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Η Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του 

Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης 
στο Δημόσιο Χώρο ξεκίνησε το 2007 
στη Γαλλία, με πρωτοβουλία της 
Ομοσπονδίας Καλλιτεχνών των 
Τεχνών του Δρόμου (Federation des
Arts de la Rue) και έκτοτε 
γιορτάζεται κάθε χρόνο το τελευταίο 

Σάββατο του Οκτωβρίου.





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.





Η 29η Απριλίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα 
Χορού από την UNESCO το 1982. Γιορτάζεται κάθε 
χρόνο σε όλο τον κόσμο. 
Στην Ελλάδα η Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του 
Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο 
Χώρο γιορτάζεται από το 2008, με επίκεντρο την 
Αθήνα. 



Χορευτές ανάμεσά μας





Οι “χορευτές ανάμεσά 

μας” μεταφέρουν ένα 

μήνυμα-αντίδοτο 

στην πεζή 

καθημερινότητά μας: 

«Να είσαι 

παθιασμένος, 

χαρούμενος, έντονος, 

παρών και προπαντός 

ζωντανός ».



Οι καλλιτέχνες, οι 

χορευτές αυτοί, 

εκφράζουν πολλές 

ιδέες, απόψεις, 

προσφέρουν ποικίλη 

μορφή στα έργα τους 

και εντέλει φωτίζουν 

την ίδια τη ζωή 

στους δρόμους. 



Η
καλλιτεχνική 
έκφραση όχι 
μόνο 
δικαιώνεται 
αλλά και 

προάγεται.









Αρχικά, το τάγκο 
ξεκίνησε να χορεύεται 
από τα κατώτερα 
κοινωνικά στρώματα 
στα στενά σοκάκια 
του Buenos Aires, 
και σταδιακά άρχισε 
να εξαπλώνεται και 
στην υπόλοιπη πόλη 

και στην αστική τάξη. 





Ζευγάρι χορεύει τάγκο σε 
δρόμο του σύγχρονου 
Μπουένος Άϊρες, στο 
ξαναγεννημένο και πολύ 
διαδεδομένο στυλ της 
χρυσής εποχής. 
Αξιοπρόσεκτα στοιχεία 
είναι η κοντινή αγκαλιά, 
η συγκέντρωση, το 
ντύσιμο που τονίζει το 
"αρσενικό" και το 
"θηλυκό", και η αρμονία 
στη κίνηση που κάνει το 
ζευγάρι να κινείται σαν 
μια ενιαία οντότητα.
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Ζευγάρι που χορεύει 
τάγκο σε στυλ 
μπώλρουμ, ένα έντονα 
τυποποιημένο στυλ 
χωρίς αυτοσχεδιασμό 
που χρησιμοποιείται 
εκτός Αργεντινής σε 
διαγωνισμούς και που 
δεν πρέπει να 
συγχέεται με το 
Αργεντίνικο τάγκο από 
το οποίο διαφέρει ως 
προς την στάση, το 
ήθος και το το ύφος.
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Όταν πρωτοεμφανίστηκε χορευόταν σε 

δρόμους και κυρίως κεντρικές πλατείες από 

την μικρομεσαία κατά το πλείστον κοινωνική 

τάξη. Πιο συγκεκριμένα, πολύ πριν εισαχθεί 

στην υψηλή κοινωνία, οι χωρικοί, και γενικά 

ο φτωχός λαός της Αυστρίας και της 

Βαυαρίας, χόρευαν «στριφογυριστούς» χορούς, 

όμοιους, τόσο χορευτικά, όσο και μουσικά, με 

το Βιεννέζικο Βαλς. 







Αποτελείται από 
τέσσερα βασικά 
στοιχεία: το 
toprock, downrock, 
power moves και 

freezes .









Συμμετείχαν οι 

μαθητές/τριες του 

τμήματος Β’4 του 3ου ΓΕΛ 

Ευόσμου :

Εφραιμίδης Στέργιος         

Καπαγιαννίδου 

Καρολίνα

Παυλίδη Ευαγγελία           

Σαλαμάντη Παρασκευή

Σβάρνα Ευαγγελία



Ευχαριστούμε για την 

προσοχή σας !!!
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