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12.  Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Κανένας άλλος λαός δεν έδωσε μεγαλύτερη αξία στον χορό όσο οι αρχαίοι Έλληνες. Ο χορός 

για πρώτη φορά στην ελληνική ζωή παρουσιάζεται στους αγώνες σαν αγώνισµα µε κριτές που 

επιλέγονται από τον λαό. Από τους Αρχαίους Έλληνες γινόταν η χρήση των όρων ορχούµαι (ρήµα που 

έχει παρόµοια έννοια µε την σηµερινή του ρήµατος χορεύω) και χορεύω (ρήµα που σηµαίνει ότι 

εκτελώ ρυθµικές κινήσεις σύµφωνα µε την µουσική και τους στίχους). Επιπλέον, πίστευαν ότι τα 

άστρα και οι πλανήτες του ουρανού εκτελούσαν κάποιου είδους κοσμικό χορό. Στο µυαλό του 

Έλληνα, ο χορός δεν ήταν αυτοτελής τέχνη, αλλά συνδυαζόταν απαραίτητα µε τη µουσική και την 

ποίηση. Αυτά τα τρία στοιχεία αποτελούσαν όψεις του ίδιου πράγµατος, της τέχνης που ονοµαζόταν 

«µουσική», της τέχνης των Μουσών. 

 

Οι πηγές για τον αρχαίο ελληνικό χορό είναι πολλές. Εκτός από τις φιλολογικές πηγές, είναι τα 

λόγια από τα τραγούδια που γράφτηκαν για χορό, στίχοι ποίησης, όπως π.χ τα Ομηρικά έπη, τα 

γραπτά των φιλοσόφων και μορφές γραπτού λόγου από ιστορικούς διαφόρων χρονικών περιόδων. Οι 

αρχαιολογικές πηγές μας δίνουν πληθώρα πληροφοριών που περιλαμβάνουν αγάλματα, ανάγλυφα, 

ξυλόγλυπτα, τοιχογραφίες, πήλινα αγγεία, και που όλες μας δίνουν πραγματικές απεικονίσεις του 

χορού. 

 

 

Ο Μ Α Δ Α  P R O  D A N C E R S  
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 Ο ρόλος του χορού στην εκπαίδευση της Αρχαίας Ελλάδας 

Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε ως παιδαγωγικό µέσο και µάλιστα σε πολύ 

ευρεία κλίµακα για τα δύο φύλα, ακόµα και ως κύρια στρατιωτική γυµναστική για την προετοιµασία 

εύψυχων και ευέλικτων πολεµιστών. Οι χοροί εκείνοι βέβαια, ήταν πολύ περισσότερο γυµναστικοί 

από τους σηµερινούς. Οι αρχαίοι χοροί καλλιεργούσαν µια τελειότητα των γραµµών του σώµατος, 

την οποία θαυµάζουµε σε παραστάσεις, αγάλµατα και αγαλµατίδια. Οι επιφανέστεροι Έλληνες 

φιλόσοφοι ενίσχυσαν σθεναρά αυτή την τέχνη, ως μία ιδανική ολοκλήρωση του σώματος και του 

πνεύματος. Ο Αριστοτέλης όρισε την εκπαίδευση σαν ένα μείγμα μουσικής και γυμναστικής, ενώ ο 

Σωκράτης υποστήριζε ότι πρέπει να διδάσκεται ευρύτερα, λέγοντας ότι εκείνοι που τιμούν τους θεούς 

με το χορό είναι και οι καλύτεροι στον πόλεμο. Ο Πλάτωνας έγραψε «το να τραγουδάει και να χορεύει 

ωραία κανείς σημαίνει ότι έχει καλή παιδεία» αφιερώνοντας ένα μεγάλο μέρος της προσοχής του στη 

σημασία του χορού για την εκπαίδευση στην πραγματεία του των «Νόμων».  

 

Είδη χορών στην Αρχαία Ελλάδα 

Ανάλογα με το χαρακτήρα του κάθε χορού, ο Πλάτωνας τους διαιρεί σε τρεις κατηγορίες:      

α) τους Πολεμικούς, β) τους Θρησκευτικούς και γ) τους Ειρηνικούς. 

