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Ο Υνξόο 
    Ο ρνξόο είλαη κνξθή 

θαιιηηερληθήο θαη 
αζιεηηθήο έθθξαζεο ε 
νπνία γεληθά 
αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε 
ηνπ ζώκαηνο, ζπλήζσο 
ξπζκηθή θαη ζύκθσλε κε 
ηε κνπζηθή. Δίλαη έλαο 
ηξόπνο επηθνηλσλίαο 
κέζσ ηνπ ζώκαηνο. 
Έηζη κπνξνύλ λα 
εθθξαζηνύλ δηάθνξα 
ζπλαηζζήκαηα. Ο ρνξόο 
γελλήζεθε από πνιιέο 
θαη δηαθνξεηηθέο 
αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ: 
λα μνξθίζεη ηνπο θόβνπο 
ηνπ, λα εμεπκελίζεη ηνπο 
ζενύο, λα εθθξάζεη ηνλ 
έξσηά ηνπ θαη θπξίσο λα 
επηθνηλσλήζεη.  



   Πνιιά πξάγκαηα άιιαμαλ, ν ρνξόο όκσο 
παξακέλεη αθόκα παληαρνύ παξώλ. Ο ρνξόο 
εμαζθαιίδεη θαιή πγεία, επεμία, θαιή θπζηθή 
θαηάζηαζε θαη όκνξθν ζώκα, ελώ 
παξάιιεια θαιιηεξγεί ηελ ςπρή θαη ην 
πλεύκα, εθηνλώλεη, δηαζθεδάδεη θαη 
ραιαξώλεη. Όκσο απηό πνπ θάλεη ηνλ ρνξό 
έλα μερσξηζηό θαη ρξήζηκν ρόκπη, είλαη ε 
έληνλα θνηλσληθή πιεπξά ηνπ, πνπ κπνξεί 
λα ζαο ραξίζεη απηνπεπνίζεζε, λένπο 
θίινπο θαη πνιιέο επράξηζηεο ζηηγκέο. 

 



Υνξνί 

1. Tango 

2. Salsa 

3. Cha-Cha 

4. Swing 

5. Break dance 

6. Street dance  

7. Ballet 

 



1. Tango (ηάλγθν) 
   Σν ηάγθν, από ηα Ηζπαληθά, 

είλαη είδνο κνπζηθήο ζε 
ξπζκό θαη αληίζηνηρνπ 
ρνξνύ. Σν ηάγθν γελλήζεθε, 
ήθκαζε θαη αθκάδεη αθόκε 
ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρίν δε ια 
Πιάηα, δειαδή 
ζηελ Αξγεληηλή θαη 
ηελ Οπξνπγνπάε, αιιά θαη 
δηαδόζεθε ζρεδόλ ζε όινλ 
ηνλ θόζκνπ ξίδεο ηνπ ηάγθν 
είλαη πνιιέο θαη 
δηαθνξεηηθέο. πγγελή είδε 
κε ην ηάγθν είλαη ε κηιόγθα 
θαη ην Αξγεληίληθν βαιο 
(vals criollo).  



      Σα πξώηα ηάγθν παηδόληνπζαλ 
από κεηαλάζηεο ζην Μπνπέλνο 
Άηξεο θαη ην Μνληεβηδέν. Μέρξη ην 
ηέινο ηνπ 19νπ αηώλα, ην ηάγθν 
ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλν ζηηο 
ιατθέο γενηνληέο ηνπ Μπνπέλνο 
Άτξεο αιιά αληηκεησπηδόηαλ 
ερζξηθά από ηελ αζηηθή ηάμε, ζηα 
πξνθαηεηιεκκέλα κάηηα ηεο νπνίαο 
θάληαδε ζαλ ζπλδεδεκέλν κε ηνλ 
ππόθνζκν θαη ηνπο νίθνπο αλνρήο, 
ζύλδεζε πνπ θάλνπλ ζπρλά 
δηάθνξεο αλαθνξέο ζηελ ηζηνξία 
ηνπ ηάγθν, πνπ ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα όκσο απιώο 
αληαλαθινύλ ηελ αξρηθή 
πξνθαηάιεςε ελαληίνλ ηνπ. 

