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1. Διζαγωγικά 

 

Κάζε πεξηνρή ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ (θνηλόηεηα, δήκνο, λνκόο, πεξηθέξεηα ή 

ηδηαίηεξεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο), εκθαλίδεη ρνξνύο πνπ από πεξηνρή ζε πεξηνρή ή 

αλά θνηλόηεηα απνδίδνληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Τέηνηα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ 

πνιιά, όπσο π.ρ. ηα ‘ηζάκηθα’ ζηελ Ήπεηξν, ηα ‘δσλαξάδηθα’ θαη νη ‘κπατληνύζθεο’ 

ζηε Θξάθε, ηα ‘ζπξηά’ ζηηο Κπθιάδεο, νη ‘ζνύζηεο’ ζηα Γσδεθάλεζα, θ.ά. Έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα είλαη θαη ν ρνξόο «Καξαγθνύλα» ζηελ πεξίπησζε ηεο Θεζζαιίαο, 

ν νπνίνο απνδίδεηαη δηαθνξεηηθά αλά πεξηνρή ή αλά θνηλόηεηα. 

Ο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη δηηηόο: 

α) αθελόο, είλαη ε δνκν-κνξθνινγηθή αλάιπζε ηνπ ρνξνύ «Καξαγθνύλα», 

όπσο ρνξεύεηαη ζηελ θνηλόηεηα ηεο Μαγνύιαο Καξδίηζαο, ζε παξάιιειε αλάγλσζε 

κε ηα ηνπηθά ζπκθξαδόκελα. 

β) αθεηέξνπ, είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο κνξθήο ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ήδε 

θαηαγεγξακκέλεο κνξθέο ηνπ -από άιινπο κειεηεηέο- από ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 

Καξδίηζαο.   

Δηδηθόηεξα, κέζσ ηεο ζεκεηνγξαθηθήο θαηαγξαθήο θαη ηεο δνκν-

κνξθνινγηθήο αλάιπζεο επηρεηξείηαη ε δηεξεύλεζε ηεο δνκηθήο ζύζηαζεο ηνπ ρνξνύ 

«Καξαγθνύλα», όπσο ρνξεύεηαη ζηελ θνηλόηεηα ηεο Μαγνύιαο Καξδίηζαο. Δλώ, 

κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο κεζόδνπ επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ησλ κνξθν-ζπληαθηηθώλ 

νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ ησλ πνηθίισλ εθθάλζεσλ ηνπ ρνξνύ, όπσο 

ρνξεύεηαη ηόζν ζηελ θνηλόηεηα ηεο Μαγνύιαο όζν θαη ζηηο πνηθίιεο θνηλόηεηεο ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Καξδίηζαο.   

Ζ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο 

εζλνγξαθηθήο έξεπλαο θαη πξνέξρεηαη από πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο 

(Buckland, 1999; Crang, & Cook, 2007; Robson, 2007; Sklar, 1991, Γθέθνπ-

Μαδηαλνύ, 1999; Λπδάθε, 2001). Οη πξσηνγελείο πεγέο αθνξνύλ ζηα δεδνκέλα πνπ 



πξνέξρνληαη από ηελ επηηόπηα έξεπλα κε ηε κνξθή ηεο ζπλέληεπμεο (εξσηήζεηο 

αλνηθηνύ ηύπνπ γηα εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε & ειεύζεξε ζπλέληεπμε) θαη ηεο 

ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο κε παξάιιειε καγλεηνθώλεζε θαη βηληενζθόπεζε ησλ 

θαηνίθσλ ηεο πξναλαθεξζείζαο θνηλόηεηαο. Οη δεπηεξνγελείο πεγέο αλαθέξνληαη 

ζηελ αλαζθόπεζε θαη ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο θαη ζηεξίρζεθε ζηηο 

αξρέο ηεο αξρεηαθήο εζλνγξαθηθήο (Γθέθνπ-Μαδηαλνύ, 1999) θαη ηζηνξηθήο έξεπλαο 

(Adshead  & Layton  ([1983]1988).  

Γηα ηελ αλάιπζε ηεο κνξθήο ηνπ ρνξνύ ρξεζηκνπνηείηαη ην δνκν-

κνξθνινγηθό κνληέιν (Τπξνβνιά, 1994, 2001, 2010), ελώ γηα ηε ζεκεηνγξαθηθή ηνπ 

θαηαγξαθή ην ζεκεηνγξαθηθό ζύζηεκα Laban (Bartenieff, 1984; Benesh, & Benesh, 

1977; Farnell, 1999; Hutchinshon-Guest, 1984; Johnson-Jones, 1999; Lange, 1976; 

Page, 1996; van Zile, 1985/1986; van Zile, 1999; Κνπηζνύκπα, 2005). Γηα ηε 

ζύγθξηζε κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ ηνπ ρνξνύ «Καξαγθνύλα» ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζπγθξηηηθή κέζνδνο κέζσ ηεο νπνίαο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα απνθαιπθζνύλ θαη λα 

παξαβιεζνύλ νη ηπρόλ νκνηόηεηεο ή δηαθνξέο κεηαμύ ησλ πνηθίισλ κνξθώλ ηνπ 

(Tyrovola, 2008; Τπξνβνιά, 1994; Τπξνβνιά, 2001; Τπξνβνιά, 2013). 

Από ηελ αλάιπζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αλακέλεηαη λα 

πξνθύςνπλ δηαθνξέο κεηαμύ ησλ πνηθίισλ κνξθώλ ηνπ ρνξνύ «Καξαγθνύλα». Καηά 

ζπλέπεηα, αλακέλεηαη λα αλαδεηρζεί θαη ν μερσξηζηόο ηξόπνο δόκεζεο ηνπ ρνξνύ 

ζηελ θνηλόηεηα ηεο Μαγνύιαο.   

