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ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ: 

 
 Η ιστορία του χορού  

 Τα οφέλη του χορού 

 Χαρακτηριστικοί χοροί ανά τις Ηπείρους 

 Είδη σύγχρονων χορών  

 Χοροθεραπεία 

 Τα Musical 

 Χοροί στην Αρχαία Ελλάδα 

 Οι χοροί του βιντεοπαιχνιδιού Fortnite 

 Η σχέση των σημερινών εφήβων με το χορό  
 

 

Χορεύουμε; 
       

Κ Υ Ρ Ι Ω Σ  Μ Ε Ρ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  
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1. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 

 

Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης, η οποία γενικά αναφέρεται 

στην κίνηση του σώματος και είναι συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη μουσική. Είναι ένας τρόπος 

επικοινωνίας μέσω του σώματος. Έτσι μπορούν να εκφραστούν διάφορα συναισθήματα. 

 

2. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 

 

Α. Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ  

Ο χορός είναι ίσως η πρώτη από τις τέχνες ή ακόμη η πηγή της τέχνης που ενέπνευσε τη 

μουσική και το ρυθμό. Το χορό δημιούργησαν και τον “πρόσφεραν” στους θνητούς οι θεοί για να 

χαρίσουν στον άνθρωπο χαρά, αισιοδοξία, δύναμη για ζωή και πάνω από όλα να τον εξοικειώσουν με την ίδια την κίνησή του. 

 

Β. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Ο χορός συναντάται στις αρχέγονες, θρησκευτικές τελετές. Πιο συγκεκριμένα:  

 Στους χορούς της μαγείας, οι οποίοι είχαν ένα καθορισμένο τελετουργικό, οργανωμένο από το 

μάγο, τον αρχηγό, τον ιερέα της φυλής, με σκοπό τον εξευμενισμό των δυνάμεων που ρυθμίζουν τη ζωή.  

 Στους χορούς της λατρείας των θεών.  

 Στους χορούς του ήλιου, της βροχής, της φύσης.  

 Στους χορούς απόδοσης τιμής στους νεκρούς.  

 Στους χορούς με μάσκες, με μακιγιάζ και κοσμήματα.  

 Στην κλασική περίοδο του 5ου π.Χ αιώνα με επίκεντρο την Αθήνα, στην ακμή των γραμμάτων και 

των τεχνών, ιδιαίτερη θέση ανάμεσά τους φαίνεται να κατείχε και ο χορός. Η ιδιαιτερότητα της 

τέχνης του χορού σε συνδυασμό με τα μέσα της εποχής δεν επιτρέπουν την ακριβή γνώση του 

είδους του χορού που άκμαζε εκείνη την περίοδο, μολονότι είναι βέβαιο πως κατείχε ιδιαίτερη 

θέση στο πολιτισμικό γίγνεσθαι. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως φαίνεται να υπήρχε μια 

στενή σύνδεση του χορού, τόσο με την μουσική, όσο και την ποίηση. 

   

Ο Μ Α Δ Α  V E R S A C I A N S  

 

 



 ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ; Ερευνητική Εργασία, Α΄ τάξη, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2018-19 17 

Γ. ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ 

Οι ελληνικές επιρροές και ο συγκερασμός των δύο αρχαίων πολιτισμών, αρχικά μοιάζει να 

ευνοεί την τέχνη του χορού, ως αναπόσπαστο κομμάτι της παιδείας, γεγονός που φαίνεται να αλλάζει 

με την πάροδο των αιώνων, όταν οι Ρωμαίοι αρχίζουν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο θέατρο. 

 

 

Δ. ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ  

Σε όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα (με επίκεντρο την καθολική Δυτική Ευρώπη), με εξαίρεση 

τους κυκλικούς χορούς (carole) που ήταν αποδεκτοί σε όλη την πυραμίδα της κοινωνικής ιεραρχίας, οι 

υπόλοιποι τελούν σχεδόν υπό διωγμό, γεγονός που ενίσχυε και ο αφορισμός τους από την καθολική 

εκκλησία. 

 

 

Ε. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

Στα χρόνια της Αναγέννησης τελείται η μετάβαση από το χορό της Αυλής στο Μπαλέτο της 

Αυλής, το οποίο χαρακτηρίζεται από απλότητα και ομορφιά. 
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ΣΤ. ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1789) 

 

Στα ταραγμένα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης και των επίσης έντονων ιστορικά δεκαετιών 

που ακολούθησαν, κυρίαρχος χορός είναι το μπαλέτο, το οποίο κατασταλάζει από τεχνικής άποψης σ’ 

αυτό που γνωρίζουμε ως τις μέρες μας. 

 

.  

 

 

Ζ. 1933: ΟΙ ΝΑΖΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ  

 

Η εξέλιξη του χορού στην Κεντρική Ευρώπη και οι πειραματισμοί των εκπροσώπων του 

παύουν. 

