
Ο ΕΡΩΣΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΗ 

Ο ΕΡΩΣΑ ΣΟ ΧΟΡΟ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 2013-2014   Β1 

ΟΜΑΔΑ: ΒΑΣΙΚΙΩΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΑΒΑΛΑ ΟΦΙΑ  

ΓΑΒΡΗΛΟΤ ΜΑΡΩ

ΔΕΛΗΜΗΣΡΟΤ ΕΤΑ

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: Κα Πανοφςθ 



Ο ΕΡΩΣΑ ΣΟ ΧΟΡΟ
• Ο χορόσ είναι μορφι καλλιτεχνικισ και ακλθτικισ ζκφραςθσ θ 

οποία γενικά αναφζρεται ςτθν κίνθςθ του ςϊματοσ, ςυνικωσ 
ρυκμικι και ςφμφωνθ με τθ μουςικι. Μζςω του χοροφ, όπωσ 
και ςε κάκε μορφι τζχνθσ, ο άνκρωποσ εκφράηει τα 
ςυναιςκιματά του, χαρά, λφπθ, ζρωτα, πάκοσ. 

• Ήδθ από τθν αρχαιότθτα, κυρίωσ ςε ςυμπόςια, γυναίκεσ (οι 
εταίρεσ) καλοφνταν για να χορζψουν ερωτικοφσ χοροφσ, ενϊ 
υπάρχουν αγγειογραφίεσ που μασ μεταφζρουν τζτοιεσ 
εικόνεσ αλλά και κείμενα που αναφζρουν ςχολζσ χοροφ με 
πιο γνωςτι αυτι τθσ απφοφσ ςτθ Λζςβο όπου νεαρά 
κορίτςια εφπορων οικογενειϊν φοιτοφςαν μακαίνοντασ να 
λικνίηονται γοθτευτικά.



Ο ΕΡΩΣΑ ΣΟ ΧΟΡΟ
' όιε ηελ εμέιημε ηνπ ν 

ρνξόο δηαηήξεζε ηνλ εξσηηθό 
ηνπ ραξαθηήξα κε θάπνηνπο 

ρνξνύο λα μερσξίδνπλ. 
Διιεληθνί παξαδνζηαθνί πνπ 

ρνξεύνληαη αλά δεπγάξηα, 
αιιά θαη επξσπατθνί (βαιο-

επίζεο αλά δεπγάξηα) θαη 
ακεξηθάληθνη (blues, swing) 

θαη ιαηηλνακεξηθάληθνη κε πην 
ραξαθηεξηζηηθό ην 

αξγεληίληθν ηάλγθν.



ΧΟΡΟΙ ΣΗ ΑΝΑΣΟΛΗ
Αίγσπηος

ηελ Αίγππην ζπλαληάκε ηελ κεγαιύηεξε πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ ρνξώλ πνπ ρσξνύλ θάησ 
από ηελ νκπξέια νξηεληάι, από ηα παξαδνζηαθά είδε έσο ηε ζύγρξνλε κνξθή ηνπ ρνξνύ ηεο 
θνηιηάο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ν θαηά θόξνλ θαηαθεξκαηηζκόο (δηαρσξηζκόο) ηνπ ζώκαηνο.

Από ην Raks el Baladi, Raks el Asaya, Raks el Semandan έσο ηηο πην ζύγρξνλεο κνξθέο 
ε ράξε ζηελ θίλεζε είλαη πάληα παξνύζα.



ΧΟΡΟΙ ΣΗ ΑΝΑΣΟΛΗ

ΒΑΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΟΤ ΥΟΡΟΤ

Raqsharqi κεηαθξάδεηαη σο "Ο ρνξόο ηεο Αλαηνιήο" ή "Oriental". Σερληθά κόλν νη 
Αηγππηηαθνί ρνξνί νλνκάδνληαη έηζη. Ο ρνξόο είλαη πξν-ηζιακηθόο θαη είλαη κηα παξάδνζε 
ε νπνία εμειίζζεηαη κέζα ζηνπο αηώλεο. Κάπνηνη πηζηεύνπλ όηη μεθίλεζε από ηελ ιαηξεία 
ηεο Θεάο Ίζηδαο. ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή σζηόζν ην Raqs Sharqi πεξηέρεη θαη πνιιά 
ζηνηρεία από δπηηθνύο ρνξνύο, όπσο κπαιέην (θιαζζηθό θαη κνληέξλν) θαη 
ιαηηλνακεξηθάληθνπο ρνξνύο. ε απηή ηε κνξθή εμειίρζεθε θπξίσο ζηα κεγάια λάηη 
θιακπ ηνπ Κάηξν από ηε δεθαεηία ηνπ ηξηάληα θαη κεηά (θαη εμαθνινπζεί λα εμειίζζεηαη 
κέρξη ζήκεξα). Απηνζρεδηαζκνί ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κεγάιε ζπρλόηεηα, θαη είλαη 
εθπιεθηηθά όκνξθν λα δεη θάπνηνο "θόληξα" ρνξεύηξηαο κε κνπζηθό πνπ παίδεη 
ηνπκπεξιέθη. Σν ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηνπ Raqs Sharqi είλαη ε απόιπηε αξκνλία ηεο 
θίλεζεο κε ηελ κνπζηθή. Ζ κνπζηθή είλαη πεξίπινθε, νη ξπζκνί αιιάδνπλ ζπλερώο θαη ε 
ρνξεύηξηα εθθξάδεη απόιπηα ηε κνπζηθή κε ηηο θηλήζεηο ηεο. Ζ θπξίσο ηέρλε ζην 
αηγππηηαθό ζηπι, είλαη ην λα κπνξεί ε ρνξεύηξηα λα θάλεη νξαηή ηε κνπζηθή κε ην ζώκα 
ζαο.