Οι πολεμικοί χοροί είχαν σαν σκοπό την προπαρασκευή των ανδρών για τον πόλεμο και τους 

αγώνες. Ο αρχαιότερος πολεμικός χορός είναι ο χορός των «Κουρητών». Σύμφωνα με τη μυθολογία, 

οι ίδιοι οι θεοί δίδαξαν το χορό στους ανθρώπους. Και είναι η Ρέα αυτή που σύμφωνα με την 

παράδοση έμαθε το χορό στους Κουρήτες (που το όνομά τους σημαίνει νέοι) στο νησί της Κρήτης για 

να καλύψουν με το θόρυβο των ασπίδων και των ξιφών τους το κλάμα του μικρού παιδιού του Δία για 

να το γλιτώσουν από τον πατέρα του, τον Κρόνο που καταβρόχθιζε τα παιδιά του για να μην χάσει το 

θρόνο του. 

Ένας επίσης από τους πιο σπουδαίους χορούς είναι ο «Πυρρίχιος» που κατά τον Πλάτωνα 

είναι μια μίμηση του πολέμου, μια αναπαράσταση των φάσεων του με τη συνοδεία αυλού ή λύρας και 

τραγουδιών. Η ονομασία του προέρχεται από τη λέξη «πυρ» και σημαίνει τον κόκκινο χορό. 
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Κατά μία άλλη εκδοχή, τον χορό αυτό τον επινόησε ο Πύρριχος που ήταν γιος του Αχιλλέα 

ή κατ’ άλλους ήρωας της Κρήτης. Ο Πυρρίχιος ήταν γνωστός σ’ ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα. 

Στην Σπάρτη τον θεωρούσαν προγύμνασμα του πολέμου και τον χόρευαν στη γιορτή των 

Διόσκουρων, ενώ στην Αθήνα τον χόρευαν στις γιορτές των Παναθηναίων. 

Οι χορευτές χόρευαν τον Πυρρίχιο πάνοπλοι. Αρχικά γινόταν ένα είδος παρέλασης με 

στροφές προς τα πλάγια (έκνευση), οπισθοχωρήσεις (ύπειξη), άλματα σε ύψος και χαμηλώματα 

(ταπείνωση). Ακολουθούσαν οι κινήσεις της επίθεσης, οι στάσεις της άμυνας και γενικά όλες οι 

κινήσεις του πολεμιστή, όπως η στιγμή που ρίχνει το ακόντιό του, το τόξο του, ή κινήσεις με τη 

λόγχη του. Οι κινήσεις αυτές ήταν ρυθμικές προσαρμοσμένες στον ήχο που προκαλούσαν τα 

χτυπήματα των όπλων (κλαγγή). 

Ειδικά στα αγόρια, ο χορός διδάσκονταν σαν ένα βοήθημα στη στρατιωτική εκπαίδευση στην 

Αθήνα και τη Σπάρτη. Στην «παλαίστρα» και στο «γυμνάσιο» λάμβαναν μέρος σε πυρρίχιους και σε 

άλλους χορούς που ήταν σχεδιασμένοι για την προετοιμασία τους στην εκτέλεση των κινήσεων της 

μάχης και ανήκαν σε διάφορες κατηγορίες όπως: 

 

Ποδισμός: (γρήγορη μεταβολή των κινήσεων των ποδιών, για να ασκηθεί ο πολεμιστής σε μάχη 

σώμα με σώμα). 

 

Ξιφισμός: Κατ’ απομίμηση μάχη, στην οποία ομάδες από νέους ασκούνταν στην πολεμική τέχνη με 

χορευτική μορφή. 

 

Ώμος: Μεγάλα άλματα με κοντάρι, για να προετοιμαστούν στην υπερπήδηση ψηλών κορμών ή για το 

σκαρφάλωμα σε τοίχους και φρούρια. 

 

Τετράκομος: Επιβλητικοί σχηματισμοί ομάδων από στρατιώτες που προχωρούσαν μαζικά κατά του 

εχθρού ή προστάτευαν τους εαυτούς τους μέσω των διασταυρωμένων ασπίδων. 