 

 

Η. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ  

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 

 Ο χορός στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα χαρακτηρίζεται από:  

 το πέρασμα από τα ρεσιτάλ με ένα χορευτή στα πρώτα μικρά Ensemble.  

 κινητικό λεξιλόγιο πιο ελεύθερο από τον αυστηρό κώδικα του κλασικού μπαλέτου. Οι 

χορευτές μπορούν να έχουν το δικό τους ύφος.  

 τα κοστούμια είναι λιτά και καταργούνται τα βαριά σκηνικά. 
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3. ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

 

 

3.1. Τι είναι η Χοροθεραπεία 

Είναι μία μορφή ψυχο-θεραπείας, δηλαδή ο χορός χρησιμοποιείται θεραπευτικά. Πρόκειται για 

μία δημιουργική διαδικασία που προωθεί τη γνωστική, συναισθηματική, σωματική και κοινωνική 

ολοκλήρωση των ανθρώπων που δουλεύουν τις δυσκολίες τους με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Η 

χοροθεραπεία βασίζεται στην αρχή ότι το σώμα συμβολίζει την προσωπική ιστορία, την 

προσωπικότητα και τη συναισθηματική κατάσταση των ανθρώπων και ως εκ τούτου, μέσα από αυτό, 

μπορούν να επέλθουν σημαντικές αλλαγές. Υπάρχουν δύο μορφές, ας το πούμε χοροθεραπείας, η 

Χοροκινητική (γνωστή και ως η Αμερικάνικη σχολή) και η Πρωτόγονη Έκφραση (η Γαλλική 

σχολή). Η χοροθεραπεία μέσω κίνησης – χορού όπως ορίζεται από την American Dance Therapy 

Association είναι «η ψυχοθεραπευτική τεχνική η οποία χρησιμοποιεί τη κίνηση σαν μια διαδικασία 

προώθησης της συναισθηματικής, νοητικής και φυσικής ολοκλήρωσης του ατόμου».  

 

 

3.2. Ιστορία της Χοροθεραπείας  

Η Χοροθεραπεία ξεκίνησε την δεκαετία του ’50 στις ΗΠΑ από πρωτοπόρες δασκάλες χορού 

που πειραματίστηκαν με την θεραπευτική πλευρά του χορού σε ψυχιατρικά νοσοκομεία. Η επιτυχία 

της μεθόδου τους στην κοινωνικοποίηση και βελτίωση της ψυχικής υγείας των ασθενών οδήγησε στην 

καθιέρωση της Χοροθεραπείας ως μία από τις Δημιουργικές Θεραπείες (Creative Arts Therapies), 

όπως η Δραματοθεραπεία, Μουσικοθεραπεία και Εικαστική Θεραπεία. Σταδιακά εξελίχθηκε σε 

συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική εκπαίδευση στα πανεπιστήμια, αρχικά της Αμερικής και από το 1974, 

της Ευρώπης (Payne, H. 1992). 
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3.3. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Χοροθεραπείας και η εξελικτική λειτουργία της 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Χοροθεραπείας είναι ότι χρησιμοποιείται η γλώσσα του 

σώματος και η μη–λεκτική διάσταση της επικοινωνίας – η οποία αποτελεί τρόπο έκφρασης – για να 

παρακινηθεί η επικοινωνία. Η κίνηση από κοινού μέσα σε ένα θεραπευτικό περιβάλλον βοηθά να 

επανακαθιερωθούν ενσωματωμένα κινητικά μοτίβα, κινεί και υποστηρίζει την ολοκλήρωση 

συναισθημάτων, σκέψεων και πράξεων. Η χοροθεραπεία λειτουργεί εξελικτικά, συνδέοντας το φυσικό 

με το συναισθηματικό επίπεδο και βοηθώντας στη δημιουργία της εικόνας του σώματος και της 

αίσθησης της ταυτότητας, όπως επίσης αποτελεί δημιουργική διεργασία η οποία εκφράζει συμβολικές 

διαδικασίες και κινητικές μεταφορές και εξερευνεί νέους τρόπους αντιμετώπισης. 

 

3.4. Οι πέντε θεμελιώδεις αρχές της Χοροθεραπείας   

1) Υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ σώματος και πνεύματος και, όταν συμβεί μια 

σημαντική αλλαγή στο κινητικό επίπεδο, μπορεί να επηρεάσει το νοητικό ή το συναισθηματικό 

επίπεδο και αντίστροφα. Ο χοροθεραπευτής συνδέει τις κινητικές εμπειρίες με την λεκτική κατανόηση 

χρησιμοποιώντας ελεύθερο συνειρμό και ερμηνείες της κίνησης. 

2) Πλευρές της προσωπικότητας του ατόμου αντικατοπτρίζονται στην κίνηση. Αυτές οι 

πλευρές μπορεί να περιλαμβάνουν τρόπους/μοτίβα κοινωνικής συσχέτισης, ψυχολογικές εξελικτικές 

διαδικασίες, ψυχοπαθολογία, κ.ά. 

