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ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΖΟΥ 
Ερευνήτρια λαογραφίας- Καθηγήτρια χορού 

 
Χορός και φορεσιά στα Μεσόγεια Αττικής 

 
Με την εγκαταστασή τους εκτός από την γλώσσα (μιλούσαν Αρβανίτικα, Ελληνικά και λίγα 

Ιταλικά.) έφεραν μαζί τους την κουλτούρα τους την νοοτροπία τις ηθικές αξίες και αντιλήψεις 
τις επιθυμίες ελπίδες φόβους και όλα τους τα πολιτιστικά  ΤΡΑΓΟΥΔΙ, ΧΟΡΟ, ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΦΟΡΕΣΙΑ. 

Επτά είναι οι Δήμοι και οι κοινότητες που συγκροτούν αυτό πού λέμε ΜΕΣΟΓΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
Είναι το Λιόπεσι (σημερινή ονομαζόμενη Παιανία) τα Καλύβια, η Κερατέα, το Κορωπί, ο 
Κουβαράς όπου και εγώ εκεί διαμένω το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα. 

Επρόκειτο για καθαρά αγροτική περιοχή με χαρακτήρα γεωργικό και το κάθε χωριό τα ίδια 
προιόντα με αμπέλια ελιές και λίγα κυρίως οικόσιτα ζώα κατσίκια προβατίνες πουλερικά.  

Τα βασικά μουσικά όργανα πού συνόδευαν τους χορούς ήταν η πίπιζα ή ζουρνάς  η 
καραμούζα το νταούλι και η λύρα στο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ όπου η οικογένεια που είχε τον 
τελευταίο λυράρη ονομάσθηκε λύρας. 

Η επικοινωνία με τα νησιά και τον άλλο τον ηπειρωτικό κόσμο έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο 
στην αλλαγή των μουσικών οργάνων. Το βιολί το σαντούρι και το κλαρίνο αντικατέστησαν 
την πίπιζα και το Λαούτο. Τα όργανα δεν στέκονταν ποτέ μακριά αλλά πάντοτε στο κέντρο του 
εσωτερικού χώρου που σχηματίζεται από τον κύκλο. Τα τραγούδια που έπαιζαν και 
τραγουδούσαν οι κομπανίες δεν ήταν αποκλειστικά τοπικά Μεσογείτικα, γρήγορα 
προστέθηκαν νησιώτικα και μικρασιάτικα. 

Ο χορός γινότανε στην πλατεία του χωριού ή το αλώνι. Ο ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ή ΓΙΟΡΤΙΝΟΣ 
χορός χορεύονταν στην πλατεία του χωριού ή το αλώνι μόνο από γυναίκες όπου θεατές ήταν 
γιαγιάδες, μητέρες και επίσης νέοι του χωριού αρκετοί από τους οποίους είχαν ιδιαίτερο λόγο 
να παρίστανται να καμαρώσουν τις εκλεκτές της καρδιάς τους καθώς εκείνες θα μπορούσανε 
να χαρούν την παρουσία τους που θεωρείτο ανανέωση ερωτικής πίστης. Ο ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΟΣ  
είχε μια τάξη ένα τυπικό το οποίο έπρεπε να τηρηθεί για την ευπρέπεια της διασκέδασης. 

Η έναρξη του χορού γινότανε συνήθως με πρώτη την παντρεμένη γυναίκα που ήξερε τους 
χορευτικούς κανόνες Πριν σημειωθούν τα πρώτα βήματα και αρχίσει, αυτή πρώτη το 
τραγούδι, έριχνε μια ματιά σε όλες  τις παράτηρούσε μία- μία αυτές την βλέπανε και την 
πρόσεχαν. Όταν έβλεπε ότι όλα ήταν τέλεια έστρεφε το κεφάλι της  προς τον κόσμο γύρω, σαν 
να τον χαιρετούσε, και άρχιζε με το πρώτο στιχάκι που ήταν πάντοτε το ίδιο . Τα  τραγούδια 
της κάθε μιας ήτανε στιχάκια που δεν μπορούσαν να είναι περισσότερα από έξι επτά 
Τραγουδούσε μόνη της πρώτα και ακολουθούσαν όλες οι άλλες μαζί το δικό της στιχάκι. Τα 
στιχάκια αυτά ήτανε δικά της προετοιμασμένα ή από κάποια γιαγιά «μαστόρισσα». Την 
ονόμαζαν «ΚΡΙΕ» Δηλ.  ή κεφαλί του χορού. 