 

Υπήρχε όπως λέγεται κι ένας πολεμικός γυναικείος χορός προς τιμήν της θεάς Άρτεμης, τον 

οποίο είχαν ιδρύσει και είχαν χορέψει για πρώτη φορά στην Έφεσο οι Αμαζόνες. 

 

Για τους θρησκευτικούς χορούς επίσης υπάρχουν αρκετές πληροφορίες. Σχεδόν όλοι αυτοί οι 

χοροί είχαν ιδιαίτερη μυστικιστική σημασία και προσπαθούσαν να περάσουν μηνύματα στους 

ανθρώπους στο να μπορέσουν να δουν ότι αποτελούν και αυτοί αναπόσπαστο κομμάτι της φύσης. Ο 

άνθρωπος μπορεί να χορεύει την εξέλιξη την προσωπική, την εξέλιξη της ψυχής, την εξέλιξη του 
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Σύμπαντος και η ιστορία μας δείχνει κυκλικούς χορούς ή σπειροειδούς μορφής. Δεν υπάρχουν στην 

αρχαιότητα μυστήρια και θρησκευτικές τελετές που να μη συνοδεύονται από το χορό. 

 

Οι γνωστότεροι από αυτούς ήταν οι εξής: 

Ο Παιάν που τον τραγουδούσαν και τον χόρευαν στην αρχή προς τιμήν του Απόλλωνα για να 

σταματήσουν οι ασθένειες και αργότερα προς τιμή και άλλων θεών όπως του Ασκληπιού, του Πάνα, 

της Αθηνάς και άλλων. Αργότερα τον χόρευαν για να εκφράσουν τη χαρά, την επιτυχία ή τη νίκη 

τους. 

Υπάρχουν επίσης πλήθος από χορούς που χόρευαν οι γυναίκες προς τιμήν της εκάστοτε 

θεότητας όπως τα Άνθεα και τα Παρθένεια που ήταν αφιερωμένοι στην Ήρα, ο χορός των 

Πεπλοφόρων για τη Δήμητρα και φορούσαν τα πέπλα σε ανάμνηση της θεάς που καλυμμένη με πέπλο 

αναζητούσε την κόρη της, ο χορός της Καλαθίσκου που ονομάστηκε από το χαρακτηριστικό καπέλο 

που φορούσαν οι κοπέλες όταν χόρευαν. 

Στους θρησκευτικούς χορούς εντάσσονται και οι Διονυσιακοί χοροί. 

 

Τους ειρηνικούς χορούς τους διαιρούμε σε χορούς ιδιωτικής ζωής και σε χορούς θεάτρου.  Οι 

χοροί της ιδιωτικής ζωής χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) τους χορούς των συμποσίων,  β) 

τους χορούς των γάμων και γ) τους χορούς του πένθους. 

Οι χοροί των συμποσίων είναι γνωστοί από την Ομηρική Εποχή. Τους εκτελούσαν είτε 

επαγγελματίες, είτε οι προσκεκλημένοι ιδιώτες. Συνήθως οι επαγγελματίες ήταν γυναίκες ορχηστρίδες 

που εκτελούσαν τους χορούς κρατώντας κρόταλα. 
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Και οι γαμήλιοι χοροί αναφέρονται στον Όμηρο όπου οι νέοι και νέες χορεύουν και 

τραγουδούν με συνοδεία αυλού ή λύρας το βράδυ του γάμου. 

Οι χοροί του πένθους ήταν κυρίως ρυθμικοί βηματισμοί, όπου οι χορευτές με τα χέρια 

υψωμένα έτσι ώστε το ένα να αγγίζει το κεφάλι και το άλλο να είναι λίγο πιο ψηλά, ακολουθούσαν 

θρηνώντας την εκφορά του νεκρού. 

 

Το ελληνικό θέατρο ήταν στενά συνδεδεμένο με το ξεκίνημα του χορού. Οι θεατρικοί χοροί 

εκτελούνταν με συνοδεία τραγουδιού από τους υποκριτές οι οποίοι ειδικά λέγονται ορχηστές και 

διαιρούνται στις εξής κατηγορίες: α) χορό της τραγωδίας, β) της κωμωδίας, γ) χορό της σατυρικής 

ποίησης. 

