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1Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΗ ΔΗΛΑΗ ΥΟΡΟ 

Σν ρνξό ηνλ ζπλαληνύµε ζηηο πην ζεκαληηθέο 

ζηηγµέο ηεο αλζξώπηλεο δσήο, από ηελ γέλλεζε σο 

ηνλ ζάλαην. Ο άλζξσπνο αθήλεηαη ειεύζεξνο λα 

εθθξάζεη µε ηνλ ρνξό ηελ ιππεµέλε ή ραξνύµελε 

δηάζεζή ηνπ. Ο ρνξόο όπσο θαη ην παηρλίδη έρνπλ 

αξραηόηαηε πξνέιεπζε. Έθαλε ηε εµθάληζε ηνπ 

όηαλ ν πξσηόγνλνο άλζξσπνο γηα πξώηε θόξα 

άξρηζε λα εθθξάδεηαη ζπλαηζζεµαηηθά θαη 

ηειεηνπνηήζεθε ζην πέξαµα ηνπ ρξόλνπ. Από ηελ 

πιεπξά ηεο θηινζνθίαο έρεη δηαπηζησζεί , όηη ν 

ρνξόο αλαπηύζζεη θαη εμειίζζεη ηνλ άλζξσπν , ηνλ 

θέξλεη θνληά ζηνλ εαπηό ηνπ , ζηελ γλώζε , ζηελ 

απηνγλσζία , ζηελ έµππξε [5] ηε δηθή ηνπ θαη ησλ 

άιισλ. Ο ρνξόο θιείλεη ζαλ µνλάδα µέζα ηνπ ηελ 

επηζηήµε θαη ηελ ηέρλε. Δίλαη ην ηέιεην άζιεµα µε 

νπνηαδήπνηε έλλνηα θαη αλ δνζεί ε ιέμε. ρεηηθά 

ινηπόλ , µε ηελ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο ρνξόο 

ππάξρνπλ δηάθνξεο εθδνρέο. Ζ πξώηε εθδνρή είλαη 

όηη ε ιέμε ρνξόο πξνήιζε από ηε ραξά , γηαηί 

ζπλήζσο ρνξεύνπµε από ηε ραξά. Άιιε εθδνρή , 

όµσο , είλαη όηη πξνήιζε από ηε ιέμε ‘‘ρνξνλόο’’ 

πνπ ζεµαίλεη εγθύθιην θίλεζε (θύθιν) . Σέινο , 

άιινη ππνζηεξίδνπλ όηη πξνήιζε από ηελ ιέμε 

‘‘ρώξνο’’ ηνλ θαηάιιειν δειαδή ηόπν ( ρώξν) γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ ρνξώλ.  



2Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΥΟΡΟΤ  

 Ο χορός είλαη κνξθή θαιιηηερληθήο θαη αζιεηηθήο 

έθθξαζεο ε νπνία γεληθά αλαθέξεηαη ζηελ θίλεζε 

ηνπ ζώκαηνο, ζπλήζσο ξπζκηθή θαη ζύκθσλε κε ηε 

κνπζηθή. Ο ρνξόο είλαη ν παιαηόηεξνο ηξόπνο 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεµάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη 

ζεσξείηαη, όηη είλαη ε πξώηε µνξθή ηέρλεο, πνπ 

εµθαλίζηεθε πάλσ ζηνλ πιαλήηε µαο. Τπήξμε µηα 

θύξηα µνξθή θνηλσληθήο έθθξαζεο θαη 

ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο θαη ήηαλ ηόζν ζεµαληηθόο 

ζηελ δσή ηνπ πξσηόγνλνπ αλζξώπνπ, ώζηε 

θαηέιεμε λα είλαη ην πξσηαξρηθό µέζν θνηλσληθήο 

ηαπηόηεηαο. Ο ρνξόο είλαη µηα από ηηο πην ζπάληεο 

αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο, όπνπ ν άλζξσπνο 

δίλεηαη νιόθιεξνο, ζώµα, θαξδηά θαη πλεύµα. 

Πξσηνπαξνπζηάζηεθε όηαλ ν πξσηόγνλνο 

άλζξσπνο εθδειώζεθε ζπλαηζζεµαηηθά θαη 

ηειεηνπνηήζεθε ζην πέξαζµα ηνπ ρξόλνπ. Όινη νη 

ιανί θαιιηέξγεζαλ ην ρνξό, αιιά θαζέλαο ηνλ 

πξνζάξµνζε ζηα ήζε, ζηα έζηµα θη ζηηο ηδηνµνξθίεο 

ηνπ. Αλαθέξεηαη ζηελ αλζξώπηλε θίλεζε πνπ 

ρξεζηµνπνηείηαη σο µνξθή έθθξαζεο πνπ 

παξνπζηάδεηαη σο µηα θνηλσληθή, πλεπµαηηθή είηε 

ξπζµηθή απόδνζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώµαηνο. Θαηά 

ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο, ρνξόο ιεγόηαλ ν ρώξνο 

όπνπ ρόξεπαλ θαη ηξαγνπδνύζαλ νη αξραίνη.  



ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΛΟΤ 

ΥΟΡΟΤ  

 

Ζ ηζηνξία ηνπ ζύγρξνλνπ ρνξνύ μεθίλεζε ζηελ 

Ακεξηθή ζηα ηέιε ηνπ 1920 σο κία κνξθή 

αληίδξαζεο ζηηο απζηεξέο δνκέο ηνπ κπαιέηνπ.  

 

Ζ γπλαίθα πνπ έζεζε ηα ζεκέιηα ηνπ ζύγρξνλν 

ρνξνύ ζεσξείηαη από πνιινύο όηη ήηαλ ε Isadora 

Duncan. Ζ Duncan απέξξηςε ηνπο θαλόλεο πνπ 

επέβαιιε ην κπαιέην ζηελ ηερληθή εθηέιεζε ησλ 

βεκάησλ, ζηελ ελδπκαζία θαη ζην ζηήζηκν ησλ 

ρνξεπηώλ, ζεσξώληαο όηη έξρνληαλ ζε αληίζεζε κε 

ηελ αλζξώπηλε θύζε. Έρνληαο αξθεηνύο 

ππνζηεξηθηέο, ίδξπζε ηελ δηθή ηεο ζρνιή ρνξνύ 

ζηελ νπνία δίδαζθε ε ίδηα ελζαξξύλνληαο ηνπο 

καζεηέο ηεο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ ρνξό σο κέζν 

έθθξαζεο θαη ειεπζεξίαο.  

Σν κπαιέην ηνπ 19νπ αηώλα είρε αξρίζεη λα ράλεη 

ηελ πξνεγνύκελε ιάκςε ηνπ, έηζη πνιιέο 

ρνξεύηξηεο αθνινύζεζαλ ηα βήκαηα ηεο Isadora 

απνξξίπηνληαο ην θιαζζηθό κπαιέην θαη 

πηνζεηώληαο ηνλ ζύγρξνλν ρνξό. 

Από ην 1980 θαη κεηά ν ζύγρξνλνο ρνξόο δέρηεθε 

επηξξνέο από ηελ θνπιηνύξα ηεο Ιαηηληθήο 

Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξώπεο θαη εμειίρζεθε ζε 

ζεαηξηθό ζηηι πνπ επεξέαζε θαη άιια είδε ρνξνύ, 

όπσο ην κπαιέην θαη ηνπο ballroom ρνξνύο.  



3Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

Ο ΥΟΡΟ Ω  ΚΔΟ 

ΔΘΦΡΑΖ 

 

 

 



Ο ρνξόο είλαη κηα έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ πνπ δελ 

πεξηγξάθεηαη κε ιόγηα αιιά κε θηλήζεηο, κηα απόδξαζε από ηνλ 

ππόινηπν θόζκν. Αθόκα ν ρνξόο δελ είλαη απιά κόλν νη 

θηλήζεηο θαη ε κνπζηθή αιιά έλα ζύλνιν ζπλαηζζεκάησλ θαη 

θαληαζίαο πνπ κέζσ απηώλ ην ζώκα μεζπά, αλαδσνγνλείηαη θαη 

αθήλεη κόλν ηελ κνπζηθή λα θαηαθιύζεη ην ζώκα ηνπ θαη ηελ 

ςπρή ηνπ λα κηιήζεη κέζα από ηα θηλήζεηο ηνπ. Μάιηζηα ν 

ρνξόο έρεη ζεσξεζεί από πνιινύο σο κηα πξσηαξρηθή 

αλζξώπηλε έθθξαζε.  

