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Λίγα Λόγια 

Η street Art αναπτύσσεται σε δημόσιους χώρους και περιλαμβάνει μια 
ποικιλία μορφών και τεχνικών, ένας καινούργιος τρόπος 
καλλιτεχνικής έκφρασης. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να έρθουν οι μαθητές σε 
επαφή με την τέχνη του δρόμου και να διερευνήσουν τις διάφορες 
παραλλαγές της. 

Μερικά ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν και στα οποία οι μαθητές 
κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις, είναι τα εξής:  

 GRAFFITI: Τέχνη ή Βανδαλισμός; 

 Χοροί του δρόμου: Break Dance – Street Dance. Ποια τα βασικά 
τους χαρακτηριστικά και ποια η ιστορία τους; 

 Ποια τα είδη της μουσικής του δρόμου: 

 Θέατρο του δρόμου: Ποια τα είδη του θεάτρου και ποια τα 
χαρακτηριστικά του; Τι είναι η Παντομίμα και τα Θεατρικά 
Μπουλούκια;  
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Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 

τμήματος Α1 του 4ου Λυκείου Λαμίας, στα πλαίσια των ερευνητικών 

εργασιών της Α’ Λυκείου.  

Ομάδα Α: GRAFFITI Ομάδα Β: Χοροί του δρόμου 

1. Αντωνόπουλος Αντώνης 1. Αλιάι Μαριλένα 

2. Αποστολοπούλου Μαρία 2. Αργυροπούλου Έφη 

3. Βαρούτης Πολυχρόνης – Δημήτρης 3. Ζαγκανά Ζωή 

4. Δανιήλ Αργυρώ 4. Καλλιώρα Δήμητρα 

5. Καλαντζής Δημήτρης 5. Καλοπήτα Σταυρούλα 

  

 

Ομάδα Γ: Μουσική του δρόμου Ομάδα Δ: Θέατρο του δρόμου 

1. Βεργιόγλου Μαλβίνα – Φιλαρέτη 1. Αλαφροπάτη Μαρία 

2. Γκουντοπούλου Σοφία 2. Αλαφροπάτης Χρήστος 

3. Γουβάλα Ιωάννα – Νεκταρία 3. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

4. Ευθυμίου Δήμητρα 4. Αποστολόπουλος Αποστόλης 

5. Ιντρίζι Μαρία 5. Γεωργακόπουλος Χρήστος 

 6. Ιωακείμ Γεώργιος - Γαβριήλ 

 

 

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Γκουντούλα Ευαγγελία 
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Κεφάλαιο 1ο: 

GRAFFITI: ΤΕΧΝΗ Ή ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ 
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1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Γκράφιτι είναι η αναγραφή κειμένου όπως συνθημάτων ή η ζωγραφική σε 

επιφάνειες που συνήθως βρίσκονται σε δημόσιους χώρους (για παράδειγμα σε 

τοίχους). Πρωτοεμφανίστηκε την ίδια περίοδο και στα ίδια μέρη που αναπτύχθηκε το 

κίνημα του Χιπ χοπ, από τον ίδιο καταπιεσμένο κόσμο. Γι' αυτό πολλοί θεωρούν ότι 

αποτελεί μέρος της κουλτούρας Χιπ χοπ.1 

Η λέξη Graffiti, εμφανίστηκε ως όρος στα μέσα του 19ου αιώνα και προέρχεται 

από την ιταλική λέξη "graffiato" (γρατζουνισμένος). Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά από αρχαιολόγους όπως ο Raffaele Garucci κατά την ανακάλυψη των 

επιγραφών και των φιγούρων στα ερείπια των κατακόμβων της Ρώμης και της 

Πομπιϊας, προσπαθώντας έτσι να ξεχωρίσει το φαινόμενο αυτό από τα υπόλοιπα είδη 

Τέχνης.2 
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1.2  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Για να μπορέσεις να αναλύσεις ένα είδος Τέχνης θα πρέπει να εξετάσεις την 

αρχή του, τους εκπροσώπους του, την τεχνοτροπία, την κοινωνιολογική του θέση κ.α. 

Στην περίπτωση τoυ Graffiti, πρακτικά ξεκινάμε να μετράμε από το 30.000 π. X. 

Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μεγάλο πρόβλημα! 

Έτσι λοιπόν για να μπορέσουμε να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο θα πρέπει να 

τοποθετήσουμε την αρχή σε κάτι πιο πρόσφατο. Πότε όμως θα ήταν αυτό; Τα μέσα 

του 19ου αιώνα που ακούστηκε για πρώτη φορά η λέξη graffiti αλλά περιέγραφε 

εικόνες δημιουργημένες αιώνες πριν; Την Δεκαετία του 60 με την πρώτη επανάσταση 

των μαθητών στα σχολεία της Aμερικής, του 1970 με την καθιέρωση του; του 1985 

με τον όρο πλέον της Street Art; Και αν τελικά καταλήγαμε κάπου, ποιους θα ορίζαμε 

δημιουργούς και εκπροσώπους; Τα Underground teenager της Νέας Υόρκης που είναι 

ανώνυμα; 

Και τα έργα 

που δημιουργήθηκαν; 

Έχουν πλέον βαφτεί 

και ξαναβαφτεί 

δεκάδες φορές και 

ελάχιστος αριθμός 

τους σώζεται 

φωτογραφικά. 

Επιπλέον υπάρχει και 

το παράνομο, 

περιθωριακό του 

θέματος. Τα Graffiti 

καταπατούν και βανδαλίζουν ξένη περιουσία και βέβαια είναι παράνομα. Μπορεί η 

Ιστορία της Τέχνης να καταγράψει αυτό το φαινόμενο; 

Κάτι επίσης δύσκολο είναι ότι αρκετοί δημιουργοί δεν δρουν ατομικά αλλά σε 

ομάδες που μάλιστα κάποιες διαλύονται γρήγορα, αλλάζει η σύσταση τους κ.ο.κ. Το 

πλήθος επίσης των ανθρώπων που ασχολούνται με το Graffiti και την Street Art είναι 

εκατοντάδες φορές μεγαλύτερο από αυτό των υπολοίπων Τεχνών, κυρίως γιατί δεν 

είναι απαραίτητες οι Ακαδημαϊκές σπουδές για να αφήσεις το στίγμα σου. Αυτό κάνει 
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πρακτικά αδύνατο να μπορέσουν οι ιστορικοί να παρακολουθήσουν ακόμα και τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους. 

 

1.3  ΕΙΔΗ GRAFFITI 

Μερικά από τα είδη γκράφιτι που παρουσιάζονται σήμερα είναι: 

 Σε εξωτερικούς τοίχους (συνήθως σε τοίχους στους δρόμους). Όταν 
γίνονται σε ένα προσωπικό χώρο που το βλέπουν ελάχιστοι, δεν θεωρείται 
γκράφιτι. 

 Συνθήματα 

 Ζωγραφική (φαινόμενο προερχόμενο από την Αμερική – ΗΠΑ) 

 Διαμαρτυρία (για παράδειγμα στην Βόρεια Ιρλανδία, με τα murals που 
απαθανατίζουν νεκρούς και θέματα από τις συγκρούσεις με τους 
Βρετανούς) 

 Σε εσωτερικούς τοίχους και επιφάνειες (συνήθως μικρού μεγέθους), π.χ. 
τουαλέτες, σκοπιές, θρανία 

 Αυτοσχέδια ποιήματα  
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1.4 ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ GRAFFITI 

Stencil (στένσιλ): Φτιάχνεται συνήθως από χαρτόνι ή υλικά που αφήνουν 

αποτύπωμα και χρησιμοποιείται για συγκεκριμένα γκράφιτι όπως γράμματα, σύμβολα 

ή φιγούρες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές χωρίς να αλλάξει το 

αποτέλεσμα.  

Tag (ταγκιά): Η ξεχωριστή υπογραφή του ψευδώνυμου ενός γκραφιτά στον 

τοίχο ενός δημόσιου χώρου. Συχνά γίνεται με ένα χρώμα. Είναι η πιο απλή μορφή 

γκράφιτι. Τag, επίσης, είναι η υπογραφή των γκραφιτάδων στην άκρη των έργων 

τους.  

Street Art: Είναι η τέχνη που γίνεται σε δημόσιους χώρους (στον δρόμο) και 

έχει εικαστικό χαρακτήρα. Περιλαμβάνει από γκράφιτι μέχρι sticker art, στένσιλ, 

γλυπτική κ.ά.  

Bomb/Bombing: Το να βάφεις πολλές επιφάνειες σε μια περιοχή. Συνήθως 

είναι tags και όχι πολύπλοκα pieces. Θεωρείται η πιο παράνομη μορφή γκράφιτι και 

γίνεται πολύ γρήγορα.  