Σε όλα σχεδόν τα χωριά της ΑΤΤΙΚΗΣ ήτανε έθιμο να ντύνονταν τις ΚΥΡΙΑΚΕΣ και τις 
γιορτές όλοι με τα καλά τους και να πηγαίνουν όλοι μετά την εκκλησία στο αλώνι. Εκεί έπαιζαν 
τα όργανα, τα τούμπανα και χώρια οι άντρες από τις γυναίκες στήναν μεγάλο χορό. 

Στον χορό η πρώτη περιοριζόταν μάλλον σε μια αλλαγή της θέσης της πηγαίνοντας στα 
πλάγια στρεφόμενη δηλ. προς την δεύτερη η οποία την κρατούσε από το χέρι και σπανιότερα 
με ένα μαντηλάκι. Έφερνε ακόμη ωραίες μεγαλοπρεπείς βόλτες αλλά ήταν προσεκτική να μην 
σηκώσει ψηλά το χέρι της. 

Αντιθέτως δεν έμενε μέσα στα τόσο αυστηρά πλαίσια ο πρώτος του χορού. Έκανε όσα 
μπορούσε περισσότερα όχι όμως όταν χόρευε κάποια γυναίκα. Τότε ήταν προσεκτικός. Έδινε 
φυσικά έναν άλλο τόνο στον χορό αλλά πάντα περιόριζε την ευλυγισία του την δυνατοτητά 
του να κάνει όσα τσακίσματα ήθελε προσέχοντας να μην θίξει με κανένα τρόπο την γυναίκα 
που χόρευε. 
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Οι ΜΕΣΟΓΕΙΤΕΣ  και γενικά όλοι οι ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ του ελλαδικού χώρου τα πρώτα χορευτικά 
μαθήματα τα έπαιρναν .τα μικρά αρβανιτόπουλα με τα μάτια. Το τραγούδι, η μελωδία, ο χορός 
τα ..μικρά παιδιά θεωρούσαν μέρος της ζωής τους.. Λίγο αργότερα έμπαινε στα παιχνίδια τους 
σαν πρώτη πρακτική εφαρμογή των όσων είχαν δεί και παρακολουθήσει. Έτσι μεταδίδονταν ο 
χορός από γενειά σε γενειά. Εβλεπες τις γριές να παρεμβαίνουν στο χορό παιχνίδι των μικρών 
κοριτσιών στο πως θα πιάνονται πως θα ξεκόβουν πώς θα μπαίνουν. Έτσι εξηγείται το 
γεγονός ότι δεν υπήρξε ποτέ αρβανίτης ή αρβανίτισσα  που να μην ήταν τέλειοι χορευτές και 
να επιδεικνύουν τις  ικανοτητές  τους. Δάσκαλος που να διδάσκει δεν υπήρξε ποτέ. Τα αγόρια 
γίνονταν ΄δασκαλοι ο ένας στον άλλον  

Πολλες φορές οι νέοι χρησιμοποιούσαν σαν πρότυπο κάποιον ονομαστό συγχωριανό τους 
χορευτή και προσπαθούσαν να τον αντιγράψουν. 