ΧΟΡΟΙ ΣΗ ΑΝΑΣΟΛΗ
Αίγσπηος

Sha'abiyya ν παξαδνζηαθόο ρνξόο ησλ Φειιάρσλ (θάηνηθνη ηεο επαξρίαο), ζπρλά σο 
γηνξηή ζηελ δηάξθεηα γάκσλ. Γηαθνξεηηθέο θνηλόηεηεο ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά βήκαηα, 
αιιά ππάξρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζηπι όπσο ην Saaidi από ηελ Αλσ Αίγππην. Οη 
κνπζηθνί ηνπ Νείινπ παξαδνζηαθή κνπζηθή κε όξγαλα όπσο, mizmar, tabla, arghul θαη 
rababa. Σν ζηπι ηνπ ρνξνύ είλαη ραιαξό κε πνιιά "ηξέκνπια" (γλσζηά σο shimmies).

Σν Ghawazee είλαη πην δπλακηθό κε γξήγνξεο ζηξνθέο θαη πην αξζεληθό αίζζεκα. Ζ 
κνπζηθή Saiidi επίζεο ρνξεύεηαη από άληξεο κε ξαβδηά.

Baladi ή Beledi ζα κπνξνύζακε λα πνύκε από ηελ ρώξα, είλαη έλα αζηηθνπνηεκέλν ζηπι 
ρνξνύ πνπ αλαπηύρζεθε ζηηο αξρέο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα ζην Κάηξν, από ηνπο 
εγρώξηνπο κεηαλάζηεο. Ζ κνπζηθή έγηλε πην εθιεπηπζκέλε θαη όξγαλα όπσο ην αθνξληεόλ 
πξνζηέζεθαλ. Σν Baladi ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη είλαη ε εμέιημε ησλ ρνξώλ ηεο 
ελδνρώξαο ηεο Αηγύπηνπ. Πεξηζζόηεξεο θηλήζεηο, εληππσζηαθόηεξα θνπζηνύκηα θαη 
πνηθηιία ζηα βήκαηα. Τπάξρεη έλαο "δξόκνο" ζηελ κνπζηθή. Σν "Achra Baladi" είλαη κηα 
παξαδνζηαθή κνξθή ηεο κνπζηθήο όπνπ κνπζηθνί παίδνπλ live. Ξεθηλάεη κε εηζαγσγή, 
ηαμίκη, awaadi (ηνπκπεξιέθη, όξγαλα θαη ρνξεύηξηα καδί) θαη ην tet όηαλ ε ηαρύηεηα ησλ 
ηνπκπεξιεθίσλ πιεζηάδεη ζην ηέινο ηνπ θνκκαηηνύ.



ΧΟΡΟΙ ΣΗ ΑΝΑΣΟΛΗ

Ιράν (Περζία)

Μπνξεί λα είλαη ελεξγεηηθόο ρνξόο όπσο θαη πην ιπξηθόο θαη όκνξθνο. Σα κάηηα είλαη πνιύ 
ζεκαληηθά, νη γνθνί ρξεζηκνπνηνύληαη πνιύ ιηγόηεξν από όηη ηα ρέξηα θαη ν θνξκόο. 
ηξνθέο ρξεζηκνπνηνύληαη αξθεηά όπσο θαη ρνξόο ζην πάησκα. 

Λίβανος

Ζ ράξε θαη ε ζειπθόηεηα ζε όιν ηεο ην κεγαιείν. Ζ κεισδία αληακώλεη ηελ θίλεζε θαη ην 
ζέακα είλαη εθπιεθηηθό θαη ξέεη. Παξαδνζηαθνί ξπζκνί θαη κνξθέο ρνξνύ δίλνπλ ηελ 
δηαθνξεηηθόηεηα όπσο ην Debke. Σν ιηβαλέδηθν ζηπι κνηάδεη πνιύ κε ην αηγππηηαθό, αιιά 
είλαη πεξηζζόηεξν δπλακηθό θαη νη ρνξεύηξηεο θηλνύληαη πεξηζζόηεξν ζηνλ ρώξν.

αοσδική Αραβία, Κοσβέιη, Τεμένη (Περζικός Κόλπος)

Khaleegi είλαη είδνο ρνξνύ από ηνλ επξύηεξν ρώξν ηνπ Πεξζηθνύ Κόιπνπ. Μηα καθξηά 
ρξπζνπνίθηιηε "ξόκπα" είλαη ην θνζηνύκη. Μηθξά βήκαηα, κηθξέο θηλήζεηο ησλ ρεξηώλ, ζην 
πιάη θαη κπξνζηά ζην ζηήζνο, αιιά βαζηθά ε θίλεζε ησλ καιιηώλ είλαη απηή πνπ 
δεκηνπξγεί ηελ καγηθή εηθόλα.Οη γπλαίθεο θνξάλε θεξεληδέ κε θηιηξαξηζκέλν ύθαζκα 
κπξνζηά.Ο ρνξόο είλαη ελεξγεηηθόο θαη δπλαηόο.