Writer: Αυτός που κάνει γκράφιτι, ο καλλιτέχνης γκράφιτι. 

Bite: Το να αντιγράφεις το στυλ ενός γκραφιτά.  

Crew: Μια ομάδα από writers που ενώνουν τις δυνάμεις τους και κάνουν 

γκράφιτι μαζί.  

Paste up: Ένα σχέδιο ή ένα στένσιλ πάνω σε χαρτί, που το κολλάς στον τοίχο.  

Sticker: Αυτοκόλλητα με την υπογραφή (tag) ή κάποιο σχέδιο ενός γκραφιτά. 

Είναι η πιο γρήγορη μορφή γκράφιτι και το βλέπεις συχνά σε τηλεφωνικούς 

θαλάμους, φανάρια κ.λπ. 

Burner: Ένα μεγάλο, περίπλοκο κομμάτι. Παίρνει πολύ χρόνο για να 

τελειοποιηθεί και γι' αυτόν το λόγο, τις περισσότερες φορές, είναι νόμιμο. Γίνεται σε 

τρένα, τοίχους και διαφημιστικές πινακίδες. Είναι ένα κομμάτι που ξεχωρίζει από τα 

άλλα είτε επειδή το στυλ του είναι ιδιαίτερο είτε λόγω της δυσκολίας του σημείου στο 

οποίο έχει γίνει.  

Piece: Λέγεται το κομμάτι που κάνεις κάθε φορά που πας για γκράφιτι. Master 

pieces θεωρούνται τα πιο όμορφα γκράφιτι. Είναι μεγάλα και πολύπλοκα και συχνά 
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ενσωματώνουν 3D εφέ, γεμίσματα, σκιές, βελάκια και οτιδήποτε άλλο θα τα κάνει 

πιο εντυπωσιακά.  

Throw-up: Ένα σχέδιο ανάμεσα στο tag και το bomb, που μπορεί να γίνει όσο 

το δυνατόν γρηγορότερα για να μη στραφεί η προσοχή πάνω στον writer κατά τη 

διάρκεια της δημιουργίας του. Αναδεικνύει περισσότερο το ιδιαίτερο στυλ κάθε 

writer.  

 

 
 

1.5  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Με βάση την κείμενη ελληνική νομοθεσία, το γκράφιτι άνευ αδειοδότησης, 

θεωρείται αξιόποινη πράξη και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 381, 382, 383 

του ποινικού κώδικα, όποιος με πρόθεση καταστρέφει ή βλάπτει ξένη περιουσία 

τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. Αν η φθορά είναι ευτελούς αξίας ή ελαφρά, 

ο υπαίτιος τιμωρείται με κράτηση έως έξι 6 μήνες ή με πρόστιμο που μπορεί να 

φτάσει και τις 3.000 ευρώ. Βέβαια για την περίπτωση που υπάρχει φθορά ξένης και 

όχι κρατικής ιδιοκτησίας, η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση του 

παθόντος, δηλαδή του ιδιοκτήτη. Αν και οι ελληνικές ποινές στο άκουσμά τους 

φαντάζουν ακριβές η σύγκρισή τους τις αντίστοιχες ξένων χώρων είναι 

ελαστικότερες. 
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1.6  ΤΕΧΝΗ 'Η ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ 

«Τελικά, τι είναι το γκράφιτι, τέχνη ή βανδαλισμός;» 

Η παραπάνω πρόταση αποτελεί ένα ερώτημα το οποίο με την εναλλαγή των 

γενεών και το πέρασμα των χρόνων συνεχίζει να μεγαλώνει ενώ μέχρι και σήμερα 

παραμένει αναπάντητο. Το γεγονός αυτό αποτελεί άμεση συνέπεια της έλλειψης 

επικράτησης μιας κυρίαρχης γνώμης, καθώς και οι δύο απόψεις βρίσκουν ισόποσους 

υποστηρικτές. 

Έτσι, υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι στις μέρες μας, οι περισσότεροι 

δημιουργοί των γκράφιτι δεν καταφεύγουν σε αυτά για να εκφράσουν τα 

συναισθήματα τους ή 

για να υποστηρίξουν 

τα πιστεύω τους, 

άλλα αντιθέτως 

καθαρά και μόνο 

λόγω της 

απεγνωσμένης 

ανάγκης απολαβής 

προσοχής και 

σημασίας του 

κόσμου. Επιπλέον τα θεωρούν μια μορφή παρανομίας καθώς με βάση το νόμο 

απαγορεύονται σε δημόσια κτήρια όπως τα γήπεδα, οι αρένες, τα γυμναστήρια, τα 

σχολεία και οπουδήποτε αλλού θεωρείται δημόσια περιουσία. 

Και εδώ κάπου στηρίζεται η αντικρουόμενη πλευρά γιατί παρόλο που τα 

προαναφερθέντα δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, αγνοείται ένας άλλος νόμος 

.Εκείνος που αναφέρεται σε ελευθερία, τόσο του λόγου, όσο και της έκφρασης, όποια 

μορφή και αν έχει αυτή. Πως τολμούμε λοιπόν να κάνουμε λόγο για ελευθερία 

έκφρασης ενώ την ίδια στιγμή καταργούμε την ελευθερία της δημιουργικότητας μέσω 

του γκράφιτι; Την μεγαλύτερη μορφή έκφρασης, την πιο άμεση, ίσως την πιο 

παραστατική; Κάπως έτσι λοιπόν, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τα γκράφιτι αποτελούν 

μια μορφή τέχνης που δε φοβάται να εκδηλωθεί μέσα από μια μεγάλη ποικιλία 

θεμάτων, παρμένα τόσο από την ιστορία, όσο και από την καθημερινότητα της 

ανθρώπινης κοινωνίας. Είναι ίσως μία από τις λίγες μορφές τέχνης που δεν φοβάται 
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το χρώμα και το ελεύθερο σχέδιο και ακριβώς αυτό είναι που της προσδίδει τόση 

ιδιαιτερότητα. Μέσα από αυτό, εκφράζεται ο σύγχρονος άνθρωπος, ο άνεργος, ο 

αγανακτισμένος, αυτός που έχει ανάγκη να μιλήσει αλλά κυρίως, ο έφηβος. Αυτός ο 

έρμος ο έφηβος. Που έχει καταπιεστεί τόσο πολύ απ' όλα γύρω του, που ψάχνει τόσο 

απεγνωσμένα για λίγα ''ψίχουλα'' επικοινωνίας με την οικογένεια του, που θέλει να 

τραβήξει την προσοχή του κόσμου με κάθε κόστος.  
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Κεφάλαιο 2ο: 

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
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2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όλη μας η ζωή περιβάλλεται από διάφορες μορφές τέχνης. Μια από τις πιο 

αξιοθαύμαστες μορφές τέχνης είναι η μουσική. Κάθε ήχος που δημιουργείται στο 

πλανήτη μπορεί να δημιουργήσει ένα είδος μουσικής. Από αυτό φαίνεται πως η 

μουσική αποτελείται από κάποια παρακλάδια. Μερικά από τα πιο γνωστά είδη είναι 

αυτά που θα αναλυθούν παρακάτω. Ένα από τα είδη που κυριαρχούν είναι η swing, 

ένα είδος μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού τζαζ όπου ακούγεται μέχρι σήμερα. 

Επίσης μια άλλη κατηγορία η οποία έγινε γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 80’ 

είναι η χιπ χοπ. Ένα από τα πιο συνηθισμένα είδη της χιπ χοπ είναι η ραπ, η οποία 

έγινε γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του 70’. Τέλος δε θα μπορούσε να λείπει η 

φυσική δημιουργία της μουσικής. Αναφερόμαστε φυσικά στο beatboxing, μια τέχνη 

που την παράγει ο άνθρωπος μόνος του μόνο με την χρήση του στόματος, των 

χειλιών και άλλα μέρη του σώματος. Εκτός από τα είδη της μουσικής θα απαντηθούν 

και διάφορα ερωτήματα που δημιουργούνται, όπως για παράδειγμα τι είναι η μουσική 

του δρόμου; Ποιοι είναι όλοι αυτοί που γεμίζουν μουσικές τους δρόμους και τις 

πλατείες; Γιατί έβγαλαν την τέχνη στους δρόμους; Και πώς τους αντιμετωπίζει ο 

κόσμος; 

 

2.2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ; 

 

2.2.1 Ορισμός 
Μουσική του Δρόμου, ονομάζεται το μουσικό αποτέλεσμα που προκύπτει όταν 

κάποιοι μουσικοί αποφασίζουν, είτε για καθαρά καλλιτεχνικούς, είτε για 

οικονομικούς λόγους, να παρουσιάσουν την τέχνη τους σε μη οργανωμένους 

δημόσιους χώρους. 