3) Η θεραπευτική σχέση ασθενή – θεραπευτή είναι μεγίστης σημασίας. Ο θεραπευτής 

χρησιμοποιεί κυρίως μη-λεκτική ανταπόκριση και αλληλεπίδραση με τον ασθενή, όπως καθρεπτισμός 

της κίνησης, συγχρονισμός, σωματική επαφή, κ.ά. 

4) Η κίνηση μπορεί να αποτελεί ένδειξη ασυνείδητης διαδικασίας. Κινητικά σύμβολα και 

κινητικές μεταφορές που χρησιμοποίησε ο ασθενής κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας τον 

βοηθούν να αποκτήσει πρόσβαση στο ασυνείδητο του. 

5) Η εμπλοκή σε μια δημιουργική διαδικασία κίνησης μέσα από αυτοσχεδιασμό έχει μεγάλη 

θεραπευτική αξία. Το άτομο μέσα από νέους τρόπους κίνησης του σώματος του βιώνει νέες εμπειρίες. 

 

3.5.  Τι συμβαίνει κατά την διάρκεια μίας συνεδρίας Χοροθεραπείας  

Όπως σε όλες τις υπόλοιπες μορφές ψυχοθεραπείας, έτσι και σε αυτή, το σημαντικότερο και 

αυτό που πιθανόν να είναι και το πλέον «θεραπευτικό» στοιχείο της όλης διαδικασίας (τουλάχιστον 

έτσι λένε οι έρευνες που συγκρίνουν μεταξύ τους τις διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας) είναι η 

συμμαχία που δημιουργείται ανάμεσα σε θεραπευτή και θεραπευόμενο. Αφού καλλιεργηθεί και 

εδραιωθεί ένα κλίμα αποδοχής και εμπιστοσύνης, μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί η θεραπεία. 
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Στη χοροκινητική συνεδρία υπάρχει ένα λεκτικό και ένα μη-λεκτικό μέρος. Δεν υπάρχει 

αυστηρή σειρά και εξαρτάται πάντα απ’ τις ανάγκες του πελάτη. Σε γενικές γραμμές, έρχεται κάποιος 

και φέρνει ένα υλικό, τα θέματα δηλαδή που τον απασχολούν στο παρόν, σήμερα, την ώρα της συνεδρίας ή ό,τι άλλο προκύψει 

αυθόρμητα. Αυτό το λεκτικό μέρος αποτελεί ένα έναυσμα για την κινητική επεξεργασία που θα ακολουθήσει. 

Η κίνηση ξεκινά απαραίτητα με ζέσταμα που επιτρέπει στους μυς να ζεσταθούν, διευκολύνουν 

τον κινούμενο να έρθει σε επαφή με το σώμα του, αλλά και να στρέψει την προσοχή του μέσα του. 

Μετά από αυτό, συνήθως ο θεραπευτής προτείνει κινητικές οδηγίες που βοηθούν τον πελάτη να διώξει 

από το σώμα του την ένταση (εδώ μιλάμε για μεγαλύτερες κινήσεις, αυξημένη ταχύτητα, κλπ) και 

σταδιακά να προχωρήσει σε ένα κινητικό αυτοσχεδιασμό που θα δουλέψει όποιο θέμα τον απασχολεί 

(κατά περίπτωση, το θέμα κάθε συνεδρίας μπορεί να προκύψει αυθόρμητα ή να επιλεγεί απ’ τον 

θεραπευτή). Όταν ολοκληρώνεται ένα κινητικό ταξίδι, ο πελάτης καλείται να επανέλθει στο εδώ και 

τώρα, όπως λέμε στη θεραπεία να έρθει σε επαφή με το κέντρο του σώματός του. Τις περισσότερες, αν 

όχι όλες τις φορές, ακολουθεί μία συζήτηση, όπου μπαίνουν σε λόγια τα όσα συνέβησαν κατά τη 

διάρκεια της κίνησης. Το κομμάτι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, μιας και όπως έλεγε η Γαλλίδα 

ψυχαναλύτρια F. Dolto, «τα πράγματα χρειάζεται να ειπωθούν», προκειμένου να νοηματοδοτηθούν 

και να αποκτήσουν σημασία. Διαφορετικά, θα μιλάγαμε απλώς για έναν άνθρωπο που χορεύει και 

εκτονώνεται και όχι για κάποιον που κάνει ψυχοθεραπεία. Χρειάζεται λοιπόν, να γίνουν οι 

απαραίτητες συνδέσεις ανάμεσα στην κίνηση και στις σκέψεις, τα συναισθήματα, τα βιώματα, τις 

σωματικές αισθήσεις του πελάτη. 

 

3.6.  Βασικές διαφορές της Χοροθεραπείας από άλλους τύπους φυσικών δραστηριοτήτων (πχ. 

