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Abstract 

The historical and cultural course of Cyprus is marked by the important event of the invasion of Attila in 1974, 

which resulted in the island being divided in two. This historical event, as well as the ones that followed, did 

not leave the cultural activities of the island unaffected, since the invasion and its consequent impact, combined 

with other socio-economic facts (urbanization, development of tourism, the emerge of dance groups, etc.) led 

to the formation of a ‘pancypriot’ dance repertoire in free Cyprus. From the review of the existing bibliography 

it was found that, although the Cypriot dance has attracted the interest of local and no-local researchers, how-

ever, there has been no marked recording under the Laban system (Labanotation) and no morphological anal-

ysis of dances (through which the understanding of dance movement and the classification of Cypriot dances, 

as well as their archiving and teaching could be achieved). The aim of this paper is to record the ‘pancypriot’ 

dance phenomenon of free Cyprus through the notation of the dances with the Laban’s notation system 

(Labanotation) and the analysis of their forms. The data collection was based on the ethnographical method as 

this is applied on dance. Labanotation system was used for the notation of the dances, while for the analysis of 

their forms the structural-morphological method was used. The classification of the dances was based on the 

two basic structural patterns of Greek traditional dance, i.e. ‘dance sta dyo’ and ‘dance sta tria’, and their parts. 

It was found that the dances of Cyprus, whether male or female dances, originate from common motifs – with 

variations per dance, which are based, either on the pattern of the double alternation of supports that is part of 

the ‘dance sta tria’, or on the structure of the ‘dance sta dyo’.  
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Περίληψη 

Η ιστορική και πολιτιστική πορεία της Κύπρου σημαδεύεται από το σημαντικό γεγονός της εισβολής του 

Αττίλα το 1974 που είχε ως αποτέλεσμα το νησί να χωριστεί στα δύο. Το ιστορικό αυτό γεγονός επηρέασαν 

τα πολιτισμικά πεπραγμένα του νησιού καθώς η εισβολή και οι συνεπακόλουθες επιπτώσεις της, σε συνδυα-

σμό και με άλλα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα (αστικοποίηση, ανάπτυξη τουρισμού, εμφάνιση χορευτικών 

συγκροτημάτων, κ.ά.), οδήγησαν στη διαμόρφωση ενός «πανκυπριακού» χορευτικού ρεπερτορίου στην ελεύ-

θερη Κύπρο. Από την ανασκόπηση της υπάρχουσας διαπιστώθηκε ότι, αν και ο κυπριακός χορός έχει ελκύσει 

το ενδιαφέρον ντόπιων και μη ερευνητών, παρόλα αυτά, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα σημειογραφική κατα-

γραφή με το σύστημα Laban (Labanotation) και μορφολογική ανάλυση των χορών μέσα από τα οποία επιτυγ-

χάνεται η κατανόηση της χορευτικής κίνησης και η ταξινόμηση των κυπριακών χορών, αλλά και η αρχειοθέ-

τηση και διδασκαλία τους. Σκοπός, λοιπόν, της εργασίας είναι να καταγραφεί το «πανγκυπριακό» χορευτικό 

φαινόμενο της ελεύθερης Κύπρου μέσα από τη σημειογραφική καταγραφή των χορών με το σημειογραφικό 

σύστημα του Laban (Labanotation) και την ανάλυση της μορφής τους. Η συλλογή των δεδομένων πραγματο-

ποιήθηκε με βάση την εθνογραφική μέθοδο όπως αυτή εφαρμόζεται στη μελέτη του χορού. Η καταγραφή των 

χορών έγινε με το σύστημα σημειογραφίας κίνησης και χορού του Laban (Labanotation), ενώ η ανάλυση της 

μορφής τους με τη δομικο-μορφολογική μέθοδο. Η ταξινόμηση των χορών έγινε με βάση τα βασικά δομικά 

σχήματα του ελληνικού παραδοσιακού, αυτά του «χορού στα τρία» και του «χορού στα δύο» και των μερών 

τους. Διαπιστώθηκε ότι οι χοροί της Κύπρου, είτε πρόκειται για αντρικούς είτε για γυναικείους, προκύπτουν 

από κοινές βάσεις, από κοινά μοτίβα – με διαφοροποιήσεις ανά χορό που στηρίζονται είτε στο μοτίβο της 

διπλής εναλλαγής της μετακίνησης, μέρος του βασικού δομικού σχήματος του «χορού στα τρία», είτε στο 

βασικό δομικό σχήμα του «χορού στα δύο». 
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Εισαγωγή 

ιστορική και πολιτιστική πορεία της Κύπρου σημαδεύεται από το σημαντικό γεγονός της εισβολής 

του Αττίλα το 1974. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα το νησί να χωριστεί στα δύο. Όλοι οι 

ελληνοκύπριοι της κατεχόμενης Κύπρου υποχρεωτικά αναγκάστηκαν να διασκορπιστούν, μετανα-

στεύοντας είτε στο ελεύθερο τμήμα της Κύπρου είτε στο εξωτερικό. Το ιστορικό αυτό γεγονός, κα-

θώς και όσα ακολούθησαν, δεν άφησαν ανεπηρέαστα και τα πολιτισμικά πεπραγμένα της κατεχόμενης Κύπρου. 

Ουσιαστικό μέρος αυτών συνιστούσε ο γάμος που αποτελούσε την κύρια εστία του παραδοσιακού χορού στην 

Κύπρο.  

