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Περίληψη 

 

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας πραγματεύεται την μελέτη του 

ενδύματος χορού στους λατινοαμερικάνικους χορούς, την εξέλιξη του στον χρόνο 

καθώς και τους κανόνες ενδυματολογίας στους αγώνες χορού. Μέσα στις ενότητες 

της πτυχιακής αναφέρετε και η ενδυματολογία στο καλλιτεχνικό πατινάζ και στο 

θέατρο με τον όρο Performance Costumes διότι έχουν πολλά κοινά με την 

ενδυματολογία του χορού. Το πειραματικό κομμάτι της πτυχιακής εργασίας αφορά 

την εξ ολοκλήρου κατασκευή χορευτικού κοστουμιού βάση των κανόνων 

ενδυματολογίας της WDSF. Η ανάγκη του ανθρώπου για χορό εμφανίζεται όταν 

γεννιέται μέσα του η επιθυμία να εκφράσει τα συναισθήματα του μέσω του σώματος 

του. Με την πάροδο του χρόνου φαίνεται, πως ο χορός εξελίσσεται  και εντάσσεται 

στις καλές τέχνες, ενώ παράλληλα γίνεται ένας εύκολος και απαραίτητος τρόπος 

έκφρασης για τους ανθρώπους. Το καλλιτεχνικό πατινάζ και το θέατρο είναι 

αλληλένδετα με την τέχνη του χορού και αυτό συμβαίνει διότι, ως άθλημα το πατινάζ 

έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την τέχνη του χορού, ενώ το θέατρο 

χρησιμοποιεί την τέχνη του χορού σαν τρόπο έκφρασης μέσα σε αυτό. Όμως το κοινό 

χαρακτηριστικό που συνδέει και τις τρείς αυτές τέχνες είναι το ένδυμα, γιατί χωρίς 

αυτό δεν θα ήταν ξεκάθαρα τα μηνύματα που θέλουν να  περάσουν στο κοινό, και 

έτσι αναπτύσσεται σιγά - σιγά ο κλάδος του ενδύματος χορού καθώς η ζήτηση είναι 

μεγάλη και οι απαιτήσεις υψηλές. Τότε γίνεται και η πρώτη εμφάνιση του 

αγωνιστικού χορού με αυστηρά κριτήρια ένδυσης και σοβαρές κυρώσεις αν κάποιος 

ξεφύγει από αυτά. Βάση λοιπόν των κριτηρίων αυτών, κατασκευάστηκε το χορευτικό 

ένδυμα της παρούσας πτυχιακής, ξεκινώντας από τον σχεδιασμό, στην συνέχεια τα 

πρότυπα κοπής και τέλος την συναρμολόγηση των κομματιών για το τελικό 

αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος, ο χορός και το ένδυμα είναι αυτά που έχουν τον πρώτο 

ρόλο σε αυτή την πτυχιακή καθώς και η προσωπική αγάπη γι αυτή την τέχνη, που 

όλα μαζί αγκαλιάστηκαν αρμονικά για να βγει το παρακάτω αποτέλεσμα.              
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Abstract 

  

The aim of this thesis is to study the involvement of the dance costume in the Latin-

American dances, it is evolution throughout time and the sartorial rules concerning 

the dance competitions. Specific reference is also given on the figure skating and 

theatre costumes, named Performance Costumes, as they present many similarities 

with those in the dance area. As far as the experimental part of the thesis is concerned, 

it is based on a dance costume which was produced from scratch, according to the 

WDSF’s regulations. The human’s need for dancing becomes apparent when their 

desire to express emotions through movement is generated within themselves. 

Nowadays, it seems that dancing has gained its place among the fine arts and it is a 

more approachable and essential way of self-expression. Figure skating and Theatre 

are closely related with the art of Dancing; that is because skating, as a sport, shares a 

lot of similar characteristics with dancing, while theatre utilities this art as a means of 

expression. However, the common characteristic among these three arts is the 

costume; for without it, there would be mixed messages targeting the audience. Thus, 

the area concerning the dance costume progresses even more, as the demand and the 

requirements are high. This is the point when the first strict costume criteria make 

their appearance in the competitive dance scene and the first penalties for those who 

do not abide by the rules as well. Consequently, the dance costume of this thesis was 

designed, cut and assembled according to the same rules. Nonetheless, the cornerstone 

of this dissertation is based on humans, dancing and costumes, as well as my personal 

love for this type of art. All of these pieces were brought together harmoniously in 

order to form the final result as presented below. 
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Εισαγωγή 

Το αντικείμενο εξέτασης της πτυχιακής αυτής είναι η ανάλυση του χορευτικού 

ενδύματος στους λατινοαμερικάνικους χορούς, δηλαδή η εξέλιξη του στον χρόνο, η 

χρησιμότητα του για τον χορευτή αλλά και για τον χορό σαν τέχνη, καθώς και οι 

κανόνες ενδυματολογίας που υπάρχουν στους αγωνιστικούς χορούς. Η αναφορά που 

υπάρχει για το καλλιτεχνικό πατινάζ και τα θεατρικά κοστούμια γίνεται προκειμένου 

να γίνει αντιληπτός ο συνδυασμός του αθλήματος με την τέχνη του θεάτρου και την 

σχέση του με τον χορό καθώς είναι αλληλένδετα και τα τρία αυτά αντικείμενα διότι 

συνδυάζουν την κίνηση, την μουσική και την θεατρικότητα. Η συγκεκριμένη 

πτυχιακή περιλαμβάνει και πειραματικό κομμάτι που είναι η κατασκευή χορευτικού 

ενδύματος το οποίο έχει τρία στάδια, δηλαδή τον σχεδιασμό του, το τεχνικό σχέδιο 

και το πρότυπο κοπής και τέλος την ραφή και κατασκευή του. 

 

 

Εικόνα 1: Σχέδιο ζωγραφικής που απεικονίζει ζευγάρι να χορεύει 
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Κεφάλαιο 1ο  

 

1.1: Ιστορική αναδρομή στους ευρωπαϊκούς και λατινοαμερικάνικους 

χορούς 

Ο χορός είναι ένας τρόπος έκφρασης από αρχαιοτάτων χρόνων και αντιμετωπίζεται 

έχει σημαντική σημασία στην ζωή του ανθρώπου. Όπως είχε πει και ο ιστορικός του 

δράματος Sheldon Cheney, ο οποίος τονίζει ότι ο χορός είναι η αρχαία μορφή της 

πρωτόγονης καλλιτεχνικής έκφρασης: « Ύστερα από τις δραστηριότητες για την 

εξασφάλιση των υλικών αναγκαιοτήτων τροφής και στέγης για τον πρωτόγονο άν- 

θρωπο, πρώτος έρχεται ο χορός. Είναι ο παλαιότερος τρόπος έκφρασης των 

συναισθημάτων και η απαρχή των τεχνών...»  

 

Εικόνα 2: πίνακας ζωγραφικής που απεικονίζει δυο χορευτές Σάλσα 

 

Ορισμός της έννοιας του χορού δεν είναι εύκολο να βρεθεί, αλλά ούτε βοηθάει στο 

να εκφραστεί με λόγια. Όμως όλοι μας κατανοούμε την έννοια του χορού χωρίς να 

έχει οριστεί, μέσα από οπτικά ερεθίσματα, αντιθέσεις και παραδείγματα. Ο χορός 

είναι η κίνηση που έχει αιτιολογία και αισθητική, δεν δίνει μόνο μια πληροφορία, 

αλλά είναι το σύνολο των συναισθημάτων, δηλαδή η έκφραση τους μέσα από το 

σώμα σε μια αρμονική σειρά. Η κίνηση του σώματος μέσα από τον χορό έχει 

καλλιτεχνικό στόχο και αυτό είναι που δίνει την διαφορά σε σχέση με την 
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γυμναστική όπου η κίνηση του σώματος έχει να κάνει με την φυσιολογία, δηλαδή 

πως κινείται κάθε μέλος του σώματος. 