πρωτόγονη έκφραση, θεραπευτικός χορός, κτλ.) 

1) Στόχος της χοροθεραπείας δεν είναι να κάνει τον πελάτη – ασθενή να κινηθεί πιο ελεύθερα 

ή πιο τέλεια αλλά να πειραματιστεί μέσα από την κίνηση, να εξερευνήσει νέους τρόπους να ζει και να 

αισθάνεται και να έλθει σε επαφή με συναισθήματα τα οποία δεν μπορεί να λεκτικοποιήσει. 

2) Ο δάσκαλος της κίνησης / χορού χρησιμοποιεί συγκεκριμένες κινήσεις για να κατευθύνει 

τους μαθητές να αισθανθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, πχ μπορεί να τους ζητήσει να πηδήξουν ή να 

κουνήσουν τα χέρια τους ελεύθερα, κτλ, ενώ αντίθετα ο χοροθεραπευτής δεν κατευθύνει την κίνηση 

ούτε περιγράφει τα συναισθήματα που πρόκειται να εκφράσει ο πελάτης / ασθενής. 

3) Ο χοροθεραπευτής αντίθετα από τον δάσκαλο έχει γνώσεις θεωριών ψυχολογίας και 

ψυχοθεραπείας και είναι εκπαιδευμένος να χρησιμοποιεί την κινητική αλληλεπίδραση για το όφελος του ασθενή. 

4) Ο χοροθεραπευτής δεν διορθώνει την κίνηση όπως ο δάσκαλος. 

5) Η διαδικασία της χοροθεραπείας ξεκινά από την κίνηση προς τα σύμβολα και τις μεταφορές 

(στοιχεία του ασυνείδητου) και φτάνει στην ερμηνεία. 
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3.7. Που απευθύνεται η Χοροθεραπεία  

• Στον καθένα που βιώνει συναισθηματικά προβλήματα, πίεση, άγχος. 

• Σε ανθρώπους που θέλουν ν’ αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες επικοινωνίας, την 

εξερεύνηση ή την κατανόηση του εαυτού τους. 

• Σε ανθρώπους που ίσως κάποια συναισθήματα ή εμπειρίες τους βρίσκουν πολύ δύσκολο να 

τα εκφράσουν μόνο με λέξεις, ή σε αυτούς που αποφεύγουν το συναίσθημα ή συγχέουν τα ζητήματα 

όταν χρησιμοποιούν τις λέξεις. 

• Σε ανθρώπους που τα προβλήματά τους επιδρούν σε σωματικό επίπεδο, σε διαταραχή της 

εικόνας του σώματος, σε δυσκολίες στην κίνηση όπως ένταση ή μπλοκάρισμα σε κάποιες περιοχές του 

σώματος, ασυνήθιστες κινήσεις ή άγχος σχετικά με την απόσταση, σωματική επαφή ή εμπιστοσύνη. 

• Σε ανθρώπους που διανύουν συγκεκριμένες περιόδους πίεσης και άγχους όπως αυτές που 

σχετίζονται με απώλεια προσώπων ή μεταβατικές περίοδοι ή περίοδοι αλλαγής. 

• Σε ανθρώπους που ανησυχούν ότι τα προβλήματα που αισθάνονται συνεχίζονται για πάρα 

πολύ καιρό, ή σε αυτούς που αισθάνονται ότι «τα πράματα δεν πάνε καλά» γι αυτούς, την σχέση τους, 

ή την οικογένειά τους. 

 

3.8. Πρέπει να υπάρχουν γνώσεις χορού; 

Όσο για το θέμα της γνώσης και της εξοικείωσης με το χορό, πραγματικά δεν είναι απαραίτητη 

καμία προηγούμενη επαφή με το χορό. Μάλιστα, αντιθέτως συχνά οι χορευτές δυσκολεύονται 

περισσότερο απ’ τους υπόλοιπους να κινηθούν αυθόρμητα, δεδομένου ότι το σώμα τους είναι ήδη 

μαθημένο σε συγκεκριμένες κινητικές φόρμες. Στη χοροκινητική, δεν υπάρχει σωστή και λάθος 

κίνηση, όμορφη ή άσχημη και σίγουρα ο χοροθεραπευτής δε λειτουργεί σα δάσκαλος χορού ή 

χορογράφος. Κι όταν βλέπει τον πελάτη του να κινείται -μπορεί βέβαια να κινηθούν και μαζί- το κάνει 

κυρίως σα «μάρτυρας» της κίνησης και πολύ λιγότερο σα θεατής. 
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3.9. Τα οφέλη από την Χοροθεραπεία 

• Βελτίωση της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης και της προσωπικής αυτονομίας 

• Κατανόηση των δεσμών μεταξύ σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφοράς 