Υπήρχαν συγκεκριμένοι τύποι χορών στο ελληνικό δράμα: 

Η Εμμέλεια που συμπεριλάμβανε έναν κώδικα συμβολικών χειρονομιών, μέσω του οποίου ο 

χορευτής μπορούσε να δώσει μια ολόκληρη ιστορία ενός δραματικού έργου, χωρίς να μιλήσει. 

Ο Κόρδαξ που ήταν ο χαρακτηριστικός χορός της κωμωδίας και έχει περιγραφεί ως πρόστυχος 

και άσεμνος όπου περιλάμβανε περιστροφές του σώματος με υπονοούμενα. 

Ο Σίκιννης ήταν ο αντιπροσωπευτικός των ελληνικών σατιρικών έργων του 6ου αιώνα π.Χ. 

Ήταν ζωηρός, ρωμαλέος, άσεμνος, με πολλές χειρονομίες και ακροβατικά. Συχνά αναπαριστούσε 

σατιρικά, μυθολογικά θέματα. Ήταν ο χορός των Σατύρων και των Σειληνών που συνοδεύονταν από 

αστεία και πειράγματα. 

 

Ο χορός λοιπόν για τους αρχαίους Έλληνες ήταν ένας ολοκληρωμένος τρόπος να ζούνε τον 

κόσμο γιατί ήταν γνώση, τέχνη και θρησκεία ταυτόχρονα. Ήταν η πλήρης σοφία που αποτελούσε τη 

δημιουργική δύναμη του κάθε ανθρώπου που ολοένα αναγεννιέται και δρα στην ψυχή του. 
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13.  ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΙΝΔΙΑΝΩΝ 

 

Α) Ο Χορός των Φαντασμάτων  

 

Οι Ινδιάνοι ως λαός χρειάστηκε να επινοήσουν κάποιους χορούς (τελετουργίες), τους οποίους 

χρησιμοποιούσαν κυρίως ώστε να απευθύνουν ικεσίες για βοήθεια στους θεούς τους. Ωστόσο, δεν 

είχαν μεγάλη ποικιλία στους χορούς τους.  

Προς το τέλος του 18ου αιώνα, πολλοί Ινδιάνοι της βόρειας Αμερικής θεωρούσαν ότι εάν 

πραγματοποιούσαν μια τελετή γνωστή ως χορός των φαντασμάτων, οι μειωμένοι ζωικοί πληθυσμοί 

και οι αποθανόντες συγγενείς θα αποκαθίσταντο. 

Οι Αμερικάνικες αρχές προσπάθησαν να απαγορεύσουν τα θρησκευτικά τελετουργικά των 

ινδιάνων, συμπεριλαμβανομένου του χορού των φαντασμάτων λόγω της εντεταμένης 

αντιπαράθεσής τους. 

Πιο συγκεκριμένα, με αυτόν τον χορό, οι Ινδιάνοι είχαν την ευκαιρία να καλέσουν του νεκρούς 

συγγενείς και φίλους τους αλλά κυρίως τον προηγούμενο αρχηγό της φυλής τους. 
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Β) Ο Χορός του Βουβαλιού  

 

Στους Μαντάν, μια φυλή των Ντακότα, η κύρια ετήσια γιορτή τους ήταν ο χορός του 

βουβαλιού. Οχτώ άντρες, φορώντας δέρματα βουβαλιών και αφού έχουν βαφτεί με μαύρο, κόκκινο ή 

λευκό χρώμα, μιμούνται τις πράξεις των βουβαλιών (π.χ. μουγκρητά). Κρατούν στο δεξί τους χέρι ένα 

κρόταλο και στο άλλο ένα ραβδί δυο μέτρων. Στην πλάτη τους κουβαλούν ένα δεμάτι από πράσινα 

κλαδιά ιτιάς. Στέκονται στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, ενώ δυο άντρες ντυμένοι αρκούδες 

στέκονται στο κέντρο και απειλούν να ορμήσουν σε όποιον επέμβει στην τελετουργία. Ταυτόχρονα, οι 

παρευρισκόμενοι συμμετέχουν στην όλη τελετουργία χτυπώντας σακιά και ψάλλοντας. Την τέταρτη 

μέρα μπαίνει στην κατασκήνωση ένας άνδρας μεταμφιεσμένος σε κακό πνεύμα και διώκεται με 

πέτρες. 