(ΝΤΙ Ε ΟΥΡΩΝ ΕΔΕ ΚΙΝΤΟΝ=ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΕΥΧΕΤΑΙ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΧΟΡΕΥΕΙ.) 
Είχε επικρατήσει να θεωρούν προτερήματα του γαμπρού όταν ήξερε να εύχεται να 

τραγουδαει και να  χορεύει. Ο χορός βρισκότανε μάσα στο πετσί των Αρβανιτών. Πρέπει να 
τονίσουμε ότι δούλευαν σκληρά ολόκληρη μέρα τραγουδούσαν δουλεύοντας και χόρευαν τόσο 
κατά το μεσημεριανό διάλειμμα της δουλειάς όσο και όταν σχόλαγαν. 

Για το είδος του χορού που προτιμούσαν οι Μεσογείτες  κανείς δεν έχει να αναφέρει μεγάλη 
ποικιλία  1)Ο κοινός και πανελλήνια γνωστός Καλαματιανός που θεωρούνταν και χορός του 
γάμου. 2)το Καγκέλι, 3)ο Αντικριστός, 4)ο Συρτός, 5) ο Χασάπικος, 6)ο Μπάλλος, 7)ο 
Ζειμπέκικος (χορεύονταν μόνο από άντρες 8)ο Χειμαριώτικος ή Γεροντικός.(χορεύονταν μόνο 
από ηλικιωμένους ήταν ένας απλός αργός Καλαματιανός.) 9)ο Τσάμικος, 10) Τελετουργικός 
χορός γάμου που δεν χορεύεται πια. Είχε ένα ρυθμικό περπάτημα χωρίς μελωδία. Η πεθερά 
έπαιρνε την νύφη από το χέρι έφερνε τρείς γύρους έξω από το σπίτι. Κάθε φορά που τελείωνε 
ένας γύρος σταματούσε η πεθερά χτυπώντας αυστηρά το πόδι της με δύναμη στην γη και 
έλεγε αυστηρά «θα με ακούς νύφη υποτακτικά». Η νύφη υποτακτικά απαντούσε θα σε ακούω 
μάνα. Εκτός από αυτούς τους χορούς που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε περιστασιακούς οι  
Αρβανίτες είχαν και τους επίσημους χορούς δηλ. αυτοί που γίνονταν με την ευκαιρία κάποιου 
γεγονότος (γάμος, αρραβώνας, βαπτίσια, εορτές.) 

Η ΦΟΡΕΣΙΑ ενώ είναι έξω από το χορευτικό μέρος παίζει σημαντικό ρόλο. Είναι λάθος να 
μιλάμε για φορεσιά ΑΤΤΙΚΗΣ αφού η κάθε Μεσογείτικη  φορεσιά διαφέρει έστω και ελάχιστα 
από χωριό σε χωριό. Οι Μεσογείτικες φορεσιές διακρίνονται στην καθημερινή  και την νυφική 
ή γιορτινή της πρώτης και της δεύτερης κοινωνικής τάξης. Το κάλυμα του κεφαλιού είναι 
σημαντικότατο μέρος της αρβανίτικης φορεσιάς γενικότερα.  

Πρώτα βάζουν ένα κροκωτό τσεμπέρι για να στέκεται ωραία το μαντήλι επάνω από το 
τσεμπέρι ένα λουλουδάτο λεπτό μαντήλι επάνω από το μαντήλι έπεφτε η μπόλια. Ή ΧΡΥΣΗ 
ΣΚΕΠΗ.Ήταν αραχνωύφαντη μεταξωτή περνούσε και αυτή σταυρωτά κάτω από το σαγόνι 
αλλά οι άκρες έπεφταν πλούσια πίσω με πολύ φαρδιά χρυσή ή μεταξωτή δαντέλα,  όπου και 
στερεώνονταν με ωραίες καρφίτσες –κοσμήματα. ΤΟ ΞΕΛΙΤΣΙ είναι χρυσό με πολύχρωμες 
πέτρες και γύρω-γύρω φλουριά που πέφτουν στο μέτωπο. Το Μεσογείτικο σε σχέση με το 
Μενιδιάτικο είναι διαφορετικό.  Το Μεσογείτικο μοιάζει πάρα πολύ με το επάνω μέρος του 
γιορντανιού. Αποτελείτε από πολλά μακρόστενα κομμάτια ομοιόμορφα που ενώνονται σε ένα 
σύνολο με μικρά σπειροειδή κρικάκια. Καρφώνεται στο τσεμπέρι με μικρούς γάντζους στα δύο 
πλάγια.  