O ρνξόο είλαη έλαο ηξόπνο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, 

ηζνξξνπεί ηελ ςπρή θαη δπλακώλεη ην ζώκα κηα δηέμνδνο από 

ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ην ζηξεο. "Η αξκνλία θαη ν ξπζκόο ηεο 

θίλεζεο ηνπ ζώκαηνο, ε αξρέγνλε ηέρλε ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο 

αλζξσπόηεηαο. Η λίθε ηεο δσήο πάλσ ζην ζάλαην. Η παξάδνζε 

ληπκέλε κε ηα πην αθξηβά ελδύκαηα. Τειηθά ε σξαηόηεηα ελ 

θηλήζεη. Τν όξγαλν ινηπόλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα εθθξαζζεί 

ν ρνξόο είλαη ην αλζξώπηλν ζώκα. Μέζσ ηνπ ρνξνύ θαη έρνληαο 

σο όρεκα ην ζώκα νη άλζξσπνη εθθξάδνπλ όια ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Αθόκα ρνξεύνπλ όηαλ "πεξηζζεύνπλ" νη 

δπλάκεηο κέζα ηνπο ή όηαλ ραξίδνπλ ζηνλ εαπηό ηνπο ηελ 

"πνιπηέιεηα" ηεο δηαζθέδαζεο - ςπραγσγίαο.  

“Ο ρνξόο, ινηπόλ, ππήξμε, είλαη θαη ζα παξακείλεη ε αγαπεκέλε 

ηέρλε ησλ κεγάισλ θαη ηνπ αλώλπκνπ πιήζνπο, ζπγρξόλσο 

όκσο θαη ησλ ιίγσλ, ησλ εθιεθηώλ θαη ησλ απαηηεηηθώλ” ρνξόο 

είλαη κηα έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ πνπ δελ πεξηγξάθεηαη κε 

ιόγηα αιιά κε θηλήζεηο, κηα απόδξαζε από ηνλ ππόινηπν θόζκν. 

Αθόκα ν ρνξόο δελ είλαη απιά κόλν νη θηλήζεηο θαη ε κνπζηθή 

αιιά έλα ζύλνιν ζπλαηζζεκάησλ θαη θαληαζίαο πνπ κέζσ 

απηώλ ην ζώκα μεζπά, αλαδσνγνλείηαη θαη αθήλεη κόλν ηελ 

κνπζηθή λα θαηαθιύζεη ην ζώκα ηνπ θαη ηελ ςπρή ηνπ λα 

κηιήζεη κέζα από ηα θηλήζεηο ηνπ. Γελλήζεθε από πνιιέο θαη 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ: λα εμεπκελίζεη ηνπο 

ζενύο, λα εθθξάζεη ηνλ έξσηα θαη θπξίσο λα επηθνηλσλήζεη. 

Καιιηεξγεί ηε θαληαζία, ηνλ απζνξκεηηζκό, θαη ηελ 

θνηλσληθόηεηα. ∆ίλεη δπλαηόηεηα έθθξαζεο πνπ ηνλώλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπ αηόκνπ.  



4Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

EΙΙΖΛΗΘΟΗ ΥΟΡΟΗ-ΙΑΣΗΛ 

ΥΟΡΟΗ-ΓΗΑΖΚΟΗ ΥΟΡΔΤΣΔ  

 

 ΔΛΛΗΝΙΚΟΙ 

ΦΟΡΟΙ 

 

Σηνπο ζύγρξνλνπο λενειιεληθνύο ρνξνύο ζπλαληώληαη ξπζκνί 

θαη κνπζηθά κνηίβα ηεο αξραίαο Ειιάδαο. Οη λενειιεληθνί 

ρνξνί δηαηξνύληαη νπζηαζηηθά ζε δπν θαηεγνξίεο: ζηνπο 

«ζπξηνύο», ζηνπο «πεδεθηνύο» θαη ζηηο παξαιιαγέο απηώλ. Η 

νλνκαζία ηνπ θάζε ρνξνύ ζπλήζσο ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηόπν 

θαηαγσγήο ηνπ (ν ζπξηόο-θαιακαηηαλόο, ν καθεδνληθόο θ.α) ή 

έρεη ηελ νλνκαζία θπξίσλ πξνζώπσλ (ν Μελνύζεο, ν Μαλέηαο). 

Επίζεο, κπνξεί λα παίξλεη ηελ νλνκαζία ηνπ από ηηο δηάθνξεο 

επνρέο (ν παζραιηλόο ρνξόο), ή λα πξνέξρεηαη από ηηο 

νλνκαζίεο επαγγεικάησλ (ν ρνξόο ησλ ζθνπγγαξάδσλ) θ.α. Οη 

ειιεληθνί ρνξνί παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε πνηθηιία από 



παξαιιαγέο θαη επεξεάδνληαη κνξθνινγηθά από ηνλ ηόπν 

θαηαγσγήο ηνπο.  