Σκοπός της τελετουργίας αυτής είναι η αναβίωση των παλαιότερων ηθών και εθίμων της 

φυλής. 
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14.  ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ FORTNITE 

 

Το Fortnite είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι της Epic Games, το οποίο κυκλοφόρησε το 2017 

και συγκέντρωσε περισσότερους από 125 εκατομμύρια παίκτες σε λιγότερο από ένα χρόνο.       

    

 

 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους το Fortnite είναι τόσο γνωστό είναι εξαιτίας 

των πολλών αξιοσημείωτων χορών που περιλαμβάνει και έχουν κάνει εντύπωση σε πολλά 

εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. 

Οι χοροί επιτρέπουν στους παίκτες να προσθέσουν τη δική τους γεύση στο παιχνίδι. Είτε 

χρειάζονται έναν επικό χορό μετά από μια νίκη, είτε απλά θέλουν να διασκεδάσουν, μπορούν να 

επιλέξουν από μια ποικιλία χορευτικών emotes για να το “τρίψουν” πραγματικά στο πρόσωπο του 

ηττημένου. 

Κάποιοι τέτοιοι χοροί είναι: 

1. Orange Justice: Αυτός ο χορός προστέθηκε ως μέρος 

της τέταρτης σεζόν του παιχνιδιού και είναι ένας από 

τους πιο γνωστούς.  

 

1. Floss: Έχει γίνει ένας πολύ δημοφιλής χορός ειδικά για 

τα παιδιά και, ενώ δεν εφευρέθηκε από την Fortnite, 

συχνά συνδέεται με το παιχνίδι. 
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2. Take the L: Αυτός ο χορός είναι από τους πιο γνωστούς στο παιχνίδι, καθώς έχει 

χρησιμοποιηθεί από πολλούς διάσημους, όπως ο Antoine Griezmann. 

 

 

  

3. Hype: Είναι ένας περίεργος χορός που χρησιμοποιείται από τους παίκτες όταν θέλουν να δείξουν 

τον ενθουσιασμό τους. 

 

 

  

 

Εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε χαρακτηριστικά Video με τους εν λόγω χορούς: 

 

A. https://www.youtube.com/watch?v=x3_dJaZjwHo 

 

B. https://www.youtube.com/watch?v=KHm_-832lYc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=x3_dJaZjwHo
https://www.youtube.com/watch?v=KHm_-832lYc
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15. ΕΡΕΥΝΑ «Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΟΡΟ» 

 

 

 

Α. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

Δείγμα 

Το δείγμα της έρευνάς μας αποτελείται από 37 μαθητές της Α΄ Λυκείου του Πειραματικού 

Λυκείου Πατρών. 

 

Χρονοδιάγραμμα της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβρη του 2018 έως και τον Ιανουάριο του 2019. 

 

Είδος έρευνας 

Η έρευνα είναι ποσοτική αφού χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. 

 

Σκοπός έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με σκοπό την διερεύνηση της σχέσης των εφήβων με τον χορό. 

 

Συνθήκες και τρόπος συλλογής δεδομένων 

Βρήκαμε 37 μαθητές ηλικίας 15-16 χρονών και τους δώσαμε να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο χειρόγραφα. 

 

Δομή ερωτηματολογίου  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 5 ερωτήσεις κλειστού τύπου. 
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Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1
η
 

1) Ασχολείσαι με τον χορό; 

 

Τα περισσότερα παιδιά του δείγματός μας (67%) ασχολούνται με τον χορό.  

 

2) ΑΝ ΝΑΙ, με ποιο είδος κυρίως; 

 

Οι έφηβοι που μας απάντησαν ασχολούνται με πολλά διαφορετικά είδη χορού, όπως φαίνεται 

στο διάγραμμα παραπάνω.  

 

3) ΑΝ ΟΧΙ, θα ήθελες να ασχολείσαι; 
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Το 59% των μαθητών που ως τώρα δεν ασχολούνται με το χορό, εξακολουθούν να μην θέλουν 

να ασχοληθούν με τον χορό, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 41% που επιθυμούν να αρχίσουν την 

ενασχόληση τους με το χορό. 