• Βελτίωση προσαρμοστικότητας 

• Έκφραση και διαχείριση επίπονων σκέψεων και συναισθημάτων 

• Μεγιστοποίηση πηγών επικοινωνίας 

• Διαχείριση των εσωτερικών αποθεμάτων μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι 

• Κατανόηση της επίδρασης του εαυτού μας στους άλλους 

• Συσχέτιση της εσωτερικής με την εξωτερική πραγματικότητα 

• Συναισθηματικές, νοητικές και/ή φυσικές αλλαγές 

• Ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης 

• Βοήθεια του ατόμου να διαχειριστεί συναισθήματα που εμποδίζουν την μάθηση 

• Ανάπτυξη ικανοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

 

3.10.  Γιατί κάποιος να επιλέξει Χοροθεραπεία; 

Η  αποτελεσματικότητα της Χοροθεραπείας έγκειται στο ότι συμπεριλαμβάνει το σώμα στην 

διαδικασία εξερεύνησης, έκφρασης, εκτόνωσης και μετασχηματισμού  των συναισθημάτων. Στην 

Χοροθεραπεία ο θεραπευόμενος «πλησιάζει τον εαυτό του», με ασφάλεια, μέσα από το σώμα και την 

αυθόρμητη κίνηση, και βρίσκει έναν ανεκτίμητο θησαυρό: την βίωση του βαθύτερου, δημιουργικού, 

ζωντανού εαυτού του (Goodwin, A., στην Pallaro (ed.) 2007, σελ.369). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης στην «μνήμη του σώματος» (“body memory”, Penfield, K. 1992, σελ. 

168) και στα μηνύματά του, την αδιαμφισβήτητη βιωματική γνώση της εσωτερικής πραγματικότητας, 

και συγχρόνως την «εκπαίδευση» του ατόμου να «επιστρέφει» στο σώμα του – την αλήθεια του 

δηλαδή – όταν οι σκέψεις και τα λόγια μπερδεύουν περισσότερο παρά βοηθάνε. Λόγω της μόνιμης 

πίεσης να συνδεθούν, τα συναισθήματα τείνουν να εισβάλουν και να διασπούν την σκέψη μας (Dr. 

Janov, A., σελ. 278).  

Στην Χοροθεραπεία,  τα μέσα σύνδεσης είναι το σώμα, η αναπνοή και οι αισθήσεις. Ο Janov 

γράφει ότι χωρίς πραγματική σύνδεση δεν υπάρχει σημαντική αλλαγή στο συμπαθητικό – 

παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, στον δεξιό και αριστερό εγκέφαλο (Dr. Janov Α, σελ. 288).  

Όταν λοιπόν το άτομο έρχεται σε επαφή με το σώμα, τα συναισθήματα και τις σκέψεις, όπως αυτά 

εκδηλώνονται και βιώνονται ψυχοσωματικά, η αλλαγή είναι βαθιά και σε όλα τα επίπεδα. Οι 

συνειδητοποιήσεις που απορρέουν από την δουλειά με το σώμα είναι αδιαμφισβήτητες και επιφέρουν 

βαθιά αλλαγή στον τρόπο αντίληψης της εσωτερικής και εξωτερικής πραγματικότητας. 
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4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ (Ballroom Dances) 

 

Οι Κοινωνικοί χοροί (αλλιώς Πριγκιπικοί χοροί και στα αγγλικά Ballroom Dances) 

χαρακτηρίζονται ως χοροί αριστοκρατικοί,  ευγενικοί, γεμάτοι απαλότητα, αρμονία, υψηλή τεχνική 

και άψογο στυλ.  Παρουσιάζουμε τους σημαντικότερους στη συνέχεια. 

 

4.1. Bαλς (Waltz) 

4.1.1. Οι ρίζες του: 

Η ιστορία του βαλς ξεκινάει τον 13ο αιώνα στην Αυστρία και την Γερμανία. Αυστροβαυαροί 

αγρότες ξεκίνησαν να χορεύουν έναν χορό που διέφερε από τους υπόλοιπους (σε ζευγάρια με έντονες 

κινήσεις), το Walzer (απ’ όπου προέρχεται η ονομασία βαλς) που έμελλε να γίνει ένας από τους πιο 

κομψούς χορούς στις σάλες των αριστοκρατικών σπιτιών της Βιέννης.  

Ωστόσο ο συγκεκριμένος χορός μέχρι τον 16ο αιώνα δεν είχε γίνει ακόμα δημοφιλής. 

Μπαίνοντας στα ευρωπαϊκά σαλόνια – κυρίως του Παρισιού - ο ρυθμός του βαλς γίνεται πιο αργός 

και γεννιέται το απλό βαλς. Μέχρι και τα τέλη του 18ου αιώνα, γίνεται αποδεκτό από την υψηλή 

κοινωνία, ενώ μεγάλη ώθηση του δίνουν γνωστοί μουσουργοί, όπως ο Johan Strauss και έτσι, άρχισε 

να χορεύεται συστηματικά από τους Βιενέζους. Τότε ξεκίνησαν στη Βιέννη οι δημόσιες 

χοροεσπερίδες, όπου μπορούσε να συμμετέχει και ο απλός λαός.  

