ. (2016) μαρτυρά ότι 

«μόλις ’πόλαγε η αγέλη, τα ζώα, τα ’γελάδια που ’ταν, πω πω ’πολ’τσε η αγέλ’, πάμε σπίτ’». Η Σ. Γ. (2016) 

συμπληρώνει ότι με την επιστροφή των ζώων, «φεγν’ γρήγορα οι γυναίκες, να παν’ για τα γελάδια». «Να δέ-

σουν τα γελάδια… μόλις έφεγνε η αγέλ’ κι οι γιαγιές από πίσω να δεσ’ν τα γελάδια», λέει η Β. Κ. (2016). Η 
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Μ. Γ. (2016) συμπληρώνει, δείχνοντας τον καρπό σαν να έχει ρολόι: «η ώρα ήταν αυτή, ήρθαν τα γελάδια 

[…], έπρεπε να φύγουν..» και η Σ. Γ. (2106) προσθέτει: «χαλούσε ο χορός..». Αυτό όμως συνέβαινε μόνο στα 

Σεργιάνια του Πάσχα, καθώς τις Απόκριες τα ζώα ήταν κλεισμένα και, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Σ. 

Γ. (2016),«τ’ς Απόκριες τα ’χαμε μέσα, τ’ς αγελάδες στο στάβλο». 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω καταλήγουμε σε μια σειρά από συμπεράσματα. Διαπιστώνουμε καταρχάς ότι το πασχαλινό 

Σεργιάνι είναι ίδιο με το αποκριάτικο ως προς μια σειρά από παραμέτρους. Έτσι, είναι ίδια ως προς τη χρονική 

στιγμή της ημέρας και τον χώρο τέλεσης καθώς, τόσο το πασχαλινό, όπως και το αποκριάτικο Σεργιάνι, πραγ-

ματοποιούνταν δυο φορές την ημέρα, μια φορά το πρωί, μετά τη Λειτουργία, και μια φορά το απόγευμα στην 

πλατεία. Ο χορός είναι ίδιος ως προς τη μορφή του και στις δύο εθιμικές περιστάσεις. Έτσι χορευτικά δεν υ-

πάρχουν μορφικές διαφορές μεταξύ του αποκριάτικου και του πασχαλινού Σεργιανιού. Το γεγονός αυτό δεν 

αποτελεί έκπληξη. Αν θυμηθούμε άλλωστε την ετυμολογία της λέξης, θα γίνει κατανοητό ότι σε όλες τις περι-

πτώσεις μιλάμε για περίπατο. Αυτό που διαφέρει στο πασχαλινό Σεργιάνι από το αποκριάτικο είναι τα τραγού-

δια και ο τρόπος που τραγουδιούνται, ο «ηχός» που λένε οι ντόπιοι. Για παράδειγμα, τα τραγούδια των Απο-

κριών είναι «Αντρέα που ξεχείμασες», «Για βγάτε πέντε λυγερές», «Κάτω στις δάφνες τις πολλές», «Στην Πό-

λη βγαιν’ ο Αυγερινός», «Χειμώνας και φθινόπωρο»), ενώ του Πάσχα είναι «Ν’ ανοίξει το τριαντάφυλλο», 

«Ήρθ’ η Λαμπρή κι η Πασχαλιά», «Ήρθαν τα Πασχαλιόγιορτα». Όσο για τον «ηχό», ενώ και στα δυο Σεργιά-

νια όπως μας αναφέρει η Μ.Γ. (2016) πήγαιναν «τα βήματα σιγά σιγά και το ίδιο», υπάρχει μια διαφοροποίηση 

που όπως μας σχολιάζει η Σ.Γ. (2016) «μόνο που άλλαζε η ηχός, ήταν άλλος, και τα τραγούδια και τα λόγια». 

Με άλλα λόγια, όσον αφορά το πασχαλινό και το αποκριάτικο Σεργιάνι, ο χαρακτήρας είναι ο ίδιος, η δομή 

του χορού είναι ίδια, ο χώρος και ο χρόνος τέλεσης είναι ο ίδιος. Το μόνο που αλλάζει είναι τα τραγούδια και ο 

τρόπος απόδοσης, η μελωδία (ο ηχός). Τα τραγούδια στο αποκριάτικο Σεργιάνι έχουν πένθιμο χαρακτήρα, ενώ 

το Πάσχα έχουν ένα πιο εορταστικό περιεχόμενο. 