 

2. Δθνογραθικά δεδομένα 

2.1. Η κοινόηηηα ηης Μαγούλας 

 

Ζ θνηλόηεηα ηεο Μαγνύιαο βξίζθεηαη ζηελ πεδηλή Καξδίηζα. Παιαηόηεξα αλήθε ζην 

δήκν Πακίζνπ. Σήκεξα, κε ηελ πξόζθαηε αλαδηακόξθσζε ησλ δήκσλ (πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο), αλήθεη πιένλ ζην δήκν Μνπδαθίνπ. Από ηελ πιεπξά ηεο Καξδίηζαο 

ζπλνξεύεη κε ηηο θνηλόηεηεο Αγλαληεξό, Κξαλέα (Κξαληά), Λαδαξίλα, Μαγνπιίηζα 

θαη Παιαηνρώξη, ελώ από ηελ πιεπξά ησλ Τξηθάισλ ζπλνξεύεη κε ηα Μεγάια 

Καιύβηα θαη απέρεη 17 ρηιηόκεηξα από ηελ πόιε ηεο Καξδίηζαο. Τν όλνκα ηεο 

(Μαγνύια) ην νθείιεη ζην ιόθν πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο θνηλόηεηαο 

(Γεκόπνπινο, 2012:129). Μαγνύια ζηελ ηνπηθή δηάιεθην ιέγεηαη ν ιόθνο, ην ύςσκα 

πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ πεδηλή πεξηνρή. Σηελ θνξπθή ηνπ ιόθνπ βξίζθεηαη ε 

εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Ζ Μαγνύια έρεη πςόκεηξν 100 κέηξα θαη αξηζκεί 



1005 θαηνίθνπο. Οη θάηνηθνη ηεο θνηλόηεηαο είλαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο 

Καξαγθνύλεδεο κε ειάρηζηεο πξνζκείμεηο (Γεκόπνπινο, 2012:129). Οη θάηνηθνη 

αζρνινύληαλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά κε γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εξγαζίεο, 

γεγνλόο ην νπνίν ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα, θαζώο ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο 

(θάκπνο, πεδηάδα) ηνπο επηηξέπεη λα αζρνιεζνύλ κε ηέηνηνπ είδνπο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (Γεκόπνπινο, 2012:130). 

 

2.2.  Ο τορός «Καραγκούνα»  

 

Όπσο ζε όιεο ηηο θαξαγθνύληθεο θνηλόηεηεο, έηζη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλόηεηα, ν 

ρνξόο «Καξαγθνύλα» απνηειεί ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ ηνπηθνύ ρνξεπηηθνύ ξεπεξηνξίνπ 

αιιά θαη ηεο ηνπηθήο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο. Σύκθσλα κε ηνπο θαηνίθνπο 

ρνξεπόηαλ ζε όιεο ηηο εζηκηθέο πεξηζηάζεηο θαη απνηεινύζε έλαλ από ηνπο 

βαζηθόηεξνπο ρνξνύο ηνπ ρνξεπηηθνύ ξεπεξηνξίνπ. Αλαιπηηθόηεξα:  

Περίοδος Αποκριών: Ζ «Καξαγθνύλα» ρνξεπόηαλ ηελ πεξίνδν ησλ 

Απνθξηώλ (από ηελ εκέξα ησλ Φώησλ έσο ηελ Κπξηαθή ησλ Απνθξηώλ), αθνύ 

ηειείσλαλ νη γπλαίθεο ην ρνξό θαη ην ηξαγνύδη ησλ απνθξηάηηθσλ ηξαγνπδηώλ, ην 

ιεγόκελν ζεξγηάλη ηεο πεξηόδνπ απηήο (από ηελ εκέξα ησλ Φώησλ σο ηελ Κπξηαθή 

ησλ Απνθξηώλ). Γειαδή, κεηά ηε ιήμε ησλ ηξαγνπδηώλ θαη ησλ ρνξώλ -πνπ 

ρνξεύνληαλ ηξαγνπδηζηά ρσξίο ηε ζπλνδεία κνπζηθώλ νξγάλσλ- ρνξεύνληαλ θαη 

άιινη ρνξνί, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ν ρνξόο «Καξαγθνύλα». Όπσο αλαθέξνπλ 

νη ληόπηνη, «…ρνξεύαλ ηα απνθξηάηηθα θαη κεηά ζπλερίδαλ κε άιια ηξαγνύδηα, δελ 

ρνξεύαλ όιν η’ απνθξηάηηθα.  Σ’ απνθξηάηηθα πξώηα, ηειεηώλαλ ηα απνθξηάηηθα θαη 

κεηά θάλαλ’ γιέληη θαλνληθά…». Τελ «Καξαγθνύλα» ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηελ 

‘ηξαγνπδνύζαλ’, θαζώο δελ ππήξραλ κνπζηθά όξγαλα.  

Περίοδος Πάζτα: Απηό αθξηβώο ζπλέβαηλε θαη ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα. 

Ξεθηλνύζαλ ην παζραιηλό ζεξγηάλη, ζην νπνίν ρόξεπαλ ηξαγνπδώληαο ρσξίο ηε 

ζπλνδεία κνπζηθώλ νξγάλσλ.  Μεηά ην ζεξγηάλη αθνινπζνύζαλ θαη άιινη ρνξνί, από 

ηνπο νπνίνπο δελ κπνξνύζε λα ιείπεη ν ρνξόο Καξαγθνύλα. Όπσο ζηελ πεξίνδν ησλ 

Απνθξηώλ, έηζη θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, ηελ «Καξαγθνύλα» ηελ 

‘ηξαγνπδνύζαλ’, θαζώο δελ ππήξραλ κνπζηθά όξγαλα. 