Έχει  παρατηρηθεί πως τις βάσεις του χορού ως τέχνη τις έθεσαν οι αρχαίοι Έλληνες. 

Κατά τον 5ο αιώνα στην Αθήνα, φαίνεται πως η τέχνη του χορού παίζει σημαντικό 

ρόλο στο πολιτισμικό γίγνεσθαι καθώς συμμετέχει και στο θρησκευτικό τελετουργικό 

της εποχής, όπου η Τερψιχόρη ήταν η θεά του χορού.  

Στην Ευρώπη από τον 12ο αιώνα, έχουμε συχνές καταγραφές για τον χορό στην 

καθημερινή ζωή.  

Από τα μέσα του 17ου αιώνα, ο χορός αποτελεί αντικείμενο απόδειξης κοινωνικής και 

οικονομικής καταξίωσης καθώς οι παραδοσιακοί χοροί χορεύονταν στις πλατείες και 

οι αριστοκρατικοί χοροί (οι πλέον λεγόμενοι ευρωπαϊκοί χοροί) στις αυλές των 

μοναρχών και σε θέατρα που προορίζονταν για τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις. Οι 

ευρωπαϊκοί χοροί είναι ζευγαρωτοί χοροί που χορεύονται από έναν άντρα 

(καβαλιέρος) και μια γυναίκα (ντάμα). Οι χοροί που αποτελούν τους ευρωπαϊκούς 

χορούς είναι: Waltz, Tango, Fox-Trot και τέλος Quickstep.  

Κατά την είσοδο του 20ου αιώνα, ολοένα και περισσότερα είδη χορού εμφανίζονται 

με επιρροές κυρίως από την Λατινική Αμερική, δηλαδή οι λάτιν χοροί. Ξεκίνησαν να 

χορεύονται από την μεσαία κοινωνική τάξη με αποτέλεσμα να απλοποιηθούν πολύ τα 

βήματα των πλέων δημοφιλών χορών. Οι λάτιν χοροί χορεύονται όπως και οι 

ευρωπαϊκοί, όμως έχουν πιο γρήγορο ρυθμό και δίνουν μεγάλο βάρος στην σωστή 

ρυθμική έκφραση. Χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: American Style και International 

Style. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι χοροί: Cha-Cha-Cha , Rumba, Samba, 

Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Cumbia και Bolero.  

 Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι αθλητικοί χοροί και είναι οι εξής: Rumba, 

Samba, Cha-Cha-Cha, Paso Doble, Jive. 

Οι βασικές διαφορές των δυο κατηγοριών είναι οι φιγούρες και τα βήματα. 

Τέλος, ο χορός σήμερα έχει εξελιχθεί πολύ και περιλαμβάνει πολλές κατηγορίες και 

είδη χορού. Πλέον ο καθένας μπορεί να ασχοληθεί με αυτή την τέχνη, ανεξαρτήτως 

ηλικίας και οικονομικής κατάστασης, γιατί πάντα ο χορός αποτελούσε και θα 

αποτελεί τρόπο έκφρασης, είναι δηλαδή ο λόγος του σώματος. 
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1.2 Ιστορική αναδρομή του ενδύματος χορού 

Ένα αναπόσπαστο κομμάτι του χορού είναι το ένδυμα. Ανάλογα τον χορό υπάρχει 

και το αντίστοιχο κουστούμι που εναρμονίζεται με αυτόν. Μεταξύ 15ου και 18ου 

αιώνα εμφανίζεται στην Ευρώπη η απαίτηση για δημιουργία χορευτικών 

κουστουμιών, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν για γιορτές στις αυλές των 

αριστοκρατών. Τα κουστούμια αυτά έμοιαζαν αρκετά με τα καθημερινά ρούχα της 

περιόδου εκείνης, δηλαδή κορσέδες με δαντέλα, φουσκωτά μανίκια, φούστες και τα 

διακοσμούσαν με διάφορα κεντήματα ή πολύτιμους λίθους.  

Στις αρχές του 19ου αιώνα οι ευρωπαϊκοί χοροί άρχισαν να γίνονται δημοφιλείς και 

ξεκίνησε η παραγωγή κουστουμιών ειδικά για αυτούς τους χορούς, καθώς υπήρχαν 

περισσότερα σύνολα χορευτών με ιδιαίτερες απαιτήσεις για μεγαλύτερη ποσότητα 

ειδικών υφασμάτων. Και έτσι ξεκινάει η βιοτεχνική παραγωγή χορευτικών 

κουστουμιών. Τα κοστούμια για τους ευρωπαϊκούς χορούς για τις γυναίκες 

αποτελούταν από ένα μακρύ φόρεμα μέχρι τον αστράγαλο, με αέρινη κίνηση της 

φούστας, από ανάλαφρο ύφασμα –συνήθως μετάξι ή σατέν- ώστε να ταιριάζει με το 

απαλό ύφος του χορού, διακοσμημένο με δαντέλα, κεντήματα, πολύτιμους λίθους 

κ.α. Συνήθως με μακριά μανίκια ίδια με το ύφασμα του φορέματος ή με διαφάνεια 

στο χρώμα του δέρματος.  Για τους άντρες το κοστούμι αποτελούταν από ένα 

πουκάμισο (λευκό ή μαύρο), ένα μαύρο παντελόνι και ένα μαύρο σακάκι ή γιλέκο, με 

υφάσματα ίδια με τα γυναικεία. Συνήθως ήταν απλά χωρίς κάποια ιδιαίτερη 

διακόσμηση. 

Στην είσοδο του 20ου αιώνα που έκαναν την εμφάνιση τους οι λάτιν χοροί και το 

tango, οι απαιτήσεις για τα κοστούμια χορού πολλαπλασιάστηκαν, αφού υπήρχε 

μεγαλύτερη ποικιλία χορών άρα θα έπρεπε το κάθε κουστούμι να αντιπροσωπεύει τον 

κάθε χορό. Η βαρύτητα πέφτει στα γυναικεία κοστούμια, αφού τα αντρικά δεν έχουν 

μεγάλες αποκλίσεις από τα κουστούμια των ευρωπαϊκών χορών, μόνο αλλαγές στο 

ύφασμα και στην διακόσμηση. Τα ενδύματα για το tango είναι φορέματα όχι πολύ 

μακριά, από ελαστικό ύφασμα, με πολύ στενή εφαρμογή στο πάνω μέρος και πιο 

χαλαρή κάτω -για να φαίνεται η κίνηση- με ένα σκίσιμο στο πλάι ώστε το πόδι να 

μην περιορίζεται. Η διακόσμηση γίνεται με στρας, πούλιες, γκλίτερ ή διάφορες φάσες 

υφάσματος και το κύριο ύφασμα κατασκευής τους είναι η ελαστική δαντέλα. Για τους 

λάτιν χορούς, τα κουστούμια μοιάζουν αρκετά με του tango, όμως είναι πιο κοντά ή 

πιο μακριά φορέματα και φαίνονται πολύ πιο καθαρά οι γραμμές του σώματος. Με 
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ανοιχτή πλάτη και διάφορα σχέδια φούστας. Τα υφάσματα και σε αυτά τα 

κουστούμια είναι ελαστικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν υφάσματα με animal 

prints. Η διακόσμηση γίνεται με στρας, γκλίτερ, φτερά, παγιέτες, κρόσσια, 

πολύτιμους λίθους κ.α.  

Η εμφάνιση των αγωνιστικών χορών στα μέσα περίπου του 20ου αιώνα έθεσε 

αυστηρούς κανονισμούς ενδυματολογίας για τους αγώνες, που εφαρμόζονται από 

κάθε συμμετέχοντα. Οι κανονισμοί αυτοί θα αναφερθούν αναλυτικότερα στα 

παρακάτω κεφάλαια. 