     Ο ηξόπνο πνπ ρνξεπόηαλ ηόηε ην 
ηάγθν  ραξαθηεξίδεηαη από ην 
ιύγηζκα ησλ γνλάησλ, ηελ θιίζε 
ηνπ ζώκαηνο πξνο ηα κπξνο, ηελ 
ακνηβαία ζηήξημε ηνπ δεπγαξηνύ, 
θαη ηελ επαθή ζηελ θνηιηά. Απηό ην 
ζηπι είρε έληνλα Αθξηθαληθά 
ζηνηρεία. 



2. Salsa (ζάιζα) 
   Ο ρνξόο άιζα είλαη έλαο ιάηηλ ρνξόο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνπο 
ηζπαλόθσλνπο ηεο θαξατβηθήο θαη 
από ηνπο ηζπαλόθσλνπο κεηαλάζηεο 
ζηηο ΖΠΑ. Ο ρνξόο άιζα αλακηγλύεη 
ζηνηρεία από δηάθνξνπο 
αθξηθάληθνπο θαη επξσπατθνύο 
ρνξνύο. Βαζηθέο επηξξνέο ηηο άιζα 
είλαη νη ρνξνί νλ,Ρνύκπα, 
Γθνπαξάηζα, Μπόκπα. 

   Ο ρνξόο άιζα ρνξεύεηαη θπξίσο ζε 
δεπγάξηα, αλ θαη ππάξρνπλ θαη ζόιν 
θόξκεο, θαη ε Ρνπέδα πνπ ρνξεύεηαη 
ζε θύθιν όπνπ ηα δεπγάξηα 
αληαιιάζζνπλ ηνπο παξηελέξ ηνπο. 



Σα ζηπι ηνπ ρνξνύ άιζα 

   ηνλ ρνξό άιζα ιόγσ ησλ επηξξνώλ ηνπ 
από δηαθνξεηηθνύο ρνξνύο θαη ηνλ 
θπξίαξρν απηνζρεδηαζκό, έρνπλ 
δεκηνπξγεζεί δηαθνξεηηθά ζηπι αλάινγα 
κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ 
αλαπηύρζεθε. 

• Κνύβα / Καζίλν (Κνύβα θαη Ματάκη) 

   Χνξεύεηαη ζηελ Κνύβα θαη ζην Ματάκη, 
αιιά επίζεο είλαη δηαδεδνκέλν ζηελ 
Δπξώπε θαη ηελ Κίλα. ην Κνύβα ζηπι 
βαζίδεηαη θαη ν θπθιηθόο ρνξόο ηεο Ρνπέδα 
πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ Αβάλα ηε δεθαεηία 
ηνπ 1950.  

• άιζα Φηιιηπίλα (Ρόληα Μαλίια) 

   Δίλαη έλαο ρνξόο επεξεαζκέλνο από ηελ 
Ρνπέδα. Δίλαη έλαο ζπλδπαζκόο από 
παξαδνζηαθνύο ρνξνύο ησλ Φηιηππίλσλ 
θαη ην Καζίλν. 

 



• Νέαο Τόξθεο θαη Πνπέξην 
Ρίθν 

   Ο ρνξόο απηόο αλαπηύρζεθε 
ζηελ αλαηνιηθή αθηή ησλ ΖΠΑ, 
ζην Πνπέξην Ρίθν θαη 
ζηελ Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία. 

• Κνύκπηα (Κεληξηθή θαη Νόηηα 
Ακεξηθή) 

   Σν βαζηθό ζηπι πνπ ρνξεύεηαη 
ζην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο 
Λαηηληθήο Ακεξηθήο, όπσο 
ζην Μεμηθό ηελ Κεληξηθή θαη ηελ 
Νόηηα Ακεξηθή. Δίλαη γλσζηό θαη 
σο ηπι Κνινκβίαο ή ηπι 
Βελεδνπέιαο. 