Πανηγύρια: Σηα παλεγύξηα, όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ 

ειιαδηθνύ ρώξνπ, ζπγθεληξώλνληαη θάηνηθνη θαη από ηηο γύξσ θνηλόηεηεο, νη νπνίεο 

είλαη θαη απηέο θαξαγθνύληθεο. Έηζη, ν ρνξόο επηθύξσλε ηελ θνηλή ηαπηόηεηά ηνπο 



θαη αλαλέσλε ηνπο δεζκνύο κεηαμύ ησλ θαηνίθσλ ησλ γεηηνληθώλ θνηλνηήησλ κε ηελ 

θνηλόηεηα ηεο Μαγνύιαο. Σηα παλεγύξηα ε «Καξαγθνύλα» ρνξεπόηαλ κε ηε 

ζπλνδεία κνπζηθώλ νξγάλσλ θαζώο ππήξραλ κνπζηθά όξγαλα θαη, κάιηζηα, νη 

νξγαλνπαίρηεο ήηαλ από ηε γύξσ πεξηνρή.  

Γάμοι: Ο ρνξόο απηόο ζπλαληάηαη θαη ζην γάκν θαζώο νη ζπγγελείο -θαη όρη 

κόλν- επηζπκνύζαλ λα ηνλ ρνξέςνπλ. Όπσο ζηα παλεγύξηα, έηζη θαη ζηνπο γάκνπο, ε 

«Καξαγθνύλα» ρνξεπόηαλ κε ηε ζπλνδεία κνπζηθώλ νξγάλσλ.  

Άλλα γλένηια: Ζ «Καξαγθνύλα» θαίλεηαη λα ρνξεύεηαη θαη ζε νηθνγελεηαθά 

ή άιια γιέληηα, εθόζνλ ζεσξείηαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο ηνπηθήο ρνξεπηηθήο 

παξάδνζεο. 

Από ηα παξαπάλσ δηαπηζηώλεηαη όηη ν ρνξόο «Καξαγθνύλα» ζηελ θνηλόηεηα 

ηεο Μαγνύιαο ρνξεπόηαλ θαη ρνξεύεηαη ζε όιεο ηηο εζηκηθέο θαη ρνξεπηηθέο 

πεξηζηάζεηο, είηε απηέο είλαη ζξεζθεπηηθνύ (όπσο Απόθξηεο, Πάζρα), είηε άιινπ 

πεξηερνκέλνπ (ζε όια ηα γιέληηα) κε θνζκηθό ραξαθηήξα. Ήηαλ έλαο ρνξόο πνπ 

«ρσξνύζε» παληνύ θαζώο απνηεινύζε θαη απνηειεί ρνξό-ζύκβνιν θαη ηαπηόρξνλα 

«δείθηε» ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηεο θνηλόηεηαο. Απηό 

αλαδεηθλύεηαη θαη από ηνλ ‘ηόπν’ ηνπ ρνξνύ, εθόζνλ ν ‘ηόπνο’ πνπ ρνξεύεηαη ν ρνξόο 

δελ είλαη νξηνζεηεκέλνο, νύηε ζπγθεθξηκέλνο. Μπνξνύκε λα ηνλ δνύκε λα ρνξεύεηαη 

από ηελ πιαηεία ηεο θνηλόηεηαο κέρξη θαη ηα ζπίηηα ηνπο. Όπσο ιέλε νη θάηνηθνη, 

«…ε «Καξαγθνύλα» ρνξεπόηαλ παληνύ, όπνπ ήηαλ γιέλη’…», ζέινληαο λα δείμνπλ όηη 

δελ ππήξρε θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο ‘ηόπνο’ πνπ ρνξεπόηαλ απηόο ν ρνξόο, όπσο 

ζπκβαίλεη κε άιινπο ρνξνύο.  

Ο ρνξόο «Καξαγθνύλα» ρνξεπόηαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε θνηλόηεηα θαη από ηα 

δύν θύια, άλδξεο θαη γπλαίθεο. Όπσο αλαθέξνπλ νη θάηνηθνη, ηελ «Καξαγθνύλα» 

«…ηελ ρόξεπαλ θαη άληξεο…». Όζν γηα ηνλ ηξόπν απόδνζεο ηνπ ρνξνύ, ρόξεπαλ ην 

ίδην, θαζώο νη «…άληξνη δελ ηελ ρνξεύαλ δηαθνξεηηθά, απ’ ηηο γπλαίθεο ακπ’δαλ ιίγν 

πιηόηεξν…», «…πην πεδερηά…». Ζ ρνξεπηηθή δηάηαμε αθνινπζνύζε ην πξόηππν 

όισλ ησλ κεηθηώλ ρνξώλ πνπ ρνξεύνληαλ ζηελ θνηλόηεηα, κε ηνπο άλδξεο λα 

ρνξεύνπλ ζηνλ εζσηεξηθό θύθιν θαη ηηο γπλαίθεο λα ρνξεύνπλ ζηνλ εμσηεξηθό 

(Γεκόπνπινο, 2012:161). Οη γπλαίθεο δελ πεξλνύζαλ πνηέ κπξνζηά από ηνλ θύθιν 

ησλ αλδξώλ, αιιά πάληα ηνπο αθνινπζνύζαλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, «…όπνηα ζέβνληαλ 

ηξαβηέληαλ, όπνηα δελ ηελ έθνβε ην κπαιό πήγαηλε πην κπξνζηά…», επηβεβαηώλνληαο 

έηζη ηελ παηξηαξρηθή θύζε ηεο θνηλόηεηαο, ε νπνία δηαθαίλεηαη θαη κέζα από ηε 

ρνξεπηηθή δηάηαμε θαη ηηο ρνξεπηηθέο δνκέο. Δπίζεο, ππήξρε πεξίπησζε ε 



«Καξαγθνύλα» λα ρνξεπηεί θαη κόλν από άλδξεο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηα θαθελεία, 

όπνπ ην θαθελείν απνηεινύζε αλέθαζελ αλδξηθό ηόπν ζπλάληεζεο θαη 

ζπκπνζηαζκνύ ή αθόκα θαη ζηα παλεγύξηα, γηαηί ηόηε ηα παλεγύξηα γηλόληνπζαλ ζηα 

θαθελεία. Όπσο αλαθέξνπλ νη ληόπηνη, «…Ξέξ’ο πνπ ην ζπκάκαη; ζηα παλεγύξηα. 