Κάποια διαφορά στο ύψος του κεφαλιού και μετώπου υπάρχει από χωριό σε χωριό. 
 
1) ΤΟ ΜΙΣΟΦΟΡΙ. Όπως λέγεται το εσωτερικό πουκάμισο ήταν ίδιο σε όλες τις φορεσιές, 

από μαλλομπάμπακο ύφασμα και στο ίδιο σχήμα με το πουκάμισο. 
 
2) ΤΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ Η ΚΑΜΙΣΙ (ΚΕΜΙΣ). Φοριέται από πάνω και η ονομασία του 

καθορίζεται από την χρήση και τον πλούτο του κεντήματος. Το πουκάμισο είναι ξεμανίκωτο 
είναι από χοντρό ύφασμα είναι φαρδύ με λόξες στα πλάγια και πέφτει σαν ράσο σκεπάζοντας 
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τα πόδια μέχρι κάτω από τον αστράγαλο. Ανάλογα με τις περιστάσεις και την ηλικία έχει 
άλλοτε πλατύτερο και άλλοτε στενότερο κέντημα στον ποδόγυρο. Όσο πιο απλό και στενό 
είναι το κέντημα τόσο πιο δεύτερο είναι το πουκάμισο. Τα δευτερότερα  πουκάμισα τα 
κεντούσαν μόνες τους οι γυναίκες ενώ τα καλά τα γιορτινά και νυφικά ειδικές κεντήστρες «οι 
μαίστρες». Τα κεντήματα τα λαγούρια έχουν κεντημένες και τις δύο όψεις του υφάσματος. Τα 
θεματά τους είναι όλα γεωμετρικά, τετράγωνα, τρίγωνα, εφαπτόμενοι  ρόμβοι μαιανδροειδή. 

 
3) Ο ΤΖΑΚΟΣ Η ΤΟ ΖΙΠΟΥΝΙ. Είναι ο μπούστος που συγκρατεί τα μανίκια. Είναι πολύ 

κοντός από βαμβακερό ύφασμα αποτελείται από το κορμί που κουμπώνει κάτω από το 
στήθος, το συγκρατεί και το σφίγγει. Έχει διπλά μανίκια τα πανωμάνικα (τα ολοκέντητα 
μανίκια που φθάνουν έως τον αγκώνα) και τά κατωμάνικα (είναι πρόσθετα μανίκια που 
ράβονται κάτω από τα μανίκια του τζάκου και συγκρατούνται από αυτά.)Οι νυφικοί τζάκοι 
είναι πολλές φορές πιο πλούσια κεντημένοι με χρυσή κλωστή. 

 
4) ΤΟ ΚΕΝΤΗΣΤΟ ΣΙΓΚΟΥΝΙ Η ΓΚΟΥΝΑ (ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ ΛΕΞΗ.) Τα ράβουν από άσπρο 

ολόμαλλο πανί που υφαίνουν οι γυναίκες και το λένε «σαγιάκι της ντριστέλλας» γιατί το 
κατεργάζονται στην νεροτριβή όπου πήζει ψήνεται και γίνεται χοντρό και πηχτό. Το σιγκούνι 
της Αττικής ραμμένο και κεντημένο στο χέρι είναι από τα αρχαικότερα που συναντάμε στις 
ελληνικές φορεσιές. Την θέση της σιγκούνας πήραν αργότερα οι Γρίζοι (τα άσπρα  σιγκούνια.) 

 
5) Η ΓΡΙΖΑ Η ΓΡΙΖΟΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ. Είναι τα δύο νυφικά σιγκούνια που φορούσαν το ένα 

πάνω από το άλλο. Αυτό που μπαίνει πρώτο είναι από άσπρο υφαντό σαγιάκι ενώ το 
εξωτερικό από άσπρο μάλλινο ρούχο. Γι’  αυτό ονομάζονται και ρούχα. 