    Ζ Κνύκπηα ρνξεύεηαη εθηόο από 
ηελ κνπζηθή άιζα θαη κε ηελ 
κνπζηθή Κνύκπηα πνπ παίδεηαη 
ζπρλά ζηα ιάηηλ λπρηεξηλά 
θέληξα. 



3. Cha-cha (ηζα-ηζα) 

    

Η ηζηνξία ηνπ Cha-cha μεθηλάεη ην 

1952 από ηνλ Pierre Lavalle, 

ηδξπηή ηνπ ηκήκαηνο Latin ρνξώλ 

ηνπ I.S.T.D., ν νπνίνο αλαθάιπςε 

απηό ην Κνπβαλέδηθν ζηπι ηνπ 

Mambo (ή Rumba θαηά άιινπο) 

θαη ην έθεξε ζηελ Δπξώπε. Πνιιά 

έρνπλ γξαθηεί γηα ηελ Ρνύκπα θαη 

ην Μάκπν ελώ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

ηζα, ηζα, ηζα έρνπλ γξαθηεί πνιύ 

ιηγόηεξα. Πηζαλόλ ην ηαπηίδνπλ κε 

ην Μάκπν. Παξόια απηά έρεη 

πνιιά δηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ ην 

θάλνπλ έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθό 

ρνξό. Ο ξπζκόο ηνπ είλαη κέηξηνο 

θαη θνθηόο. Δίλαη έλαο 

απζόξκεηνο ρνξόο, πνπ ρσξίο λα 

ην ζέιεη θαλείο αθήλεη ηνλ εαπηό 

ηνπ θαη ηα αηζζήκαηα ηνπ λα 

παξαζπξζνύλ από ηνλ ξπζκό.  



4. Swing 
   Σν ζνπίλγθ (swing) είλαη 

έλα είδνο ηεο ηδαδ κνπζηθήο 
πνπ έγηλε απηόλνκν θαη 
αλαγλσξίζηκν ζηπι θαηά ηε 
δεθαεηία 
ηνπ 1930 ζηηο Ζ.Π.Α. 
Απνηειεί νπζηαζηηθά έλα 
ελδηάκεζν ζηαζκό αλάκεζα 
ζηελ παξαδνζηαθή θαη ζηε 
κνληέξλα ηδαδ. Ζ νλνκαζία 
ηνπ πξνέξρεηαη από ην 
αγγιηθό ξήκα swing, πνπ 
ζεκαίλεη κουνιέμαι, αιωρού
μαι, αθξηβώο γηαηί ε 
κνπζηθή ήηαλ εύζπκε θαη 
ξπζκηθή θαη γηαηί 
ζπλδπαδόηαλ κε ηνλ 
αληίζηνηρν ρνξό πνπ 
απαηηνύζε επθηλεζία.  



Ιζηνξία  

     Σν είδνο ηνπ ζνπίλγθ πξσηνεκθαλίζηεθε κεηά ην 1920 ζην ηθάγν, ζηηο 
κεγάιεο νξρήζηξεο λέγξσλ θαη θπξίσο ηνπ Κάνπλη Μπέδη θαη ηεο Μαίξε Λνπ 
Γνπίιιηακο. Μεηά ην 1930 όκσο πιήζαηλαλ νη κεγάιεο νξρήζηξεο θαη νη 
ιεπθνί άξρηζαλ λα αληηγξάθνπλ ηε κνπζηθή ησλ καύξσλ. Ζ κνπζηθή 
θαιιηέξγεηα ησλ ιεπθώλ ηνπο έθαλε λα δηακνξθώζνπλ έλα άιιν είδνο ηδαδ 
κε ζηνηρεία επξσπατθήο κνπζηθήο. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα δελ έπαςαλ νη 
επηδξάζεηο, είηε πξνέξρνληαλ από ηελ θιαζηθή κνπζηθή είηε από ηελ μέλε 
ιατθή. Χάξε ζην ζνπίλγθ, όκσο, άλνημαλ νη νξίδνληεο ηεο ηδαδ θαη άξρηζε ε 
δηάδνζε ηεο θαη εμσ από ηελ Ακεξηθή. 