Είδεο πωο θάλαλ’ παλεγύξηα ζηα θαθελεία ηόηε πνπ πήγαηλαλ, ππήξραλ άληξεο πνπ 

ρνξεύαλ ηελ «Καξαγθνύλα», κόλνη ηνπο…». 

 

3. Ανάλσζη δεδομένων 

3.1. Σημειογραθική καηαγραθή και ησπολογική ανάλσζη  (Μαγούλα Καρδίηζας) 

 

Όπσο εηπώζεθε, θάζε θνηλόηεηα ή επξύηεξε πεξηνρή ρνξεύεη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν  

ηελ «Καξαγθνύλα», κε απνηέιεζκα ν ρνξόο λα εκθαλίδεη πνηθίιεο κνξθέο, γεγνλόο 

πνπ γλσξίδνπλ θαη νη ίδηνη νη θάηνηθνη. Ζ θνηλόηεηα ηεο Μαγνύιαο ρξεζηκνπνηεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή, ε νπνία ρνξεύεηαη θαη από ηα δύν θύια, κε ηε δηαθνξνπνίεζε 

λα έγθεηηαη ζηνλ ηξόπν απόδνζεο, θαζώο νη άλδξεο ρνξεύνπλ ηελ «Καξαγθνύλα» 

«…πην πεδερηά…» από ηηο γπλαίθεο.  

 

 

(Γεκόπνπινο, 2012: 186) 



Πξόθεηηαη γηα νκνηνγελή αιπζηδσηή θόξκα ε νπνία δνκείηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

παξαηαθηηθήο ζύλδεζεο θαη ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηεηξάκεηξνπ ζπξηνύ κε 

αζύκκεηξε ρξήζε ηνπ ρώξνπ  (3 θηλεηηθά κνηίβα πξνο ηα δεμηά θαη έλα πξνο ηα 

αξηζηεξά). Ο ρνξόο ραξαθηεξίδεηαη από ηζνκεηξία, ηζνξξπζκία θαη πιήξε αληηζηνηρία 

ζηα δνκηθά επίπεδα ρνξνύ θαη κνπζηθήο, απηά ηεο ρνξεπηηθήο θαη κεισδηθήο θξάζεο. 

Καζόιε ηελ έθηαζε ηεο ρνξνγξαθίαο ηνπ ρνξνύ παξαηεξείηαη ίδηα ρξήζε ηνπ ρώξνπ 

θαη ίδηα ελαιιαγή ησλ «δεηθηώλ ζηήξημεο», πνπ θσδηθνπνηείηαη ζηνλ παξαθάησ 

θηλεηόηππν: 

   

«Καραγκούνα» ( Μαγούλα Καρδίηζας) 

 

 

F1.xn 

 

M1[δ
2/4

+ {α
1/4

- δ
1/4

}] 

 

M2[α
2/4

+ {δ
1/4

-α
1/4

}] 

 

M3[δ
2/4

+(δ)α2
2/4

] 

  

M4[αν
2/4

+(αν)δ2
2/4

] 

(Γεκόπνπινο, 2012: 174) 

 

Πσο όκσο ζα απνδεηρζεί όηη ν ρνξόο απηόο εκθαλίδεη ηνπηθή ηδηαηηεξόηεηα θαη έρεη 

«μερσξηζηή» κνξθή θαη ηξόπν απόδνζεο ζηελ θνηλόηεηα ηεο Μαγνύιαο; Απηό 

κπνξεί λα απνδεηρζεί κόλν κε ηε ζύγθξηζε ηεο δνκήο θαη κνξθήο ηνπ ρνξνύ 

«Καξαγθνύλα» ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλόηεηαο κε ηηο κνξθέο πνπ ζπλαληώληαη ζηηο 

άιιεο θνηλόηεηεο θαη έρνπλ παξνπζηαζηεί ή θαηαγξαθεί από άιινπο ζπγγξαθείο. 

Άιισζηε, ζπληζηά θνηλό ηόπν όηη κόλν από ηε ζεκεηνγξαθηθή θαηαγξαθή, ηε δνκν-

κνξθνινγηθή αλάιπζε θαη ηε ζύγθξηζε ησλ κνξθώλ ηνπ ρνξνύ «Καξαγθνύλα» 

κπνξνύλ λα αλαδεηρζνύλ νη δηαθνξέο θαη νη ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηελ εθάζηνηε θνηλόηεηα.  

 

3.2. Η μορθή ηοσ τορού «Καραγκούνα» ζε άλλες κοινόηηηες ηης Καρδίηζας 

 

Οη πνηθίιεο κνξθέο ηνπ ρνξνύ -εθηόο ηεο Μαγνύιαο- πνπ παξαηίζεληαη ζηελ εξγαζία 

πξνέξρνληαη από δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο (Τπξνβνιά, 1994, 2001), βηβιία (Καξθήο, & 

Εηάθα, 2009), πηπρηαθέο εξγαζίεο θνηηεηώλ ζην πιαίζην ηεο Δηδίθεπζεο «Διιεληθόο 

Παξαδνζηαθόο Χνξόο» ζηε Σ.Δ.Φ.Α.Α. Αζελώλ (Μνπληδνύξε, 2000), θαζώο θαη 



εξγαζίεο ζην πιαίζην επί κέξνπο Μαζεκάησλ ηεο πξναλαθεξόκελεο Δηδίθεπζεο 

(Θενδνζίνπ, 2013). Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη κνξθέο ηνπ ρνξνύ από ηηο άιιεο 

θνηλόηεηεο ηεο Καξδίηζαο κε ζηόρν ηελ αλακεηαμύ ηνπο ζύγθξηζε.   