Το παραπάνω συμπέρασμα οδηγεί σε μια σειρά από περαιτέρω ‘αναγνώσεις’ ως προς τη δομή και τη λει-

τουργία του χορού στο Σεργιάνι της κοινότητας των Μεγάλων Καλυβιών στο πλαίσιο των εθιμικών περιστά-

σεων της Απόκριας και του Πάσχα. Καταρχάς, η δομή του χορού αυτή καθαυτή φαίνεται να υποδηλώνει τη 

σημασία και τη λειτουργία του χορού στη συγκεκριμένη κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, ο χορός με τα τρία μο-

τίβα σε μια πρώτη ανάγνωση αντανακλά την ονομασία του ίδιου του εθίμου. Και αυτό, διότι η συγκεκριμένη 

απλή και λιτή χορευτική μορφή δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες ουσιαστικά να σεργιανίζουν, να περπατάνε 

τραγουδώντας και να μπορούν να παίρνουν ανάσα από το τραγούδι. 

Επιπρόσθετα, εκτός από αυτή την ανάγνωση, φαίνεται να υπάρχει και μια δεύτερη, πιο βαθιά. Το Σεργιάνι, 

όπως διαπιστώθηκε, αποτελείται από τρία μοτίβα της εναλλαγής. Η δομή του χορού (3 μοτίβα μετακίνησης) σε 

συνδυασμό με το γεγονός του ότι χορεύεται στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας μήπως έχει να κάνει με το «ιε-

ρό» πλαίσιο που τον περιβάλλει; Μήπως σημαίνει κάτι αυτό; Σίγουρα το ίδιο το γεγονός, δηλαδή το ότι χορεύ-

εται σε «ιερό» χώρο (εκκλησία) κατατάσσει τον χορό στο Σεργιάνι στους «ιερούς» χορούς. Όμως υπάρχουν 

και αυτά τα τρία μοτίβα μετακίνησης. Είναι τυχαίο; Αν ανατρέξουμε στην Πυθαγόρεια φιλοσοφία και στη ση-

μασία των Πυθαγορείων στους αριθμούς, όπως και στο τι αυτοί συμβολίζουν, θα οδηγηθούμε στους συμβολι-

σμούς που ενέχει ο αριθμός 3. Ο συγκεκριμένος αριθμός για τους Πυθαγόρειους, αλλά και τους Ορφικούς εί-

ναι συμβολικός και, όπως αναφέρθηκε, θεωρείται ιερός, τέλειος και η βάση των πάντων (Τυροβολά, 

[2007]2012). 

Άρα ο χώρος τέλεσης του εθίμου και εκτέλεσης του χορού ταυτίζεται με το συμβολικό περιεχόμενο της 

μορφής του χορού. Επίσης, η τριπλή επανάληψη, ο αριθμός δηλαδή 3, δεν φαίνεται να είναι τυχαίος. Όπως 

αναφέρει η Τυροβολά (2006), ο αριθμός αυτός «εκφράζει την οργάνωση, η απουσία της οποίας συνεπάγεται 

την ανυπαρξία και αδυναμία οποιασδήποτε εκδήλωσης ή δραστηριότητας» (σελ. 291). Η έννοια επίσης του 

αριθμού 3 και της τριάδας – σύμφωνα πάντα με τους Πυθαγόρειους – έχει να κάνει με την κοσμολογία και της 
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λειτουργίας της φύσης, αλλά και της ίδιας της ζωής (Τυροβολά, 2006). Η τριπλή αυτή επανάληψη έχει άλλω-

στε διαπιστωθεί, όπως προαναφέρθηκε, ερευνητικά και σε άλλες χορευτικές περιστάσεις του ελλαδικού χώρου 

(Φιλιππίδου, κ.ά. 2012; Φιλιππίδου, 2018). 