 

4) Θεωρείς τον χορό άθλημα ή hobby; 

 

 

Το 70% των μαθητών του δείγματός μας βλέπουν το χορό σαν χόμπι. 

 

5) Γνωρίζεις άτομα που ασχολούνται με τον χορό; 

 

 

Τέλος, η πλειοψηφία (89%) των εφήβων που ρωτήσαμε γνωρίζουν άλλα άτομα που κάνουν 

χορό. 
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Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Από την έρευνα για Την Σχέση των Εφήβων με τον Χορό διαπιστώσαμε ότι ένα μεγάλο 

ποσοστό (67%) ασχολούνται με τον χορό και μάλιστα με πολλά διαφορετικά είδη. Αλλά και ένα 

σημαντικό μέρος (41%) όσων δεν έχουν ασχοληθεί ως τώρα, θα ήθελαν να κάνουν χορό κάποια 

στιγμή.  

 

Επιπλέον, το 70% εκείνων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο θεωρούν το χορό ως χόμπι, 

αλλά υπάρχει και ένα αξιοσημείωτο 29% που τον θεωρεί ως άθλημα - πιθανόν επειδή γυμνάζει όλο το 

σώμα.  

 

Τέλος, η πλειοψηφία των εφήβων (89%) γνωρίζει άτομα τα οποία κάνουν χορό, πράγμα που 

σημαίνει ότι έχουν συνειδητοποιήσει την σημαντική θέση που κατέχει ο χορός στη ζωή των 

συνανθρώπων τους. 
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16. ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ 

 

Τα οφέλη του χορού στο σώμα μας 
Δεν είναι τυχαίο που οι χορευτές έχουν σώματα άξια θαυμασμού. O χορός -μαζί με το κολύμπι- 

είναι μια από τις καλύτερες αεροβικές ασκήσεις.  

 Αυξάνει το ρυθμό του μεταβολισμού, βοηθάει στις καύσεις του οργανισμού και επομένως 

συμβάλλει στην απώλεια κιλών. Έχει μάλιστα υπολογιστεί ότι 90″ χορογραφίας διαγωνιστικού 

τύπου (υψηλού δηλαδή επιπέδου) ισοδυναμεί με 800 μέτρα σπριντ!  

 Αν πιστεύετε ότι χορεύοντας γυμνάζονται μόνο τα πόδια, καιρός να αναθεωρήσετε. Όσο εσείς 

απολαμβάνετε το ρυθμό της μουσικής, όλες οι μυϊκές ομάδες του σώματός σας καταβάλλουν 

τη δική τους προσπάθεια. Ένας χρόνος συστηματικής ενασχόλησης με το χορό βοηθά στη 

σύσφιγξη των κοιλιακών, δυναμώνει τον κορμό και γυμνάζει τα άκρα, ενώ παράλληλα χαρίζει 

ευλυγισία. O μαθητής διδάσκεται να συντονίζει τα διάφορα μέλη του σώματός του, 

αποκτώντας αρμονία στην κίνηση.  

 Επίσης, μέσα από το χορό, διδάσκεται κανείς να στέκεται και να περπατάει σωστά, ελέγχοντας 

το σώμα του. Όλα αυτά επιτυγχάνονται και με τη βοήθεια της διαφραγματική αναπνοής, που 

ισχυροποιεί την καρδιά και διευρύνει την ελαστικότητα των πνευμόνων. 

 Μια καλή χορευτική εμπειρία μία ή δύο φορές την εβδομάδα είναι μια εξαιρετική συνήθεια για 

την αύξηση της εφίδρωσης. Αυτό είναι σημαντικό για την αποτοξίνωση του σώματος, διότι 

μέσω της εφίδρωσης βοηθάτε στην εξάλειψη των υπερβολικών υγρών και των επιβλαβών 

τοξινών. 