 

Παλαμάς Καρδίηζας: Από ηελ αλαζθόπεζε ηεο ζπλαθνύο βηβιηνγξαθίαο πξνθύπηεη 

όηη ζηνλ Παιακά εκθαλίδνληαη δηάθνξεο κνξθέο «Καξαγθνύλαο». Γηα παξάδεηγκα: 

 

1.  (Καξθήο & Εηάθα, 2009:118): 

Α. 

 

 

 

Β. 

 

 

2. Θενδνζίνπ (2013): 

 



Σύκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ ζπγγξαθείο, ζηνλ Παιακά ζπλαληώληαη δύν κνξθέο 

«Καξαγθνύλαο», εθ ησλ νπνίσλ ε κηα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηεο απηνύζηαο θόξκαο 

ηνπ ρνξνύ «ζηα ηξία» θαη ε άιιε ζηελ θαηεγνξία ηεο απηνύζηαο θόξκαο ηνπ ρνξνύ 

«ζηα δύν». 

 

Μακρστώρι Καρδίηζας  

Σην Μαθξπρώξη εκθαλίδνληαη νη κνξθέο: 

 

1. Καξθήο & Εηάθα (2009:118): 

 

 

2.  Θενδνζίνπ (2013):  

 

 

Σην Μαθξπρώξη, ε κνξθή ηεο «Καξαγθνύλαο» είλαη δηαθνξεηηθή από απηή ηνπ 

Παιακά θαη ζπγθεθξηκέλα είλαη κνξθή ρνξνύ ηύπνπ «ζηα δύν», εθόζνλ ε ρνξεπηηθή 

θξάζε δνκείηαη από 2 θηλεηηθά κνηίβα -κε κεηαθίλεζε πξνο ηα δεμηά- θαη 3 

αληζόρξνλεο ελαιιαγέο ησλ «δεηθηώλ ζηήξημεο» θαηά θηλεηηθό κνηίβν M1[(δ
2/4

+(α
1/4

-

δ
1/4

)] +M2[α
1/4

+(δ
1/4

-α
2/4

)]. Τνπηθή ηδηνηππία ζπληζηά ε δηαθνξεηηθόηεηα ζηε ρξήζε 

ηνπ ρξόλνπ κεηαμύ ηνπ πξώηνπ θαη ηνπ δεύηεξνπ θηλεηηθνύ κνηίβνπ, όπνπ ε ρξνληθή 

δηάξθεηα ησλ θηλήζεσλ εκθαλίδεηαη αληηζηξακκέλε: W1(2/4+1/4+1/4) + 

W2(1/4+1/4++2/4).  



Φύλλο Καρδίηζας 

Σην Φύιιν εκθαλίδνληαη νη κνξθέο: 

 

1.  Τπξνβνιά (1994, 2001, ζει. 331):  

 

 

     

 

WD.1 =[W1(δ2/4+α2/4)+W2(δ2/4+(δ)α1
2/4)+W3(α0

2/4+(α0)δ1
2/4)]+ W4(α0)δ3

2/4 )+(;)] 

 

 

2. Καξθήο & Εηάθα (2009, ζει.119): 

 



3.  Θενδνζίνπ (2013):  

 

 

Όπσο θαίλεηαη από ηα παξαπάλσ, νη εξεπλεηέο ζπκθσλνύλ γηα ηε κνξθή ηνπ ρνξνύ 

ζηελ θνηλόηεηα ηνπ Φύιινπ θαζώο όινη ππνζηεξίδνπλ όηη ν ρνξόο «Καξαγθνύλα» 

είλαη δηεπξπκέλε θόξκα ηνπ ρνξνύ «ζηα ηξία», πνπ δνκείηαη από 31/2 θηλεηηθά 

κνηίβα. Απηό ζεκαίλεη, όηη, θαηά ην ηέηαξην θηλεηηθό κνηίβν -ζην πξώην κέξνο ηνπ 

κέηξνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο 2/4- παξακέλεη ζηαζεξόο ν «δείθηεο ζηήξημεο» (α0) θαη 

εθηειείηαη ηαπηόρξνλα κία επί πιένλ άξζε [((α0)δ3
2/4 )+ …]. Ζ επόκελε ρνξεπηηθή 

θξάζε μεθηλά ζην δεύηεξν κέξνο ηνπ ηέηαξηνπ θηλεηηθνύ κνηίβνπ κε πξώηε θίλεζε 

ηε κεηαθίλεζε ηνπ δεμηνύ «δείθηε ζηήξημεο» πξνο ηα δεμηά (δ).  

 

Μαγοσλίηζα Καρδίηζας  

Σηε Μαγνπιίηζα ν ρνξόο παξνπζηάδεη ηελ εμήο κνξθή (Τπξνβνιά, 1994, 2001:323): 

 

 



 

 

ΜD.1. *Μ1(δ2/4+α2/4)+Μ2(δ2/4+α2/4)+Μ3(δ2/4+α2/4)+ Μ4(δ2/4+(δ)α2
2/4)++Μ5(αο

2/4
 +(α0)δ3

2/4]  

 

 

Σηε ζπγθεθξηκέλε θνηλόηεηα, ν ρνξόο «Καξαγθνύλα» ζπληζηά δηεπξπκέλε κνξθή ηνπ 

ρνξνύ «ζηα ηξία» κε δύν επηπιένλ θηλεηηθά κνηίβα πξνο ηα δεμηά (Μ2, θαη Μ3), πνπ 

ζπληζηνύλ δηπιή επαλάιεςε ηνπ πξώηνπ θηλεηηθνύ κνηίβνπ (Μ1).  