 «Τέχνη είναι η χρήση του ταλέντου και της φαντασίας στην δημιουργία 

αισθητικών αντικειμένων, χώρων ή εμπειριών που μπορούν να μοιραστούν με 

άλλους»1Η τέχνη του δρόμου είναι μία από τις αρχαιότερες μορφές τέχνης. Τον 

τελευταίο καιρό βέβαια, δεν είναι σίγουρο αν η τάση αυτή, προκύπτει από την 

                                                            
1  Ορισμός της Εγκυκλοπαίδειας Britannica, στο λήμμα «τέχνη». 
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ανάγκη του κόσμου για τέχνη ή από την ανάγκη των καλλιτεχνών να βγάλουν 

χρήματα. 

 Η τέχνη στον δρόμο πρέπει να κερδίζει το κοινό της. Ακόμη, όμως, και όταν 

καταφέρνει να κερδίσει το κοινό της, έχει να αντιμετωπίσει ένα ακόμη πρόβλημα: το 

ότι το κοινό της  εξακολουθεί  να  μην  την  θεωρεί  τέχνη.  Ο  κόσμος  δεν  είναι  ιδιαίτερα 

εξοικειωμένος  με  την  τέχνη  του  δρόμου,  έτσι  θεωρούν  πως  για  τους  καλλιτέχνες  είναι 

χόμπι, κι όχι επάγγελμα. 

 

2.2.2 Η Ημέρα του Δρόμου 
Η Ημέρα του Δρόμου είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την Γαλλία το 

2007, με σκοπό να πλημμυρίσει με τέχνη τους δρόμους των ευρωπαϊκών πόλεων. 

Ένας λόγος για τον οποίο έχει θεσπιστεί αυτή η ημέρα, είναι να εξοικειωθεί το κοινό 

με την ιδέα της τέχνης στο δρόμο. Είναι μια παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στις 

τέχνες του δρόμου και στην ελεύθερη έκφραση στον δημόσιο χώρο, η οποία ανήκει 

σε όλους. 

 

2.3 ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

 Άλλοτε από ανάγκη και άλλοτε για καθαρά καλλιτεχνικούς λόγους 

επαγγελματίες και μη, οι μουσικοί του δρόμου είναι οι άνθρωποι που καθημερινά, 

περιπλανώνται στους δρόμους σκορπίζοντας νότες μελωδικές  αλλά και φάλτσες. Οι 

περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι, άλλοι από οικογένεια μουσικών κάνουν αυτό που 

ξέρουν καλά, με κέφι και χαμόγελο σου χαρίζουν απλόχερα μελωδίες που δε βρίσκεις 

ούτε σε βινύλια. Πολλοί από αυτούς, δηλώνουν μουσικοί κατ’ επάγγελμα και 

λιγότεροι κατ’ ανάγκη, καθώς εκτός από την ανάγκη για χρήματα που έχουν κάποιοι, 

για τους περισσότερους είναι επιλογή. Μουσικοί του δρόμου είναι οι καλλιτέχνες, 

που δε βάζουν στη μουσική ούτε όρια, ούτε ταμπέλες. Είναι οι άνθρωποι που 

συνθέτουν ένα αλλιώτικο «είδος» μουσικής: τη μουσική του δρόμου… 

 

2.3.1 Η μουσική του δρόμου ως βιοπορισμός… 
Γίνεται να ζεις από τη μουσική του δρόμου; Κι όμως, γίνεται αρκεί να αγαπάς 

την τέχνη, να την εξελίσσεις διαρκώς και να ισορροπείς ανάμεσα στην καλλιτεχνική 

δημιουργία και τον βιοπορισμό. Αυτό είναι και το πιο δύσκολο. Επίσης πρέπει να 
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διαχωρίσεις το χόμπι από την εμπορικότητα, αλλιώς θα πάψεις να το βρίσκεις 

ενδιαφέρον. 

 

2.4 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

Για να βρούμε την προέλευση της μουσικής του δρόμου πρέπει να γυρίσουμε 

πολλούς αιώνες πίσω, στους αοιδούς και ραψωδούς της ομηρικής εποχής. Οι αοιδοί 

συνδέουν το όνομά τους με το ρήμα άδω, που σημαίνει τραγουδώ. Αυτοί, δεν 

συνέθεταν μόνο τα λόγια και τη μουσική των τραγουδιών τους, αλλά και τα 

τραγουδούσαν, συνοδεύοντάς τα με ένα έγχορδο μουσικό όργανο, συνήθως λύρα ή 

φόρμιγγα. 

Στα χρόνια του Ομήρου (8ος αιώνας) τους αοιδούς αντικαθιστούν οι 

ραψωδοί (και ο Όμηρος είναι ραψωδός). Το όνομα τους προέρχεται από το ρήμα 

ράπτω και το ουσιαστικό ωδή. Ασκούν το ίδιο έργο με τους αοιδούς, με 

διαφορετικό τρόπο. Δεν έμεναν σε παλάτια, όπως οι αοιδοί αλλά γύριζαν από τόπο σε 

τόπο και δεν τραγουδούσαν ούτε έπαιζαν μουσικό όργανο, αλλά κρατώντας ένα ραβδί 

απάγγελλαν. 

Κατά τους Μεσαιωνικούς χρόνους στην κεντρική Ευρώπη κάνουν την 

εμφάνισή τους οι Τροβαδούροι και οι Τρουβέροι που ήταν άρχοντες και ευγενείς. Οι 

Τροβαδούροι έζησαν στην Νότια Γαλλία και το τραγούδι τους ήταν μονωδία και το 

ονόμαζαν chanson. Το  συνόδευαν  συνήθως  με  ένα  όργανο  (συνήθως  βιέλα).  Το 

αποτελούσαν πολλές  στροφές  και  μια  επωδός  (tornada),  ενώ  συχνοί  ήταν  και  δυο  στίχοι 

προσφώνησης. Οι Τρουβέροι έζησαν στη Βόρεια Γαλλία.  Τα θέματα των τραγουδιών τους 

αναφέρονται  στις  σταυροφορίες,  τον  έρωτα,  τη  ζηλοτυπία,  την  ευλάβεια,  την  ελεγεία,  τη 

σάτιρα. Συχνά αναθέτουν την εκτέλεση των τραγουδιών τους στους «Μενεστρέλλους» και 

στους «Ζογκλέρ». 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 στους πεζόδρομους της Ευρώπης (προφανώς 

και σε άλλες δυτικές χώρες) ήταν οι πολλές μουσικές μπάντες και μεμονωμένοι 

μουσικοί που έπαιζαν ακούραστα κάθε είδος μουσικής. Από κομμάτια ροκ μέχρι 

κλασσική μουσική και από παραδοσιακές έθνικ μουσικές μέχρι τζαζ. 
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Στην Αμερική η αφρικάνικη μουσική διασταυρώθηκε επί 100 χρόνια με 

μουσική Ισπανικής, Γαλλικής και Αγγλικής προέλευσης πριν ακουστούν οι πρώτες 

νότες της Jazz. Αυτές οι επιδράσεις διαμόρφωσαν τις αρμονίες και τις μελωδίες της 

πρώτης Jazz, βέβαια οι ρυθμοί και τα ηχοχρώματα της προέρχονται από την Αφρική. 

Το εργατικό αυτό δυναμικό καλύπτονταν από νέγρους σκλάβους μαζί με τους 

οποίους οι αφρικάνικες μουσικές παραδόσεις άρχισαν να αναβιώνουν, καθώς υπήρχε και 

το διαρκές ερέθισμα της εισαγωγής νέων δούλων απευθείας από την Αφρική.  

Παρατηρώντας τις οικονομικές συνθήκες της περιόδου βλέπουμε ότι γέννησε 

την ανάγκη για τεράστια εργατική δύναμη που στεγάστηκε πολύ κοντά στον τόπο 

εργασίας της. Το ομαδικό παίξιμο της μουσικής άρχισε να ευδοκιμεί με βασικό 

μουσικό όργανο το τύμπανο. Οι πιο πολλοί ιδιοκτήτες ενθάρρυναν τους δούλους τους 

να τραγουδούν ύμνους ή τραγούδια της δουλειάς (γνωστά σαν WorkSongs). Το 

τραγούδι των αφρικανικών ύμνων ήταν ερέθισμα για το ρυθμό δουλειάς των 

σκλάβων όπως επίσης λειτουργούσε και σαν δικλείδα ασφαλείας ώστε να 

διασκεδάζεται ο θυμός και η αγανάκτηση του εργαζόμενου μαύρου. 