 Οι άνθρωποι που υποφέρουν από προβλήματα κυκλοφορίας, όπως αίσθηση βάρους στα πόδια, 

φλεβίτιδα ή οίδημα, θα πρέπει να αποφεύγουν να έχουν έναν καθιστικό τρόπο ζωής με κάθε 

κόστος. Ωστόσο, το να στέκεστε στα πόδια σας πολύ ώρα χωρίς να κινείστε, επίσης δεν βοηθά. 

Έτσι, η καλύτερη λύση είναι να χορέψετε. Ο χορός ενεργοποιεί και βελτιώνει την κυκλοφορία 

ολόκληρου του σώματος. Ο ρυθμός σας βοηθά να κινήσετε κάθε μυ του σώματος, από τα 

πόδια μέχρι το κεφάλι. 
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Τα Ψυχολογικά και Κοινωνικά Οφέλη 

 

 Η μουσική συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία και ο χορός είναι μια δυνατότητα έκφρασης, μια 

διέξοδος από την καθημερινότητα και το στρες. Κάθε χορός γεννήθηκε εξάλλου για να 

υπηρετήσει μια κοινωνική ανάγκη. Μακριά από την έννοια του «μοναχικού σπορ», ο χορός 

είναι φτιαγμένος πάντα για δύο ή περισσότερους ανθρώπους, που βιώνουν έτσι τη χαρά της 

επαφής και της ομάδας. 

 Εάν έχετε μια τάση να προτιμάτε να μένετε στο σπίτι μόνοι σας, τότε αυτή είναι η κατάλληλη 

στιγμή για να χορέψετε.Ο χορός μπορεί να λύσει προβλήματα όπως είναι η συστολή, η 

μοναξιά και ακόμη και η θλίψη και η ντροπή. Είναι μια πολύ αποτελεσματική θεραπεία για την 

καταπολέμηση περιόδων στρες, απομόνωσης ή θλίψης. 

 Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να απολαμβάνουν τα οφέλη του χορού μόνο στο σπίτι τους. 

Ωστόσο, όταν κάνετε κάθε είδους χορό με έναν συνεργάτη ή σε μια ομάδα, αυτό σας κάνει να 

περνάτε λίγο χρόνο με άλλους ανθρώπους κάθε εβδομάδα. Η εγγραφή σας σε μαθήματα 

χορού, για παράδειγμα, είναι μια εξαιρετική ιδέα για να συναντήσετε νέους ανθρώπους που θα 

εισέλθουν στη ζωή σας και θα διευρύνουν τον κύκλο των φιλικών σας σχέσεων. Σας κάνει να 

αλληλεπιδράτε με άλλους που μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα με εσάς, ενώ δίνει τη 

δυνατότητα να αναπτύξετε σπουδαίες φιλίες. 

 

 
 

 



 ΧΟΡΕΥΟΥΜΕ; Ερευνητική Εργασία, Α΄ τάξη, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2018-19 86 

Τα Πνευματικά Οφέλη του Χορού 

 
 Αρχικά, ο χορός ενισχύει την νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου. Μία έρευνα έγινε στο 

Κολέγιο Ιατρικής Άλμπερτ Αϊνστάιν στη Νέα Υόρκη, σε μια περίοδο 21 χρόνων, με την 

εξέταση ηλικιωμένων κατοίκων από 75 ετών και άνω. Ο στόχος της έρευνας ήταν να βρεθεί αν 

υπήρχε σωματική ή εγκεφαλική δραστηριότητα που να έχει επίπτωση στην πνευματική 

οξύτητα. Τελικά βρέθηκε ότι όσοι χορεύουν συχνά, ενισχύουν τη νευροπλαστικότητα του 

εγκεφάλου, προκαλώντας τον εγκέφαλο να βρει λύση και νέες νευρικές οδούς, ενισχύοντας 

έτσι τις νευρικές συνάψεις. Επίσης, όποιος εμπλέκεται σε μία διαδικασία της μάθησης, όπως 

στη μάθηση του να χορεύει, οδηγείται στην ενίσχυση της μνήμης του. Δημιουργούνται 

συνεχώς νέες νευρικές οδοί και αποθηκεύονται νέες πληροφορίες. Υπάρχουν όλο και πιο 

πολύπλοκα νευρωνικά δίκτυα που αντιμάχονται τα πεθαμένα εγκεφαλικά κύτταρα. 