 

Δθηόο από ηηο πξναλαθεξόκελεο δνκν-κνξθνινγηθέο θαη ηππνινγηθέο αλαιύζεηο ζηε 

βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε επίζεο θαηαγξαθέο ηνπ ρνξνύ κε ην ζύζηεκα Laban. Απηέο 

αθνξνύλ ζηελ «Καξαγθνύλα» από ηελ Μαγνύια (Γεκόπνπινο, 2012:174), ηνλ 

Παιακά, ην Μαθξπρώξη θαη ην Φύιιν (Θενδνζίνπ, 2013): 

 

«Καραγκούνα» (Παλαμάς)    Καραγκούνα (Μακρστώρι)           Καραγκούνα (Φύλλο) 

 

        

 

 Δπί πιένλ, έρνπλ θαηαγξαθεί δύν κνξθέο ηνπ ρνξνύ γηα ηηο νπνίεο, σζηόζν, δελ 

ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηνλ ηόπν ή ηελ θνηλόηεηα πξνέιεπζήο ηνπο: 



Α. 

     

(Μνπληδνύξε, 2000, ζει. 55 θαη 59 αληίζηνηρα) 

Β.  

 

(Καξθήο & Εηάθα, 2009:118) 

 

Από ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηό, όηη, ν ρνξόο «Καξαγθνύλα» θαη ζηηο γεληθέο 

αλαθνξέο (Α θαη Β) παξνπζηάδεη δηαθνξέο θαη θέξεηαη λα αλήθεη είηε ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ρνξώλ δηεπξπκέλνπ ηύπνπ «ζηα ηξία» κε ηελ πξνζζήθε ελόο επί πιένλ θηλεηηθνύ 

κνηίβνπ πνπ άπηεηαη ηνπ θαηαιεθηηθνύ κνηίβνπ ηνπ ρνξνύ «ζηα ηξία» (Καξθήο & 

Εηάθα, 2009:118; Μνπληδνύξε, 2000:55), είηε ζηελ θαηεγνξία ησλ ρνξώλ ηύπνπ «ζηα 

δύν» (Μνπληδνύξε, 2000:59).  

 

4. Γιαπιζηώζεις  

 

Παξαζέηνληαο όιεο ηηο κνξθέο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί -είηε κε βάζε ην δνκν-

ηππνινγηθό κνληέιν, είηε κε ην ζύζηεκα θαηαγξαθήο Laban- δηαθαίλεηαη ε  

πνηθηινκνξθία ηεο κνξθήο ηνπ ρνξνύ «Καξαγθνύλα» ζηηο επηκέξνπο θνηλόηεηεο ηεο 

Καξδίηζαο. Έηζη, ζπλαληάκε:    

 

1. Φόξκεο/κνξθέο πνπ δνκνύληαη κε βάζε ην δνκηθό ηύπν ηνπ ρνξνύ «ζηα ηξία» θαη 

ππάγνληαη είηε ζηελ θαηεγνξία ηεο απηνύζηαο κνξθήο ηνπ ρνξνύ «ζηα ηξία» 



(Παιακάο, Σνθάδεο ή θαη γεληθόηεξα), είηε ζπληζηνύλ δηεπξπκέλεο θόξκεο ηνπ ρνξνύ 

«ζηα ηξία»:  

α) κε δηπιή επαλάιεςε ησλ θαηαιεθηηθώλ κνηίβσλ (2
ν
 θαη 3

ν
 θηλεηηθό 

κνηίβν). 

β) κε πξνζζήθε ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο  ηνπ 3
νπ

 θηλεηηθνύ κνηίβνπ (Φύιιν). 

γ) κε δηπιή επαλάιεςε ησλ θαηαιεθηηθώλ κνηίβσλ (2
ν
 θαη 3

ν
 θηλεηηθό 

κνηίβν) θαη αιιαγή σο πξνο ηε κεηαθίλεζε ηνπ ρνξνύ ζην ρώξν (γεληθόηεξα). 

δ)  κε  δηπιή επαλάιεςε ηνπ 1
νπ

 θηλεηηθνύ κνηίβνπ (Μαγνπιίηζα). 

 

2. Φόξκεο/κνξθέο πνπ δνκνύληαη κε βάζε ην δνκηθό ηύπν ηνπ ρνξνύ «ζηα δύν»:  

α) είηε σο απηνύζηα κνξθή ρνξνύ «ζηα δύν», όπσο π.ρ. ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Παιακά («ζβαξληάξα»). 

β) είηε σο απηνύζηα κνξθή ρνξνύ «ζηα δύν», κε αληηκεηάζεζε ηεο ρξνληθήο  

δηάξθεηαο ηεο θίλεζεο θαηά ην 2
ν
 θηλεηηθό κνηίβν, όπνπ ζην 2

ν
 θηλεηηθό κνηίβν 

παξαηεξείηαη κεγαιύηεξε δηάξθεηα ζηελ ηξίηε θίλεζε (Μαθξπρώξη). Σπγθεθξηκέλα, 

ελώ ζην 1
ν
 θηλεηηθό κνηίβν ε κεγαιύηεξε ρξνληθή δηάξθεηα (2/4) παξαηεξείηαη ζηελ 

πξώηε θίλεζε, ζην 2
ν
 θηλεηηθό κνηίβν, ε κεγαιύηεξε ρξνληθή δηάξθεηα (2/4) 

παξαηεξείηαη ζηελ ηξίηε θίλεζε.   