Στη Νέα Ορλεάνη συνυπήρχαν τέσσερις διαφορετικές κουλτούρες (γαλλική, 

ισπανική, αφρικανική, Aϊτινή) καθώς επίσης και μειονότητες γερμανών, ιταλών και 

κέντρο-ευρωπαίων αποίκων καθώς και ένας αριθμός ινδιάνων της Αμερικής. Δίκαια η 

Νέα Ορλεάνη ονομάζονταν «πόλη της μουσικής». Βέβαια σε τούτη την πόλη 

μπορούσες να ακούσεις και πολύ διαφορετική μουσική από την ευρωπαϊκή όπως για 

παράδειγμα στην CongoSquare (Πλατεία Κονγκό) και στην όχθη του Μισισιπή όπου 

μαζεύονταν εκατοντάδες σκλάβοι της πόλης. 

 

2.5 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

 

2.5.1. SWING 
Το swing είναι ένα είδος της τζαζ μουσικής που έγινε γνωστό στυλ κατά τη 

δεκαετία του 1990 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αποτελεί ουσιαστικά ένα 

ενδιάμεσο σταθμό ανάμεσα στην παραδοσιακή και στη μοντέρνα τζαζ. Η ονομασία 

του προέρχεται από το αγγλικό ρήμα swing, που σημαίνει κουνιέμαι ή αιωρούμαι, 

ακριβώς γιατί η μουσική ήταν εύθυμη, χαρούμενη και ρυθμική και γιατί συνδυαζόταν 

με τον αντίστοιχο χορό που απαιτούσε ευκινησία. 
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Το swing πρωτοεμφανίστηκε στο Σικάγο μετά το 1920, στις μεγάλες ορχήστρες 

νέγρων, αλλά αργότερα, το 1930 περίπου, πλήθαιναν οι μεγάλες ορχήστρες και οι 

λευκοί άρχισαν να αντιγράφουν τη μουσική των μαύρων. Ένα άλλο είδος τζαζ με 

στοιχεία ευρωπαϊκής μουσικής, δημιουργήθηκε λόγω της μουσικής καλλιέργειας των 

λευκών. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έπαψαν οι επιδράσεις, είτε προέρχονταν από την 

κλασική μουσική είτε από την ξένη λαϊκή. Χάρη στο σουίνγκ, όμως, άνοιξαν οι ορίζοντες 

της τζαζ και άρχισε η διάδοση της και έξω από την Αμερική. 

 

2.5.2. ΧΙΠ ΧΟΠ 
Το χιπ χοπ είναι ένα κίνημα υποκουλτούρας που σχηματίστηκε κοντά στις 

αρχές του 1970 από την αφροαμερικάνικη νεολαία της Νέας Υόρκης. Πρωταρχικός 

στόχος του ήταν να καταγγέλλει τα αρνητικά της κοινωνίας. Το χιπ χοπ έγινε 

ευρύτερα γνωστό στα τέλη της δεκαετίας του ‘80, ενώ τον 21ο αιώνα έγινε το πιο 

δημοφιλές είδος μουσική στον κόσμο. Αυτό, χαρακτηρίζεται από τέσσερις 

ξεχωριστές εκδηλώσεις κουλτούρας: μουσική rap (λεκτικά), Djing (ακουστικά), b-

boying (σωματικά) και γκράφιτι (οπτικά). 

 

2.5.3. ΒΕΑΤΒΟΧ 
Το Beatbox, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, δεν είναι φτιαγμένο για την hip hop 

μουσική. Χρησιμοποιήθηκε για να δίνει μουσική και ρυθμό για να μπορέσουν να 

τραγουδήσουν ή να δώσουν μια σειρά ρυθμού στους στοίχους. Το beatbox είναι 

μουσική με το στόμα. Ο κάθε beatboxer χρησιμοποιούσε την φωνή του, για να δώσει 

μπάσο ή ακόμα και υψηλές νότες. 

 

2.5.4. ΡΑΠ 
Η λέξη rap προέρχεται, σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, από σύντμηση 

της ελληνικής λέξης ραψωδία. Σύμφωνα με  άλλους αποτελεί ακρωνύμιο του Real 

African People. 

Η ραπ είναι κυρίως μουσικό αφροαμερικανικό είδος που ξεκίνησε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 και είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Οι ρίζες της προέρχονται από 

την αφρικάνικη μουσική την οποίαν έφεραν με τη βίαιη εκδούλευση και μετέπειτα 

μετακίνηση τους οι μαύροι στην Αμερική. 

Πρόκειται για είδος που οι στίχοι παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ η 

μουσική είναι συνήθως συνοδευτική και δευτερεύουσας μέριμνας. Οι στίχοι, δεν 
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τραγουδιούνται, αλλά απαγγέλλονται με έναν ρυθμικό και ιδιαίτερο τρόπο και 

εκφράζουν κατά κανόνα καθημερινά βιώματα και εμπειρίες. Στους στίχους της ραπ 

ενυπάρχουν ως βασικά θέματα η οπλοχρησία, η βία, τα ναρκωτικά, ο ελευθεριακός 

ερωτισμός αλλά και πολιτική θεματολογία την οποία πολλές φορές σατιρίζουν. Η 

μουσική δανείζεται στοιχεία από τη τζαζ αλλά και από άλλα ποικίλα μουσικά 

ρεύματα. Αρκετοί καλλιτέχνες της ραπ έχουν υιοθετήσει λυρικό και ποιητικό ύφος 

γραφής. Ωστόσο η σύγχρονη ποπ ραπ βασίζεται πλέον πολύ και σε τραγουδιστά 

ρεφρέν και δίνεται περισσότερη έμφαση στον ρυθμό και την παραγωγή σε σχέση με 

τους πρωταρχικούς δίσκους του είδους, κάτι που βρίσκει αντίθετους τους οπαδούς 

της street rap (ραπ του δρόμου). 

Η rap είναι ένα από τα 4 στοιχεία της κουλτούρας hip hop. 

Πριν από τρεις δεκαετίες στη Νέα Υόρκη, μια νέα αντίληψη για τη μουσική 

εξελίχθηκε, όχι απλά σε ένα νέο είδος, αλλά σε ένα κίνημα. Ίσως γιατί δεν γεννήθηκε 

μέσα σε κάποιο στούντιο, αλλά στους δρόμους των γκέτο όταν κάποιοι νέοι 

Αφροαμερικάνοι ποιητές «πάντρεψαν» τους οργισμένους στίχους τους με δείγματα 

από τραγούδια από όλο το φάσμα της μαύρης μουσικής, καταγγέλλοντας τα όσα 

συνέβαιναν γύρω τους. Η ραπ είχε μόλις γεννηθεί. 
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Κεφάλαιο 3ο: 

ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
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3.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΧOΡΟΣ; 

Ο χορός είναι μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία 

αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη 

μουσική, αλλά είναι και έκφραση δυνατή. Μιλάει στην γη και τον ουρανό. Μιλάει για 

τη χαρά μας, τους φόβους και τις επιθυμίες μας. Ο χορός μιλάει για το άπιαστο, παρ 

όλα αυτά αποκαλύπτει την σκέψη ενός ανθρώπου και το ταμπεραμέντο και τον 

χαρακτήρα ενός λαού. Ο χορός φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Οι κινήσεις 

εξαφανίζονται καθώς συμβαίνουν, υπάρχει μόνο εκείνη την φευγαλέα στιγμή. Είναι 

πολύτιμος. Είναι μια μεταφορά της ίδιας της ζωής, όπως η ανθρώπινη γλώσσα, δεν 

υπάρχει μονάχα ένα είδος χορού. Σε κάθε περιοχή του κόσμου οι λαοί έχουν τους 

δικούς τους χορούς, που όμως μοιάζουν μεταξύ τους από την ίδια ανάγκη για μη 

λεκτική επικοινωνία και έκφραση των ανθρώπινων συναισθημάτων.  