      

     Από ην 1935 κέρξη ην 1945 όιεο oη νξρήζηξεο έπαηδαλ ζνπίλγθ, ε λενιαία 
ρόξεπε ηνλ αληίζηνηρν ρνξό, ην ξαδηόθσλν κεηέδηδε πξνγξάκκαηα ηδαδ. 
Μέζα από ηηο κεγάιεο νξρήζηξεο ηνπ ζνπίλγθ, μεπήδεζαλ πνιινί κνπζηθνί 
πνπ έδσζαλ ώζεζε ζηνπο λεώηεξνπο λα θαηλνηνκήζνπλ ξηδηθά ζηε ηδαδ, 
πξνθαιώληαο ηε βαζκηαία κεηάβαζε από ηηο παιηέο κνξθέο πξνο ηηο 
λεόηεξεο. Μεγάιεο πξνζσπηθόηεηεο απηήο ηεο «κεηάβαζεο» είλαη ν Σζάξιη 
Κξίζηηαλ ζηελ θηζάξα, ν Λέζηεξ Γηαλγθ, ν Σδίκκπ Μπιάληνλ θαη ν Ρόπ 
Έιληξηηδ. ηελ επνρή ηνπ ζνπίλγθ ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί θαη έλαο πνιύ 
ζπνπδαίνο ζπλζέηεο θαη πηαλίζηαο, ν Νηηνύθ Έιιηλγθηνλ. 

      

     Έλα από ηα ζεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζνπίλγθ σο κνπζηθό είδνο απνηειεί ην 
γεγνλόο όηη ρξεζηκνπνίεζε ζηηο νξρήζηξεο ιεπθνύο θαη λέγξνπο κνπζηθνύο 
καδί. Απηό ήηαλ κηα λίθε ζηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο ησλ Ακεξηθαλώλ θαη ζηελ 
επηκνλή ηνπο λα ζεσξνύλ ηελ ηδαδ κνπζηθή κόλν ησλ λέγξσλ. 



5. Break dance 
     To Break dance ή αιιηώο  

     B-boying είλαη έλα είδνο ηνπ 
ρνξνύ πνπ πεξηέρεηαη 
ζην Street Dance θαη 
δεκηνπξγήζεθε ζηελ Νέα 
Υόξθε από λένπο 
Αθξνακεξηθαλνύο θαη Λαηίλνπο 
ηελ δεθαεηία ηνπ 1970.Γηα λα 
θεξδίζεη ηελ πξνζνρή θαη ηελ 
δεκνηηθόηεηα ζηα κέζα 
ελεκέξωζεο, ν ρνξόο απηόο 
εμαπιώζεθε παγθνζκίωο 
ζηελ Νόηηα Κνξέα, ζηελ Αγγιία, 
ζηελ Γεξκαλία, ζηελ Γαιιία, 
ζηελ Ρωζία θαη ηελ Ιαπωλία. 

    Τν Break dance απνηειείηαη από 
ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία: 
ην toprock, downrock, power 
moves θαη freezes. O ρνξόο 
απηόο πεξηέρεη Φηπ ρνπ θαη 
breakbeats παξ' όηη νη 
ζύγρξνλεο ηάζεηο επηηξέπνπλ 
κηα πην επξύηεξε πνηθηιία 
κνπζηθήο. 