 

4.1.2. Τα χαρακτηριστικά του:  

Το βαλς ανήκει στην κατηγορία των περιστρεφόμενων χορών σε ζεύγη και διακρίνεται για την 

υπερήφανη και κομψή του κίνηση. Θεωρείται ο κυρίαρχος χορός της ισορροπίας και περιλαμβάνει 

πολλές στροφές.  

Το Βιεννέζικο Βαλς αποτελείται από γρήγορα κυκλικά βήματα με πολλές στροφές, ενώ το 

απλό Βαλς διακρίνεται για τις απαλές, όλο χάρη κινήσεις του. 

 

 

 

Χαρακτηριστικό ΒΙΝΤΕΟ: 

https://www.youtube.com/watch?v

=Upfln1Y4z3w#action=share 

 

Χαρακτηριστικό%20ΒΙΝΤΕΟ:%20https:/www.youtube.com/watch?v=Upfln1Y4z3w%23action=share
Χαρακτηριστικό%20ΒΙΝΤΕΟ:%20https:/www.youtube.com/watch?v=Upfln1Y4z3w%23action=share
Χαρακτηριστικό%20ΒΙΝΤΕΟ:%20https:/www.youtube.com/watch?v=Upfln1Y4z3w%23action=share
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4.2. Φοξ Τροτ (Fox-Trot) 

 

4.2.1. Οι ρίζες του: 

  Από τις χαρακτηριστικότερες μελωδίες του, το «Fever» και η μουσική του «Ροζ Πάνθηρα». Το 

Fox-Trot (ή σε μετάφραση «το βήμα της αλεπούς»), λόγω των κωμικών καμαρωτών του βημάτων, 

είναι από τους λίγους χορούς που ξεκίνησαν από τα σαλόνια της υψηλής κοινωνίας και στη συνέχεια 

διαδόθηκαν σταδιακά στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Πρώτη φορά παρουσιάζεται πάνω στη 

σκηνή το 1915 από τον αμερικανό ηθοποιό και χορευτή Harry Fox, από τον οποίο πήρε και το όνομά 

του. Συνδέθηκε με την τζαζ μουσική και αποτέλεσε την εναλλακτική απάντηση στο κοινό που είχε 

πλέον βαρεθεί τη στυλιζαρισμένη πόλκα και το αυτοκρατορικό βαλς. 

 

4.2.2. Τα χαρακτηριστικά του:  

Είναι παιχνιδιάρικος χορός, περιλαμβάνει εύκολα βήματα, αλλά εξαιρετικά δύσκολη τεχνική 

ώστε να αποδώσει κανείς σωστά το στυλ του. Το πάνω μέρος του σώματος αποκτά πολύ καλή 

δυναμική, ενώ τα πόδια είναι υπεύθυνα για την κίνηση. Προάγει κυρίως την ισορροπία, καθώς ο 

μαθητής διδάσκεται να περπατάει ελεγχόμενα, αλλά και να αναπνέει διαφραγματικά, απαραίτητο 

στοιχείο ώστε να απομονώνει το πάνω από το κάτω μέρος του σώματός του. 
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4.3. Πάσο Ντόμπλε (Paso Doble) 

 

4.3.1. Οι ρίζες του: 

Το Paso Doble, αν και παραπέμπει σε ισπανικό χορό, στην πραγματικότητα άνθισε στη Γαλλία 

το 1930, γι' αυτό και πολλά βήματα του έχουν γαλλική ονομασία. Ο χορός είναι εμπνευσμένος από τις 

ισπανικές ταυρομαχίες, όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι οι περισσότερες φιγούρες του θυμίζουν 

τις κινήσεις ταυρομάχου σε αρένα. Το όνομα «Paso Doble» (υπήρχε και η αντίστοιχη γαλλική 

ονομασία) σημαίνει «δύο βήματα» και αναφέρεται στον χαρακτηριστικό διαδοχικό βηματισμό του 

χορού (αριστερό-δεξί-αριστερό-δεξί...). Το Paso Doble σήμερα χορεύεται ως κοινωνικός χορός σε 

ορισμένες γαλλικές επαρχίες, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Αυστραλίας, του Βιετνάμ, της 

Γερμανίας και φυσικά της Ισπανίας. Παρ' όλα αυτά, το Paso Doble δεν έχει μεγάλη απήχηση στις 

αγγλόφωνες κοινωνίες. 