 

3. Φόξκα/κνξθή ηεηξάκεηξνπ ζπξηνύ κε αζύκκεηξε ρξήζε ηνπ ρώξνπ (3 θηλεηηθά 

κνηίβα πξνο ηα δεμηά θαη 1 πξνο ηα αξηζηεξά), όπσο είλαη ε «Καξαγθνύλα» ηεο 

Μαγνύιαο, ε νπνία δνκείηαη από ηε κίμε κνηίβσλ ηνπ ρνξνύ «ζηα ηξία» θαη ηνπ 

ρνξνύ « ζηα δύν». Σπγθεθξηκέλα, ζπγθξνηείηαη από ηελ απηνύζηα κνξθή ηνπ ρνξνύ 

ζηα δύν» (1
ν
 θαη 2

ν
 θηλεηηθό κνηίβν) θαη ηα δύν θαηαιεθηηθά κνηίβα ηνπ ρνξνύ «ζηα 

ηξία» (3
ν
 θαη 4

ν
 θηλεηηθό κνηίβν). Ζ κίμε κνηίβσλ από ηνπο δνκηθνύο ηύπνπο ησλ 

ρνξώλ «ζηα δύν» θαη «ζηα ηξία» ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξε πεξίπησζε ζηελ πεξηνρή ηεο 

Καξδίηζαο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε, όηη, είλαη ε κνλαδηθή -θαηαγεγξακκέλε- 

«Καξαγθνύλα» ζηελ πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο, πνπ απνδίδεηαη σο ηεηξάκεηξνο ζπξηόο, 

δνκνύκελνο από ηε κίμε κνηίβσλ ησλ ρνξώλ «ζηα δύν» θαη «ζηα ηξία».  

Απηό ζπληζηά θαη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, 

ηδηαηηεξόηεηα πνπ αθνξά ζηνλ ηξόπν αμηνπνίεζεο ηνπ παξαδνζηαθνύ πιηθνύ από 

ηνπο ληόπηνπο ζηε δηαδηθαζία ζύλζεζεο ηνπ ρνξνύ. Πξνθαλώο, πξόθεηηαη γηα 

παξέκβαζε ε νπνία κνινλόηη απνηειεί δεκηνπξγηθή ζπκβνιή ησλ δεκηνπξγώλ ηεο ζε 

ζρέζε κε ηηο άιιεο θνηλόηεηεο, εληνύηνηο, πθίζηαηαη ζην πιαίζην πνπ νξίδνπλ νη 



ηνπηθνί απζηεξνί ηερλνηξνπηθνί θαλόλεο, πνπ δελ απνκαθξύλνληαη ζε επίπεδν 

πθνινγίαο από απηνύο ησλ άιισλ θαξαγθνύληθσλ θνηλνηήησλ.    

 

4. Τέινο, θαίλεηαη όηη ζε θάπνηεο θνηλόηεηεο, όπσο π.ρ. ζηνλ Παιακά, ν ρνξόο 

εκθαλίδεηαη κε δύν κνξθέο: α) αθελόο κε ηε κνξθή ρνξνύ «ζηα ηξία» θαη κε ηελ 

νλνκαζία «Καξαγθνύλα», θαη, β) αθεηέξνπ, κε ηε κνξθή ηνπ ρνξνύ «ζηα δύν» θαη 

ηελ νλνκαζία «Σβαξληάξα».  

Απηό ζεκαίλεη, όηη, είηε ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε κνξθή ηνπ ρνξνύ 

κέζα ζηελ θνηλόηεηα, είηε πξέπεη λα γίλεη πην ζπζηεκαηηθή θαη εμνλπρηζηηθή έξεπλα 

γηα ηελ επαιήζεπζε ή ακθηζβήηεζε απηήο ηεο δηρνηνκίαο.  

 

5. Σσμπεράζμαηα 

 

Σπκπεξαίλεηαη, όηη ν ρνξόο «Καξαγθνύλα» ρνξεύεηαη κε κνξθηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

κεηαμύ ησλ θνηλνηήησλ πνπ θαηνηθνύληαη από Καξαγθνύλεδεο. Σηε Μαγνύια ρνξεύ-

εηαη ζε όιεο ηηο ρνξεπηηθέο θαη εζηκηθέο πεξηζηάζεηο θαη απνηειεί ρνξν-ηαπηόηεηα ηεο 

ελ ιόγσ θνηλόηεηαο. Οη πνηθίιεο κνξθέο ηνπ ζπλζέηνληαη από ζπγθεθξηκέλα δνκηθά 

θηλεηηθά ζρήκαηα πνπ άπηνληαη ησλ ρνξώλ «ζηα δύν» θαη «ζηα ηξία» θαη ησλ νπνίσλ 

νη απηνύζηεο κεηαθνξέο ή νη ζπλδπαζκνί επί κέξνπο κνηίβσλ κε βάζε ηε ρξήζε ηνπ 

ρώξνπ, ηνπ ρξόλνπ θαη ηελ ηνπηθή πθνινγία δεκηνπξγνύλ ηελ παξαηεξνύκελε 

πνηθηινκνξθία. Σπγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα θόξκεο νη νπνίεο δνκνύληαη από 

θηλεηηθά κνηίβα κε ηζόρξνλεο ή αληζόρξνλεο θηλήζεηο, ηα νπνία απνηεινύλ: 

α) είηε απηνύζηα κεηαθνξά ηνπ δνκηθνύ ηύπνπ ηνπ ρνξνύ «ζηα ηξία» (π.ρ. Παιακάο),  

κε ηζνρξνληζκό θηλήζεσλ: [(δ+α) + (δ+(δ)α) + (αν+(αν)δ)].  