Μαρόκο
Φνιθνξηθό είδνο ρνξνύ κε θηλήζεηο πνπ αλαπαξηζηνύλ θαζεκεξηλέο 
δξαζηεξηόηεηεο, όπσο ηίλαγκα ραιηώλ, θπηεύνληαο ζπόξνπο θαη ρατδεύνληαο 
ηνλ ήιην. Πνιιά βήκαηα ησλ Αηγππηηαθώλ ρνξώλ ρξεζηκνπνηνύληαη από 
ηνπο καξνθηλνύο. Σν Schikhatt αξρηθά ρνξεπόηαλ ζαλ ρνξόο πξηλ ηνλ γάκν. Ζ 
Guedra είλαη trance πλεπκαηηθόο ρνξόο πνπ εθηειείηαη από γπλαίθα θαζηζκέλε 
ζηα γόλαηά ηεο. Υξεζηκνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο κε ηα ρέξηα γηα λα δώζεη 
επρέο. Ξεθηλάεη λα ρνξεύεη όξζηα, πέθηεη ζηα γόλαηα θαη κπνξεί λα ζπλερηζηεί γηα 
ώξεο.

Σσνηζία

Έρεη ηελ ηάζε λα είλαη πην θνιθινξηθόο κε θηλήζεηο πνπ 
δελ ζπλαληνύληαη ζε άιιεο ρώξεο ζπρλά. Οη ρνξεύηξηεο 
κηκνύληαη θηλήζεηο ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, θπηεύνληαο, 
καγεηξεύνληαο θ.ιπ. ηξνθέο ηνπ γνθνύ κπξνζηά θαη 
πίζσ είλαη ζπρλέο. Ο ξπζκόο είλαη ζπρλά δύζθνινο γηα 
ρνξεπηέο πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη ζηνπο αηγππηηαθνύο ή 
ηνύξθηθνπο ξπζκνύο. Αμίδεη όκσο ηελ πξνζπάζεηα "αλ" 
βξνύκε θάπνηνλ πνπ πξαγκαηηθά ην μέξεη λα ην κάζνπκε. 
Πηζαλόηαηα ζηελ ίδηα ηελ Σπλεζία.



Τουρκία
Η Σουρκικι μορφι του χοροφ τθσ κοιλιάσ χαρακτθρίηεται από μεγαλφτερθ 
κίνθςθ μζςα ςτον χϊρο,χωρίσ ιδιαίτερο χαμιλωμα ςτο πάτωμα, με 
εντυπωςιακζσ φιγοφρεσ ζωσ παραδοςιακζσ μορφζσ κοντά ςτον ελλθνικό 
καρςιλαμά και τον χορό γάμου με τα κουτάλια και μζςα ςτο ταψί. Μποροφμε 
να δοφμε από πολφ αργζσ κινιςεισ και ρυκμοφσ ζωσ πολφ γριγορουσ 
ςτροβιλιςμοφσ. ε γενικζσ γραμμζσ όμωσ περιζχει ο τοφρκικοσ χορόσ τθσ 
κοιλιάσ πολφ λιγότερεσ κινιςεισ από τον αιγυπτιακό κακϊσ και θ μουςικι, με 
τθν οποία χορεφεται, είναι πολφ πιο απλι ςτθ δομι τθσ από τθν αραβικι 
μουςικι του αντίςτοιχου αιγυπτιακοφ ςτυλ.



ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
• Ζνα από τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία ςτθ ηωι του ανκρϊπου από τα πρϊτα 

χρόνια τθσ γζννθςισ του ιταν ο χορόσ. Οι άνκρωποι κινοφνται αδιάκοπα 
τυλιγμζνοι μζςα ςτο γοθτευτικό κλίμα τθσ τζχνθσ ςε όλθ τουσ τθ ηωι. 

• Για τουσ Ζλλθνεσ οι εκνικοί χοροί ζχουν μια ξεχωριςτι ςθμαςία. Οι χοροί 
αυτοί δεν ςχεδιάςτθκαν από κάποιον ειδικό, δεν τουσ γζννθςε θ 
φανταςία ενόσ ειδιμονα, αλλά τουσ ζπλαςε θ ψυχι του λαοφ. Ζγιναν από 
ανκρϊπουσ οι οποίοι μθ γνωρίηοντασ ανάγνωςθ και γραφι και μθ 
διακζτοντασ άλλθ μόρφωςθ, χόρευαν και τραγουδοφςαν για να 
ξεςκεπάςουν τα ςυναιςκιματά τουσ. Μεγάλοσ αρικμόσ των 
παραδοςιακϊν χορϊν ενςωματϊνει ςτοιχεία του φλερτ μεταξφ των 
χορευτϊν οι οποίοι, κατζφευγαν ςτουσ 

χοροφσ προκειμζνου να ζρκουν ςε

επαφι με τουσ ι τισ αγαπθμζνεσ τουσ.