 

4.3.2. Τα χαρακτηριστικά του:  

Το Paso Doble έχει ισπανικά και γαλλικά χαρακτηριστικά. Τα βήματα συχνά περιέχουν 

γαλλικούς όρους, αλλά ο χορός μοιάζει με τη φύση των ταυρομαχιών. Ο άνδρας απεικονίζει τον 

ματαντόρ (matador = ταυρομάχο) στο χορό και η γυναίκα απεικονίζει τον ταύρο. Το Paso Doble είναι 

ένα ζωντανό ύφος χορού και η μουσική του μοιάζει με μαρκαρίσματα. Μοντελοποιείται μέσα από τον 

ήχο, το δράμα και την κίνηση των ισπανικών και πορτογαλικών ταυρομαχιών. Η αρχική του μορφή ως 

ισπανική στρατιωτική πορεία εξακολουθεί να ερμηνεύεται σήμερα στα πλαίσια των φεστιβάλ Moor 

και Christian στη νοτιοανατολική περιοχή της Ισπανίας και είναι το επίκεντρο των σημερινών 

παραγωγών. Το Paso Doble είναι πιο γνωστό και χρησιμοποιείται σήμερα για χορευτικούς αγώνες. 
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4.4. Ευρωπαϊκό Ταγκό 

 

4.4.1. Οι ρίζες του:  

Ξεκίνησε να χορεύεται αποκλειστικά από άνδρες σε κακόφημες συνοικίες και οίκους ανοχής 

της Αργεντινής. Λέγεται μάλιστα ότι ξεπήδησε από την ανάγκη ενός άνδρα να εκφράσει τον πόνο του 

για μια γυναίκα που τον παράτησε για κάποιον άλλον. Γρήγορα απέκτησε φανατικούς οπαδούς στην 

υψηλή κοινωνία της χώρας και σταδιακά διαδόθηκε στην Ευρώπη. Στο Παρίσι αποκτά πιο σοφιστικέ 

στυλ και γεννιέται το ευρωπαϊκό tango. Ακολούθησε το Λονδίνο, η Γερμανία και άλλες πρωτεύουσες 

και μέχρι το 1913 το Ευρωπαϊκό Ταγκό είχε πια φτάσει και στη Νέα Υόρκη. Το Ευρωπαϊκό Ταγκό, 

που εμφανίστηκε στην Ευρώπη στις αρχές του 1900, προήρθε από το Αργεντίνικο Ταγκό του Buenos 

Aires.  

 

4.4.2. Τα χαρακτηριστικά του:  

Ανήκει στην κατηγορία των περιστρεφόμενων χορών σε ζεύγη και διακρίνεται για την 

υπερήφανη και κομψή του κίνηση. Θεωρείται ο κυρίαρχος χορός της ισορροπίας και περιλαμβάνει 

πολλές στροφές. Δεν θα μπορούσε παρά να ονομαστεί «ο χορός της φωτιάς ή του πάθους», αφού οι 

φιγούρες είναι ταυτόχρονα δραματικές και δυναμικές, απαλές και κοφτές. Πρόκειται για εξαιρετικά 

δύσκολο χορό όταν θέλει κανείς να αποδώσει το στυλ του. Συνήθως η ευρωπαϊκή μορφή του tango 

είναι πιο στυλιζαρισμένη. Οι Ευρωπαίοι τον διαμόρφωσαν περιορίζοντας τη σωματική επαφή στην 

περιοχή της κοιλιάς και υποχρεώνοντας τους χορευτές να μην έχουν καθόλου οπτική επαφή και να 

φορούν ενδυμασίες που να καλύπτουν τελείως τα σώματά τους από το λαιμό και κάτω (οι γυναίκες 

φορούσαν μακριά φορέματα και οι άντρες φράκο). 
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5. ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ 

 

 5.1. ΟΡΙΣΜΟΣ  

Το μιούζικαλ είναι ένα είδος θεάτρου το οποίο συνδυάζει με έναν ιδιαίτερα αρμονικό τρόπο 

την κίνηση, δηλαδή τον χορό, με το παραδοσιακό τύπο θεάτρου. Περιλαμβάνει διαλόγους (πρόζα) και 

φυσικά, τραγούδια. Γενικότερα, είναι ένας τρόπος να ειπωθεί μια ιστορία και να μπορέσει να 

εκφραστεί το περιεχόμενό της, δηλαδή ο έρωτας, το χιούμορ, το πάθος, ο θυμός και άλλα. Με αυτό 

τον τρόπο παίρνει τον χαρακτήρα του μουσικού θεάτρου. 

  

5.2. ΙΣΤΟΡΙΑ 

Με την «Όπερα των Ζητιάνων» το μιούζικαλ πρωτοεμφανίζεται στα θεατρικά κείμενα με 

χαρακτηριστικά παρωδίας και ευθυμογραφικής διάθεσης, γεγονός που το συγκεκριμένο έργο το 

καθιστά την μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία του 18
ου 

αιώνα. Κατά αυτό τον τρόπο 

πρωτοπαρουσιάζεται και επίσημα το μιούζικαλ σαν ένα θεατρικό έργο. Την μεγαλύτερη ακμή του το 

μιούζικαλ την γνώρισε από τις αρχές της δεκαετίας του 1920 έως και τα τέλη της δεκαετίας του 1940. 