 

 

Εικόνα 3: Σχέδιο γυναικείου κοστουμιού χορού 

 

Πλέον στον 21ο αιώνα υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία στα ενδύματα χορού. Ο κάθε 

χορευτής μπορεί να βάλει την δικιά του ιδέα για την κατασκευή του κοστουμιού του 

και την διακόσμηση αυτού, χωρίς όμως να υπάρχουν αποκλίσεις από τους βασικούς 

κανονισμούς ενδυματολογίας.  

Στα παρακάτω κεφάλαια θα αναφερθούν εκτενέστερα οι κανόνες ενδυματολογίας για 

τους αγωνιστικούς χορούς, οι τρόποι σχεδίασης και κατασκευής ενός χορευτικού 

κοστουμιού και τέλος θα υπάρχει όλη η διαδικασία κατασκευής του χορευτικού 

κοστουμιού που θα παρουσιαστεί.  
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Κεφάλαιο 2ο 

2.1 Κουστούμια Παρουσίασης  (Performance costumes) 

Με τον όρο κοστούμι εννοείται το προσωπικό στυλ του κάθε ανθρώπου που 

αναδεικνύει την τάξη του, το φύλλο του, την καταγωγή του, την δραστηριότητα του, 

την δουλειά του ή την εποχή του. 

Ο όρος Performance Costumes ή αλλιώς κοστούμια για ειδικές περιστάσεις, 

χρησιμοποιείται και για να περιγράψει κατάλληλα ρούχα για ορισμένες 

δραστηριότητες, όπως τα ρούχα για αθλητικές δραστηριότητες, τα θεατρικά 

κοστούμια, τα χορευτικά κοστούμια κτλ. Με απλά λόγια είναι η ενδυμασία που 

χρησιμοποιείται για να ολοκληρώσει το σύνολο μιας ψυχαγωγικής ή αθλητικής 

δραστηριότητας. Το πιο γνωστό άθλημα που χρησιμοποιεί performance costumes 

είναι το καλλιτεχνικό πατινάζ. Όμως κατά κύριο λόγο υπάρχουν στον χώρο του 

θεάτρου και της ψυχαγωγίας. Με απλά λόγια, όλα τα ενδύματα που έχουν κάτι το 

ιδιαίτερο και χρησιμοποιούνται για κάποια εκδήλωση ονομάζονται performance 

costumes. Το εύρος χρησιμοποίησης των κοστουμιών αυτών είναι πολύ μεγάλο γι 

αυτό οι αναφορές μας θα περιοριστούν στο καλλιτεχνικό πατινάζ, το θέατρο και τον 

χορό.  

 

2.2 Καλλιτεχνικό πατινάζ 

Οι Ολλανδοί είναι οι πρωτοπόροι του πατινάζ, καθώς τον 13ο αιώνα το χρησι- 

μοποιούσαν ως τρόπο μετακίνησης από το ένα χωριό στο άλλο. Σιγά - σιγά η φήμη 

αυτή εξαπλώθηκε προς την Αγγλία και δημιουργήθηκε η πρώτη λέσχη πατινάζ όπως 

και τα πρώτα τεχνητά παγοδρόμια. Για τις σημαντικές εξελίξεις αυτού του αθλήματος 

οφείλονται δυο Αμερικάνοι. Το 1850 ο Edward Bushnell παρουσίασε τα πρώτα 

παγοπέδιλα με ατσάλινες λεπίδες επιφέροντας έτσι ευκολία κίνησης. Το 1960 ο 

Jackson Haines, δάσκαλος μπαλέτου, έβαλε στοιχεία μπαλέτου και χορού στο 

πατινάζ δίνοντας του χάρη. Το καλλιτεχνικό πατινάζ είναι από τα παλαιότερα 

αθλήματα στους χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες, το 1908 στο Λονδίνο και το 1920 

στην Αμβέρσα. Από τότε μέχρι σήμερα έχει παρουσιάσει μεγάλη εξέλιξη και 

επιτυχία.  

Το καλλιτεχνικό πατινάζ όπως και ο αθλητικός χορός, ολοκληρώνεται σαν σύνολο 

από τα κοστούμια τους. Υπάρχουν κανόνες ενδυματολογίας που ο κάθε αθλητής 

πρέπει να τηρεί ρητά, αλλιώς θα δεχτεί κυρώσεις.  
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Επειδή τα παγοδρόμια έχουν χαμηλές θερμοκρασίες οι αθλητές θα πρέπει να 

διατηρούν το σώμα τους ζεστό καθ’ όλη την διάρκεια της προπόνησης τους ή του 

αγώνα φορώντας ζεστά ρούχα. Για την προπόνηση χρησιμοποιούνται συνήθως 

νάιλον φόρμες, οι οποίες μπαίνουν πάνω από τα ρούχα του αθλητή και κρατούν 

σταθερή την θερμοκρασία του σώματος του.  

Στους αγώνες η ενδυμασία εξαρτάται από το τραγούδι και την χορογραφία που θα 

εκτελέσει ο αθλητής. Τα κοστούμια των ανδρών αποτελούνται από πουκάμισο και 

παντελόνι. Το πουκάμισο κλείνει στον καβάλο ώστε να μην βγαίνει έξω από το 

παντελόνι και δυσκολεύει τις κινήσεις του αθλητή. Το παντελόνι στα τελειώματα από 

τα μπατζάκια έχει μια έξτρα λωρίδα ύφασμα η οποία μπαίνει κάτω από το παγοπέδιλο 

και κλείνει με VELCRO® για να διατηρεί το ύφασμα τεντωμένο. Τα γυναικεία 

κοστούμια απαρτίζονται από μακρυμάνικο κορμάκι με φούστα που καλύπτει τους 

μηρούς και εσωθερμικό καλσόν. Τα μανίκια από το κορμάκι, έχουν στο τελείωμα 

τους μια θηλιά που τοποθετείται στο μεσαίο δάχτυλο της αθλήτριας για να 

αποφευχθεί το γλίστρημα του μανικιού προς τα πάνω. 

 

Εικόνα 4: Φόρεμα σχεδιασμένο από τον Roberto Cavalli και την πρωταθλήτρια καλλιτεχνικού 

πατινάζ Carolina Kostner 

 

Στα κοστούμια του καλλιτεχνικού πατινάζ χρησιμοποιείται αρκετά η διαφάνεια στο 

χρώμα του δέρματος (σε μανίκια, πλάτη, το πάνω μέρος του στέρνου μέχρι την 

λαιμόκοψη) ώστε να δίνει το εφέ του γυμνού αλλά παράλληλα να διατηρεί το σώμα 

του αθλητή ζεστό. Τα υφάσματα για την κατασκευή των κοστουμιών είναι ελαστικά, 

από ελαστομερές υλικό για την διευκόλυνση της κίνησης και δεν προσδίδουν 
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επιπλέον βάρος στον αθλητή καθώς είναι ελαφριά υφάσματα. Η διακόσμηση γίνεται 

με πέτρες Swarovski οι οποίες ράβονται και κολλιούνται με ζεστή κόλα για να είναι 

πλήρως ασφαλή και να μην ξεκολλήσουν κατά την διάρκεια που ο αθλητής θα 

βρίσκεται μέσα στο παγοδρόμιο διότι μπορεί να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Τα 

σχέδια διακόσμησης πρέπει να είναι απλά και το κοστούμι να διατηρείται ελαφρύ.  

Η συνεργασία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Carolina Kostner και του γνωστού 

σχεδιαστή Roberto Cavalli έφερε την ανατροπή στα κοστούμια του καλλιτεχνικού 

πατινάζ, καθώς η εμπειρία του σχεδιαστή στο ένδυμα και η γνώση της Carolina για 

τις ανάγκες του αθλητή έδωσαν ένα μοναδικό αποτέλεσμα στα κοστούμια του 

καλλιτεχνικού πατινάζ.   