 

3.2 ΤΙ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΟΡΟ; 

Οι καλλιτέχνες του δρόμου δημιουργούν, εκφράζονται και εξωτερικεύουν τα 

συναισθήματά τους. Αυτοί οι δηομιουργοί έχουν την ανάγκη να ξεχωρίσουν, να 

νιώσουν υπαρκτοί στη κοινωνία με αισθητό τρόπο, περνώντας με τις δημιουργίες 

τους ταυτόχρονα και τα μηνύματά τους. Έχουν την ευκαιρία, πέρα από την 

ευχαρίστηση και τη δημιουργία, να ασκήσουν κριτική στη πολιτεία και ειδικότερα για 

πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους. Προβάλλουν τις ιδέες και τις απόψεις τους 

αθόρυβα, ανενόχλητα και δημιουργικά. Οι περισσότεροι καλλιτέχνες αρέσκονται στις 

επικίνδυνες καταστάσεις, στην παρανομία και στην αδρεναλίνη. Λίγοι από τους 

τελευταίους εξασφαλίζουν χρήματα από τα έργα τους και βλέπουν αυτή την τέχνη 

αποκλειστικά ως επιβίωση. Οι καλλιτέχνες του δρόμου αποφεύγουν την ρουτίνα της  

καθημερινότητας και την καταπίεση της κοινωνίας. Νιώθουν ολοκληρωμένοι 

και αισθάνονται ικανοποιημένοι όταν ολοκληρώνουν και δημιουργούν τα έργα τους 

στους δρόμους και όχι μόνο. Οι δημιουργοί αυτοί προσφέρουν στην κοινωνία 

διάφορα χαρακτηριστικά τους. Εστιάζοντας περισσότερο, είναι εύλογο να 

επισημανθεί και το γεγονός ότι διαμορφώνουν και διακοσμούν τα αστικά τοπία 

ομορφαίνοντας έτσι τη ζωή των κατοίκων καθώς ξυπνώντας με τα χρώματά τους τις 

πόλεις, τους απεγκλωβίζουν από την αίσθηση της ΄΄ μουντίλας ΄΄ και της μονοτονίας. 
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Συνεπώς, οι καλλιτέχνες, οι χορευτές αυτοί, εκφράζουν πολλές ιδέες, απόψεις, 

προσφέρουν ποικίλη μορφή στα έργα τους και εντέλει φωτίζουν την ίδια τη ζωή 

στους δρόμους.  

 

3.3  BREAK DANCE ΚΑΙ HIPHOP 

Οι τοπικές παρέες-συμμορίες, βρίσκοντας ένα νέο τρόπο εκτόνωσης και 

διαφυγής από την καθημερινότητά τους, διαλύονται και γίνονται χορευτικές ομάδες! 

Έτσι συνεχίζουν να ανταγωνίζονται λύνοντας με το χορό, αντί να βγάζουν όπλα και 

να χύνεται αίμα, τις διαφορες που παντα ειχαν. 

Το Break dance κατάφερε να μειώσει αισθητά την βία και έκανε τους νέους να 

εκτονώνονται στην χορευτική μουσική δίνοντας παραστάσεις με χορό και κάνοντας 

πόζες, φιγούρες και πρωτότυπα αστεία. 

Όντας οι περισσότεροι μετανάστες, εκτονώνονται ανακατεύοντας φιγούρες του 

Break dance με τις πιο εντυπωσιακές φιγούρες από παραδοσιακούς χορούς ή ακόμα 

και πολεμικές τέχνες. 

Το Break dance δείχνει πολύ διαφορετικός από τους άλλους χορούς, στην 

ουσία, όμως, είναι η επέκταση ή ο εκσυγχρονισμός παλαιοτέρων ειδών χορού. 

Το breakdance είναι ένα είδος hip hop που αποθεώνεται από χιλιάδες οπαδούς. 

Αν και συνηθίζουμε να αποκαλούμε τους χορευτές breakdance «breakdancers", οι 

ίδιοι οι χορευτές αυτοαποκαλούνται B-boys (breaker boys) οι άντρες και B-girls 

(breaker girls) οι γυναίκες.  

Οι κινήσεις του breakdance γίνονται κυρίως, ενώ ο χορευτής βρίσκεται χαμηλά 

στο έδαφος (downrock moves) και περιλαμβάνουν ακροβατικές κινήσεις με πολλές 

στροφές και πόζες. Γι' αυτό και χρειάζεται πολύ εξάσκηση και αρκετό χρόνο για να 

τελειοποιήσει κάποιος τις ικανότητές του.  

Οι breakers χορεύουν κινήσεις και σε όρθια στάση (uprock moves) και παρ' όλο 

που είναι λιγότερο εντυπωσιακές από τις downrock moves, επιλέγονται από τους 

χορευτές γιατί τους δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξουν το δικό τους χορευτικό στιλ και 

να ξεχωρίσουν. Οι χορευτές breakdance είναι άτομα αφοσιωμένα στο hip hop, που 

αφιερώνουν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους στην εξάσκηση και στις «μάχες» 
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με άλλες ομάδες breakdance ή με άλλους breakers. Οι βασικές κατηγορίες κινήσεων 

breakdance είναι:το Toprock ή Uprock: κινήσεις που γίνονται ,ενώ ο χορευτής είναι 

όρθιος.το Downrock: κινήσεις που γίνονται, ενώ ο χορευτής βρίσκεται χαμηλά στο 

έδαφος.το Πάγωμα (Freeze): οι πόζες, το σταμάτημα των χορευτών σε μία θέση.οι 

Δυναμικές κινήσεις (Power moves): ακροβατικές που γίνονται κυκλικά και 

περιλαμβάνουν στροφές στο έδαφος ή στον αέρα. Για να πετύχετε τα μέγιστα οφέλη 

από την εξάσκηση θα πρέπει να κάνετε πάντα προθέρμανση πριν από οποιαδήποτε 

δύσκολη φιγούρα.  Καλό θα είναι να προσθέσετε κάποιες ασκήσεις ευλυγισίας στην 

προθέρμανσή σας.  Αν είστε αρχάριοι, προτιμήστε να κάνετε εξάσκηση σε μεγάλο 

χώρο με λείο έδαφος για να αποφύγετε τους τραυματισμούς και αν έχετε την 

δυνατότητα, κάντε εξάσκηση μαζί με άλλους breakdancers. Χορεύοντας με άλλα 

άτομα ή παρακολουθώντας τα στα κλαμπ ή αλλού, μπορείτε να ανακαλύψετε 

καινούριες κινήσεις και σταδιακά να συνθέσετε το προσωπικό σας στιλ.  Αφού το 

breakdance είναι είδος hip hop, προφανώς η μουσική που θα χρησιμοποιήσετε θα 

είναι hip hop. Για να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να βελτιώσετε το στιλ σας 

,μπορείτε να βιντεοσκοπήσετε (εσείς ή κάποιος φίλος σας) τον εαυτό σας, ενώ χορεύετε ή 

να  χορεύετε  μπροστά  από  έναν  μεγάλο  καθρέφτη.  Για μεγαλύτερη προστασία και 

αποφυγή τραυματισμών μπορείτε να προμηθευτείτε ένα κράνος, γάντια, επιγονατίδες, 

αγκωνίδες, μπαντάνες, και περικάρπια και φυσικά, αθλητικά παπούτσια. 

Παρ' όλο που το Breakdance θεωρείται από πολλούς πρόσφατη ανακάλυψη, 

σύμφωνα με ειδικούς αποτελεί στην πραγματικότητα εξέλιξη της Capoeira, ένα είδος 

σωματικής άσκησης που εμφανίστηκε στη Βραζιλία τον 17ο αιώνα και συνδυάζει 

πολεμικές κινήσεις, ασκήσεις εδάφους και χορό. Το Breakdance εμφανίστηκε γύρω 

στο 1970, όταν οι αντίπαλες συμμορίες της Αμερικής άρχισαν να λύνουν τις διαφορές 

τους χορεύοντας αντί να χρησιμοποιούν όπλα. Κατά το τέλος της δεκαετίας του '70 ο 

χορός εμπλουτίστηκε με περισσότερες φιγούρες εδάφους οι οποίες άλλαζαν σύμφωνα 

με την εξέλιξη της Ηip Ηop μουσικής ,στην οποία στηρίζεται το Breakdance και 

βελτιώθηκε η τεχνική των ποδιών.  

Το Breakdance έγινε δημοφιλές παγκοσμίως τις δεκαετίες του '80 και του '90, 

καθώς πολλές φιγούρες Breakdance ενσωματώθηκαν σε ταινίες και θεατρικές 

παραγωγές σε Αμερική, Ευρώπη και Ασία. 

Το Breakdancing ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 60 και εξαπλώθηκε τις 

δεκαετίες του 70 και του 80 ανάμεσα στη νεολαία που ζούσε σε μεγαλουπόλεις. 
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Πρωτοεμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη, κυρίως μεταξύ των μελών της Αφρο-

Αμερικανικής κοινότητας. Είναι αδύνατον να εντοπίσει κανείς από πού προήλθε 

αυτός ο χορός, αλλά πολλοί υποθέτουν ότι μπορεί να προήλθε απο το "Lindy Hop" 

και το "Charleston". Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των χρόνων το breakdancing 

δανείστηκε ελεύθερα από όλους τους τύπους χορών και πολεμικών τεχνών. Το μόνο 

που χρειάζεται είναι να παρακολουθήσετε ένα breakdancer για λίγα λεπτά προτού 

αρχίσετε να δείτε ομοιότητες με το Κung Fu σε συνδυασμό με κινήσεις από το 

χορευτικό οπλοστάσιο ενός Bboy ή Bgirl. 