Μέσα λοιπόν από το έθιμο του Σεργιανιού και τον χορό των γυναικών, η κοινότητα των Μεγάλων Καλυβί-

ων εξέφραζε την οργάνωση και την ενότητα, ενώ, παράλληλα, χόρευε για το καλό της κοινότητας, για τη ζωή 

και την εύρυθμη λειτουργία της φύσης της. Μέσα από την τριάδα του απλού και λιτού χορού του Σεργιανιού 

στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας, οι γυναίκες δήλωναν τον «ιερό» χαρακτήρα του χορού. Μέσα από τον 

χορό τους γιόρταζαν τη φύση (Απόκριες), αλλά και την Ανάσταση (Πάσχα). Χόρευαν και γιόρταζαν την κυ-

κλική ροή της φύσης, ζωή – θάνατος – γέννηση, καθώς αυτό συμβολίζει η τριάδα: «την αρχή (τον 1.), το μέ-

σον (τον 2.) και, τέλος (τον 3.) όλης της Δημιουργίας, υπεισερχόμενη σε όλη τη δημιουργία, αφού την παράγει 

η ίδια» (Τυροβολά, 2006:291). Άλλωστε και ο αριθμός 3 στο σύστημα των Πυθαγορείων κατέχει προνομιακή 

θέση (Βεΐκος, 1988), καθώς εμφανίζει μία «αποτελούμενη από αρχή, μέση και τέλος, θεωρείται γόνιμος και 

υπερισχύει του άρτιου αριθμού στη σύνθεση» (Τυροβολά, [2007]2012:44). 

Έτσι, οι Μεγαλοκαλυβιώτες φαίνεται να γιορτάζανε την ανάσταση του ερχομού της ζωής της φύσης και 

την ανάστασή της μετά τον «θάνατο» του χειμώνα, σε συνδυασμό με τη νίκη της ζωής απέναντι στον θάνατο 

και την Ανάσταση του Χριστού σε θρησκευτικό επίπεδο. Εξάλλου, ο αριθμός 3, σύμφωνα με τον Νικόμαχο 

Γερασηνό - νεοπυθαγόρειο φιλόσοφο και μαθηματικό-, είναι ο απαιτούμενος αριθμός των σπονδών που απαι-

τείται να κάνουν οι άνθρωποι, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι προσευχές τους (Ιάμβλιχος, Πυθ. βίος, ΚΗ 

152; Ιάμβλιχος, Τα θεολ. αριθμ., 51-61; Βεΐκος, 1988). Μέσα από τις σπονδές στους στον ιερό χώρο της εκ-

κλησίας και μέσα από την επανάληψη τον τριών κινητικών μοτίβων, οι κάτοικοι της κοινότητας των Μεγάλων 

Καλυβίων επιζητούσαν τη νίκη της ζωής και της φύσης απέναντι στον θάνατο. Ο συνδυασμός των τριών ίδιων 

κινητικών μοτίβων αντανακλά, σε συμβολικό επίπεδο, την αέναη ροή της κίνησης και της ζωής, όπου ο θάνα-

τος και η ζωή εναλλάσσονται, μέσα από την αρχή, το μέσον και το τέλος, και τα οποία αποτυπώνονται στον 

χορό με τις τρεις εναλλαγές των τριών μοτίβων. Έτσι το Σεργιάνι, πέρα όλων των άλλων, σηματοδοτεί με τη 

δομική του ταυτότητα, αλλά και με τον χώρο τέλεσης του κάτι «ιερό», την αέναη κυκλική ροή της ζωής, την 

νίκη της ζωής. 

Καταληκτικά, οι δομές και οι μορφές των χορών, στη συγκεκριμένη περίπτωση του χορού του Σεργιανιού 

και πάντα σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο πλαίσιό τους όπως, για παράδειγμα, τον χρόνο – περίοδο (Από-

κριες–Πάσχα) και τον χώρο (προαύλιο εκκλησίας), μπορούν να αποκαλύψουν βαθύτερους συμβολισμούς. Ο 

χορός του Σεργιανιού αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα, καθώς η δομή και η μορφή του αντανακλά την «ιερή» 

φύση του χορού, αλλά και όλου του εθίμου, καθώς και τη δυνατή σημασία τους για την κοινότητα και τα μέλη 

της. Θεωρητικά δε σχήματα όπως αυτά της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας και αριθμοσοφίας δείχνει να συμβάλλουν 

στην κατανόηση των βαθύτερων αυτών συμβολισμών μέσα από μια ιδιαίτερη οπτική. 
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