Έτσι, με την εισβολή και τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις της (θάνατοι, διασκορπισμός των κατοίκων, δια-

μόρφωση νέων τόπων κατοίκησης με Ελληνοκύπριους από διαφορετικά μέρη της κατεχόμενης περιοχής κ.ά.), 

άλλαξαν τα μέχρι τότε δεδομένα του παραδοσιακού χορού. Τεράστιος παραδοσιακός πλούτος χάθηκε με τον 

ξεριζωμό χιλιάδων Ελληνοκυπρίων από τις πατρογονικές τους εστίες με την τουρκική εισβολή και την κατοχή 

του 37% των εδαφών της μεγαλονήσου που είχε ως αποτέλεσμα περιοχές με πλούσια παράδοση και πολιτιστική 

κληρονομιά να ξεκληριστούν (Πρωτοπαπά, 2005). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με άλλα κοινωνικο-οικονο-

μικά δεδομένα (αστικοποίηση, ανάπτυξη τουρισμού, εμφάνιση χορευτικών συγκροτημάτων, κ.ά.), οδήγησε στη 

διαμόρφωση ενός «πανκυπριακού» χορευτικού ρεπερτορίου στην ελεύθερη Κύπρο που κυριαρχούσε μέσα από 

τα ΜΜΕ. 

Από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας (Αβέρωφ, 1978, 1986, 1989, 2001, 2004; Ανωγειανά-

κης, 1988; Ασσιώτης, 1962, 2004; Βασιλαράκη, 2006; Βυρωνής, 2005; Δημαράς, 1977; Grivaud, & Patapiou, 

1996; Ζέρβας, 2018; Ζίττης, 1995, 2012, 2015; Ιακωβίδης, 1988, 2004, 2009; Ιωάννου Μυριώτη, 2000; Καλλί-

νικος, 1951; Κουρτελλάρης, 1999; Λαζάρου, 2014; Λαζαρίδης, 1984; Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Λεμε-

σού, 2008, 2015; Μανουσέλη, 2010; Μαρκίδου, 2014; Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, 1987, 1988, 1991; 

Μιχαηλίδης, 1946, 1948; Ohnefalsch-Richter, 1994, 1997; Παπανδρέου, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; 

Παπαντωνίου, 1999; Πρωτοπαπά, 2005; Ράφτης, 2004; Σοφοκλέους, 2002; Ττερλικκάς, 2009, 2017; Τομπόλης, 

1966; Τόμπολης, 1980; Χαραλάμπους, 1972; Χατζηδημητρίου, 1987; Χριστοδούλου, & Ιωαννίδης, 1987), δια-

πιστώθηκε ότι ο κυπριακός χορός έχει ελκύσει το ενδιαφέρον ντόπιων και μη ερευνητών.  

Παρόλα αυτά, από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι αν και έχει γίνει εκτενής 

αναφορά στους χορούς και το χορευτικό ρεπερτόριο της Κύπρου, ωστόσο, δεν έχει γίνει σημειογραφική κατα-

γραφή με το σύστημα Laban (Labanotation) και μορφολογική ανάλυση των χορών. Tο κενό αυτό έρχεται να 

καλύψει η παρούσα εργασία όπου για πρώτη φορά πραγματοποιείται σημειογραφική καταγραφή με το σύστημα 

Laban (Labanotation) και μορφολογική ανάλυση των χορών της Κύπρου στη βάση του «πανγκύπριου» πια χα-

ρακτήρα τους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η κατανόηση της χορευτικής κίνησης και η ταξινό-

μηση των κυπριακών χορών με βάση τα δομικά σχήματα του «χορού στα δύο» και «χορού στα τρία», αλλά και 

η αρχειοθέτηση και διδασκαλία τους (Κουτσούμπα, 2010). Σκοπός, λοιπόν, της εργασίας είναι να καταγραφεί 

το «πανγκυπριακό» χορευτικό φαινόμενο της ελεύθερης Κύπρου μέσα από τη σημειογραφική καταγραφή των 

χορών με το σημειογραφικό σύστημα του Laban (Labanotation) και την ανάλυση της μορφής τους. 

Μέθοδος  

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συλλογή του υλικού μέσα από την εθνογραφική μέθοδο όπως αυτή 

εφαρμόζεται στη μελέτη του χορού υπό το πρίσμα μιας «ανθρωπολογίας οίκοι» του χορού (Buckland, 1983, 

1999; Felföldi, 1999; Giurchescu, 1999; Giurchescu & Torp, 1991; Grau, 1988; Kaeppler, 1999; Koutsouba, 

1991, 1997, 1999; Sklar, 1991; Δημόπουλος, 2011, 2017; Σαρακατσιάνου, 2011; Φιλιππίδου, 2011, 2019; 

Φούντζουλας, 2016; Νιώρα, 2009; Μπουλάμαντη, 2014; Χαριτωνίδης, 2018). Η εθνογραφική μέθοδος 

Η 
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στηρίχθηκε στη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών. Οι πρωτογενείς πηγές αναφέρονται στα δεδο-

μένα που συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια επιτόπιας έρευνας (συμμετοχική παρατήρηση, συνέντευξη κ.λπ.) 

(Γκέφου-Μαδιανού, 1997; Lange, 1981) στο νησί της Κύπρου κατά το χρονικό διάστημα 2015-2019. Οι δευ-

τερογενείς αφορούν στα δεδομένα που συλλέχτηκαν με βάση τη βιβλιογραφική έρευνα (Παρασκευόπουλος, 

1993; Thomas, & Nelson, 2003) και την αρχειακή εθνογραφική έρευνα (Κυριακίδου-Νέστορος, 1993; Γκέ-

φου-Μαδιανού, 1997, 1999; Λυδάκη, 2001; Stocking, 1992). Κατά την αρχειακή εθνογραφική μέθοδο αξιο-

ποιήθηκε και αποδελτιώθηκε εκείνο το υλικό που κρίθηκε ως απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για τις ανάγκες 

τις εργασίας. 