Ο ζρωτασ ςτουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ
• ΝΗΙΑ

• ΠΑΣΙΝΑΔΑ

Η πατινάδα αρχικά δεν αποτελοφςε κάποιο χορό αλλά μία απογευματινι βόλτα που γινόταν κάκε 
Κυριακι και μεγάλθ γιορτι,  ςτουσ μαχαλάδεσ, για να βρουν οι νζοι τισ κοπζλεσ και να τισ 
φλερτάρουν, να γνζψουν και να πλζξουν τα ερωτικά τουσ ειδφλλια. τθ ςυνζχεια θ πατινάδα ςε όλα 
ςχεδόν τα νθςιά του Αιγαίου απζκτθςε μελωδικό χαρακτιρα κακϊσ οι νεαροί αφιζρωναν ςτιχάκια 
ςτισ κοπζλεσ με ςκοπό να τισ γοθτεφςουν. Με το πζραςμα του χρόνου θ πατινάδα πιρε τθ μορφι 
χοροφ και υποδιαιρζκθκε ςτθν παλαιά πατινάδα (που μόλισ αναφερκικαμε), τθ νεότερθ και τθν 
πατινάδα του γάμου. Ο ςκοπόσ τθσ παλαιάσ πατινάδασ είναι ο ςκοπόσ που ακουγόταν κυρίωσ τα 
χρόνια πριν τθν κατοχι. Περιςςότερο από τα τρία είδθ θ νεότερθ πατινάδα παρουςιάηει ςτοιχεία 
ομοιότθτασ με τον μπάλο που χορεφεται μζχρι και ςιμερα ςε όλα ςχεδόν τα νθςιά τθσ Ελλάδασ. 
Είναι ερωτικά κι αιςκθματικά τραγοφδια, που με τθ μουςικι τουσ ςκορποφν το άρωμα τθσ πιο 
μεγάλθσ ψυχικισ ομορφιάσ αλλά κι απλότθτασ. Η νεότερθ πατινάδα με αυτι του γάμου δεν ζχουν 
ιδιαίτερεσ διαφορζσ παρά μόνο ςτο χϊρο τζλεςισ τουσ.



ΜΠΑΛΟ

ΜΠΑΛΟ

Ο μπάλοσ είναι νθςιϊτικοσ αντικριςτόσ χορόσ. Πρόκειται για ζνα χορό παντομίμασ που εκφράηει τθν 
ερωτικι ζλξθ, γι' αυτό και είναι ζνασ χορόσ χωρίσ απότομεσ κινιςεισ, ενϊ υπάρχει αρκετι ελευκερία 
όςον αφορά τόςο ςτισ κινιςεισ όςο και ςτισ φιγοφρεσ. Είναι δθμοτικόσ   χορόσ που δζχτθκε δυτικζσ 
επιδράςεισ ςτα χρόνια τθσ φραγκοκρατίασ. Οι κινιςεισ του χοροφ είναι κομψζσ και οι δφο χορευτζσ 
κρατοφν μαντιλια. Ο καβαλιζροσ κάνει διάφορεσ φιγοφρεσ προςπακϊντασ να εντυπωςιάςει τθ ντάμα 
του, ενϊ εκείνθ χαμθλοβλεποφςα αποφεφγει τισ προκλιςεισ.



Ο ζρωτασ ςτουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ
• ΤΡΣΟ ΚΤΘΝΟΤ

• Ο ςυρτόσ Κφκνου είναι ηευγαρωτόσ χορόσ μζςω του οποίου οι χορευτζσ εξζφραηαν  τθν 
ερωτικι τουσ ζλξθ και χορευόταν μετά τον μπάλο. Είναι ηωθρόσ και ζντονοσ χορόσ με 
ςυγκεκριμζνα βιματα ενϊ ςτο τζλοσ κάκε ρυκμικοφ μζτρου ο χορευτισ κρατά τθ 
χορεφτρια θ οποία χορεφει τισ λεγόμενεσ «φοφρλεσ» δθλαδι ςτροφζσ γφρω από τον 
εαυτό τθσ αλλά και γφρω από το ηευγάρι τθσ. Οι γυναίκεσ χορεφοντασ «φοφρλεσ» 
εντυπωςίαηαν τουσ ςυγχορευτζσ (ηευγάρια) τουσ κακϊσ οι κινιςεισ τουσ ιταν εξαιρετικά 
αζρινεσ και ζντονεσ τθν ίδια ςτιγμι.

• ΑΓΚΑΛΙΑΣΟ

• Tο όνομα του το πιρε από τθν ιδιότυπθ λαβι, μοναδικι για τα δεδομζνα τθσ Κριτθσ, με 
τθν οποία πιάνονται οι χορευτζσ. Βάηουν το αριςτερό χζρι τουσ πάνω από τον δεξιό ϊμο 
τουσ κρατϊντασ ςυνικωσ μαντίλι του οποίου τθν άκρθ ρίχνουν ςτθν πλάτθ τουσ. Σθν 
άκρθ αυτι κρατά με το δεξί χζρι ο επόμενοσ χορευτισ ι χορεφτρια. Οι χορευτζσ ζτςι 
φαίνονται ςαν αγκαλιαςμζνοι γιϋ αυτό και ο χορόσ λζγεται αγκαλιαςτόσ. Ο χορόσ αυτόσ 
ιταν παςίγνωςτοσ  ςε όλθ τθν Ανατολικι Κριτθ και ιταν ο αγαπθμζνοσ χορόσ των νζων 
προπολεμικά. Ο λόγοσ όμωσ που τον ζκανε λαοφιλι δεν ιταν μόνο θ ευκολία του αλλά 
και γιατί ζδινε τθν δυνατότθτα ςτουσ νζουσ να αγκαλιάςουν τισ νζεσ με τισ οποίεσ 
χόρευαν.