Σήμερα μπορείτε να δείτε το breakdancing να εξαπλώνετε στο ρεύμα της 

εποχής. Δημοφιλείς καλλιτέχνες εισάγουν τα στοιχεία του breakdancing στα hip-

hop και Pop βίντεο και όλο και περισσότερες σχολές χορού το προσφέρουν ως 

επιλογή χορού, μιας και έχει γίνει δημοφιλής μέσω των ταινιών του Χόλυγουντ. 

Ονομάζεται αλλιώς και Breaking ή B-boying, από τον όρο B-boy που είναι ο 

χορευτής και B-girl(χορεύτρια). Είναι ένα είδος του Street Dance και είναι μέρος της 

κουλτούρας του Hip-Hop. Ξεκίνησε στην Νέα Υόρκη στις αρχές του 1970. Πολύ 

γρήγορα εξαπλώθηκε σε: Νότια Κορέα, Γαλλία, Ρωσία και Ιαπωνία. 

Το Breakdance χωρίζεται σε 4 στοιχεία:  Toprock,  Footwork,  Freezes  και  Power 

 Moves. Θεωρείται κατηγορία του χορού Hip - Hop που όμως έχει εξελιχτεί τόσο που 

έχει την δικιά του κατηγορία και είδος. 

 

3.4  STREET DANCE  

Το street dance είναι ένας χορός που εξελίσσεται μεταξύ των ανθρώπων σε ένα 

κοινωνικό περιβάλλον, παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί πάντα να προσδιοριστεί ως 

προς τον τρόπο που πραγματικά εξελίσσεται μεταξύ των ανθρώπων. Στη θεωρία, 

καθώς ένα άτομο βρίσκει μια κίνηση που προφανώς φαίνεται καλή σε άλλο πρόσωπο, 

αυτό το άλλο πρόσωπο προσπαθεί να αντιγράψει αυτή την κίνηση. Παρόμοια με τους 

κινέζους, το αποτέλεσμα είναι ότι το άλλο άτομο δεν μπορεί να εκτελέσει απολύτως 

την κίνηση του άλλου, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται οι κινήσεις και να 

αναπτύσσονται νέες που είναι βασισμένες στην αρχική. Υπάρχει μια μικρή διαφορά 

μεταξύ στον αυτοσχεδιαστικό χορό και τον απόλυτο street dance. Καθώς ο 

αυτοσχεδιασμός είναι τυχαίος και ο προσωπικός χορός δημιουργήθηκε από ένα μόνο 
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άτομο, ένας πλήρες χορός street dance είναι μία συλλογή χορευτικών κινήσεων που 

συλλέγονται από μία πρακτική και θεωρείται ο ίδιος χορός. Για παράδειγμα, όταν το 

b-boying εξελίχθηκε από την κουλτούρα του hip-hop, οι άνθρωποι ήρθαν με τις δικές 

τους κινήσεις, και άλλοι άνθρωποι τις βελτίωσαν. 

Μερικές φορές είναι δυνατή η ιχνηλάτηση του street dance που ήταν ως επί το 

πλείστον για πρώτη φορά από συγκεκριμένα πρόσωπα. Ένα παράδειγμα είναι το 

Locking το οποίο συχνά θεωρείται ότι ξεκίνησε από τον Don Campbell, ο οποίος 

ήταν ένας πρωτοπόρος του 1970 του αμερικανικού street dance. Τις περισσότερες 

φορές είναι αδύνατο να πιστοποιηθούν συγκεκριμένα άτομα για τους χορούς street 

dance, αφού οι χοροί αυτοί εξελίσσονταν έξω από τον χώρο του επαγγέλματος, 

δηλαδή τον χορό. Οι πρωτοπόροι του street dance έχουν σπάνια επαγγελματικά 

πτυχία χορού, έτσι γίνεται διάκριση ανάμεσα στο street dance και σε άλλες σύγχρονες 

μορφές χορού. 

 

3.5  UPROCK  

Είναι ένας ξεχωριστός χορός που όμως σχετίζεται με το Breakdance και μπορέι 

να συνδιαστεί με αυτο. Ονομάζεται αλλιώς Brooklyn rock. Το Uprock είναι 

επιθετικός χορός που περιλαμβάνει 2 χορευτές οι οποίοι μιμούνται κινήσεις όπου 

πολεμούν μεταξύ τους με όπλα ή χωρίς, συγχρονισμένα με την μουσική. 

Το Uprock ποτέ δεν υπήρξε τόσο δημοφιλές όσο το Breakdance εκτός από κάποια B-

boysπου το χρησιμοποιούν σαν ποικιλία για τα Toprocks τους. Κάποιοι χορευτές 

διαφωνούν πως δεν πρέπει να συνδιάζεται με το Breakdance ,καθώς λένε πως 

το Uprock ήταν απο πάντα ξεχωριστός χορός και επίσης τονίζουν πως οι κινήσεις που 

χρησιμοποιούν στις μέρες μας τα B-boys σχετικά με τοUprock δεν είναι οι κανονικές 

αλλά είναι δημιουργίες του καθενός. Έχει υποστηριχθεί πως το Uprockέχει τις ρίζες 

τους στα Street Gangs, όπου αντικατέστησε μαζί με το Breakdance τον πόλεμο 

μεταξύ τους. Άλλοι διαφωνούν απόλυτα με αυτό. Πάντως όταν υπήρχε μια διαφωνία 

οι αρχηγοί των 2 StreetGangs έκαναν Uprock και ο νικητής αποφάσιζε πού θα 

γινόταν ο κανονικός καυγάς. 
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3.6  THE DANCE 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, το breakdance αποτελείται απο 4 

στοιχεία: Toprock, Footwork,Freezes, Power Moves. 

Τα Toprock αναφέρωνται γενικά σε διάφορα είδη χορευτικών βημάτων που 

παρουσιάζονται από έναν χορευτή που είναι όρθιος. Χρησιμοποιείται συνήθως στην 

αρχή του Breakdance ,αν και πολλοί B-boysαλλάζουν από τα άλλα στοιχεία 

του Breakdance σε Toprocks και το αντίθετο. Το Toprock είναι μια ποικιλία 

χορευτικών βημάτων που ποικίλουν ανάλογα το στυλ που χορεύει ο καθένας και τη 

συμπεριφοράτου (επιθετικότητα, ηρεμία, ενθουσιασμός). Το Toprock έχει μεγάλη 

ελευθερία και ποικιλία. Από την στιγμή που ο χορευτής διατηρεί το στυλ του και την 

συμπεριφορά του ως B-boy, οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ως Toprock. Επίσης, 

στο Toprock μπορεί κανείς να συνδιάσει και άλλα είδη χορού όπως 

το Popping,Locking,Tap dancing, House dancing και άλλα. Επίσης, οι εναλαγές 

από Toprocksσε Footworks και Power Moves, ονομάζονται Drops και Get Downs. 

To Footwork, αλλιώς γνωστό και ως Downrock ή Floorwork συνηθίζει να 

περιγράφει μια οποιαδήποτε κίνηση στο πάτωμα με τα χέρια να υποστηρίζουν τον 

χορευτή όσο κουνιούνται τα πόδια. Το Footworkσυμπεριλαμβάνει κινήσεις, όπως το 

6-step και το 3-step(το οποίο ιδρύθηκε απο τον James Brown) και άλλες ποικιλίες 

αυτών.Τα περισσότερα και βασικότερα Footwork γίνονται μόνο χρησιμοποιώντας τα 

πόδια και χέρια, αλλά υπάρχουν και άλλα που μπορούν να περιέχουν τα γόνατα. 

Τα Freezes είναι κάποιες Πόζες ,όπου τα πιο δύσκολα απαιτούν από τον 

χορευτή να έχει μεγάλη σωματική δύναμη. Χρησιμοποιούνται για να δώσουν έμφαση 

στην μουσική και συχνά οι χορευτές τα χρησιμοποιούν για να δηλώσουν το τέλος 

ενός B-boy set. Τα Freeze μπορούν να ενωθούν ως αλυσίδες ,όπου οι B-

boys πηγαίνουν από το ένα Freeze στο άλλο με την μουσική να υποδεικνύει την 

φυσική τους δύναμη. 

Τα Power Moves, είναι ακροβατικές κινήσεις που απαιτούν ταχύτητα , 

δύναμη,ορμή και αντοχή για να επιτευχθούν. Ο χορευτής υποστηρίζεται από το πάνω 

μέρος του σώματος του, ενώ το υπόλοιπό του σώμα δημιουργεί κυκλικές κινήσεις. 