 

2.3 Θέατρο και ενδυμασία  

Ο ορισμός του θεάτρου δένεται ως η ερμηνεία ιστοριών, πραγματικών και μη, 

μπροστά σε κοινό, εκφρασμένο κυρίως από τον λόγο αλλά και από την μουσική και 

τον χορό. Στα αρχαία, η λέξη θέατρο σημαίνει σύνολο θεατών και μεταγενέστερα 

πήρε την σημασία του χώρου που γίνεται η παράσταση. Έχει ως στόχο την 

επιμόρφωση των θεατών και την ψυχαγωγία τους. Η τέχνη του θεάτρου έχει πολλούς 

κλάδους, όπως είναι το κλασσικό ευρωπαϊκό θέατρο, μουσικό θέατρο, θέατρο 

μορφών και πολλά άλλα. Η ιστορία του θεάτρου είναι πολύ μεγάλη και η χρονολογία 

εμφάνισης του ασαφή. Λέγεται πως τα πρώτα βήματα του θεάτρου άρχισαν από τότε 

που ο άνθρωπος ξεκίνησε να έχει βιώματα και αναζητήσεις και ήθελε να εκφραστεί 

μέσα από τον λόγο και την κίνηση. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε να εξελίσσεται η τέχνη του 

θεάτρου και να παίρνει την μορφή που έχει σήμερα μέσα από την ανάγκη του 

ανθρώπου να εκφράσει την καθημερινότητα του και την ανάγκη του θεατή να 

ταυτιστεί με αυτή. 

Στην αρχαία Ελλάδα περίπου τον 4ο με 5ο αιώνα π.Χ υπάρχει πολύ έντονη η τέχνη 

του θεάτρου και αυτό έχει ανακαλυφθεί από ανασκαφές σε αρχαία θέατρα, 

αρχαιολογικά ευρήματα όπως παραστάσεις από αγγειογραφίες και αρχαία δραματικά 

κείμενα που έχουν σωθεί. Το θέατρο στην αρχαία Ελλάδα ήταν θεσμός της πόλης - 

κράτους για την διδασκαλία, την ψυχαγωγία και τον εορτασμό του Διονύσου.  

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στο θέατρο είναι τα κοστούμια που ντύνουν τον 

κάθε ρόλο. Στην αρχαία Ελλάδα μπορούμε να διακρίνουμε από τις απεικονίσεις στα 

αγγεία ότι οι ηθοποιοί στις τραγωδίες φορούσαν μακριά περίτεχνα κοστούμια σε 
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έντονα χρώματα, με έντονη διακόσμηση και απαραίτητη ήταν η χρήση κοθόρνων για 

παπούτσια, ώστε να μιμηθούν τον Θεό Διόνυσο. Σημαντικό στοιχείο του θεάτρου 

ήταν η μάσκα, τις οποίας το υλικό κατασκευής της ήταν από λεπτό ξύλο, φελλό ή 

λινό και έδινε την δυνατότητα στους ηθοποιούς να παίζουν πάνω από έναν ρόλους. 

Υπήρχαν περίπου 30 είδη μάσκας που η κάθε μία υποδείκνυε την ηλικία, το φύλο και 

το συναίσθημα του χαρακτήρα, έτσι ο ηθοποιός εξέφραζε τον ρόλο του μέσα από 

έντονες κινήσεις και χειρονομίες, όπως και από την εκφραστικότητα της φωνής του. 

Ο χορός ντυνόταν με απλά ρούχα που του προσέφεραν ευκολία κίνησης και μια 

ελαφριά μάσκα. Το ένδυμα στην κωμωδία και στο σατυρικό δράμα ήταν λίγο 

διαφορετικό σε σχέση με την τραγωδία. Στην πρώτη περίπτωση η ενδυμασία ήταν πιο 

ελαφριά, με λιγότερη διακόσμηση, κολάν στον χρώμα του δέρματος, έναν κοντό 

χιτώνα και οι μάσκες τους ήταν έδειχναν έντονα το κωμικό στοιχείο. Στην δεύτερη 

περίπτωση φορούσαν απλές γούνινες τιράντες που είχαν κολλημένη μια ουρά. 

 

Εικόνα 5: Φωτογραφία από χορευτική παράσταση, Μάρτιος 2017.  Προσωπικό αρχείο. 

 

Στις μέρες μας πλέον, ο χώρος του θεάτρου αλλά και του θεάματος έχει πολύ 

μεγαλύτερες απαιτήσεις στην ενδυμασία καθώς υπάρχουν πολλές παραστάσεις και 

ρόλοι που πρέπει να ντυθούν, όμως με πολύ χαμηλούς οικονομικούς πόρους . Ο 

ενδυματολόγος κάθε παράστασης έρχεται αντιμέτωπος με την έλλειψη και την 

χαμηλή ποιότητα πρώτων υλών και πρέπει να καταφέρει να μετατρέψει τα χαμηλής 
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ποιότητας υφάσματα σε αριστουργηματικά κοστούμια, κομμένα και ραμμένα πάνω 

στον σωματότυπο και τον ρόλο που θα υποδυθεί ο ηθοποιός.  

Υπάρχει πολύ μεγάλη γκάμα θεατρικών κοστουμιών για κάθε ρόλο και μεγάλη 

ασάφεια στο να προσδιοριστούν οι παράγοντες κατασκευής τους, καθώς τα 

κοστούμια φτιάχνονται για κάθε ρόλο ξεχωριστά και το τι θέλει να εκφραστεί μέσα 

από αυτό. Αφού φτιαχτούν και ολοκληρώσουν την χρησιμότητα τους τα κοστούμια, 

αποθηκεύονται συνήθως σε κάποιο βεστιάριο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ξανά για κάποιον νέο ρόλο. Ένα μεγάλο και γνωστό ελληνικό βεστιάριο είναι το 

βεστιάριο του Κρατικού θεάτρου που στεγάζεται στο Θέατρο Γης και φυλάσσει 

15000 απ τα πιο εμβληματικά κοστούμια παραστάσεων του Κρατικού θεάτρου, εκ 

των οποίων μόνο το 10% είναι εκθεσιακό υλικό. Τα κοστούμια των παραστάσεων 

χρονολογούνται από το 1961 ως σήμερα και 750 από αυτά έχουν κηρυχτεί ως 

μνημεία από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. 
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Κεφάλαιο 3ο  

Το ένδυμα στους Λατινοαμερικάνικους χορούς 

 

3.1: Κανόνες ενδυματολογίας στον αθλητικό χορό 

Το 1935 ιδρύθηκε η International Amateur Dancers Federation (I.A.D.F) στην 

Πράγα και το 1990 τελικώς πήρε το όνομα World Dance Sport Federation  

( W.D.S.F). 

Η W.D.S.F είναι σήμερα από τις σημαντικότερες εθνικές ομοσπονδίες αθλητικού 

χορού και το μεγαλύτερο επίτευγμα της είναι η επίσημη αναγνώριση του αθλητικού 

χορού ως άθλημα το 1997 από την Διεθνή Ολυμπιακή  Επιτροπή, καθώς και ότι 

συνεχίζει ακόμα τις προσπάθειες της προκειμένου ο αθλητικός χορός να ενταχθεί στα 

Ολυμπιακά αθλήματα. Η ομοσπονδία αυτή είναι η μοναδική που διαχειρίζεται σωστά 

ότι έχει να κάνει με τον αθλητικό χορό και τους αγώνες, ορίζει τους κανονισμούς που 

πρέπει να ακολουθούν οι διαγωνιζόμενοι και κάθε ομοσπονδία χορού παγκοσμίως 

ακολουθεί τους κανονισμούς της. Μέσα σε αυτούς τους κανονισμούς που έχει θέσει 

είναι και οι κανόνες ενδυματολογίας για τον αθλητικό χορό.  