Οη παξαδνζηαθνί ρνξνί ζηελ Ειιάδα παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

πνηθηιία. Κάζε πεξηνρή ή ρσξηό ηεο Ειιάδαο έρεη ηνπο δηθνύο 

ηνπ ρνξνύο, νη νπνίνη δηαθέξνπλ από πεξηνρή ζε πεξηνρή ή 

αθόκε θαη από ρσξηό ζε ρσξηό. Απηή ε δηαθνξά ησλ ρνξώλ 

νθείιεηαη ζε ιόγνπο όπσο ην θιίκα, ν ηξόπνο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ, νη πόιεκνη θαη νη θαηαζηξνθέο θαη άιινη. Οη 

παξαδνζηαθνί ειιεληθνί ρνξνί, ιόγσ ηεο πνηθηιίαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ, ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Απηέο είλαη: 

 Ανάλογα με το θέμα τοσς τωρίζονται σε: 

o Θξεζθεπηηθνύο 

o Πνιεκηθνύο ή ππξξίρηνπο 

o Εξσηηθνύο 

o Πνιεκν-εξσηηθνύο ρνξνύο 

 

 Ανάλογα με το στήμα τοσς τωρίζονται σε: 
o Κπθιηθνύο 

o Αληηθξηζηνύο ρνξνύο 

Τνπο θπθιηθνύο ρνξνύο ηνπο ζπλαληάκε ζε αλνηθηό θύθιν θαη 

πην ζπάληα ζε θιεηζηό. Αληηθξηζηνί ρνξνί ή θαξζηιακάδεο 

ιέγνληαη νη ρνξνί, όπνπ νη ρνξεπηέο ζηέθνληαη αληηθξηζηά ζε 

δπν ζεηξέο απέλαληη-αληηθξηζηά.Υπάξρνπλ βέβαηα θαη νη ρνξνί, 

όπσο ην δετκπέθηθν, πνπ ρνξεύεηαη από έλα άηνκν, ή ν ρνξόο 

ησλ καραηξηώλ πνπ ρνξεύεηαη από δύν άηνκα. 

 Ανάλογα με το υύλλο τωρίζονται σε : 
o Αλδξηθνύο 

o  Γπλαηθείνπο 

o Μεηθηνύο 

 

 Ανάλογα με τον τόπο, τωρίζονται σε: 
o  Παλειιήληνπο ή εζληθνύο 

o Τνπηθνύο 



 ΛΑΤΙΝ ΦΟΡΟΙ 

 

Η εθκάζεζε ρνξνύ δελ ζα κπνξνύζε παξά λα απνηειέζεη ηελ 

θαιύηεξε επηινγή γηα αλζξώπνπο όισλ ησλ ειηθηώλ. 

Μεγαιύηεξε δήηεζε έρνπλ νη ιάηηλ ρνξνί.    

Με ηνλ όξν «Φνξνί Latin» αλαθεξόκαζηε ζε κηα πιεηάδα 

ρνξώλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο ή ρνξώλ πνπ ην ζηπι ηνπο 

κνηάδεη κε απηό ησλ ρνξώλ ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο.  

  Οη Latin ρνξνί ρνξεύνληαη ζπλήζσο ζε δεπγάξηα, είλαη ζε πην 

γξήγνξν ξπζκό από ηνπο Επξσπατθνύο ρνξνύο, είλαη 

πεξηζζόηεξν αηζζεζηαθνί, δίλνπλ κεγαιύηεξν βάξνο ζηε ζσζηή 

ξπζκηθή έθθξαζε θαη ηέινο ζπλδπάδνπλ ξπζκό, ειεπζεξία 

έθθξαζεο θαη πάζνο.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΔΣ: 

Τσπικοί τοροί λάηιν είναι οι: 

 Σζα ηζα ηζα 

 Ρνύκπα 

 άκπα 

 άιζα 

 Κάκπν 

 Κεξέγθε 

 Κπαηζάηα 

 Θνύκπηα 

 Κπνιεξό 

Μερικοί δάζκαλοι τορού επίζης 

ζσμπεριλαμβάνοσν: 



 Σν Σαγθό θαη ην Αξγεληίληθν Σαγθό 

παξόιν πνπ είλαη εληειώο δηαθνξεηηθνί ζηελ 

κνξθή ηνπο. 
 

 Δπίζεο ζε θάζε ρώξα ππάξρνπλ θαη άιινη 

παξαδνζηαθνί ρνξνί Ιάηηλ… 

 Σηην Αργενηινή σπάρτοσν οι : 
 Σζαθαξέξα 
 Γθάην 
 Δζθνληίδν θαη 
  Εάκπα. 

 
Σηην Βολιβία σπάρτοσν οι : 
 Κνξελάδα 
  Γηακεξάδα 
 Θαπνξάιεο  
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