Κάποια παραδείγματα κινήσεων είναι το Windmill, Τα Swipes και το HeadSpin. 
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Κάποια Power Moves έχουν μεταφερθεί στο Breakdance από την γυμναστική (π.χ. 

τοFlare) και τις πολεμικές τέχνες. 

Τέλος, υπάρχουν τα Suicides που υπάρχουν για να δίνουν έμφαση σε έναν 

δυνατό ρυθμό της μουσικής και να δείξουν το τέλος μιας ρουτίνας. Σε αντίθεση με 

τα Freezes, τα Suicides εφιστούν την προσοχή σε μια κίνηση που πέφτεις ή χάνεις τον 

έλεγχο του εαυτού σου. Οι χορευτές το δείχνουν, έτσι ώστε να τονίζεται πως έχουν 

χάσει τον έλεγχο του σώματος τους και πέφτουν με την πλάτη ή την μέση τους. Όσο 

πιο επικίνδυνα και επώδυνα φαίνονται ,τόσο πιο εντυπωσιακά είναι. 
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Κεφάλαιο 4ο: 

Θέατρο του δρόμου 
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4.1 ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

4.1.1 Ορισμός 
Είναι μια τέχνη που χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό, πολυμορφία. 

Χρησιμοποιεί διαφορετικά υλικά και έχει ποικίλες αφετηρίες, στοχεύοντας πάντα στο 

δημόσιο χώρο. Επιτυγχάνει την παρέμβαση και μεταμόρφωση του χώρου της πόλης 

σε χώρο δράσης και καλλιτεχνικής έκφρασης. 

 

4.1.2  Ιστορική αναδρομή 
Το θέατρο του δρόμου είναι αναμφισβήτητα η παλαιότερη μορφή του θεάτρου 

που υπάρχει. Παλαιότερα, το θέατρο του δρόμου είχε μεγαλύτερη σχέση με 

κοινωνικές και  πολιτικές κατακτήσεις ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες του 

κόσμου. Σήμερα, το θέατρο του δρόμου  ίσως να σχετίζεται περισσότερο με τη ζωή 

της πόλης. Με την αδυσώπητη καθημερινότητα και με την γκρίζα τετράγωνη 

αρχιτεκτονική της. Τα περισσότερα κύρια μέσα ψυχαγωγίας μπορούν να αναχθούν 

στο πάθος και σε πολλές άλλες μορφές. 

 

4.1.3 Χαρακτηριστικά 
Το θέατρο του δρόμου συνδυάζει το θέατρο με τον κόσμο της ποικιλομορφίας, 

των αυτοσχέδιων δράσεων με τα ακροβατικά και τα λαϊκά δρώμενα, τις περίπλοκες 

σκηνικές κατασκευές με κείμενα συγχρόνων και αρχαίων συγγραφέων. Κι αν η τέχνη 

του θεάτρου θεωρείται 

εφήμερη, το θέατρο του 

δρόμου είναι η τέχνη του 

εφήμερου και της διαρκούς 

περιπλάνησης. Το θέατρο 

του δρόμου είναι μια πολύ 

καλή ευκαιρία για ταξίδια 

και περιπλάνηση. Μπορεί μ’ 

έναν πολύ ουσιαστικό τρόπο 

να κατέβει στον κόσμο, να 
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περάσει μηνύματα και αισθητικές αναζητήσεις και να καταστήσει τον τυχαίο θεατή 

κοινωνό πολύ ουσιαστικών πράξεων.  

Η βασική διαφορά ανάμεσα στο κοινό του κλειστού θεάτρου και του θεάτρου 

του δρόμου είναι ότι το κοινό του θεάτρου είναι ποικίλο. Μπορείς σε μια παράσταση 

θεάτρου δρόμου να δεις παιδιά, απλούς ανθρώπους, μετανάστες και άστεγους. Στο 

θέατρο της αίθουσας για να πετύχει κανείς πρέπει πρώτα και κύρια να υπολογίσει σε 

πιο κοινό απευθύνεται. 

 

4.1.4 Παράδοση 
Από τις πρώτες παραστάσεις του δρόμου είναι ο «Αρλεκίνος».Ξεχωριστοί 

καλλιτέχνες που ξεκίνησαν την καριέρα τους στο θέατρο δρόμου είναι Robin 

Williams, David Bowie, Jewel και Harry Anderson . Στην Ελλάδα δεν υπάρχει 

παράδοση στο θέατρο του δρόμου, σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  

 

4.2 ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ 

Η Παντομίμα είναι ένα είδος θεατρικής τέχνης, όπου μέσα απ' τις κινήσεις, τους 

μορφασμούς, τις χειρονομίες εκφραζόμαστε χωρίς εκφωνούμενο λόγο. Είναι η τέχνη, 

που μεταφράζει και αποδίδει με τον αμεσότερο τρόπο τα συναισθήματα μας και τις 

παρορμήσεις μας. 

Στην παντομίμα εκφράζεις συναισθήματα και σκέψεις βασισμένος στο σώμα 

σου, στην αίσθηση, στη φαντασία. Υπάρχει λόγος, μόνο που δεν είναι εκφωνούμενος. 

Μέσα από αυτή την τέχνη, εκφράζεις συναισθήματα και σκέψεις, όχι για να 

αναπληρώσεις το λόγο αλλά για να τον εμπλουτίσεις. Οδηγείσαι, έτσι, σιγά σιγά στην 

οργανωμένη και πειθαρχημένη εκφραστική κίνηση. Η παντομίμα δίνει τη δυνατότητα 

σε όλο το σώμα να κάνει σαφή τα αισθήματα και τις παρορμήσεις και να μεταδώσει 

αυτό που αποτελεί βίωμα, συγκίνηση, χαρά, κάποιο καίριο και ουσιαστικό κομμάτι 

της ύπαρξής του. 
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4.3 ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ 

4.3.1 Ιστορία 
Η ιστορία του Θεάτρου Σκιών χάνεται στα βάθη των αιώνων. Οι ερευνητές του πιθανολογούν 

πως αναπτύχθηκε ως τέχνη το 11 με 12ο αι. μ.Χ. στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας (Ινδία, 

Ιάβα, Κεϋλάνη, Καμπότζη, Ταϋλάνδη). Στις χώρες αυτές η σκιά είχε θρησκευτική σημασία καθώς 

ήταν στενά συνδεδεμένη με το βασίλειο των νεκρών. Έτσι, οι πρώτες φιγούρες φτιάχτηκαν ως μια 

προσπάθεια των ανθρώπων να επικοινωνήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που δε βρίσκονταν 

πια στη ζωή. Για το θέμα καταγωγής του θεάτρου σκιών έχει αναφερθεί η αρχαιότητα ή ακόμα και 

το Βυζάντιο, χωρίς όμως να αποδεικνύεται από επίσημες πηγές. Υπάρχει θέατρο σκιών στην 

Αίγυπτο, πριν την κατάκτηση της από τις τουρκικές φυλές τον 17ο αιώνα. Επίσης επιστημονικά δεν 

έχει διαλευκανθεί αν χάρη στη μετακίνηση των τουρκικών φυλών από την Ινδία ή την Κίνα 

διαδόθηκε το θέατρο σκιών στην Μεσόγειο. Τέλος είναι πιθανή και η διάδοση του θεάτρου μέσω 

των τσιγγάνων. 

 

4.3.2 Ελληνικό Θέατρο Σκιών 
Οι Έλληνες γνώρισαν  το Θέατρο Σκιών κατά 

την επαφή τους με Τούρκους την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας, καθώς εκείνη την περίοδο 

παιζόταν στη σκλαβωμένη Ελλάδα τούρκικος 

Καραγκιόζης ως μέσο ψυχαγωγίας των 

Τούρκων.   

Οι πρώτες παραστάσεις από Έλληνες 

καραγκιοζοπαίχτες πραγματοποιήθηκαν αρκετά 

χρόνια μετά την απελευθέρωση και βασίζονταν 

στα τούρκικα πρότυπα. Σε αυτές υπήρχαν 

άσεμνες σκηνές και αισχρά λόγια που 

προκάλεσαν την αντίδραση της ‘καλής κοινωνίας’ και οδήγησαν την αστυνομία σε διώξεις των 

καραγκιοζοπαιχτών.  