 
6) Η ΓΡΙΚΑ Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕΤΑΞΩΤΗ ΤΡΑΧΗΛΙΑ. Φοριέται πάνω από τον τζάκο αλλά μόνο 

με την νυφιάτικη και τις σχολιάτικες φορεσιές. Φτάνει ως κάτω από την μέση σκεπάζοντας 
ολόκληρο το στήθος έχει γιακαδάκι από όπου στεραιώνεται το γιορντάνι το μικρό και είναι 
ολόκληρη στολισμένη με δαντέλες. 

 
7) Η ΠΟΔΙΑ. Το μήκος της ποδιάς καθοριζότανε από το μήκος που είχε το φούντι. 

Οπωσδήποτε δεν ήταν εντυπωσιακή και τούτο ασφαλώς να μην παρουσιάζεται τελικά 
αντιαισθητικό θέαμα με το παραφόρτωμα του κεντήματος μια και όλα τα άλλα τεμάχια ήταν 
πολύ κεντημένα.  

ΤΟ ΜΠΡΕΖΕΚΟΥΚΙ Η ΜΠΡΕΖΙ. Είναι  το κόκκινο μεταξωτό ζωνάρι έως τρείς πήχες μακρύ. Το 
ύφαιναν μόνες τους  από ψιλογνεσμένο μαλλί βαμμένο κόκκινο κρεμεζί. Το τύλιγαν γύρω από 
την μέση. Οι πλουσιότερες όμως και κυρίως όταν η στολή ήταν χρυσή το μπρέζι το είχαν και 
αυτό χρυσοΰφαντο. Ήταν αγορασμένο από τον γυρολόγο ή πραματάρη που το έφερνε από το 
ΆΓΙΟΝ  ΌΡΟΣ. 

 
ΞΟΥΛΙΑ. Ένα κομμάτι κόκκινο πανί είναι μονοκόμματη στο επάνω μέρος του κεφαλιού. 

Έπανω στο ύφασμα έραβαν σειρήτια  από το πίσω μέρος του σημείου των αυτιών και κυκλικά 
επάνω στα οποία στερέωναν με κλωστή τα νομίσματα. Η αξία των νομισμάτων ήταν ανάλογη 
με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας Υπήρχαν δύο ξούλιες. Η μία με τους παράδες για 
καθημερινή και η καλή με νομίσματα αξίας. 

Οι γυναίκες της ΑΤΤΙΚΗΣ χτενιζόντουσταν κάνοντας τα μαλλιά τους δύο κοτσίδες (κοτσίδε 
ΔΡΑΓΚΟΛΙΕ=ΑΡΒΑΝΙΤΙΚΗ κοτσίδα σαν δενδρογαλή που τα έδεναν με μια καρφίτσα και 
έκαναν σαν μία που έπεφταν πλούσια στην πλάτη. 

ΚΑΛΤΣΕΣ. Τα τσουράπε (Αρβανίτικη φράση = κάλτσες που ήταν άσπρες βαμβακερές.) 
ΖΑΓΡΕΣ. Χοντρά καθημερινά παππούτσια της δουλειάς από βιδέλο σπάνια έμεναν 

ξυπόλυτες. Τα καλίκια με το χρυσάφι είναι τα καλοκαιρινά παππούτσια της νύφης είναι 
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κεντημένα με χρυσό κορδονάκι πάνω σε πράσινο, κόκκινο, ή βυσσινί βελούδο. Τα λουστρίνια 
είναι τα χειμωνιάτικα παππούτσια της νύφης. 