Ο ζρωτασ ςτουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ
 ΗΠΕΙΡΩΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/ΠΟΝΣΟ/ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

ΠΟΝΣΟ

ΜΖΣΔΡΗΣΑ

Υνξόο ησλ παξαιίσλ πόιεσλ θαη ησλ ζαινληώλ ηεο Σξαπεδνύληαο, θεξκέλνο από ηελ Δπξώπε 
κε ζηίρνπο ζηε λενειιεληθή γιώζζα.Λέγεηαη όηη κε απηόλ ηνλ ρνξό θαηαιάβαηλαλ νη ππόινηπνη 
πνηνο αγαπάεη πνηα. Σν κνπζηθό όξγαλν είλαη ε ιύξα.Με ην ηειείσκα ηνπ κνπζηθνύ κέηξνπ ν 
ρνξόο αιιάδεη θνξά, ρσξίο λα ηξνπνπνηείηαη ην βήκα(ελαιιάμ ηξηαξάθη).Με ην ηειείσκα ηνπ 
δεύηεξνπ κνπζηθνύ κέηξνπ νη ρνξεπηέο γπξλνύλ κέησπν πξνο ην θέληξν. ηε κέζε ηνπ θύθινπ 
βξίζθεηαη έλαο ρνξεπηήο πνπ δηεπζύλεη θαη ρνξεύεη Tζηγθνιειέηα, ελώ νη ππόινηπνη ρνξεπηέο 
ρηππνύλ παιακάθηα. Ο ρνξεπηήο ζηακαηά κπξνζηά ζηελ θνπέια πνπ ζέιεη θαη ηελ πξνζθαιεί λα 
ρνξέςνπλ καδί θάλνληαο ππόθιηζε.Υνξεύνπλ ζην θέληξν ηνπ θύθινπ πηαζκέλνη από ηα κπξάηζα 
θαη αιιάδνληαο δηαξθώο θνξά.

ΜΑΝΣΖΛΗΑ(έζηκν γάκνπ)

-[Κακπνπξίδεο 1983, 224] Νηθόπνιε Πόληνπ: Καηά ηελ επηζηξνθή ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ, 
κπξνζηά πήγαηλαλ ηα κνπζηθά όξγαλα, αθνινπζνύζαλ έθηπππνη νη λεόλπκθνη, ν θνπκπάξνο, ε 
παξάλπθνο (ζπλνδόο ηεο λύθεο) θη όζνη είραλ άινγα θαη πίζσ ηνπο όινη νη πξνζθεθιεκέλνη 
θαηεπζύλνληαλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνύ. Καηά ηελ δηαδξνκή κεξηθνί λένη εξσηεπκέλνη, άληξεο θαη 
γπλαίθεο, θξαηώληαο καληήιηα έπηαλε ν θαζέλαο ρσξηζηά ηηο δύν δηαγώληεο άθξεο θαη 
πςώλνληαο ηα ρέξηα κε ην καληήιη κπξνζηά ζην κέησπό ηνπο ρνξεύνληαο θαη ρηππώληαο ηα 
πόδηα ηνπο ζην έδαθνο ζηξέθνληαλ άιινηε δεμηά θη άιινηε αξηζηεξά κπξνζηά ζηνο έθηππνπο 



Ο ζρωτασ ςτουσ παραδοςιακοφσ χοροφσ

ΟΤΣΑ

Δίλαη δεπγαξσηόο ρνξόο, ρνξεύεηαη από δεύγε άλδξα θαη γπλαίθαο, ηδηαίηεξα εξσηηθόο, κε 
πνιιέο θηγνύξεο ησλ ρεξηώλ ελώ ηα βήκαηα ησλ πνδηώλ παξακέλνπλ ζρεδόλ πάληα 
ίδηα.Ζ ζνύζηα έρεη απιά βήκαηα αιιά δελ είλαη απιόο ρνξόο,γηαηί "θεξδίδεη"από ηε 
ιεπηόηεηα θαη ηνλ εξσηηζκό πνπ απνπλένπλ νη θηλήζεηο ηνπ δεπγαξηνύ.Ζ ζνύζηα, σο 
γλσζηόλ, ήηαλ ε κόλε επθαηξία ησλ λέσλ δηαθνξεηηθνύ θύινπ όρη κόλν λα πιεζηάζνπλ ν 
έλαο ηνλ άιιν αιιά θαη λα αγγηρηνύλ (ζηα ρέξηα) θαη λα εθθξάζνπλ κε θάζε θίλεζε θαη 
βιέκκα ηνλ εξσηηζκό ηνπο. Φπζηθά ζηηο θξεηηθέο θνηλσλίεο ηνπ παξειζόληνο, πνπ ήηαλ 
όιεο απζηεξώλ εζώλ, ζνύζηα ρόξεπαλ ζπλήζσο ζπγγελείο (αδεξθόο κε αδεξθή, 
μάδεξθνο κε μαδέξθε), παληξεκέλα δεπγάξηα θ.ι.π., ελώ ην ρνξεπηηθό δεπγάξη κεηαμύ 
«μέλσλ» λέσλ ρξεηαδόηαλ πξνζνρή, γηαηί πξνθαινύζε θνηλσληθά ζρόιηα. 



Ο ΕΡΩΣΑ ΣΟ ΜΠΑΛΕΣΟ 

πρλά ν έξσηαο πξσηαγσληζηεί ζε πνιιέο κνξθέο ηεο  ηέρλεο ,πσο ζα 
κπνξνύζε ινηπόλ  λα ιείςεη από ην ρνξό θαη ζπγθεθξηκέλα από ην κπαιέην πνπ 
μερεηιίδεη από αηζζεζηαζκό …Οη ρνξεπηέο κέζα από ηηο θηλήζεηο ηνπο  θαη κε ηνλ 
ξπζκό ηεο κνπζηθήο πνπ ηνπο ζπλεπαίξλεη εθθξάδνπλ ηνλ έξσηα θαη παζόο πνπ 
ηνπο θαηαθιύδεη. Μεγάια έξγα ηνπ ζεάηξνπ  έρνπλ επαλεθηειεζηεί βαζηδόκελα ζε 
ρνξνγξαθίεο κπαιέηνπ.
Γπν  από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα είλαη ηα εμήο:

Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα

Ζ ιίκλε ησλ θύθλσλ



ΡΩΜΑΙΟ ΚΑΙ ΙΟΤΛΙΕΣΑ 
Με θόλην ηελ αλαγελλεζηαθή Βεξόλα ηεο Ηηαιίαο απηό ην σξαίν παξακύζη ησλ δύν 
γλσζηώλ νηθνγελεηώλ ησλ Μνληέγσλ θαη ησλ Καπνπιέησλ θαη ησλ άηπρσλ παηδηώλ 
ηνπο, ηνπ Ρσκαίνπ θαη ηεο Ηνπιηέηαο πνπ δνύζαλ ζηνλ ίδην ρώξν, αιιά ζε κόληκε 
εκπόιεκε θαηάζηαζε θαη κε πξναηώλην κεηαμύ ηνπο κίζνο . Ζ ζξπιηθή ηξαγσδία 
«Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα» πνπ έγξαςε ν αίμπεξ γύξσ ζηα 1591. Δίλαη κηα ηζηνξία 
πνηηζκέλε κε κεγάια πάζε - από ηνλ πνιύ κεγάιν έξσηα κέρξη ην πνιύ βαζύ 
κίζνο - θαη είλαη αθξηβώο απηό πνπ απνδεηνύζεη ν θόζκνο ηνπ κπαιέηνπ. Καη 
ρξεηαδόηαλ ηε καγηθή παξηηηνύξα ηνπ εξγθέη Πξνθόθηεθ γηα λα αλαδείμεη ην θαη’ 
εμνρήλ κπαιεηηθό ζέκα. Πξάγκαηη ην 1934, θαηόπηλ παξαγγειίαο ησλ Κίξνθ ηνπ 
Λέληλγθξαλη, άξρηζε ν εξγθέη Πξνθόθηεθ λα ζπλζέηεη έλα έξγν γηα ηελ πξώηε 
κπαιεηηθή έθδνζε ηνπ Ρσκαίνπ θαη ηεο Ηνπιηέηαο πνπ έθηνηε έκειιε λα απνηειέζεη 
έλα λέν πόιν έιμεο γηα κεγάιν αξηζκό ρνξνγξάθσλ θαη εξκελεπηώλ.



Η ΛΙΜΝΗ ΣΩΝ ΚΤΚΝΩΝ

Ζ ιίκλε ησλ θύθλσλ είλαη ηίηινο παξάζηαζεο κπαιέηνπ, γξακκέλεο ζε 
ηέζζεξηο πξάμεηο. Σε κνπζηθή ηεο παξάζηαζεο έγξαςε ν Ρώζνο ζπλζέηεο 
Πηόηξ Σζατθόθζθη ηε δηεηία 1875 - 1876, ελώ ε ηζηνξία ηεο βαζίδεηαη ζε ξσζηθά 
ιατθά παξακύζηα θαζώο θαη ζε έλαλ αξραίν γεξκαληθό κύζν. Ζ πξσηόηππε 
ρνξνγξαθία αλήθεη ζηνλ Julius Reisinger.Σν παξακύζη αθεγείηαη ηηο 
αηζζεκαηηθέο πεξηπέηεηεο ελόο λένπ πξίγθηπα θαη κηαο όκνξθεο θνπέιαο, ηελ 
νπνία έλαο θαθόβνπινο κάγνο κεηακνξθώλεη ζε ιεπθό θύθλν.Ζ πξηγθίπηζζα 
Οληέη θαη νη θίιεο ηεο πεξλνύλ ηε δσή ηνπο παγηδεπκέλεο ζηε κνξθή ηνπ 
θύθλνπ από ηόηε πνπ ηηο κάγεςε ν θαθόο κάγνο Ρόζκπαξη. Σα κάγηα κπνξεί λα 
ιύζεη κόλν ν έξσηαο, ν νπνίνο έξρεηαη κε ηελ όςε ηνπ σξαίνπ πξίγθηπα 
Είγθθξηλη, πνπ νξθίδεηαη λα ζώζεη ηελ Οληέη. Ο Ρόζκπαξη απνπεηξάηαη λα ηνλ 
μεγειάζεη θαη λα ηνλ παληξέςεη κε ηελ θόξε ηνπ Οληίι, ην καύξν θύθλν, πνπ 
κνηάδεη εθπιεθηηθά κε ηελ Οληέη.Ο Είγθθξηλη ζύληνκα γιηηώλεη από ηελ παγίδα 
ηνπ κάγνπ, παίξλεη ζηελ αγθαιηά ηνπ ηελ αγαπεκέλε ηνπ θαη πεηνύλ καδί γηα 
ηνλ νπξαλό. Καζώο όκσο δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν θείκελν, ππάξρεη θαη έλα 
δεύηεξν ηέινο, πνπ ζέιεη ηνπο δύν εξσηεπκέλνπο λα πεζαίλνπλ.



ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 

<<Πνίεζε ελ θηλήζεη>>



Ο ζύγρξνλνο ρνξόο είλαη ε απνζέσζε ηεο ρνξεπηηθήο 
εθθξαζηηθόηεηαο. Μαθξηά από απζηεξέο θιαζζηθέο θόξκεο, ν 
ζύγρξνλνο ρνξόο δεκηνπξγήζεθε γηα λα απειεπζεξώζεη θίλεζε 
θαη έθθξαζε, δεκηνπξγία θαη ζπλαηζζήκαηα.