     Η νξνινγία ηνπ Βreak dance 
άιιαμε κεηά από ηελ 
πξνώζεζε από ηα κέζα 
καδηθήο ελεκέξωζεο.Αλ θαη 
επξέωο δηαδεδνκέλνο,ν όξνο 
"breakdancing" θαίλεηαη λα 
είλαη πην πάλω από απηνύο 
πνπ είλαη βπζηζκέλνη ζηελ hip 
hop θνπιηνύξα.Οη 
θαζαξνιόγνη ζεωξνύλ όηη ην 
"breakdancing" είλαη έλαο 
αλίδενο όξνο πνπ επηλνήζεθε 
από ηα κέζα ελεκέξωζεο θαη 
ππνδειώλεη ηελ 
εθκεηάιιεπζε ηεο ηέρλεο θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
αηζζεηνπνίεζε ηνπ breaking. 
Πνιιά ζηνηρεία ηνπ b-boying 
θαίλνληαη θαη ζε άιιεο 
θνπιηνύξεο πξηλ από ην 
1970.Όζνλ αθνξά ηηο 
πνιεκηθέο ηέρλεο,ην b-boying 
κνηάδεη κε ηηο θηλήζεηο πνπ 
βξέζεθαλ ζηελ Βξαδηιηάληθε 
πνιεκηθή 
ηέρλε Καπνέηξα πνπ ηέζεθε ην 
ην 1500.  



6. Street dance 
     Σν Street dance αλαθέξεηαη ζε ζηπι 

ρνξνύ, αλεμάξηεηα από ηε ρώξα 
πξνέιεπζεο πνπ εμειίρζεθε έμσ από 
ζηνύληην ρνξνύ ζε νπνηνδήπνηε 
δηαζέζηλν αλνηρηό ρώξν (ζε δξόκνπο, 
πάξηπ, λπρηεξηλά θέληξα θαη 
ζρνιεία). πρλά είλαη 
απηνζρεδηαζηηθνύ θαη θνηλσληθνύ 
ραξαθηήξα, ελζαξξύλνληαο ηελ 
αιιειεπίδξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία 
κε ηνπο ζεαηέο θαη άιινπο ρνξεπηέο. 
Απηνί νη ρνξνί είλαη έλα κέξνο ηεο 
θνπιηνύξαο ηεο γεσγξαθηθήο 
πεξηνρήο πνπ πξνέξρνληαη. Γύν 
παξαδείγκαηα ηνπ street dance 
πεξηιακβάλνπλ ην  

     Β-boying (breakdancing), ην νπνίν 
πξνέξρεηαη από ηελ Νέα Τόξθε θαη 
ην Shuffle Μειβνύξλεο από 
ηελ Απζηξαιία. 

     O όξνο "street dance" πηζηεύεηαη λα 
ππήξρε από ηηο αξρέο ηνπ 20νπ 
αηώλα, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ν 
αθξν-ακεξηθαληθόο ιατθόο ρνξόο 
γηλόηαλ ν πην δεκνθηιήο ρνξόο ζην 
δπηηθό θόζκν.  



7. Ballet (κπαιέην) 

    Σν κπαιέην είλαη είδνο ρνξνύ, κε 
θαηαγσγή από ηελ Ηηαιία ηνπ 15νπ 
αηώλα, ην νπνίν αξγόηεξα εμειίρζεθε 
ζηε ζθεληθή ηνπ κνξθή, θπξίσο ζηε 
Γαιιία θαη ηε Ρσζία. ηελ πξώηκε 
κνξθή ηνπ απνπζίαδε ε ρξήζε 
ζθεληθώλ θαη ιάκβαλε ρώξα ζε κεγάιεο 
αίζνπζεο ζπλαζξνίζεσλ, όπνπ νη ζεαηέο 
θαηαιάκβαλαλ ηηο ζέζεηο κπξνζηά ηεο 
ζθελήο. Έθηνηε έρεη εμειηρζεί ζε είδνο 
ρνξνύ πςειώλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ, κε 
δηθή ηνπ νξνινγία θαη δνκηθή ζύζηαζε. 
Ζ κνπζηθή ζπλνδεία είλαη θαηά θύξην 
ιόγν από ην ξεπεξηόξην ηεο θιαζηθήο 
κνπζηθήο, ελώ πνιινί ζπλζέηεο έρνπλ 
γξάςεη κνπζηθή εηδηθά γη' απηόλ ηνλ 
ζθνπό. Σν κπαιέην δηδάζθεηαη ζε 
ζρνιέο αλά ηνλ θόζκν, ζε θαζεκία από 
ηηο νπνίεο ελαπνηίζεληαη ζηνηρεία ηνπ 
πνιηηηζκνύ  ηνπ θάζε ιανύ. 



