


Για το μϊθημα τησ ερευνητικόσ εργαςύασ του Α΄ 
τετραμόνου επιλϋξαμε να ερευνόςουμε ϋνα πολϑ 
ενδιαφϋρον θϋμα, το χορϐ. 
 
 Χορϐσ εύναι η πούηςη που δημιουργεύ το ςώμα, με 
την οπούα ο ϊνθρωποσ μπορεύ να εκφρϊζει τον 
εςωτερικϐ του κϐςμο και τισ δημιουργικϋσ-
καλλιτεχνικϋσ δεξιϐτητεσ του.  



Η παροϑςα εργαςύα με θϋμα «ο χορϐσ ωσ μϋςο 
ϋκφραςησ, επικοινωνύασ και ευεξύασ» εντϊςςεται 
ςτα πλαύςια του πεδύου «Τϋχνη και Πολιτιςμϐσ». 
  
Σκοπϐσ τησ ερευνϊσ μασ εύναι η μελϋτη του χοροϑ 
ωσ μϋςο ϋκφραςησ, επικοινωνύασ, ευεξύασ, 
διαςκϋδαςησ και ψυχαγωγύασ. 



Τί είναι χορός; 
Ο τορός είναι μορθή καλλιηετνικής και αθληηικής 

έκθραζης η οποία γενικά αναθέρεηαι ζηην κίνηζη ηοσ 

ζώμαηος, ζσνήθως ρσθμική και ζύμθωνη με ηη μοσζική. 

Τέλος είναι ένας ηρόπος να ζσνδεθεί η άθληζη με ηην 

επικοινωνία και ηη διαζκέδαζη. 

 



Σωματικά προτερήματα 

 
•Βεληιώνει ηην καρδιακή σγεία 

•Βεληιώνει ηην ιζορροπία  

•Δσναμώνει ηοσς περιζζόηεροσς μσς ηοσ ζώμαηος. 
 

Διανοητικά προτερήματα 

 
•Βεληιώνει ηην ασηοεκηίμηζη και ηην ασηοπεποίθηζη 

•Ενιζτύει ηην κοινωνικόηηηα, αλλά και ηην διάθεζη 

•Κοινωνικοποιεί 

•Χαλαρώνει 

•Πειθαρτεί ζώμα και πνεύμα 



Χοροί ςτο πζραςμα του χρόνου 

 Χορόσ ςτην αρχαία Ελλάδα 

 Στην κλαςςικό περύοδο του αρχαύου πολιτιςμοϑ 
γνωρύζουμε ϐτι ο χορϐσ ϊκμαζε και κατεύχε ιδιαύτερη 
θϋςη ςτον πολιτιςμϐ. Η Τερψιχϐρη αποτελοϑςε τη θεϊ 
του χοροϑ. 

 Χορόσ ςτο Βυζάντιο 

 Μακϊβριοι χορού (Δϑςη) 

 Χορϐσ του ΗςαϏα (Ανατολό) 

 Λαώκού χορού   



Χοροί ςτο Μεςαίωνα 
 Saltarello 

 Πολϑ ζωηρϐσ χορϐσ ιταλικόσ προϋλευςησ. Κατϊ τον 16ο αιώνα 
το saltarello  μοιϊζει πολϑ με τη galliard που όταν χορϐσ 
αναγϋννηςησ. Ο τρϐποσ που χορεϑονταν το saltarello όταν 
διαφορετικϐσ ςτουσ ευγενεύσ και ςτον απλϐ κϐςμο. Έμεινε 
δημοφιλϋσ ϋωσ το 19ο αι. Για την ακρύβεια, τα βαςικϊ του 
βόματα χρηςιμοποιοϑνται και ςόμερα ςτουσ παραδοςιακοϑσ 
χοροϑσ. 