Κατά την διάρκεια των δεκαετιών του 1950 έως το 1970, το μιούζικαλ γνωρίζει μια πρωτόγνωρη 

ύφεση. Από το 1980 μέχρι και σήμερα, τα μιούζικαλ έχουν αρχίσει σταδιακά να εξαφανίζονται με 

ελάχιστες εξαιρέσεις. 

  

5.3. ΕΠΙΡΡΟΕΣ  

Μεγάλη επιρροή στα σύγχρονα μιούζικαλ ασκήθηκε από το συνθέτη και στιχουργό Stephen 

Sondheim. Το έργο του (που χαρακτηρίζεται από μια ανησυχητική πλοκή, ειρωνικό και με μερικές 

φορές κυνικό τόνο, σκεπτικισμό σχετικά με τη συμβατική ηθική, και σοφιστικέ, ενήλικους και 

περίπλοκους στίχους σε μουσική με εκπληκτικό ρυθμό) εισήγαγε νέα θέματα και μορφή σε έργα όπως 

Sweeney Todd, Sunday in the Park with George και Assassins. 

           Πολλά από τα πιο επιτυχημένα μιούζικαλ του 

κόσμου σήμερα προέρχονται από την Ευρώπη. Αυτά 

είναι μιούζικαλ, όπως το Cats του Andrew Lloyd 

Webber και το Φάντασμα της Όπερας των Γάλλων 

Alain Boublil και Claude-Michel ή το Les 

Miserables και Miss Saigon του Schönberg. 

Καθώς τα μιούζικαλ εξελίχθηκαν σε μουσικο- 

κινηματογραφικές δραματικές κατασκευές, έγιναν   
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πιο τολμηρά στο θέμα τους και πιο σοβαρά στον κοινωνικό σχολιασμό τους. Τα μιούζικαλ και η 

μουσική κωμωδία είναι σήμερα οι δύο κύριοι κλάδοι του αμερικανικού μουσικού θεάτρου που 

ακμάζουν καλλιτεχνικά και εμπορικά, γιατί το καθένα έχει τη δική του θέση και τον σκοπό του και 

συνεχίζει χρόνο με το χρόνο με την υπόσχεση ενός ακόμη πιο πλούσιου και γεμάτου μέλλοντος. 

 

5.4. ΤΑ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Παρόλο που στην σημερινή εποχή τα μιούζικαλ γενικότερα παρουσιάζουν μια σχετική ύφεση, 

στην Ελλάδα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας η τέχνη του 

συγκεκριμένου είδους θεάτρου έχει αρχίσει να γίνεται ολοένα και δημοφιλέστερη καθώς δεν είναι 

λίγοι οι καλλιτέχνες που επιλέγουν να ασχοληθούν με τα μιούζικαλ. Στην πραγματικότητα τα 

μιούζικαλ είναι πάρα πολύ οικεία στους Έλληνες, καθώς παρόλη την παρακμή που γνώρισαν σε άλλες 

χώρες, στην Ελλάδα τα μιούζικαλ του ’60 ήταν αρκετά γνώριμα. 

 

 Τα μιούζικαλ του παλιού Ελληνικού κινηματογράφου δεν ήταν απλές απομιμήσεις του 

Χόλιγουντ. Αντίθετα, απεικόνιζαν κοινωνικούς και πολιτιστικούς προβληματισμούς και επιδρούσαν 

στη λαϊκή κουλτούρα. Εξέφραζαν την αισιοδοξία των καιρών, ενώ παράλληλα συνέλαβαν τις εντάσεις 

από την ταχεία κοινωνική αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι όλο και περισσότερες 

θεατρικές σκηνές στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνουν μιούζικαλ στο πρόγραμμα τους, τα οποία 

αποτελούν διασκευές από γνωστά μιούζικαλ του Broadway όπως το "Hair" , "Mamma Mia", "Fame", 

"Annie", "The Adams" και "Grease". Ωστόσο, έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν και κάποιες ελληνικές 

παραγωγές όπως το "Ένα Βήμα τη Φορά", " Το 10 το Καλό και ο Χάρτινος Κόσμος" και "Γοργόνες 

και Μάγκες". 

  

5.5. ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΞΕΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ  

 

1. Singing in the Rain 

2. The Sound of Music 

3. My Fair Lady 

4. Wizard of Oz 

5. Cabaret 
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5.6. ΔΙΑΣΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ  

 

1. Γοργόνες και Μάγκες  

2. Κάτι να Καίει  

3. Μια Κυρία στα Μπουζούκια  

4. Κορίτσια για Φίλημα  

5. Μερικοί το Προτιμούν Κρύο  

 

 

            

 

 