 Σε κάνει περισσότερο εύστροφο. Αν είναι κανείς έξυπνος, σημαίνει πως πιθανά μπορεί εύκολα 

να προσαρμόζεται στις καταστάσεις και να απαντά, αλλά και να αντιδρά με ακρίβεια και 

ταχύτητα στις προκλήσεις. Έτσι, είναι και ο χορός. Πρόκειται για την εμπλοκή σε μια 

δραστηριότητα, η οποία χρειάζεται γρήγορες και ακριβείς απαντήσεις για την επόμενη κίνηση. 

Πολλές φορές, η λύση μπορεί να μην είναι σωστή. Ακριβώς όμως επειδή εμπλέκεται και η 

επανάληψη, βρίσκεται πιο εύκολα το σωστό. Ο Jean Piaget όρισε ότι η εξυπνάδα είναι αυτό 

που χρησιμοποιούμε όταν δεν ξέρουμε από πριν τι να κάνουμε. 

 Βελτιώνει την μυϊκή μνήμη. Υπάρχει ένας τρόπος σκέψης πριν από κάθε βήμα. Οι χορευτές 

οπτικοποιούν τις κινήσεις τους και έτσι βελτιώνουν αυτό που χαρακτηρίζεται muscle memory 

(μυϊκή μνήμη). Το να κάνει κάποιος νοερή εικόνα τις κινήσεις του και έπειτα να τις 

ενσωματώνει αργά, βοηθά στη διεκπεραίωση όλων των κινήσεων και στη βελτίωσή τους. 

Σίγουρα δεν σκέφτονται όλοι τον χορό στο σώμα τους και τελικά, δεν χορεύουν όλοι. Πάντως, 

αυτή η νοερή εικόνα βοηθά στο να προετοιμαστεί όχι μόνο ένας χορευτής για την επόμενή του 

κίνηση, αλλά κι όποιος θέλει να προβεί σε ένα συγκεκριμένο έργο. 
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 Βοηθά στην πρόληψη κατά της ζάλης. Δεν είναι χρήσιμο για έναν χορευτή να αισθάνεται ζάλη 

ή εκτός ισορροπίας. Το μυαλό των χορευτών, τους οδηγεί να προσαρμοστούν λόγω και των 

χρόνων εκπαίδευσης για να καταστείλουν αυτό το σήμα. Το σήμα πηγαίνει προς τις περιοχές 

εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για την αντίληψη της ζάλης, στον εγκεφαλικό φλοιό. Όμως η 

ένταση του σήματος είναι πια μειωμένη, καθιστώντας τους χορευτές ανθεκτικούς στο αίσθημα 

της ζάλης. Τα χρόνια λοιπόν της εξάσκησης και ένας παγιωμένος τρόπος σκέψης, επηρεάζουν 

ακόμα και την παρεγκεφαλίδα και όλο τον εγκέφαλο, βελτιώνοντας την ισορροπία. 

 

 Συνδυάζονται πολλές εγκεφαλικές λειτουργίες. Η ορθολογική, η μουσική, η κιναισθητική και 

η συναισθηματική συνδυάζονται και βελτιώνονται. Η σύνδεση ανάμεσα στα νευρωνικά δίκτυα 

όμως δεν είναι το μόνο όφελος. Για την ακρίβεια, ως χορευτές δεν αντιλαμβανόμαστε τις 

λεπτές διαφορές και ίσως κάποιους δεν μας νοιάζει. Ο χορός δίνει χαρά. Είναι δημιουργία και 

ταξίδι. Σε διδάσκει να μαθαίνεις μόνος και είσαι ελεύθερος να εκφραστείς. Είναι ποίηση εν 

κινήσει. Είναι το σώμα και η ψυχή μαζί ενωμένα και εκφρασμένα. Αυτό είναι χορός. Γι’ αυτό 

και δεν υπάρχουν λάθη. Κάθε σώμα και κάθε ψυχή, επιλέγει τη δική του μοναδική έκφραση. Ο 

χορός είναι πραγματικό ταξίδι. Επειδή απολαμβάνει κανείς τη διάρκεια και δεν τον νοιάζει το 

τέλος του. 

 

 

 