Έλα εζσηεξηθό ηαμίδη επηθνηλσλίαο κε νδεγό ηε ζσζηή αλαπλνή 
θαη εθθξαζηηθό κέζν ην ζώκα. Καιιηεξγεί ζσκαηηθό έιεγρν, 
δύλακε, ειαζηηθόηεηα αιιά πνιύ ζεκαληηθόηεξα 
απηνγλσζία,απηνέιεγρν θαη εθθξαζηηθή δύλακε.

Γηα ηνπο ρνξεπηέο ηνπ ζύγρξνλνπ, ν ρνξόο είλαη κηα εθδήισζε 
έθθξαζεο θαη δελ ππάξρεη ζπλαίζζεκα πνπ δελ κπνξεί λα 
εθθξαζηεί κέζα από ηνλ ρνξό. Ο ρνξόο κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ 
ραξά, ηελ επηπρία, ηελ ιύπε, ηελ νξγή, ην πάζνο, ηελ 
απνγνήηεπζε, θαη θάζε έθθαλζε ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. 
Δπηηξέπεη ζηνπο ρνξεπηέο λα θηλνύληαη ειεύζεξα, ρσξίο λα ζέηεη 
θαλόλεο θαη πεξηνξηζκνύο, γη' απηό θαη απνηειεί ηελ απόιπηα 
ειεύζεξε έθθξαζε θάζε ρνξεπηή.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ 



ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

Ο κνληέξλνο ρνξόο δελ απνηειεί κόλν κηα κέζνδν άζθεζεο ηνπ ζώκαηνο αιιά παξάιιεια εθθξάδεη ηελ 
επηζπκία θαη ηε ραξά γηα θίλεζε.

Γίλεη ηελ επθαηξία ζε όινπο λα εμσηεξηθεύζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο εληάζεηο κεηαηξέπνληαο ηα ζε ρνξό. Ο 
έξσηαο είλαη ην βαζηθό ζπλαίζζεκα ην νπνίν εμσηεξηθεύεηαη κέζσ ηνπ κνληέξλνπ ρνξνύ, αθνύ ηα 
πεξηζζόηεξα από ηα ηξαγνύδηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηέρνπλ εξσηηθνύο ζηίρνπο. Έηζη ην άηνκν πνπ 
ρνξεύεη αθνύεη ηνπο ζηίρνπο θαη ηνπο εθθξάδεη κε ηνλ ρνξό.

Με ην κνληέξλν ρνξό ε θίλεζε απνθηά αξκνλία, ελώ παξάιιεια ην ζώκα γπκλάδεηαη νινθιεξσκέλα, 
απνθηώληαο επιπγηζία.



ΣΑΝΓΚΟ



• Οι ρίηεσ του τάγκο είναι πολλζσ και διαφορετικζσ: θ μουςικι και τα 
τραγοφδια των gauchos (ο Αργεντίνοσ κάου-μπόχ) που είχαν επιρροζσ 
από τθν Ανδαλουςία τθσ Ιςπανίασ και ςυνοδευόταν από παλαμάκια και 
χτυπιματα με το τακοφνι, το Αφρικανικισ προζλευςθσ candombe που 
παιηόταν με κρουςτά κι οι αντίςτοιχοι χοροί του μαφρου πλθκυςμοφ, το 

bel canto και θ canzonetta των Ιταλϊν μεταναςτϊν μαηί με το πιο 

εξευγενιςμζνο χορευτικό τουσ ςτυλ, θ Ιςπανο-Κουβανικι habanera, το 
βαλσ. υγγενι είδθ με το τάγκο είναι θ μιλόγκα και το Αργεντίνικο βαλσ 
(vals criollo). Η ςυμβολι τθσ μουςικισ των gauchos φαίνεται προπάντων 
ςτισ πρϊιμεσ μιλόγκεσ, γνωςτζσ με τον όρο milonga campera (μιλόγκα τθσ 
υπαίκρου) που αργότερα μετεξελίχτθκαν ςτθν πιο ρυκμικι milonga 
porteña (μιλόγκα του λιμανιοφ,  δθλ. του Μπουζνοσ Άιρεσ),

ενϊ θ ςυμβολι του Αφρικανικοφ ςτοιχείου 

φαίνεται ςτθν πιο ξζφρενθ milonga candombera.

Ειςαγωγι



Σο τάνγκο ςτα πρϊτα του βιματα

• Σα πρϊτα τάνγκο παίηονταν από μετανάςτεσ ςτο Μπουζνοσ Άιρεσ και το 
Μοντεβιδζο.  Μζχρι το τζλοσ του 19ου αιϊνα, το τάνγκο ιταν ευρζωσ 
διαδεδομζνο ςτισ λαϊκζσ γειτονιζσ του Μπουζνοσ Άιρεσ αλλά 
αντιμετωπιηόταν εχκρικά από τθν αςτικι τάξθ, ςτα μάτια τθσ οποίασ ιταν 
ςυνδεδεμζνο με τον υπόκοςμο και τουσ οίκουσ ανοχισ.

• Σο τάνγκο ςτισ αρχζσ (1880) χορευόταν μεταξφ ανδρϊν. 



Σο τάνγκο ςτα πρϊτα του βιματα

• Ο τρόποσ που χορευόταν τότε το τάγκο χαρακτθρίηεται από το λφγιςμα των γονάτων, 
τθν κλίςθ του ςϊματοσ προσ τα μπρόσ, τθν αμοιβαία ςτιριξθ του ηευγαριοφ, και τθν 
επαφι ςτθν κοιλιά. Αυτό το ςτυλ είχε ζντονα Αφρικανικά ςτοιχεία αλλά με τθν 
πάροδο του χρόνου υποχϊρθςε και ζδωςε τθν κζςθ του ςε ζνα ςτυλ με περιςςότερθ 
μεγαλοπρζπεια.