Για την καταγραφή του χορού χρησιμοποιήθηκε το σύστημα σημειογραφικής καταγραφής του Laban 

(Labanotation) (Κουτσούμπα, 2005). Το σημειογραφικό σύστημα του Laban (Labanotation) έχοντας ως επί-

κεντρο το βασικό συστατικό στοιχείο του χορού, το στοιχείο της κίνησης, σε συνάρτηση με το χώρο και τον 

χρόνο, μπορεί να περιγράφει, να αναλύει και να αποτυπώνει στο χαρτί οποιαδήποτε μορφή κίνησης. (Κου-

τσούμπα, 2005). Από την άλλη, η δομικο-μορφολογική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση της δομής 

και μορφής του χορού (Τυροβολά, 1994, 2001, 2010). Η δομικο-μορφολογική μέθοδος προσεγγίζει το πρό-

βλημα της ανάλυσης της μορφής του χορού σε αναλογία με τη δομή της μουσικής συνοδείας και τα άλλα 

συστατικά του στοιχεία, με βάση τις έννοιες δομή και μορφή, παρέχοντας μια «γραμματική» του χορού, δη-

λαδή τους ιδιαίτερους κανόνες βάση των οποίων διευθετούνται τα στοιχεία αυτά (Τυροβολά, 1994, 2001, 

2010). Η «γραμματική» είναι ένα μοντέλο σε γραμμικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο συγχρονίας, το οποίο 

αναζητά μέσα από την εξωτερική μορφή να ανακαλύψει τις εσωτερικές ειδικές σχέσεις που ως δομικές σχέσεις 

είναι τυπικές και αμετάβλητες (Τυροβολά, 2001). 

Τέλος, η σύγκριση των χορευτικών μορφών έγινε με βάση την συγκριτική μέθοδο (Οργκουτσώφ, 1983; 

Tyrovola, 2008) με βάση τα βασικά δομικά σχήματα του ελληνικού παραδοσιακού χορού και, συγκεκριμένα, 

αυτών του «χορού στα τρία» και του «χορού στα δύο» (Τυροβολά, 1994, 2001, 2010; Koutsouba, 1997, 2007; 

Τυροβολά, Κουτσούμπα & Ταμπάκη, 2006; Τυροβολά & Κουτσούμπα, 2006; Φιλιππίδου, 2011; Φιλιππίδου, 

2019; Φιλιππίδου, Κουτσούμπα & Τυροβολά, 2010, 2011). Ειδικότερα, ο χορός «στα τρία» είναι μία τρίμετρη 

ρυθμική και χορευτική κινητική ενότητα που δομείται επάνω στην τριπλή, ισομετρική και ισόχρονη διαδοχή 

των «δεικτών στήριξης», οι οποίοι εμφανίζονται σε συγκεκριμένη μορφή και χρήση του χώρου (2 κινητικά 

μοτίβα δεξιά και 1 αριστερά) σε αργή και σταθερή ρυθμική αγωγή. Ένα παράδειγμα χορού «στα τρία» απο-

τελεί ο χορός WD.1 από την περιοχή των Γρεβενών (βλέπε Γράφημα 1 & Σχήμα 1). 

 

Γράφημα 1: Σημειογραφία χορού «στα τρία» (Πηγή: Τυροβολά, κ.ά., 2008; Τυροβολά, 2010)
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Σχήμα 1: Κινητότυπος χορού «στα τρία » (WD.1) 

(Πηγή: Φιλιππίδου, Κουτσούμπα, & Τυροβολά, 2011) 

Από την άλλη, ο χορός «στα δύο» είναι μία σύνθεση δύο αντιθετικών δομικών σχημάτων διπλής εναλλαγής 

των δεικτών στήριξης, δεξιά στον χώρο και ανισόχρονα, ως προς τη χρήση του χρόνου. Ένα παράδειγμα χορού 

«στα δύο» αποτελεί ο χορός WD.2 από την κοινότητα της Πωγωνιανής του Πωγωνίου Ηπείρου (βλέπε Γρά-

φημα 2 και Σχήμα 2). 

 

Γράφημα 2: Σημειογραφία χορού «στα δύο» (Πηγή: Τυροβολά, κ.ά., 2008; Τυροβολά, 2010) 
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Σχήμα 2: Κινητότυπος χορού «στα δύο » (WD.2) 

(Πηγή: Φιλιππίδου, Κουτσούμπα, & Τυροβολά, 2011) 

Επιπρόσθετα, η συγκριτική μέθοδος είναι η επιστημονική μέθοδος με τη βοήθεια της οποίας ταξινομείται 

και εκτιμάται το περιεχόμενο «ομοιογενών» αντικειμένων που αποτελούν μια τάξη. Η σύγκριση αντικειμένων 

σε μία τάξη γίνεται με βάση τα κοινά γνωρίσματα που είναι ουσιαστικά για τη δοσμένη εξέταση. Ο απλού-

στερος και σπουδαιότερος τύπος σχέσεων που αποκαλύπτεται μέσω της σύγκρισης είναι η σχέση ταυτότητας 

και διαφοράς. Η σύγκριση αυτών των σχέσεων οδηγεί στη δυνατότητα να απαντούμε στα ερωτήματα αν τα 

αντικείμενα είναι όμοια ή διαφέρουν και σε ποιο βαθμό. 
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Αποτελέσματα 

Η Κύπρος στο πέρασμα του χρόνου 

Η Κύπρος σήμερα, επίσημα Κυπριακή Δημοκρατία (στο Σύνταγμα αναφέρεται ως Δημοκρατία της Κύ-

πρου), είναι ανεξάρτητη χώρα της ανατολικής Μεσογείου (Εικόνα 1). Για να μπορέσει, ωστόσο, να γίνει α-

ντιληπτή η σημαντικότητα του γεγονότος της τουρκικής εισβολής το 1974 που συνιστά ορόσημο στην πορεία 

του νησιού, αλλά και χρονικό ορόσημο της παρούσας έρευνας, μια συνοπτική παρουσίαση της ιστορικής πο-

ρείας της Κύπρου κρίνεται απαραίτητη. Η συνοπτική αυτή παρουσίαση συνιστά μια σύνθεση που βασίζεται 

σε μια σειρά από πηγές των Λαζαρίδη (1984), Παυλίδη (1993) και Χατζηδημητρίου (1987).  