β) είηε απηνύζηα κεηαθνξά ηνπ δνκηθνύ ηύπνπ ηνπ  ρνξνύ «ζηα δύν» (π.ρ. Παιακάο) κε 

αληζνρξνληζκό θηλήζεσλ: [(δ + (α-δ) ) + (α + (δ-α) )].  

γ) είηε δηεπξπκέλεο κνξθέο ηνπ ρνξνύ «ζηα ηξία», κε ηζνρξνληζκό θηλήζεσλ (π.ρ. 

Μαγνπιίηζα):  [(δ+α) +(δ+α) +(δ+α) + (δ+(δ)α) + (αν+(αν)δ)], είηε κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

δεύηεξνπ κέξνπο ηνπ 3
νπ

 θηλεηηθνύ κνηίβνπ (αν)δ)] (π.ρ. Φύιιν). 

δ) είηε απηνύζηεο κεηαθνξέο ηνπ δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ θηλεηηθνύ κνηίβνπ ηνπ ρνξνύ «ζηα  

ηξία»: [(δ+(δ)α) θαη (αν+(αν)δ)], κε ηζνρξνληζκό θηλήζεσλ, θαη ησλ δύν βαζηθώλ θηλεηηθώλ 

κνηίβσλ ηνπ ρνξνύ «ζηα δύν», κε αληζνρξνληζκό θηλήζεσλ: [(δ+ (α-δ) ) + (α+(δ-α) )], όπσο 

π.ρ. ζηε Μαγνύια. 

Από ηερλνηξνπηθή άπνςε, ζα κπνξνύζακε λα δνύκε ηηο πνηθίιεο κνξθέο ηνπ 

ρνξνύ «Καξαγθνύλα» σο απνθξπζηάιισκα ζηεξεόηππσλ ζρεκάησλ πνπ -όπσο θάζε 



παξαδνζηαθή ζπιινγηθή έθθξαζε- βαζίδεηαη ζε ζπκβάζεηο θαη ζρεδόλ 

ππνρξεσηηθνύο ‘θνηλνύο ηόπνπο’, όπσο ε ρξήζε είηε απηνύζησλ είηε επί κέξνπο 

κνηίβσλ ησλ δύν βαζηθώλ -παλειιήληα- δνκηθώλ ηύπσλ, απηώλ ησλ ρνξώλ «ζηα δύν» 

θαη «ζηα ηξία». Σε θάζε πεξίπησζε όκσο, ζα κπνξνύζακε λα ηζρπξηζηνύκε, όηη, ε 

πνηθηινκνξθία απηή ζπλδέεηαη κε ηελ αηνκηθή δεκηνπξγηθόηεηα, ηηο ηνπηθέο 

αηζζεηηθέο πνηόηεηεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ιόγσ γεηηληάζεσλ ή κεηαθηλήζεσλ ζε 

απόιπηε ζπλάξηεζε κε ηελ ηνπηθή ζπιινγηθή δηαδηθαζία θαη ηηο εθθξαζηηθέο 

αλάγθεο ηεο αληίζηνηρεο θνηλόηεηαο. Γειαδή, ζπλδέεηαη κε ηελ ηνπηθή εθθξαζηηθή 

δεμηνηερλία θαη ηελ πξνηίκεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο εθθξαζηηθέο θόξκεο άκεζα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ηνπηθή ζπλείδεζε ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο, πξνζαξκνζκέλεο θαηά 

πεξίπησζε θαη ζπκπιεξσκέλεο κε πξνζσπηθή έκπλεπζε.  

Σε κία κειινληηθή πξννπηηθή ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα κία ζπζηεκαηηθή θαη ‘εηο 

βάζνο’ επηηόπηα έξεπλα θαη ζε άιιεο θαξαγθνύληθεο θνηλόηεηεο ηόζν ηεο Καξδίηζαο 

όζν θαη ησλ Τξηθάισλ, έηζη ώζηε λα θαηαγξαθνύλ θαη λα ζπγθξηζνύλ κεηαμύ ηνπο νη 

πνηθίιεο κνξθέο ηνπ ρνξνύ «Καξαγθνύλα». Γηα παξάδεηγκα, απώηεξνο ζηόρνο ζα 

κπνξνύζε λα είλαη ε αηηηνιόγεζε -ζε ζρέζε κε ηα ηνπηθά ζπκθξαδόκελα- ηνπ θαηά 

πόζν νη πνηθίιεο κνξθέο ηνπ ρνξνύ ζπληζηνύλ θνηλόηνπεο θόξκεο πινπηηζκέλεο κε 

πξσηόηππεο απνρξώζεηο ή ππαθνύνπλ ζε κία ζπκθπξκαηηθή δηαδηθαζία, όπνπ ε 

θαληαζία θαη ε κλήκε ιεηηνπξγνύλ ζπκπιεξσκαηηθά. Ζ΄ ζε πνην βαζκό θαη κε πνην 

ηξόπν ην παξαδνζηαθό πιηθό θαη ε δηαδηθαζία ζύλζεζεο απεηθνλίδνπλ ή ζπληζηνύλ ηε  

δεκηνπξγηθή ζπκβνιή ηνπ ληόπηνπ δεκηνπξγνύ κε βάζε ηελ ηθαλόηεηα ηεο πξσ-

ηνηππίαο θαη ηνλ απηνζρεδηαζκό. Πξαθηηθέο, πνπ αμίδεη λα δηεξεπλεζνύλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί εάλ όιεο απηέο νη κνξθέο ζπληζηνύλ δηαζθεπέο, 

αλαπιάζεηο, αλαινγηθό ζρεκαηηζκό ή απιέο πξνζαξκνγέο ηνπ πξόηππνπ θαη κε 

πνηνπο όξνπο.                                   
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