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6. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ 

 

Έρευνες έχουν αποδείξει πως η μουσική ερεθίζει περιοχές ευχαρίστησης και ανταμοιβής στον 

εγκέφαλο, που βρίσκονται ακριβώς πίσω από τα μάτια, καθώς και μια περιοχή που ονομάζεται 

κοιλιακό ραβδωτό σώμα. Επιπλέον, με τη μουσική ενεργοποιείται η παρεγκεφαλίδα, στη βάση του 

εγκεφάλου, η οποία συμβάλλει σημαντικά στο συντονισμό των κινήσεων. Έτσι, μπορεί κανείς να 

συμπεράνει πως με τη δημιουργία της μουσικής στις διάφορες κουλτούρες εξελίχθηκε και ο χορός. 

 

 

 

Ο Μ Α Δ Α  Χ Ο Ρ Ε Υ Τ Ε Σ  Ε Ν  Δ Ρ Α Σ Η  
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7. ΧΟΡΟΣ SWING 

 

Με τον όρο Swing αναφερόμαστε σε ένα είδος χορού το οποίο αναπτύχθηκε παράλληλα με την 

κατηγορία Swing της Jazz μουσικής, κυρίως κατά την περίοδο του 1920 με 1940. Ο χορός αυτός 

απαιτούσε ιδιαίτερη ευκινησία και περιλάμβανε ρυθμικές φιγούρες και εύθυμη μουσική. 

 

 

 

7.1. Ιστορία 

Η πλειοψηφία των χορών Swing πρωτοεμφανίστηκαν σε αφροαμερικανικές κοινότητες στα 

τέλη του 19ου αιώνα. Ορισμένες εκδοχές του χορού όμως, όπως ο Balboa, αναπτύχθηκαν σε 

διαφορετικές περιοχές. Ο συγκεκριμένος χορός απέκτησε σημαντική δημοτικότητα τη δεκαετία του 

’50, περίοδο ακμής της μουσικής Rock n’ Roll, ιδίως με τα τραγούδια του Elvis Presley. 

 

7.2. Πιο γνωστά είδη Swing 

 

A) Lindy Hop 

To Lindy Hop εξελίχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930, έχει αφροαμερικανική 

καταγωγή, όπως και οι περισσότεροι χοροί, και περιλαμβάνει μεγάλο βαθμό φυσικής ενέργειας. 

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον αυτοσχεδιασμό και την ικανότητα 

εύκολης προσαρμογής σε ρυθμούς των 8 και των 6. 
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B) Lindy Charleston 

Είναι παρόμοιος με τον πρωτότυπο χορό Charleston της δεκαετίας του 1920, αλλά ο ρυθμός 

του χορού μειώνεται ώστε να ταιριάζει περισσότερο με αυτόv του Lindy Hop. Συμπεριλαμβάνει 

μεγάλη ποικιλία θέσεων μεταξύ των οποίων είναι αυτή με τους χορευτές να στέκονται δίπλα-δίπλα ή 

χέρι-χέρι και η αυτή όπου χορεύουν παράλληλα. 

 

Γ) Balboa 

Είναι ένας χορός που γίνεται σε κλειστή θέση. Αναπτύχθηκε στις πιο συντηρητικές αίθουσες 

χορού της νότιας Καλιφόρνια, όπου ο χώρος ήταν περιορισμένος. Εκεί εφαρμόστηκαν αυστηροί 

κώδικες δεοντολογίας. Απαγορεύτηκαν ακόμη, ορισμένες από τις πιο έντονες κινήσεις του Charleston 

και του Lindy Hop. Οι χορευτές χόρευαν σε ορθή στάση. Δεν επιτρέπονταν οι στροφές και οι χορευτές 

έπρεπε να παραμένουν σε επαφή μέσω του άνω θώρακα καθ’ όλη τη διάρκεια του χορού. 
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8. ΜΠΑΛΕΤΟ 

 

   8.1. Η ιστορία του 

Το μπαλέτο γεννήθηκε τον 15ο αιώνα στην Ιταλία με σκοπό να ψυχαγωγεί τους ευγενείς. Η 

λέξη μπαλέτο προέρχεται από την ιταλική λέξη «ballare» που σημαίνει χορεύω. Κατόπιν 

διαδόθηκε στη Γαλλία και ως εκ τούτου, μεγάλο μέρος της ορολογίας στο μπαλέτο είναι στα 

γαλλικά.  