Οι διαγωνιζόμενοι χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ηλικιακά (παίδες Ι, παίδες ΙΙ, 

έφηβοι Ι, έφηβοι ΙΙ, νέοι, ενήλικες, πρεσβύτεροι Ι, πρεσβύτεροι ΙΙ, πρεσβύτεροι ΙΙΙ, 

πρεσβύτεροι ΙV) και οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν τα εξής δύο επίπεδα: 

1. Beginners, Pre - Bronze, Bronze 

2. Silver, Gold, Pre - Championship, Championship 

 

Εικόνα 6: Σήμα της εθνικής ομοσπονδίας αθλητικού χορού WDSF 

 

Η κάθε κατηγορία έχει τους δικούς της κανονισμούς ενδυματολογίας που ορίζονται 

ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και το επίπεδο. 
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Οι γενικοί κανονισμοί που ισχύουν για κάθε κατηγορία και επίπεδο είναι ότι: όλα τα 

επίμαχα σημεία του σώματος πρέπει να είναι καλυμμένα, το εσώρουχο για τα 

κορίτσια πρέπει να είναι στο ίδιο χρώμα της φούστας, όπως και για τις κυρίες, με την 

μόνη διαφορά ότι επιτρέπεται να είναι και στο χρώμα του δέρματος. Για τους κυρίους 

το πουκάμισο τους δεν μπορεί να είναι εξ ολοκλήρου από διαφανές υλικό. Η 

διαφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για διακόσμηση και να καλύπτει μέχρι το 

25% του πουκαμίσου ή του φορέματος. Το παντελόνι είναι ελαστικό ψηλόμεσο και 

χρώματος μαύρο. 

 Για τις ηλικίες μέχρι 15 χρονών (παίδες και έφηβοι) η ενδυμασία για τους αγώνες 

είναι απλή, χωρίς διακόσμηση του κουστουμιού (φτερά, κρόσσια, δαντέλες, 

διαφάνειες, διαμάντια και άλλα παρόμοια υλικά), δεν επιτρέπονται τα κοσμήματα και 

το μακιγιάζ.   

Ως ξεχωριστή κατηγορία μπορεί να οριστούν οι ηλικίες 15 και άνω ( έφηβοι ΙΙ, νέοι, 

ενήλικες και πρεσβύτεροι) στο επίπεδο Silver, Gold, Pre-Championship, 

Championship διότι είναι μια κατηγορία επαγγελματικού αγωνιστικού επιπέδου και 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στο ένδυμα κυρίως για τις κυρίες. Δηλαδή, τα αγωνιστικά 

φορέματα πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές: το άνοιγμα στην πλάτη πρέπει 

να φτάνει μέχρι το μέσο της μέσης, η περιοχή από την κορυφή της γραμμής του 

ισχίου μέχρι το τέλος του εσωρούχου πρέπει να καλύπτεται, η φούστα πρέπει να 

καλύπτει εντελώς το εσώρουχο και το εσώρουχο δεν θα πρέπει να είναι διαφανές, 

καθώς και το στήθος πρέπει να είναι απόλυτα καλυμμένο. 

Το κάθε κοστούμι που φτιάχνεται είναι μοναδικό εκτός και αν η παραγγελία είναι για 

ομαδική χορογραφία που όλοι θα πρέπει να φορούν το ίδιο. 

Για τους κυρίους δεν αλλάζουν πολλά πράγματα σε σχέση με τις υπόλοιπες 

κατηγορίες. Το πουκάμισο μπορεί να είναι ανοιχτό μέχρι το στέρνο και να 

διακοσμηθεί ανάλογα με το φόρεμα της ντάμας του. Δεν υπάρχουν χρωματικοί 

περιορισμοί, αλλά συνήθως προτιμούνται χρώματα όπως το λευκό, το μαύρο και το 

μπλε. Τέλος μπορεί να χρησιμοποιηθεί γιλέκο στο ίδιο χρώμα με το παντελόνι. 

Για καμία κατηγορία και κανένα επίπεδο δεν επιτρέπονται τα τζιν και δερμάτινα 

παντελόνια ή τα σορτς. 

Στην επόμενη παράγραφο θα αναφερθούν αναλυτικά για κάθε κατηγορία και επίπεδο 

οι κανόνες ενδυματολογίας στον αγωνιστικό χορό.  

  



 

 - 21 - 

Για την κατηγορία των παίδων σε όλα τα επίπεδα ισχύει ότι η ενδυμασία πρέπει να 

είναι:  

• Αγόρια: 

Λευκό ή μαύρο πουκάμισο ή μπλούζα με μακριά μανίκια, με μαύρη γραβάτα 

ή παπιγιόν και ψηλόμεσο μαύρο παντελόνι με μαύρο ζωνάρι. Δεν 

επιτρέπονται: τζιν ή τα δερμάτινα παντελόνια ή σορτς, καθώς ούτε τα 

κοσμήματα. 

• Κορίτσια:  

Μαύρη φούστα, λευκό κορμάκι ή μπλούζα με μακριά μανίκια ή μονόχρωμη 

φούστα με ίδιο χρώμα κορμάκι ή μπλούζα. Το υλικό κατασκευής του 

κουστουμιού πρέπει να είναι από το ίδιο ύφασμα και να υπάρχει 

ενσωματωμένο εσώρουχο στην φούστα, ίδιο χρώμα με αυτής. Η φούστα 

μπορεί να είναι απλή ή με πιέτες και το μάκρος της να φτάνει μέχρι το μέσο 

της κνήμης. Δεν επιτρέπονται: οι διακόσμηση του κουστουμιού, άλλα σχέδια 

εκτός από το βασικό κορμάκι, παντελόνια, τζιν ή σορτς, σκίσιμο στην φούστα 

φτερά, κρόσσια, γυμνά σημεία στο πάνω σώμα, διαφάνειες, εσώρουχο στην 

απόχρωση του δέρματος, μακιγιάζ, αξεσουάρ και κοσμήματα.  

Τα επιτρεπόμενα σχέδια για φούστες είναι: 

 

                             Εικόνα 7: Σχέδια παιδικής φούστας βάση των κανονισμών ενδυματολογίας 

αθλητικού χορού 

  

Για την κατηγορία των εφήβων ισχύει:  

Επίπεδο Beginners, Pre-Bronze, Bronze: 

• Αγόρια: 

Ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί με την κατηγορία των παίδων. 

• Κορίτσια: 

Ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί με την κατηγορία των παίδων. 
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Επίπεδο Silver, Gold, Pre-Championship, Championship: 

• Αγόρια: 

Πουκάμισο σχεδιασμένο βάση των κανονισμών ενδυματολογίας με ψηλόμεσο 

παντελόνι, χωρίς περιορισμό στον συνδυασμό χρωμάτων. Δεν επιτρέπονται: 

τζιν ή δερμάτινα παντελόνια ή σορτς   

• Κορίτσια: 

Φόρεμα σχεδιασμένο βάση των αγωνιστικών κανονισμών ενδυματολογίας. 

Δεν επιτρέπονται: τζιν ή σορτς και το εσώρουχο στην απόχρωση του 

δέρματος.  

 

Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ισχύει: 

Επίπεδο Beginners, Pre-Bronze, Bronze: 

• Κύριοι:  

Ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί με την κατηγορία των παίδων. 

• Κυρίες: 

Βραδινό φόρεμα ή φούστα με κορμάκι ή μπλούζα. Αν υπάρχει άνοιγμα στην 

πλάτη του φορέματος ή της μπλούζας θα πρέπει να είναι μέχρι το ύψος της 

μέσης και τα πλαϊνά μέρη του σώματος θα πρέπει να είναι καλυμμένα. Το 

μάκρος του φορέματος ή της φούστας δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέσο της 

κνήμης. Δεν επιτρέπονται: οι διακόσμηση του κουστουμιού, διαμάντια, 

φτερά, κρόσσια ή παρόμοια υλικά διακόσμησης , γυμνά σημεία στο πάνω 

σώμα, διαφάνειες στα πλαϊνά μέρη του σώματος και στην περιοχή του 

στήθους, υφάσματα στην απόχρωση του δέρματος, παντελόνια, τζιν ή σορτς. 

Επίπεδο Silver, Gold, Pre-Championship, Championship: 

• Κύριοι: 

Ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί με την κατηγορία των εφήβων. 