 

Εικόνα 1: Χάρτης της Κύπρου 

Η Κύπρος εμφανίζεται στην ιστορία του πολιτισμού από τη νεολιθική εποχή με τον πολιτισμό της Χοιρο-

κοιτίας (6020-5850 π.Χ.), περιοχής ανάμεσα στη Λάρνακα και τη Λεμεσό, όπου αποκαλύφθηκε ένας μεγάλος 

οικισμός, μια πόλη με χίλια περίπου σπίτια όπου κατοικούνταν από 4.000-5.000 ανθρώπους. Η Κύπρος στην 

μακρόχρονη πορεία της και για λόγους γεω-στρατηγικούς θα αποτελέσει στόχο των πολλών κατακτητών, 

όπως Ενετών, Οθωμανών, Αράβων κ.ά. Σημαντικές χρονολογίες στη νεότερη ιστορία για το νησί είναι οι εξής: 

1) 1821: Συμμετοχή των Κυπρίων στην Επανάσταση του 1821. 

2) 1920: Προτάθηκε από τους Άγγλους, στα πλαίσια της Συνθήκης των Σεβρών, η παραχώρηση της Κύ-

πρου στην Ελλάδα. 

3) 1922-1923: Η Τουρκία παραιτήθηκε από την επικυριαρχία πάνω στην Κύπρο, σύμφωνα με τη συνθήκη 

της Λωζάνης. 

4) 1925: Η Κύπρος έγινε οριστικά βρετανική αποικία του αγγλικού στέμματος. 

5) 1931: Ξεσπάει επανάσταση σε όλο το νησί και κηρύσσεται η ένωσή του με την Ελλάδα. 

6) 1960: Ιδρύεται επίσημα η Δημοκρατία της Κύπρου ως ανεξάρτητη χώρα της ανατολικής Μεσογείου. 

7) 1974: Εκδηλώθηκε πραξικόπημα εναντίον του Προέδρου Μακαρίου και γίνεται η τουρκική εισβολή με 

αποτέλεσμα το νησί να χωριστεί στα δύο.  

Η τελευταία χρονολογία είναι αυτή που απασχολεί και την παρούσα εργασία, καθώς, όπως προαναφέρ-

θηκε, σηματοδοτεί τον μετασχηματισμό του χορευτικού φαινομένου της Κύπρου στον «πανγκύπριο» χαρα-

κτήρα του. 

 

Σημειογραφική καταγραφή και μορφολογική ανάλυση των χορών της Κύπρου 



 

 

 

Ακολουθεί η σημειογραφική καταγραφή με το σύστημα Laban (Labanotation) και η δομικο-μορφολογική 

ανάλυση των χορών της Κύπρου. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι σημειογραφικές καταγραφές και οι 

μορφότυποι των ανδρικών κυπριακών χορών (πρώτου ανδρικού καρτσιλαμά - Σχήμα 3 και Πίνακας 1, δεύτε-

ρου ανδρικού καρτσιλαμά - Σχήμα 4 και Πίνακας 2, τρίτου ανδρικού καρτσιλαμά - Σχήμα 3 και Πίνακας 3, 

τέταρτου ανδρικού καρτσιλαμά - Σχήμα 6 και Πίνακας 4, ανδρικού συρτού - Σχήμα 7 και Πίνακας 5, και 

ζεϊμπέκικου - Σχήμα 8 και Πίνακας 6), των γυναικείων κυπριακών χορών (πρώτου γυναικείου καρτσιλαμά με 

εσωτερική δομή 2+2+2+3/8 - Σχήμα 9 και Πίνακας 7, πρώτου γυναικείου καρτσιλαμά με εσωτερική δομή 

2+3+2+3/8 - Σχήμα 10 και Πίνακας 8, δεύτερου γυναικείου καρτσιλαμά - Σχήμα 11 και Πίνακας 9, τρίτου 

γυναικείου καρτσιλαμά, 1η περίπτωση - Σχήμα 12 και Πίνακας 10, τρίτου γυναικείου καρτσιλαμά, 2η περί-

πτωση - Σχήμα 13 και Πίνακας 11, τέταρτου γυναικείου καρτσιλαμά - Σχήμα 14 και Πίνακας 12, και τέταρτου 

γυναικείου συρτού - Σχήμα 15 και Πίνακας 13). Επιπρόσθετα, γίνεται συνοπτική παρουσίαση των ανδρικών 

και γυναικείων χορών της Κύπρου (Πίνακες 16 και 17 αντίστοιχα). 

Ανδρικοί κυπριακοί χοροί 

 

 

Σχήμα 3: Σημειογραφική καταγραφή του πρώτου ανδρικού καρτσιλαμά 

 

Πίνακας 1: Μορφότυπος του πρώτου ανδρικού καρτσιλαμά 

 1ος αντρικός αντικριστός (καρτσιλαμάς), Κύπρος 

9/8 (2+3+2+2/8), ΑΝ/ΦΚΑ, Α  

F 

 

Ψ1 [δ2/8+{(δ)α10
1/8-α2/8}+δ2/8+α2/8] 
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Σχήμα 4: Σημειογραφική καταγραφή του δεύτερου ανδρικού καρτσιλαμά 

 

Πίνακας 2: Μορφότυπος του δεύτερου ανδρικού καρτσιλαμά 

 2ος αντρικός αντικριστός (καρτσιλαμάς), Κύπρος 

7/8 (3+2+2/8), ΑΝ/ΦΚΑ, Α 

F1 

 

Ψ1 [δ3/8+(α2/8-δ2/8)] 

 

 

Ψ2 [α3/8+(δ2/8-α2/8)] 

 

F2 

 

Ψ1 [δ3/8+{(δ)α10
2/8-α2/8}] 

 

 

Ψ2 [δ3/8+{(δ)α10
2/8-αο

2/8}] 

 

 

Ψ3 [(αο)δ2,7
3/8+(δ2/8-α2/8)] 

 

 



 

 

 

 