Ιζηνξία 
     Σν 1661 ηδξύεηαη ν πξώηνο 

ρνξεπηηθόο ζίαζνο (ην ιεγόκελν, 
ην Μπαιέην ηεο Όπεξαο ησλ 
Παξηζίσλ, σο παξάξηεκα 
ζηε Βαζηιηθή Αθαδεκία Χνξνύ. ηελ 
«θαζέιθπζε» απηή νθείιεηαη θαη ε 
επξεία ρξήζε ηεο γαιιηθήο γιώζζαο 
ζην ιεμηιόγην ηνπ κπαιέηνπ. ηνλ 
18ν αηώλα, παξά ηηο κεηαξξπζκίζεηο 
ηνπ Εαλ-Εσξδ Ννβέξ, ην κπαιέην 
εμέπεζε ζε παξαθκή ζηε Γαιιία 
κεηά ην 1830, σζηόζν ζπλερίζηεθε 
ζηελ Ηηαιία, ηε Ρσζία θαη ηε Γαλία. 
Δπηζηξέθεη ζην επξσπατθό 
πξνζθήλην ιίγν πξηλ 
ηνλ Α΄Παγθόζκην Πόιεκν, κέζσ 
ελόο ξσζηθνύ ζηάζνπ, ηα πεξίθεκα 
πιένλ Ρωσικά Μπαλέτα ηνπ εξγθέη 
Νηηάγθηιεθ. 

     Σνλ 20ό αηώλα, ην κπαιέην απνηειεί 
κείδνλα παξάγνληα επηξνήο ζην 
πιαίζην ηνπ ζθεληθνύ ρνξνύ 
γεληθόηεξα, θαη ηαπηόρξνλα 
δηεπξύλεη ηα πθνινγηθά ηνπ ζηνηρεία.  



ρνιέο ρνξνύ ζηελ Μπηηιήλε 

• Ξπιά Νάληηα, 

Δξεζνύ 1& Καβέηζνπ 

• A PETITE PAS 

(Ησαλλάηνπ Μαξίλα 

Ηζκήλε) ηξαηή 

Μπξηβήιε 25 

• Caraibica Καιιηζέα 

• Παπάδνγινπ Δι. 

Βεληδέινπ 27 

• ΑΡΙΩΝ Κάησ Χάιηθαο 



Πίλαθεο ρνξνύ 
• «Η γηαγηά πνπ ρνξεύεη 

κε ηα εγγόληα ηεο» ηνπ 

Νηθόιανπ Γύδε 

• “Rehearsal of the 

Scene” ~ Edgar Degas 



• «Τα θνξίηζηα πνπ ρνξεύνπλ» 

    ηνπ Γθσγέλ 

• «Γιέληη ζην ρωξηό» ηνπ 
Θεόθηινπ 

• «Φνξόο ζην Moulin Rouge» 

    ηνπ Toulouse- Lautrec 

 



Γεκηνπξγία 

Παξνπζίαζεο: 
Μαλσιαθέιιε Αηκηιία 

Γεξαγώηεο Μηραήι 

Οκάδα Δξγαζίαο: 
Ακπαηδήο Νίθνο 

Ακπειηθηώηνπ Αξρνληνύια 

Γεξαγσηέιε Κσλζηαληίλα 

Γεξαγώηεο Μηραήι 

Θενδνζίνπ Μαξία 

Θενδσξέιιε Μπξζίλε 

Καιιίαο Νίθνο 

Καηδνπξίδεο Μάξηνο 

Κσζηή Υξηζηίλα 

Λάππαο Κσλ/λνο 

Μαλσιαθέιιε Αηκηιία 

Μπάδηνο πύξνο 

Παζραιηά Μπξζίλε 

Ραθηέιιε Αζαλαζία 

Σζνύθα Κέηζε 

Φάιθνπ Υξηζηίλα 

 

Τπεύζπλε 

Καζεγήηξηα: Βαιηνύ Μαξία 