• Η πρϊτθ γενιά των ερμθνευτϊν τάνγκο αναφζρεται ςαν θ "Παλιά Φρουρά" (Guardia 
Vieja). Σο πρϊτο τάνγκο που θχογραφικθκε ιταν του Angel Villoldo (Άνχελ Βιηόλντο). 
Η μουςικι παιηόταν με όργανα που μποροφςαν εφκολα να μεταφερκοφν: το τρίο 
φλάουτο-κικάρα-βιολί, με το μπαντονεόν να φτάνει περί τα τζλθ του 19ου αιϊνα.



ΜΟΤΙΚΗ ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΧΟΡΟ

Πριν το 1900 Πρϊιμο τάνγκο Πρϊιμο τάνγκο Πρϊιμο τάνγκο

1900-1920 Μεταβατικι περίοδοσ 
ωρίμανςθσ

Από τα κωμικά κζματα 
ςτθν ποίθςθ

Η χορευτικι 
τανγκομανία διαδίδεται 
ς’ όλον τον κόςμο

1920-1935 Μουςικι με κλαςςικι παιδεία-
όχι κατ’ ανάγκθ χορευτικά 
κομμάτια

Διάςθμοι τραγουδιςτζσ 
(κυρίωσ ο Carlos Gardel) 
χωρίσ προςανατολιςμό 
ςτο χορό

Κακϊσ θ μουςικι είναι 
ακατάλλθλθ, λιγότεροι 
άνκρωποι χορεφουν

1935-1955
Η χρυςι εποχι

Η μουςικι ςτρζφεται προσ τον 
χορό

Καλοί ςτιχουργοί 
γράφουν τραγοφδια για 
τραγουδιςτζσ που είναι 
μζροσ τθσ ορχιςτρασ

Σο χορευτικό τάνγκο 
ωριμάηει και κυριαρχεί 
ςτο Μπουζνοσ Άιρεσ

1955-1983
Σα ςκοτεινά 
χρόνια

Οι χορευτικζσ ορχιςτρεσ 
παρακμάηουν, o Astor Piazzolla 
ςυνκζτει ςθμαντικά ζργα που 
όμωσ δεν χορεφονται

Κυριαρχοφν πάλι οι 
τραγουδιςτζσ-φίρμεσ, 
όπωσ ο Roberto 
Goyeneche και θ Susana 
Rinaldi

Σο τάνγκο ωσ κοινωνικόσ 
χορόσ 
περικωριοποιείται, ενϊ 
επιηεί ωσ επίδειξθ ςε 
παραςτάςεισ

1983-ςιμερα
Η αναγζννθςθ 
του τάνγκο

Τπάρχει ξανά ηιτθςθ για 
χορευτικι μουςικι, κάποτε ςε 
ανάμειξθ με άλλα είδθ

Νζεσ ευκαιρίεσ για 
τραγουδιςτζσ να 
εμφανιςτοφν με 
χορευτικζσ ορχιςτρεσ

Σο τάνγκο χορεφεται 
ξανά ςε όλον τον κόςμο



• Σο τάνγκο ζχει ρόλο και ςτθ μεγάλθ οκόνθ κακϊσ ζχει 
χορευτεί από διάςθμουσ θκοποιοφσ ςε πολλζσ ταινίεσ.
(Moulin Rouge, Άρωμα Γυναίκασ – Al Pacino, Dirty 
Dancing – Αntonio Baderas κ.α.) 



ΕΠΙΛΟΓΟ
Ο έξσηαο βξίζθεη πνιινύο ηξόπνπο  λα 
εθθξαζηεί, έλαο απ' απηνύο είλαη κέζσ 

ηεο ηέρλεο. Γηαθνξεηηθά είδε ρνξνύ πνπ 
ρνξεύνληαη από δηαθνξεηηθνύο 

αλζξώπνπο αλά ηνλ θόζκν καο θάλνπλ 
θαλεξή ηελ επίδξαζε ηνπ έξσηα, ηεο 

αγάπεο θαη ζην ρνξό. 
Άιισζηε ηη ζα ήηαλ ε ηέρλε ρσξίο 

εξσηηζκό θαη πάζνο; 



ΠΗΓΕ
1."Ο ειιεληθνο παξαδνζηαθνο ρνξνο ζηελ εθπαηδεπζε"

βηβιην ησλ:Καξθεο Β.-Εηαθα Μ.

2. www.salto.gr:" ε θξεηηθή κνπζηθνρνξεπηηθή παξάδνζε ζηνλ 20ν αηώλα"

3. www.dance-library.gr ζε ζπλδπαζκό κε "ιατθνη ρνξνί:έλαο δσληαλόο δεζκόο κε ην 
παξειζόλ"- ηξάηνπ δ.

4.Traditional Dance in Greek Culture- Hunt Yvonne 

5."Δγθπθινπαίδεηα ηνπ ειιεληθνύ ρνξνύ"- Ραθηεο Α.

6."Διιεληθνί ρνξνί"-δηδαθηηθε - κνπζηθνθηλεηηθε αλαιπζε - Ρνπκπεο Γ.

7. hellenicdances.blogspot.com

8."Διιεληθνη Παξαδνζηαθνη Υνξνη"-Γήκαο Ζ.

9. Πάππξνο – Λαξνύο – Μπξηηάληθα, Δγθπθινπαίδεηα

10. Wikipedia

11. www.youtube.com

http://www.salto.gr/