Σχήμα 5: Σημειογραφική καταγραφή του τρίτου ανδρικού καρτσιλαμά 

 

 

Πίνακας 3: Μορφότυπος του τρίτου ανδρικού καρτσιλαμά 

 3ος αντρικός αντικριστός (καρτσιλαμάς), Κύπρος 

2/4, ΑΝ/ΦΚΑ, Α 

F1 

 

Ψ1 [δ1/4+(α1/8-δ1/8)] 

 

 

Ψ2 [α1/4+(δ1/8-α1/8)] 

 

F2 

 

Ψ1 [δ1/4+{(δ)α10
1/8-α1/8}] 

 

 

Ψ2 [δ1/4+{(δ)α10
1/8-αο

1/8}] 

 

 

Ψ3 [(αο)δ2,7
1/4+(δ1/8-α1/8)] 
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Σχήμα 6: Σημειογραφική καταγραφή του τέταρτου ανδρικού καρτσιλαμά 

 

 

 

Πίνακας 4: Μορφότυπος του τέταρτου ανδρικού καρτσιλαμά 

 4ος αντρικός αντικριστός (καρτσιλαμάς), Κύπρος 

9/8 (2+2+2+3/8), ΑΝ/ΦΚΑ, Α 

F 

 

Ψ1 [δ2/8+α2/8+δ2/8+{(δ)α10
1/8-α2/8}] 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σχήμα 7: Σημειογραφική καταγραφή του ανδρικού συρτού 

 

Πίνακας 5: Μορφότυπος του ανδρικού συρτού 

 Συρτός αντρικός, Κύπρος  

Χορεύεται από δύο άντρες συνήθως μετά από τον 

μπάλο (5ος καρτσιλαμάς) όπου ο ένας κρατάει τον 

άλλο με μαντίλι συμμετέχοντας στον χορό ή αφήνο-

ντάς τον να αυτοσχεδιάζει και μετά αλλάζουν ρόλο.  

2/4, ΖΑ-ΑΤ/ΦΚΑ, Α 

F 

 

W,Ψ1 [δ1/4+(α1/8-δ1/8)] 

 

 

W,Ψ2 [α1/4+(δ1/8-α1/8)] 

 

F2 

 

W,Ψ1 [δ1/4+{(δ)α10
1/8-α1/8}] 

 

 

W,Ψ2 [δ1/4+{(δ)α10
1/8-αο

1/8}] 

 

 

W,Ψ3 [(αο)δ2,7
1/4+(δ1/8-α1/8)] 
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Σχήμα 8: Σημειογραφική καταγραφή του ζεϊμπέκικου 

 

 

Πίνακας 6: Μορφότυπος του ζεϊμπέκικου 

 Ζεϊμπέκικο, Κύπρος ατομικός αντρικός χορός 

9/8 ή 9/4 (2+2+2+3), ΑΤ/ΦΚΑ, Α 

F 

 

Ψ1[(δ1/8-α1/8)+(δ1/8-α1/8)+δ2/8+{(δ)α7
1/8-αο

1/8-(αο)δ7
1/8}] 

 

 

Ψ1[(δ1/4-α1/4)+(δ1/4-α1/4)+δ2/4+{(δ)α7
1/4-αο

1/4-(αο)δ7
1/4}] 

 

 

Ψ1[(δ1/8-αο
1/8)+(δ1/8-αο

1/8)+δ2/8+{(δ)α7
1/8-αο

1/8-(αο)δ7
1/8}] 

 

 



 

 

 

 

Γυναικείοι κυπριακοί χοροί 

 

 

Σχήμα 9: Σημειογραφική καταγραφή του πρώτου γυναικείου καρτσιλαμά με εσωτερική δομή (2+2+2+3/8) 

 

 

Πίνακας 7: Μορφότυπος του πρώτου γυναικείου καρτσιλαμά με εσωτερική δομή (2+2+2+3/8) 

 1ος γυναικείος αντικριστός (καρτσιλαμάς), Κύπρος 

(τα χέρια στο ύψος των ώμων ανοιχτά)  
9/8 (2+2+2+3/8), ΑΝ/ΦΚΑ, Γ 

F 

 

Ψ1 [δ2/8+α2/8+δν
2/8+α3/8] 

 

 

Ψ1 [δο
2/8+αο

2/8+δο,ν
2/8+(δο)α4

3/8] 
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Σχήμα 10: Σημειογραφική καταγραφή του πρώτου γυναικείου καρτσιλαμά με εσωτερική δομή (2+3+2+2/8) 

 

 

Πίνακας 8: Μορφότυπος του πρώτου γυναικείου καρτσιλαμά με εσωτερική δομή (2+3+2+2/8) 

 1ος γυναικείος αντικριστός (καρτσιλαμάς), Κύπρος 

(τα χέρια στο ύψος του στήθους ανοιχτά) 

9/8 (2+3+2+2/8), ΑΝ/ΦΚΑ, Γ  

F 

 

Ψ1 [δν
2/8+δ/α3/8+δν

2/8+α2/8] 

 

 

Ψ1 [δο
2/8+αο

3/8+δο,ν
2/8+(δο)α4

2/8] 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σχήμα 11: Σημειογραφική καταγραφή του δεύτερου γυναικείου καρτσιλαμά 

 

 

Πίνακας 9: Μορφότυπος του δεύτερου γυναικείου καρτσιλαμά 

 2ος γυναικείος αντικριστός (καρτσιλαμάς), Κύπρος  

(Χέρια στη μεσολαβή ή ένα στη μεσολαβή και ένα ε-

λεύθερο με αλλαγές ή και τα δύο τεντωμένα χαμηλά 

δίπλα στο σώμα) 

7/8 (3+2+2/8), ΑΝ/ΦΚΑ, Γ 

 

F 

 

Ψ1 [(δν
1/8-α>δ2/8)+δ4/8] 

 

 

Ψ2 [(αν
1/8-δ>α2/8)+α4/8] 

 

 

 

 



ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ: Ανθρωπιστική Κατεύθυνση ΤΟΜΟΣ 7 Τεύχος 2 36 

 

 

 

Σχήμα 12: Σημειογραφική καταγραφή του τρίτου γυναικείου καρτσιλαμά (1η περίπτωση) 

 

 

Πίνακας 10: Μορφότυπος του τρίτου γυναικείου καρτσιλαμά (1η περίπτωση) 

 3ος γυναικείος αντικριστός (καρτσιλαμάς), Κύπρος 

Τα χέρια στο ύψος των ώμων κρατούν συνήθως μα-

ντίλι με ανεβοκατέβασμα των χεριών πότε το δεξί πιο 

ψηλά και πότε το αριστερό 

2/4, ΑΝ/ΦΚΑ, Γ 

F 

 

Ψ1 [δ1/4+(α1/8-δ>α1/8)] 

 

 

Ψ2 [α1/4+(δ1/8-α>δ1/8)] 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σχήμα 13: Σημειογραφική καταγραφή του τρίτου γυναικείου καρτσιλαμά (2η περίπτωση) 

 

 

Πίνακας 11: Μορφότυπος του τρίτου γυναικείου καρτσιλαμά (2η περίπτωση) 

 3ος γυναικείος αντικριστός (καρτσιλαμάς),Κύπρος 

Τα χέρια στο ύψος των ώμων κρατούν συνήθως μα-

ντίλι με ανεβοκατέβασμα των χεριών πότε το δεξί 

πιο ψηλά και πότε το αριστερό 

2/4, ΑΝ/ΦΚΑ, Γ 

F 

 

Ψ1 [(δ1/8-α>δ1/8)+δ1/4] 

 

 

Ψ2 [(α1/8-δ>α1/8)+α1/4] 
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Σχήμα 14: Σημειογραφική καταγραφή του τέταρτου γυναικείου καρτσιλαμά 

 

 

Πίνακας 12: Μορφότυπος του τέταρτου γυναικείου καρτσιλαμά 

 4ος γυναικείος αντικριστός (καρτσιλαμάς), Κύπρος 

(τα χέρια στο ύψος των ώμων ανοιχτά) 

9/8 (2+2+2+3/8), ΑΝ/ΦΚΑ, Γ 

F 

 

Ψ1 [δ2/8+α2/8+δν
2/8+α3/8] 

 

 

Ψ1 [δο
2/8+αο

2/8+δο,ν
2/8+(δο)α4

3/8] 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Σχήμα 15: Σημειογραφική καταγραφή του γυναικείου συρτού 

 

 

Πίνακας 13: Μορφότυπος του γυναικείου συρτού 

 Συρτός γυναικείος, Κύπρος  

Χορεύεται από δύο γυναίκες συνήθως όπου η μια κρατάει 

την άλλη με μαντίλι συμμετέχοντας στον χορό ή αφήνοντάς 

την να αυτοσχεδιάζει και μετά αλλάζουν ρόλο. Σε κάποια 

χωριά χορεύεται και ως ομαδικός κυκλικός συρτός.  

2/4, ΖΑ/ΦΚΑ, Γ 

F 

 

W,Ψ1 [(δ1/8-α>δ1/8)+δ1/4] 

 

 

W,Ψ2 [(α1/8-δ>α1/8)+α1/4] 

 

 

  



 

 

 

Πίνακας 14: Συνοπτική παρουσίαση των ανδρικών χορών της Κύπρου 

Ανδρικοί καρτσιλαμάδες 

 Πρώτος Δεύτερος Τρίτος Τέταρτος Συρτός Ζεϊμπέκικο 

Χορογραφία 
Συγκεκριμένη χορογραφική δομή με έντονο αυτοσχε-

διασμό των δυο ανδρών 

Συγκεκριμένη χορογραφική δομή και 

αυτοσχεδιασμός του πρώτου. Οι δύο 

άνδρες εναλλάσσονται μεταξύ τους 

Συγκεκριμένη χορογραφική δομή 

με έντονο αυτοσχεδιασμό του χο-

ρευτή 

Βήματα 
Γρήγορα, εναλλασσόμενα βήματα, με ζωηρές άρσεις 

και με στηρίξεις στο πέλμα 

Γρήγορα, εναλλασσόμενα βήματα, με 

ζωηρές άρσεις και με στηρίξεις στο 

πέλμα 

Γρήγορα, εναλλασσόμενα βήματα, 

με ζωηρές άρσεις και με στηρίξεις 

στο πέλμα 

Λαβή Ελεύθερη λαβή (Ψ) 

Το Α’ μέρος έχει λαβή από τις παλάμες 

με λυγισμένους τους αγκώνες (W) και 

το Β’ μέρος ελεύθερη λαβή (Ψ) 

Ελεύθερη λαβή (Ψ) 

Χρήση χώρου Ελεύθερη χρήση χώρου 

Το Α’ μέρος κινείται σε κύκλο προς τα 

δεξιά και το Β’ μέρος έχει ελεύθερη 

χρήση χώρου 

Ελεύθερη χρήση χώρου 

Χορευτές 
Ένα ζευγάρι ανδρών χορεύει ο ένας απέναντι στον άλ-

λον 

Στο Α’ μέρος το ζευγάρι των ανδρών 

χορεύει ο ένας δίπλα στον άλλον πια-

σμένοι από την παλάμη και στο Β’ μέ-

ρος ο ένας αυτοσχεδιάζει ενώ ο άλλος 

στέκεται και περιμένει τη σειρά του 

Μόνο ένας άνδρας χορεύει 

Ρυθμός/Ρυθμικό 

σχήμα 

9/8 

(2+3+2+2/8) 

n § n n  

7/8 

(3+2+2/8) 