Στα πρώτα στάδια το μπαλέτο χορευόταν μόνο από τους άνδρες οι οποίοι φορούσαν μάσκες 

και πολύτιμα κοστούμια, αργότερα όμως απαλλάχτηκε από τις υπερφορτωμένες στολές. 

Παράλληλα, οι γυναίκες τη Ρομαντική περίοδο του μπαλέτου είχαν τη δυνατότητα να χορέψουν 

και γινόντουσαν «prima ballerina»  εγκαινιάζοντας τις tutu (κοντές) φούστες και τις πουέντ 

(παπούτσια).  

Η αναγέννηση όμως του μπαλέτου έγινε στη Ρωσία με την «Λίμνη των Κύκνων» και τον 

«Καρυοθραύστη». 
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 8.2. Η δομή ενός μαθήματος μπαλέτου 

 

 

Ένα μάθημα κλασικού μπαλέτου 

ξεκινάει με ασκήσεις στη μπάρα και 

καταλήγει στο κέντρο. Απαραίτητο είναι 

βέβαια να προηγηθεί να βάλουν οι μαθητές 

κολοφώνιο ή νερό στα παπουτσάκια ή στις 

πουέντ ώστε να αποφευχθούν γλιστρήματα ή 

τραυματισμοί. Το μάθημα μπαλέτου λοιπόν 

ξεκινάει από την μπάρα κάτι το οποίο βοηθάει 

στη βελτίωση της τεχνικής του μαθητή και 

στο να αναπτύξει την δεξιότητα της 

μεταφοράς βάρους. Οι πιο βασικές ασκήσεις 

στη μπάρα είναι το plie και το grand 

battement. Οι χορευτές εργάζονται αρχικά 

από τη μία μεριά του σώματος και στη 

συνέχεια γυρνούν από την άλλη μεριά. 

Στο κέντρο οι μαθητές εκτελούν παρόμοιες 

ασκήσεις με αυτές στη μπάρα χωρίς όμως να έχουν 

τη στήριξη της. Παράλληλα οι μαθητές μαθαίνουν το 

λεξιλόγιο και τη ορολογία του μπαλέτου και 

εμπεδώνουν τις position (θέσεις-στάσεις). Επίσης 

κάνουν πιρουέτες. Στη συνέχεια στο adagio οι 

μαθητές προσπαθούν να εκτελέσουν αργές κινήσεις. 

Σκοπός του μέρους αυτού είναι οι μαθητές να 

βελτιώσουν το στήσιμο τους και να μάθουν να 

ισορροπούν. Το μάθημα κλείνει με υπόκλιση και 

κάποια ανοίγματα. 
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8.3. Τα πλεονεκτήματα του μπαλέτου 

 

 

 

Το μπαλέτο είναι ένα πάρα πολύ όμορφο είδος χορού με ποικίλα πλεονεκτήματα. Αρχικά, 

συμβάλλει στην καλή φυσική κατάσταση, βοηθάει στην ευλυγισία αλλά και στη σωστή στάση του 

σώματος και προσφέρει ευελιξία. Οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται αλλά κυρίως εκφράζονται 

καλλιτεχνικά και τονώνουν την αυτοπεποίθηση τους. 
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9. BREAKDANCE 

 

9.1. Ιστορία: 

To Breakdance ή αλλιώς B-boying είναι ένα είδος χορού που περιέχεται στην 

κατηγορία Street Dance. Ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές 

της δεκαετίας του 1970 από κινήσεις πολεμικών τεχνών που αναπτύχθηκαν 

από συμμορίες δρόμου κυρίως από νέους Αφροαμερικανούς και Λατίνους. Για να κερδίσει την 

προσοχή και την δημοτικότητα στα μέσα ενημέρωσης, ο χορός αυτός εξαπλώθηκε παγκοσμίως 

στην Νότια Κορέα, στην Αγγλία, στην Γερμανία, στην Γαλλία, στην Ρωσία και την Ιαπωνία. Το 

Breakdance κέρδισε παγκόσμια δημοτικότητα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και της 

δεκαετίας του '90. 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Street_Dance&action=edit&redlink=1


 ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ; Ερευνητική Εργασία, Α΄ τάξη, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2018-19 39 

9.2. Dress Code: 

 Το Breakdance είναι συνδεδεμένο με ένα συγκεκριμένο στυλ ένδυσης που περιλαμβάνει 

φαρδιά παντελόνια ή κουστούμια με ειδικό ύφασμα που τους επιτρέπει να γλιστράνε στην πίστα, 

καπέλα που φοριούνται πλάγια ή προς τα πίσω και αθλητικά παπούτσια (που απαιτούνται λόγω της 

επικίνδυνης φύσης πολλών από τις κινήσεις). 