• Κυρίες: 

Ισχύουν οι ίδιοι κανονισμοί με την κατηγορία των εφήβων. 
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3.2: Υφάσματα και υλικά διακόσμησης ενδύματος χορού 

Στα κοστούμια χορού υπάρχει μεγάλη ποικιλία στα στυλ, στα υφάσματα, στα 

χρώματα αλλά και στην επιλογή διακοσμητικών υλικών. Στην αγορά υπάρχουν 

έτοιμα κοστούμια χορού για κάθε γούστο, όμως συνηθίζεται ο χορευτής να 

δημιουργεί το δικό του βάσει του προσωπικού του στυλ και σωματότυπου. Το 

κοστούμι που θα φτιαχτεί πάνω του πρέπει να καλύπτει τα αδύναμα σημεία του 

σώματος του και να αναδεικνύει τα δυνατά του, να ταιριάζει με του παρτενέρ του 

αλλά και να συμβαδίζει με το ύφος των χορών που θα χορέψει, όπως επίσης να 

καταφέρει να ενθουσιάσει τους κριτές στα λίγα λεπτά που θα χορέψει. 

 

3.2.1 Υφάσματα:   

Το κοστούμι χορού είναι εξ ολοκλήρου ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν. Τα 

υφάσματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους είναι κυρίως ελαστικά, 

όπως για παράδειγμα: ελαστικό τούλι, ελαστική δαντέλα και λυκρα. Αλλά και 

σταθερά υφάσματα όπως μουσελίνα, για την κατασκευή της φούστας ή μανικιών 

όπως επίσης και σταθερά υφάσματα με μοτίβα ή χωρίς για διακόσμηση στο κορμάκι 

ή το πουκάμισο. Επίσης το ελαστικό σατέν είναι μια καλή επιλογή διότι δίνει μια 

αριστοκρατική όψη στο φόρεμα καθώς κάνει ντραπέ και αγκαλιάζει με πολύ φυσικό 

τρόπο το σώμα.  

Όλα τα ενδύματα κατά κύριο λόγο είναι στενά στην μέση - το λεγόμενο «μεσάτο» 

στυλ - ώστε να ξεχωρίζει και να φαίνεται καθαρά η κίνηση του πάνω μέρους του 

σώματος και του κάτω. 

3.2.2 Υλικά διακόσμησης: 

Τα υλικά διακόσμησης είναι απαραίτητα ώστε να κάνουν το κοστούμι ξεχωριστό 

αλλά και για να του δώσουν κίνηση και λάμψη.  

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη διακόσμηση είναι: 

• Κρόσσια: 

Είναι το πιο σύνηθες υλικό διακόσμησης στα χορευτικά κοστούμια και 

χρησιμοποιούνται συνήθως στα γυναικεία φορέματα. Προσδίδει πολύ κίνηση 

και δεν χρειάζεται κανένα άλλο υλικό για να εντυπωσιάσει. Μπορεί να 

εφαρμοστεί πάνω στο ρούχο με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και ταιριάζει 

σχεδόν σε κάθε σωματότυπο. Για ένα σώμα με καμπύλες, τα κρόσσια θα ήταν 
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καλύτερο να εφαρμοστούν στο ένδυμα σε μικρή ποσότητα γύρω από τους 

γοφούς και το στήθος. 

 

                Εικόνα 8: Κρόσσια σε διάφορα χρώματα 

 

Επίσης, μια ακόμα επιλογή είναι τα μεταλλικά κρόσσια που συνδυάζουν την 

πολύ καλή κίνηση των απλών και την λάμψη των κρυστάλλων, χωρίς να 

βαραίνουν επιπλέον το φόρεμα. Φτιάχνονται είτε από μικρές λωρίδες 

υφάσματος που έχουν κολλημένα κρύσταλλα, είτε από χάντρες περασμένες σε 

χοντρή κλωστή, είτε από φαντεζί νήματα. 

• Πούπουλα: 

Τα υλικά αυτά δεν ήταν και τόσο δημοφιλή στην διακόσμηση των 

κοστουμιών χορού, όμως τελευταία χρησιμοποιούνται αρκετά καθώς 

προσφέρουν αέρινο στυλ και αριστοκρατικό ύφος. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα αλλά και σαν μποα. Είναι ένα υλικό που 

προτιμάται για τα γυναικεία φορέματα και διακοσμεί συνήθως το τελείωμα 

της φούστας και τα μανίκια, ή ακόμα και όλη τη φούστα. 

 

 

               Εικόνα 9: Πούπουλα σε διάφορα χρώματα 
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• Πούλιες και κρύσταλλα Swarovski: 

Αυτά τα δυο υλικά χρησιμοποιούνται προκειμένου να δώσουν λάμψη στα 

κοστούμια χορού. Οι πούλιες είναι πιο φτηνό υλικό και πιο ελαφρύ σε σχέση 

με τα κρύσταλλα Swarovski, όμως δεν έχουν την δυνατότητα να διαχέουν το 

φώς (όπως τα κρύσταλλα) και απλά το ανακλούν. 

 

                Εικόνα 10: Διάφορα μεγέθη κρυστάλλων Swarovski 

 

Για τα επαγγελματικά αγωνιστικά κοστούμια χρησιμοποιούνται τις 

περισσότερες φορές κρύσταλλα Swarovski σε διάφορα μεγέθη, χρώματα και 

σχήματα. 
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Κεφάλαιο 4ο  

Πειραματικό Μέρος 

Κατασκευή χορευτικού κοστουμιού  

 

4.1: Σχεδίαση χορευτικού κοστουμιού  

Για την σχεδίαση ενός χορευτικού κοστουμιού λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ανάγκες 

υλοποίησης του, δηλαδή το θέμα της χορογραφίας και ο χορός για τον οποίο θα 

κατασκευαστεί, αλλά το κύριο χαρακτηριστικό που θα το κάνει να ξεχωρίζει είναι η 

πηγή έμπνευσης του δημιουργού. Ένας από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές στον χώρο 

του χορευτικού κοστουμιού παγκοσμίως είναι ο Vesa Hietala.  

 

Εικόνα 11: Χορευτικό κοστούμι του σχεδιαστή Vesa Hietala 

 

Η επαγγελματική πορεία του στον χώρο του χορευτικού ενδύματος ξεκίνησε το 2004 

όταν σε ηλικία 27 χρόνων έληξε την αγωνιστική του καριέρα στον χορό και 

αποφάσισε να ξεκινήσει το μεγαλύτερο του όνειρο. Πρωτοπόρος στο είδος αυτό, 

καθώς η έμπνευση του για δημιουργία δεν προέρχεται από άλλους σχεδιαστές αλλά 

από την προσωπική του εμπειρία στον χόρο και απο κάθε χορευτή ξεχωριστά , όπως 

έχει πει και ο ίδιος: « Η έμπνευση μου για τα κοστούμια προέρχεται καθώς παρατηρώ 

τους χορευτές, όλοι έχουν κάτι το ξεχωριστό πάνω τους. Μου αρέσει να βλέπω πως 

ερμηνεύουν διαφορετικές κινήσεις και χαρακτήρες.».  Σαν χορευτής μπορούσε να 

καταλάβει απόλυτα τις απαιτήσεις του χορευτικού κοστουμιού και την επίδραση του 
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στην συνολική εικόνα, αυτό άλλωστε τον βοήθησε να ξεχωρίσει και να κρατήσει την 

μοναδικότητα του. 

Vesa Hietala: « Τα κοστούμια μας δημιουργούνται βάση της προσωπικότητας του κάθε 

πελάτη χορευτή μας και του σωματότυπου τους. Πολλοί πελάτες έχουν πει πως τους 

αρέσει που μπορούν να μιλήσουν μαζί μου για τον χορό και πάνω σε τι δουλεύουν 

χορευτικά. Ξεκινήσαμε μόνο με το Λάτιν, αλλά έχει αυξηθεί η ζήτηση για κοστούμια 

Ballroom. Επίσης έχουμε φτιάξει και άλλων ειδών  κοστούμια, για παράδειγμα 

πρόσφατα φτιάξαμε ένα κοστούμι για την Misty Copeland από το American Ballet 

Theatre.».   