ΜΠΕΖΕΛΙΚΙΑ Η ΜΠΕΛΕΖΙΚΙΑ. Είναι τα βραχιόλια που στόλιζαν δυό 
- δύο μαζί τα χέρια των γυναικών.  Ήταν πέντε ως  δεκαπέντε κομμάτια αλυσίδες ασημένιες 

ή επιχρυσωμένες φάρδος ένα πόντο η κάθε μία Οι δύο τους άκρες ήταν κολλημένες σε δυο 
ασημένιες πλάκες με σχέδια όπως τριαντάφυλλα, ροζέτες που όταν τις φόραγαν ενώνονταν με 
ένα λεπτό και ομορφοφτιαγμένο συρτάκι. Η νύφη φόραγε άφθονα δακτυλίδια  μαζί με την 
βέρα που ήταν δώρα του γαμπρού και των συγγενών. 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΟΡΝΤΑΝΙ. Είναι ένα παλιό παραδοσιακό νυφικό στολίδι που στόλιζε το 
στήθος ως τη μέση. Είναι ένα διχτυωτό πλέγμα άλλοτε μικρότερο άλλοτε μεγαλύτερο από 
πολύχρωμες και συνηθέστερα χρυσές ή ασημένιες χάντρες. Μοιάζει με δίχτυ και θυμίζει αρχαίο 
θώρακα. Στις  δύο πλευρές και στο κάτω μέρος έραβαν μια- δύο σειρές ασημένια γρόσια όπου 
κρεμούσαν σειρές τα νομίσματα ο γαμπρός και οι συγγενείς. 

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΓΙΟΡΝΤΑΝΙ. Είναι το κόσμημα του λαιμού που έχει δώδεκα έως δεκαεννιά 
ασημένια κομμάτια. Από κάθε κομμάτι κρέμεται ένα φλουρί και πολλά έχουν στην μέση έναν 
σταυρό. 

Σκοπός της φορεσιάς ήταν να παρουσιάζει ίσια κορμοστασιά, αυτοπεποίθηση και αγέρωχο 
ύφος. Γινότανε υπερβολική χρήση χρυσαφιού και ασημιού. Ο Λόγος ήταν να παρουσιάζεται 
ένα πλούσιο άτομο που είχε βάλει το χρυσάφι να το υπηρετεί σαν στολισμός και όχι σαν 
μοναδικό μέσο ικανοποίησης των βιοτικών αναγκών. Η φορεσιά «έκοβε» το στένεμα του 
λαιμού πρόσθετε λίγο ύψος ακόμα πάνω από το κεφάλι, εξαφάνιζε σχεδόν τις προς τα έξω 
καμπύλες του στήθους, της κοιλιάς και των γοφών. 

Μεγάλη σημασία απεδίδετο στον ήχο της φορεσιάς. Έπρεπε να «μιλάει» να ηχεί η φορεσιά. 
Με το περπάτημα ηχούσαν τα χρυσά φλουριά που χτυπούσαν μεταξύ τους στο ρυθμό του 
βηματισμού. Με το χορό τραγουδούσαν τα χρυσά φλουριά και το μεταξωτό μισοφόρι 
πρόσθετε στην όλη ηχητική αρμονία.  

Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να σημειώσω ότι όλος αυτός ο κόσμος ακολουθούσε την 
παράδοση. Το ότι είμαστε απόγονοι των Αρβανιτών δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Το 
φωνάζει η γλώσσα μας, τα επωνυμά μας, τα τοπωνύμια μας, οι φορεσιές των παππούδων και 
των γιαγιάδων μας, περισσότερο ο πατριωτισμός η πίστη στην Ορθοδοξία και η παλληκαριά 
μας. Επίσης, Είμαστε τυχεροί που υπάρχουν οι διάφοροι σύλλογοι που διδάσκουν τους 
ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, τα διάφορα ήθη και έθιμα  που υπάρχουν ακόμη δείχνουν 
ότι συνεχίζεται η παράδοση.  Φυσικά, η κάθε εποχή έχει τα δικά της γνωρίσματα.  

Χρειάζεται  όμως κάπου-κάπου να στρέφουμε το βλέμμα μας προς τα πίσω να δούμε το 
δρόμο που περπατήσαμε για να φθάσουμε στο σήμερα. 

 

  