Ιδρυτής του ελληνικού Θεάτρου Σκιών θεωρείται ο Βραχάλης ή Μπραχάλης, ο οποίος είχε 

καταγωγή από την Καλαμάτα, αλλά ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. Το 1960 εγκαταστάθηκε 

μόνιμα στον Πειραιά όπου και έστησε σε ένα καφενείο το πρώτο ελληνικό Θέατρο Σκιών και 

έπαιζε τις παραστάσεις του σε μια πολύ μικρή οθόνη. Με τη μορφή αυτή το θέαμα παρέμεινε τις 

επόμενες δεκαετίες με ιδιαίτερη ανάπτυξη στις επαρχιακές πόλεις. 
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 Ο πόλεμος του 1940 και η Κατοχή που ακολούθησε επηρέασε αρνητικά το Θέατρο Σκιών 

και το είδος άρχισε να παρακμάζει. Δεκαετίες αργότερα ο κόσμος στράφηκε σε νέα θεάματα που 

είχαν πλέον επικρατήσει, όπως ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το θέατρο κλπ. Στην προσπάθειά 

του να επιβιώσει, το Θέατρο Σκιών  αξιοποίησε πολλά από αυτά και εκμεταλλεύτηκε τις νέες 

τεχνολογίες με τους καραγκιοζοπαίχτες να ετοιμάζουν παραστάσεις για το ραδιόφωνο και την 

τηλεόραση και να χρησιμοποιούν ηθοποιούς για να ζωντανέψουν το ρόλο των φιγούρων στο χώρο 

του θεάτρου. 

Στις μέρες μας, παρά την κυριαρχία θεαμάτων και των μέσων που υπερισχύουν με τη δύναμη 

της εικόνας (τηλεόραση, κινηματογράφος, ηλεκτρονικά παιχνίδια κλπ.), ο Καραγκιόζης 

εξακολουθεί να έχει σημαντική θέση στις καρδιές των μικρών του φίλων και να τους δίνει 

ξεχωριστή χαρά. Παράλληλα ο γνώριμος ήχος του Καραγκιόζη ξυπνάει νοσταλγικά τις μνήμες των 

μεγαλύτερων που δε χάνουν την ευκαιρία να συνοδέψουν με χαρά τα παιδιά τους για να 

παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του.  

 

4.4 ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙΑ 

4.4.1 Ορισμός 
Τα μπουλούκια ήταν μικρές ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες. Αποτελούνταν από νέους και 

άπειρους ηθοποιούς – οι οποίοι ήταν άνεργοι – ή ακόμη και από ολόκληρες οικογένειες πολλές 

φορές. Ήταν σχήματα περιφερόμενα και έπαιζαν κυρίως μυθιστορηματικά δράματα. 

 

4.4.2 Γενικά 
Τα θεατρικά μπουλούκια άκμασαν κυρίως τον 19ο αιώνα έως και το πρώτο μισό του 20ου , 

δημιούργησαν σχολή από την οποία πέρασαν και μεγάλα ονόματα του ελληνικού θεάτρου, αν και 

σπάνια το ομολογούν. Μερικοί από αυτούς ήταν οι: Μαρίκα Κοντοπούλη, Βασιλεία Βασιλειάδου, 

Σπεράντζα Βράνα, Καλή Καλό, Μίμης Φωτόπουλος, Αιμίλιος Βεάκης, κ.ά. Σημαντικά έργα ήταν η 

«Γκόλφο», «Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας», «Τιμή και Χρήμα», «Εσμέ η Τουρκοπούλα», «Η 

Κασσιανή», «Η Ωραία του Περάν», «Ο Κουρσάρος» κ.ά.  Η λαικότροπη θεατρική πρακτική αλλά, 

και η συνεχής μετακίνησή τους σε χωριά και αστικά κέντρα της ελληνικής επικράτειας, ανέδειξαν 

τα μπουλούκια ως το κλασσικό πρότυπο της ελληνικής λαικής θεατρικής παράδοσης. Κι αν είχαν 

επιτελέσει έργο σπουδαίο, κατά γενική ομολογία, ήταν πως είχαν εκπαιδεύσει θεατρικά-με τον 

τρόπο τους βέβαια- ολόκληρη την ελληνική επαρχία. Η περίοδος της παρακμής άρχισε μετά τον 

πόλεμο και με την δημιουργία των πρώτων θεατρικών αιθουσών και την πρώτη εμφάνιση του 

κινηματογράφου.  
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4.4.3 Χαρακτηριστικά 
Κύριο χαρακτηριστικό των έργων τους ήταν ο αυτοσχεδιασμός, αυτός τους έδινε την 

ικανότητα να μετατρέπουν την κωμωδία σε δράμα και αντίστροφα. Κάποια τραγουδάκια, κάποια 

ανέκδοτα και κάποιοι χιουμοριστικοί διάλογοι ανάμεσά τους ήταν αυτά τα οποία τα έκαναν τόσο 

αγαπητά στο κοινό. Πρόσφεραν ομορφιά, δάκρυ και χαμόγελο. Κάθε βράδυ για τον καθένα από 

αυτούς ήταν μια εμπειρία και για κάθε χωριό ένα συμβάν. Τόπος συνάντησης των μπουλουκιών 

ήταν συνήθως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Εκεί αποφάσιζαν ποιοί θα συμμετέχουν και γιατί. 

Ανάλογα πάντα με το ρεπερτόριο. Τα μπουλούκια ήταν συνήθως οικογενειοκρατούμενα. Ο 

αρχηγός τους ήταν συνήθως και ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού. Ταξίδευαν πάντα με εισιτήριο τρίτης 

θέσης στο τρένο, έπαιζαν σε καφενεία ή σε αυλές σχολείων, το ρεπερτόριό τους ήταν 

συγκεκριμένο, έμεναν όπου μπορούσαν-συχνά κάτω από άθλιες συνθήκες, βρίσκονταν συνεχώς 

σχεδόν σε κίνηση. Κανείς δεν πλούτιζε παίζοντας στα μπουλούκια. Τις περισσότερες φορές 

έπαιζαν μόνο για ένα πιάτο φαγητό, στην ταβέρνα της πόλης όπου έπαιζαν. Και δεν ήταν λίγες οι 

φορές που οι χωρικοί  μην έχοντας χρήματα να πληρώσουν, ανταπέδιδαν το θέαμα σε είδος.  

Συνοψίζοντας, τα μπουλούκια έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πολιτισμού και του 

θεάτρου αφού με τη δράση τους έστησαν τα θεμέλια για το σημερινό θέατρο.  

 



36 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΠΗΓΕΣ 
1) http://gym‐

eresou.les.sch.gr/palies%20kai%20sigxrones%20morfes%20texnis.htm 

2) Ήταν κάποτε στην παλιά Αθήνα.....*Τα 

Μπουλούκια* http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2011/08/blog‐

post_8334.html#ixzz4112ZsyT2   

3) http://ente‐8.blogspot.gr/2012/05/blog‐post.html 

4) http://kostasmakris.weebly.com/eta‐iotasigmatauomicronrho943alpha‐

tauomicronupsilon‐thetaepsilon940taurhoomicronupsilon‐

sigmakappaiota974nu.html 

5) Ορισμός της Εγκυκλοπαίδειας Britannica, στο λήμμα «τέχνη». 

6) http://nordkapp.pblogs.gr/2010/06/20th‐21st‐22nd‐day.html 

7) http://olaeinedromos.blogspot.gr/2014/01/barikat.html 

8) http://www.in2life.gr/features/notes/article/213259/kallitehnes‐toy‐dromoy‐

tehnh‐me‐kathe‐tropo.html 

9) http://www.travelstories.gr/community/threads/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF

%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82‐%CE%BA%CE%B1%CE%B9‐

%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF‐

%CF%84%CE%BF%CF%85‐

%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85.46935/ 

10) pacific.jour.auth.gr/emeis/?p=337 

11) www.tovima.gr/culture/article/?aid=113541 

12) http://3lyk‐evosm.thess.sch.gr/wp‐content/uploads/B_%CE%924doc.pdf 

13) https://el.wikipedia.org/wiki/Street_dance  



37 | Σ ε λ ί δ α  

 

14) http://www.dancetheater.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1‐

%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CF%8D/item/4652‐

%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%AF‐%CF%84%CE%BF%CF%85‐

%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85‐%CE%BA%CE%B1%CE%B9‐

%CF%84%CE%B7%CF%82‐hip‐hop‐

%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AE%CF%82‐

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD‐

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1‐

n%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1‐

%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B5%

CF%81%CE%B1 

15) https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%

B9%CF%84%CE%B9 

16) http://www.artmag.gr/articles/art‐articles/about‐art/item/2093‐street‐art 

17) http://www.artmag.gr/articles/art‐articles/about‐art/item/2093‐street‐art 

18) https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%

B9%CF%84%CE%B9 

19) http://www.lifo.gr/mag/features/3971 

20) http://www.newsbeast.gr/greece/arthro/733228/grafiti‐tehni‐tou‐dromou‐i‐

vandalismos 

21) http://enfo.gr/ar4156 

 

 

 

 

 