Ο Roberto Cavalli είναι ο βασιλιάς του animal print, ο τίτλος αυτός του δόθηκε το 

1970 που παρουσίασε την πρώτη του συλλογή με animal prints και από τότε το 

χρησιμοποιεί σε κάθε συλλογή του. Το κοστούμι που θα παρουσιαστεί στην πτυχιακή 

εργασία, έχει εμπνευστεί από την φωτογράφηση του Roberto Cavalli που είχε κάνει 

για την συλλογή του το 2005 με την  Kate Moss, η οποία ονομάζεται άγρια Δύση και 

περιέχει πολλά animal print στοιχεία. Αυτό που με ενέπνευσε από την φωτογραφία 

ήταν τα χρώματα και η στάση και οι γραμμές του σώματος του μοντέλου.  

 

 

Εικόνα 12: Εικόνα από φωτογράφηση του γνωστού σχεδιαστή Roberto Cavalli 

 

Ξεκίνησα να σχεδιάζω το χορευτικό ένδυμα το οποίο θα αποτελούταν από κορμάκι 

και φτερά για φούστα. Το κορμάκι είναι από διαφάνεια στο χρώμα του δέρματος και 

τα επίμαχα σημεία καλύπτονται από σκληρό animal print ύφασμα που πάνω του είναι 

ραμμένη διάφανη παγιέτα, ώστε να ανακλάται το φώς. Η φούστα με τα φτερά 

καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης , εκτός το μπροστινό μέρος που είναι 
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ανοιχτό. Η πλάτη είναι ανοιχτή με μια λωρίδα λάστιχο η οποία ασφαλίζει και 

συγκρατεί το φόρεμα. Το κύριο κομμάτι του φορέματος είναι το κορμάκι καθώς τα 

πούπουλα μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να μπορεί να φορεθεί μόνο του ή με άλλη 

φούστα. Αυτή η επιλογή έγινε γιατί τα σχέδιο που έχει το κορμάκι είναι σε κλασσική 

γραμμή προκειμένου να υπάρχουν πολλές επιλογές για να συνδυαστεί και να είναι 

ένα κομμάτι «passé partout» στην γκαρνταρόμπα ενός χορευτή. Το σύνολο του 

χορευτικού κοστουμιού ολοκληρώνεται με τα παπούτσια χορού, τα οποία είναι 

καθαρά ένα κλωστοϋφαντουργικό προϊόν το οποίο αποτελείται από σατέν ύφασμα σε 

όλο το δέσιμο του παπουτσιού και σουέτ δέρμα στην σόλα του.   

 

Εικόνα 13: Προσωπικό σχέδιο χορευτικού κοστουμιού, όπως πραγματοποιήθηκε για την 

παρούσα πτυχιακή εργασία. 

 

4.2 Τεχνικό σχέδιο χορευτικού ενδύματος 

Ως τεχνικό σχέδιο ενός ενδύματος ορίζεται το αναλυτικό σχέδιο του ενδύματος το 

οποίο χρησιμεύει στο να μπορεί ο κατασκευαστής να “διαβάσει” όλες τις 

λεπτομέρειες του ρούχου. Κάθε σχέδιο ενός ενδύματος είναι απαραίτητο να έχει και 

τεχνικό σχέδιο ώστε να μπορεί να γίνουν κατανοητές οι γραμμές του ρούχου 

προκειμένου να βγουν σωστά πατρόν και στην συνέχεια το τελικό ένδυμα.  

Το τεχνικό σχέδιο του χορευτικού φορέματος της συγκεκριμένης πτυχιακής έχει 

σχεδιαστεί για το κορμάκι του φορέματος καθώς τα πούπουλα είναι κατευθείαν 
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ραμμένα πάνω στο κορμάκι. Αναλυτικότερα, αφού θα χρησιμοποιηθούν δυο 

διαφορετικά υφάσματα πρώτα θα γίνει το κορμάκι με την ελαστική διαφάνεια και 

πάνω του θα ραφτούν τα κομμάτια του σταθερού υφάσματος. Εφόσον το κορμάκι 

είναι με έξω την πλάτη, το ύφασμα τελειώνει στο πίσω πλαϊνό μέρος του κορμού και  

θα γίνει καθάρισμα με κοπτοράπτη στο τελείωμα του υφάσματος. Στο ύψος του 

στήθους το κορμάκι καλύπτεται με ένα τριγωνικό κομμάτι σταθερού υφάσματος το 

οποίο είναι ραμμένο εσωτερικά, όπως αντίστοιχα το μπρος και το πίσω μέρος της 

λεκάνης καλύπτεται με το ίδιο ύφασμα, χωρίς όμως να ενωθεί με ραφή στο πλαϊνό 

μέρος της λεκάνης διότι θα χαθεί η ελαστικότητα που χρειάζεται.  

 

 

Εικόνα 14: Προσωπικό τεχνικό σχέδιο χορευτικού κοστουμιού όπως πραγματοποιήθηκε για την 

παρούσα πτυχιακή εργασία. 

 

 

 

4.3 Πρότυπο κοπής (πατρόν) χορευτικού ενδύματος 

Πρότυπο κοπής ή αλλιώς πατρόν είναι το σχέδιο ενός ενδύματος σε πραγματική 

κλίμακα. Για την κατασκευή του πατρόν ενός ενδύματος πρέπει να γνωρίζουμε τις 

διαστάσεις του σώματος ή το ακριβές νούμερο που πρέπει να κοπεί. Για την 

παραγωγή ενδυμάτων χρησιμοποιούνται κυρίως τα βασικά σχέδια πατρόν τα οποία 

χωρίζονται: 
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• Βασικά πατρόν: 

Είναι τα πατρόν που δημιουργούνται το μέσο γυναικείο ή αντρικό 

σωματότυπο βάση των πρότυπων μεγεθών. 

• Ενδιάμεσα πατρόν: 

Τα πατρόν αυτά χρησιμοποιούνται συνεχώς για “δημοφιλή” σχέδια όπως το 

κιμονό ή την φούστα σε γραμμή Α ή για συγκεκριμένες γραμμές που έχουν 

δημιουργηθεί μια σειρά από συγκεκριμένα σχέδια. 

• Μεμονωμένες φιγούρες: 

Είναι τα πατρόν τα οποία χρησιμοποιούν για την κατασκευή τους προσωπικά 

μεγέθη αντί για τα μέτρα των πρότυπων μεγεθών.  

Πολύ σημαντικό για την κατασκευή ενός πατρόν είναι τα περιθώρια για τις ραφές 

καθώς στο αρχικό σχέδιο δεν υπάρχουν περιθώρια για ραφές, οπότε προστίθενται 

μετά το τελικό σχέδιο, πάνω στο πατρόν.  

Για την πτυχιακή αυτή, οι μετρήσεις για το πατρόν του χορευτικού ενδύματος έγιναν 

βάση του δικού μου σωματότυπου. Δηλαδή: 

• Στήθος: 80cm 

• Μέση: 67cm 

• Λεκάνη: 87cm 

• Τάλια: 62cm 

 

Εικόνα 15: Πρότυπο κοπής (πατρόν) χορευτικού κοστουμιού, όπως πραγματοποιήθηκε για την 

παρούσα πτυχιακή εργασία. 
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Το πατρόν συνολικά είναι έξι (6) κομμάτια: 

1. Το μπροστινό μέρος από το κορμάκι. Το οποίο θα αποτελείται από δυο 

κομμάτια ελαστικής διαφάνειας. 

2. Το πίσω μέρος από το κορμάκι. Όπως αναφέρθηκε το κορμάκι είναι με έξω 

την πλάτη άρα το πίσω μέρος ξεκινάει από την μέση και κάτω και αποτελείται 

από δυο κομμάτια ελαστικής διαφάνειας και ένα κομμάτι σταθερού 

υφάσματος. 