§ n n 

4/4 

(2+1+1/8) 

q n q q 

9/8  

(2+2+2+3/8) 

n n n § 

4/4 (2+1+1/8) 

q n q q 

9/8 (2+2+2+3/8) 

n n n § 

Ρυθμική αγωγή Μέτρια Μέτρια Γρήγορη Μέτρια Μέτρια Μέτρια 

Μουσική συνο-

δεία/Τραγούδι 
Ζυγιά με κύρια όργανα το βιολί και το λαούτο/απουσία τραγουδιού/Τσιατιστά 

Χορευτική φόρμα Ζευγαρωτή φόρμα κλειστού αυτοσχεδιασμού 
Ζευγαρωτή φόρμα κλειστού αυτοσχε-

διασμού 

Κατά μόνας φόρμα κλειστού αυτο-

σχεδιαμού 

Χορευτικές παραλλα-

γές 
Έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού 

Έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδια-

σμού 

Έντονο το στοιχείο του αυτοσχε-

διασμού 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Πίνακας 15: Συνοπτική παρουσίαση των γυναικείων χορών της Κύπρου 
Γυναικείοι Καρτσιλαμάδες 

 Πρώτος 

Δεύτερος 

Τρίτος 

Τέταρτος Συρτός 
 Α’ τρόπος Β’ τρόπος 

Α’ τρό-

πος 

Β’ 

τρό-

πος 

Χορογραφία Συγκεκριμένη χορογραφική δομή με έντονο αυτοσχεδιασμό των δυο γυναικών 
Συγκεκριμένη χορογραφική δομή και αυτοσχεδιασμός του 

πρώτου. Οι δύο άνδρες εναλλάσσονται μεταξύ τους 

Βήματα Γρήγορα, εναλλασσόμενα βήματα, με ζωηρές κινήσεις και με στηρίξεις στο πέλμα 
Γρήγορα, εναλλασσόμενα βήματα, με ζωηρές κινήσεις και 

με στηρίξεις στο πέλμα 

Λαβή 

Ελεύθερη λαβή (Ψ) 

Η κίνηση των χεριών των γυναικών παραπέμπει στις αντίστοιχες κινήσεις του πλε-

ξίματος 

Το Α’ μέρος έχει λαβή από τις παλάμες με λυγισμένους 

τους αγκώνες (W) και το Β’ μέρος ελεύθερη λαβή (Ψ). Οι 

γυναίκες πιάνονται μεταξύ τους με μαντήλι 

Χρήση χώρου Ελεύθερη χρήση χώρου 
Το Α’ μέρος κινείται σε κύκλο προς τα δεξιά και το Β’ μέ-

ρος έχει ελεύθερη χρήση χώρου 

Χορευτές Ένα ζευγάρι γυναικών χορεύει η μια απέναντι από την άλλη 

Στο Α’ μέρος το ζευγάρι των γυναικών χορεύει η μια δίπλα 

στην άλλην πιασμένες με ένα μαντήλι και στο Β’ μέρος η 

μια αυτοσχεδιάζει ενώ η άλλη στέκεται και περιμένει την 

σειρά της 

Ρυθμός/Ρυθμικό 

σχήμα 

9/8 (2+3+2+2/8) 

n § n n 

7/8 (3+2+2/8) 

§ n n 

4/4 (2+1+1/8) 

q n q q 

9/8 (2+2+2+3/8) 

n n n § 

4/4 (2+1+1/8) 

q n q q 

Ρυθμική αγωγή Μέτρια Μέτρια Μέτρια Μέτρια Μέτρια 

Μουσική συνο-

δεία/Τραγούδι 
Ζυγιά με κύρια όργανα το βιολί και το λαούτο 

Χορευτική φόρμα Ζευγαρωτή φόρμα κλειστού αυτοσχεδιασμού Ζευγαρωτή φόρμα κλειστού αυτοσχεδιασμού 

Χορευτικές πα-

ραλλαγές 
Έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού Έντονο το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού 

 

 



 

 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Ο χορός, ως το βασικό αντικείμενο της εργασίας αυτής, χρησιμοποιείται ως αναλυτικό εργαλείο για τη μελέτη 

του παραδοσιακού χορού στην Κύπρο υπό το πρίσμα του «πανγκύπριου» χορευτικού φαινομένου που διαμορ-

φώθηκε μετά την τουρκική εισβολή το 1974. Σύμφωνα με τον Αβέρωφ (1962), οι κυριότεροι κυπριακοί χοροί 

είναι οι δύο σουίτες αντικριστών χορών, ο πρώτος (1ος), δεύτερος (2ος), τρίτος (3ος), τέταρτος (4ος)και πέμπτος 

(5ος) ή ο μπάλος, που είναι γνωστοί με το όνομα Καρτσιλαμάδες. Έχοντας ως δεδομένο ότι το κύριο χαρακτη-

ριστικό στον κυπριακό χορό είναι ότι οι άντρες χορεύουν ξεχωριστά από τις γυναίκες, οι καρτσιλαμάδες διακρί-

νονται σε αντρικούς και γυναικείους, με τους άνδρες να χορεύουν επιπρόσθετα και τον χορό ζεϊμπέκικο.  

Με βάση τη σημειογραφική καταγραφή και τη δομικο-μορφολογική ανάλυση που προηγήθηκε, δομικά, οι 

χοροί των αντρών και των γυναικών μεταξύ τους έχουν ομοιότητες και διαφορές.  

Ως προς τις ομοιότητες, διαπιστώνεται ότι ο 2ος και ο 3ος αντρικός αντικρυστός καρτσιλαμάς έχουν ομοιό-

τητες με τον 2ο και ο 3ο γυναικείο αντικρυστό καρτσιλαμά. Οι ομοιότητες είναι οι εξής: 

✓ Ο 2ος και ο 3ος αντρικός καρτσιλαμάς, όπως και ο 2ος και ο 3ος γυναικείος καρτσιλαμάς στηρίζονται 

στη μορφή του «χορού στα 2». 

✓ Ο 2ος αντρικός καρτσιλαμάς, όπως και ο 2ος γυναικείος καρτσιλαμάς δομούνται πάνω σε επτάσημο 

ρυθμικό σχήμα. 