 

 

 



 ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ; Ερευνητική Εργασία, Α΄ τάξη, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2018-19 40 

9.3. Μαθαίνοντας τις κινήσεις του Breakdance: 

 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το breakdancing είναι αρκετά δύσκολο όταν στην 

πραγματικότητα είναι αρκετά απλό. 

Πως λειτουργούν συνήθως τα μαθήματα Breakdance: 

 Προθέρμανση για λίγα λεπτά 

 15-20 λεπτά όπου ο καθηγητής εξηγεί πως γίνεται η καινούργια κίνηση 

 30 λεπτά εξάσκησης της καινούργιας κίνησης 

 Ενσωμάτωση της καινούργιας κίνησης σε συνδυασμό κινήσεων 

 Ο μαθητής δοκιμάζει δικές του κινήσεις κάνοντας αυτό που λέμε «freestyle» 

 

Breakdancing κίνηση για αρχάριους: 

 

 

 

 Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αυτού του εντυπωσιακού είδους χορού, μπορείτε να δείτε 

εδώ ένα χαρακτηριστικό βίντεο με χορευτές Breakdancing κατά τη διάρκεια διαγωνισμού το 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=4t-XMblzfGo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4t-XMblzfGo
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10.  ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟ ΤΑΝΓΚΟ 

 

Το Αργεντίνικο Τάνγκο πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα στις φτωχογειτονιές του 

Μπουένος Άιρες. Θεωρούνταν χορός του δρόμου, των φτωχών και των μεταναστών. Η μουσική του 

ήταν σε ρυθμό 2/4 ή 4/4. Στην αρχή χορευόταν μόνο από άνδρες γιατί οι κοινωνικές συνθήκες και ο 

συντηρητισμός της εποχής απαγόρευε σε μια γυναίκα να βρεθεί αγκαλιά με έναν άνδρα με τον οποίο 

δεν ήταν παντρεμένη. Έπειτα που ο πληθυσμός των ανδρών αυξήθηκε ραγδαία, το Τάνγκο ήταν ένας 

τρόπος για να γοητεύσει ένας άνδρας μια γυναίκα. 
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Γενικά, το αργεντίνικο τάνγκο είναι ένας αυτοσχεδιαστικός χορός, παρόλα αυτά υπάρχουν 

κάποια βασικά, θεμελιώδη βήματα που πρέπει να ξέρει κάποιος καλός χορευτής του τάνγκο: 

 GAMINAR: Ένα βήμα σε κάθε χτύπο. Οι βασικοί βηματισμοί είναι μπρος, πίσω και αλλαγές 

βάρους. 

 CRUZADA: σταύρωμα της ντάμας στον πέμπτο του βασικού βήματος. 

 GANCHO: ο καβαλιέρος τραβά την ντάμα προς το μέρος του και η ντάμα τυλίγει το πόδι της 

γύρω από το σώμα του. 

 CORTE: κοφτή κίνηση προς το μέρος του καβαλιέρου. 

 MEDIA VUELTA: στροφή 180 μοιρών 

  

Τα βασικότερα στοιχεία του Τάνγκο είναι τα εξής: το βάδισμα, οι στροφές, το σταμάτημα και οι 

διακοσμητικές κινήσεις. 

 

 

 

Τα ρούχα και τα παπούτσια είναι πολύ σημαντικά για να χορέψει κάποιος Αργεντίνικο Τάνγκο. Το 

φόρεμα της ντάμας είναι ασύμμετρο με σκίσιμο στην μια πλευρά, συνήθως σε κόκκινο ή μαύρο 

χρώμα, με ακάλυπτη την πλάτη και πολλές φορές και τους ώμους. Το κοστούμι του καβαλιέρου 

περιέχει ένα λευκό πουκάμισο, γραβάτα, μαύρο σακάκι και συνήθως μαύρο πανταλόνι. Τα παπούτσια 

της ντάμας έχουν σχετικά ψηλό και λεπτό τακούνι με λουράκι που δένει στον αστράγαλο. Τα 

παπούτσια του καβαλιέρου είναι μαύρα, με χαμηλό τακούνι και μικρές τρύπες. 
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Δείτε ένα σχετικό βίντεο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=exSok0GoBGc 

https://www.youtube.com/watch?v=exSok0GoBGc