 Estampie 

 Έτςι ονομϊζεται η πιο ςημαντικό ορχηςτρικό φϐρμα του 13ου 
και 14ου αι. Αρχικϊ η estampie όταν χορϐσ. Υπϊρχουν 
προβλόματα γϑρω απϐ την ϋρευνϊ τουσ εξαιτύασ τησ ϋλλειψησ 
ςτοιχεύων. Υπϊρχει πιθανϐτητα το εύδοσ να ϋχει γύνει γνωςτϐ 
απϐ τουσ μενεςτρϋλουσ. 
 



Χοροί ςτη Μ. Αςία 

 Οι χορού τησ Μ. Αςύασ κατατϊςςονται κυρύωσ ςε 2 
μεγϊλεσ κατηγορύεσ ςτουσ ςυρτοϑσ - μπϊλουσ και 
ςτουσ καρςιλαμϊδεσ. Έχουμε ακϐμη και το ζεώμπϋκικο 
και το τςιφτετϋλι. Οι ςυρτού – μπϊλοι χορεϑονται 
κυκλικϊ και ςτη ςυνϋχει ςε ζευγϊρια. Οι καρςιλαμϊδεσ 
χορεϑονται απϐ μεικτϊ ζευγϊρια, ο ϋνασ απϋναντι ςτον 
ϊλλο. Το ζεώμπϋκικο χορεϑεται μϐνο απϐ ϊντρεσ, ενώ το 
τςιφτετϋλι μϐνο απϐ γυναύκεσ. 

 



Είδη χορών ςτην Ελλάδα 
 

 Στουσ ςυγχρϐνουσ νεοελληνικοϑσ χοροϑσ 
ςυναντώνται ρυθμού και μουςικϊ μοτύβα τησ 
Αρχαύασ Ελλϊδασ.  

Κατηγορίεσ παραδοςιακών χορών 

 Ανϊλογα με το ςχόμα τουσ 

 Ανϊλογα με το φϑλο τουσ 

 Ανϊλογα με τον τϐπο 

 



Παρουςίαςη οριςμζνων παραδοςιακών χορών 

 
 Τςιφτετϋλι 

 Τςϊμικοσ 

 Συρτϐσ (Καλαματιανϐσ) 

 Πεντοζϊλησ (Πεντοζϊλη) 

 



Ευρωπαϊκοί χοροί 
 Στο χορϐ τα ειςαχθϋντα εύδη κατατϊςςονται ςε τρεισ  κατηγορύεσ: 

Έντεχνοι, δημοφιλεύσ και μοντϋρνοι χορού. 

  

 Έντεχνοσ: θεωρεύται ο γινϐμενοσ με τϋχνη χορϐσ. ΄Ετςι 
αποδύδεται ςυμβατικϊ η καλλιτεχνικό, κομψό, επιδϋξια 

δημιουργύα που αποτελεύ δεύγμα εγγραματοσύνης, προώϐν 
επώνυμου καλλιτϋχνη που απευθϑνεται ςε ςυγκεκριμϋνο κοινϐ. 

 

 Δημοφιλείσ χοροί: Ήρθε απϐ την Ευρώπη χωρύζονται ςε τρεισ 
κατηγορύεσ ςτουσ ευρωπαώκοϑσ, ςτουσ λατινοαμερικϊνικουσ και 

ςτουσ μοντϋρνουσ. Κυριϊρχηςαν τον 20 και 21ο αιώνα και 
ονομϊζονται κοινωνικού χορού social dances,  ballroom διϐτι 

ςυνϐδευςαν τον ςϑγχρονο ϊνθρωπο ςτισ κοινωνικϋσ εκδηλώςεισ. 





Παρουςίαςη οριςμζνων ευρωπαϊκων χορών 

 
 Μπαλϋτο 

 Τϊνγκο 

 Λϊτιν 

 

 Ο χορϐσ λϊτιν ϋχει την καταγωγό του ςτη λατινικό 
Αμερικό. Τυπικού χορού λϊτιν εύναι: 

 

 Mambo 

 Cha Cha 

 Samba 

 Bachata 

 
 