✓ Ο 3ος αντρικός καρτσιλαμάς, όπως και ο 3ος γυναικείος καρτσιλαμάς δομούνται πάνω σε δίσημο ρυθ-

μικό σχήμα. 

✓ Ο αντρικός συρτός με τον γυναικείο συρτό στηρίζονται στο δομικό σχήμα του «χορού στα δύο». 

Οι διαφορές τους είναι οι εξής: 

✓ Παρ’ όλο που ο 2ος αντρικός και ο 2ος γυναικείος έχουν το ίδιο ρυθμικό σχήμα (7/8), στον μεν αντρικό 

η ρυθμική αλληλουχία των κινήσεων είναι 3/8+2/8+2/8, ενώ στον γυναικείο οι κινήσεις χρονικά αποδί-

δονται αντίστροφα, 1/8+2/8+4/8. 

✓ Οι συρτοί μπορεί να στηρίζονται στη μορφή του «χορού στα δύο», αλλά ο ανδρικός συρτός έχει κινήσεις 

που στηρίζονται στη χρονική ακολουθία 1/4+1/8+1/8, ενώ αντίστροφα, ο γυναικείος συρτός έχει κινή-

σεις που στηρίζονται στη χρονική ακολουθία 1/8+1/8+1/4. 

Επιπρόσθετα, αν αναλυθεί κάθε κατηγορία ξεχωριστά (ανδρικοί και γυναικείοι χοροί), τότε πάλι διαπιστώ-

νονται ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους με βάση τη δομική και μορφολογική ανάλυσή τους ως εξής:  

✓ Ο 1ος αντρικός καρτσιλαμάς με τον 4ο αντρικό καρτσιλαμά έχουν την ίδια δομή. Στηρίζονται στη διπλή 

επανάληψη της μετακίνησης (δ+α), με εννιάσημο ρυθμικό σχήμα (9/8). Η διαφορά μεταξύ τους είναι 

πως στον μεν 1ο αντρικό καρτσιλαμά οι κινήσεις αποδίδονται με χρονική αλληλουχία 2+3+2+2, στο δε 

4ο οι κινήσεις αποδίδονται με χρονική ακολουθία 2+2+2+3. 

✓ Ο 2ος με τον 3ο αντρικό καρτσιλαμά στηρίζονται στη μορφή του «χορού στα δύο», με τη διαφορά πως 

ο 2ος αντρικός καρτσιλαμάς δομείται σε επτάσημο ρυθμικό σχήμα (7/8), ενώ ο 3ος αντρικός καρτσιλα-

μάς δομείται σε δίσημο ρυθμικό σχήμα. 

✓ Αντίστοιχα, ο 1ος γυναικείος καρτσιλαμάς με τον 4ο γυναικείο καρτσιλαμά έχουν την ίδια δομή. Στη-

ρίζονται στη διπλή επανάληψη της μετακίνησης (δ+α), στην οποία την πρώτη φορά το αριστερό πόδι 

(α) κινείται πίσω και τη δεύτερη φορά μπροστά από το δεξί. Έχουν ακριβώς το ίδιο ρυθμικό σχήμα 

(9/8), με ακριβώς την ίδια χρονική ακολουθία στις κινήσεις μέσα στη χορευτική φράση (2+2+2+3). 

✓ Ο 2ος γυναικείος καρτσιλαμάς με τον 3ο γυναικείο καρτσιλαμά έχουν την ίδια δομή, στηρίζονται στη 

μορφή του «χορού στα δύο». Στον μεν όμως 2ο γυναικείο καρτσιλαμά έχουμε επτάσημο ρυθμικό σχήμα 

(7/8), με χρονική ακολουθία των κινήσεων 1/8+2/8+4/8 μέσα στο κινητικό μοτίβο, ενώ στον 3ο γυναι-

κείο καρτσιλαμά έχουμε δίσημο ρυθμικό σχήμα με χρονική ακολουθία των κινήσεων 1/4+1/8+1/8 ή 

1/8+1/8+1/4 μέσα στο κινητικό μοτίβο. 

Καταληκτικά, μέσα από την παραπάνω παρουσίαση των κυπριακών χορών, η οποία προκύπτει από τη ση-

μειογραφική καταγραφή και τη μορφολογική ανάλυσή τους, συμπεραίνεται πως οι κυπριακοί χοροί δομούνται 



 

 

με συγκεκριμένους τρόπους, μέσα από συγκεκριμένα κινητικά μοτίβα. Πιο συγκεκριμένα, συμπεραίνεται 

πως, είτε πρόκειται για αντρικούς είτε για γυναικείους χορούς, η μορφή τους στηρίζεται είτε στο μοτίβο της 

διπλής εναλλαγής της μετακίνησης (δ+α) που συνιστά μέρος του βασικού δομικού σχήματος του «χορού στα 

τρία», όπως είναι ο 1ος και 4ος αντρικός καρτσιλαμάς και ο 1ος και 4ος γυναικείος καρτσιλαμάς, είτε στη μορφή 

του «χορού στα δύο», η οποία βρίσκεται σε επτάσημο ρυθμικό σχήμα (2ος αντρικός καρτσιλαμάς, 2ος γυναι-

κείος καρτσιλαμάς), είτε σε δίσημο ρυθμικό σχήμα (3ος αντρικός καρτσιλαμάς, 3ος γυναικείος καρτσιλαμάς και 

όλα τα συρτά), τα οποία διαφοροποιούνται κάθε φορά στη χρονική αλληλουχία των κινήσεων. Τα παραπάνω 

συμβάλλουν στο να κατηγοριοποιήσουμε τους χορούς της Κύπρου και να κατανοήσουμε ότι προκύπτουν από 

συγκεκριμένα κοινά μοτίβα με διαφοροποιήσεις ανά χορό. Παράλληλα, μέσα από την ταξινόμηση αυτή, διευ-

κολύνεται η διδασκαλία τους πια σήμερα. 
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