3. Το μπροστινό πάνω μέρος που καλύπτει το στήθος. Είναι το τριγωνικό 

κομμάτι με τα κοψίματα και αποτελείται από ένα κομμάτι σταθερού 

υφάσματος το οποίο θα ενωθεί με το κάτω μπροστινό κομμάτι.  

4. Το μπροστινό κάτω μέρος που καλύπτει την λεκάνη. Ενώνεται με το πάνω 

κομμάτι και αποτελείται από ένα κομμάτι σταθερό ύφασμα. 

5. Οι τιράντες από το κορμάκι. Το πατρόν τους είναι κομμένο σε δυο κομμάτια 

το κοίλο (πάνω κομμάτι) και το ίσιο(κάτω κομμάτι) διότι έχουν μια ιδιαίτερη 

κλίση, δηλαδή το τελείωμα τους ράβεται στο πλαϊνό μέρος από το κορμάκι 

και το κάθε κομμάτι αποτελείται από δυο κομμάτια διαφάνειας.   

Αφού τα υφάσματα κόπηκαν βάση του πατρόν στάλθηκαν για ραφή. Το μπροστινό  

μέρος από το κορμάκι που αποτελείται από ελαστική διαφάνεια ενώθηκε με πλαϊνή 

ραφή με το πίσω με ελαστική διαφάνεια. Για τις τιράντες χρειάστηκε πρώτα να 

ενωθούν τα δυο κομμάτια μεταξύ τους και ύστερα έγιναν οι ραφές του πάνω μέρους 

με το μπροστινό κομμάτι και του κάτω μέρους με την πλαϊνό κομμάτι από το 

κορμάκι. Όταν τελείωσαν οι ραφές και δημιουργήθηκε το κορμάκι από ελαστική 

διαφάνεια, ράφτηκαν με εσωτερική ραφή τα σταθερά υφάσματα ώστε να καλύπτουν 

πλήρως τα επίμαχα σημεία του σώματος. Τέλος, το κορμάκι τοποθετείται πάνω σε 

κούκλα και ράβονται τα πούπουλα κατά μήκος της λεκάνης, αφήνοντας κενό το 

μπροστινό μέρος.     

 

4.4 Υλικά και κόστος  

Τα υλικά κατασκευής χορευτικού ενδύματος έχουν αναφερθεί αναλυτικότερα στο 

κεφάλαιο 3 (3.2). Τα ελαστικά υφάσματα είναι αυτά που κυριαρχούν στα χορευτικά 

κοστούμια. Για το χορευτικό κοστούμι που κατασκευάστηκε για αυτή την πτυχιακή 

χρειάστηκαν: ελαστικό τούλι (ελαστικότητα δυο κατευθύνσεων, προς στημόνι και 

υφάδι.), σταθερό ύφασμα με ραμμένη παγιέτα, πούπουλα.  
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Το αρχικό σχέδιο του κοστουμιού ήταν διαφορετικό ως προς τα υλικά, δηλαδή στο 

σημείο που τοποθετήθηκε το ύφασμα με την παγιέτα, η αρχική ιδέα ήταν να 

διακοσμηθεί με κρύσταλλα Swarovski, αλλά το κόστος ήταν πολύ μεγάλο γι αυτό 

αντικαταστήθηκε με υλικό το οποίο θα προσέφερε παρόμοιο αποτέλεσμα με λιγότερο 

κόστος και λιγότερο χρόνο.  

Το κόστος των υλικών είναι το εξής: 

• 1 μέτρο ελαστικό τούλι: 15€ /μέτρο 

• ½ μέτρο σταθερό ύφασμα με παγιέτα: 35€ /μέτρο (17,50€) 

• 8 μέτρα πούπουλα: 4€ /μέτρο (32€) 

Σύνολο: 64,50€  
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Παρατηρήσεις – σχόλια 

Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναπτύχθηκε μια έρευνα γύρω από 

τους λατινοαμερικάνικους χορούς και την ενδυματολογία αυτών. Είχε ως στόχο την 

εύρεση πληροφοριών για το ένδυμα χορού και την συγκέντρωση τους σε μια εργασία, 

καθώς δεν υπάρχουν σαν σύνολο σε καμία βιβλιογραφία.  

Ανακεφαλαιώνοντας: 

• Ο χορός υπάρχει από πάντα καθώς ήταν ο πρώτος τρόπος έκφρασης 

συναισθημάτων των ανθρώπων και ίσως μπορούμε να πούμε ότι ήταν και η 

αρχή των τεχνών.  

• Η εμφάνιση των ευρωπαϊκών χορών τον 19ο αιώνα και στην συνέχεια των 

λάτιν στον 20ο αιώνα έθεσαν απαιτήσεις για χορευτικά ενδύματα. Έτσι λοιπόν 

ξεκινάει η παραγωγή ενδυμάτων χορού στα τέλει του 20ου αιώνα. 

• Τα πρώτα χορευτικά ενδύματα που φτιάχτηκαν δεν διέφεραν πολύ από την 

καθημερινή ενδυμασία ανδρών και γυναικών, όμως κατά την χρησιμοποίηση 

τους φάνηκε πως είναι απαραίτητο να αποτελούνται από ελαστικά υφάσματα 

και να έχουν μια εντυπωσιακή αλλά παράλληλα λιτή διακόσμηση. 

• Στον 21ο αιώνα είναι γνωστός πλέον ο αγωνιστικός χορός που έχει υψηλές 

απαιτήσεις και κριτήρια ενδυμασίας, καθώς επίσης υπάρχει μια σφαιρική 

γνώση για το τι χρειάζονται τα χορευτικά κοστούμια και βέβαια υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία χορευτικών ενδυμάτων. 

Όπως το ένδυμα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του χορού, έτσι είναι και το θέατρο. 

Αυτές οι δυο τέχνες παντρεύονται με έναν αρμονικό τρόπο μεταξύ τους και ενώ είναι 

εύκολο να τις ξεχωρίσεις, η μια πάντα περιέχεται στην άλλη. Δεν θα μπορούσε να 

λείπει η τέχνη του θεάτρου από την έρευνα της πτυχιακής αυτής, όπως επίσης και το 

καλλιτεχνικό πατινάζ που έχει πολλά κοινά στο αγωνιστικό κομμάτι του με τον χορό. 

Έχουν την ίδια φιλοσοφία στην κατασκευή των κοστουμιών τους, με μικρές διαφορές 

που βοηθούν στο να ξεχωρίζει το ένα άθλημα από το άλλο, όπως επίσης έχουν τα ίδια 

κριτήρια ενδυματολογίας και βαθμολόγησης στους αγώνες. 

Το 1935 ιδρύθηκε η σημαντικότερη ομοσπονδία αθλητικού χορού η WDSF  

• Το 1937 έκανε το μεγαλύτερο επίτευγμα της, κατάφερε την αναγνώριση του 

αθλητικού χορού ως άθλημα από την διεθνή ολυμπιακή επιτροπή και μέχρι 

σήμερα δεν έχει σταματήσει τις προσπάθειες την για αναγνώριση του 

αθλητικού χορού ως ολυμπιακό άθλημα. 
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• Έθεσε τους παγκόσμιους κανονισμούς ενδυματολογίας στον αθλητικό χορό. 

Οι κανόνες αυτοί είναι συγκεκριμένοι και όποιος χορευτής αποκλίνει από 

αυτούς δέχεται κυρώσεις. 

• Κατά κύριο λόγο όλα τα χορευτικά κοστούμια κατασκευάζονται με αυτούς 

τους κανονισμούς, όμως η διακόσμηση τους είναι κάτι που ποικίλει και 

μπορεί να αφεθεί στην φαντασία και το προσωπικό στυλ του χορευτή στον 

οποίο θα ανήκει το κοστούμι.  

• Τα υλικά διακόσμησης είναι αρκετά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 

πολλούς τρόπους. Κάποια από αυτά είναι: κρόσσια, πούπουλα, παγιέτες και 

κρύσταλλα Swarovski.  

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εκτός από την θεωρητική έρευνα περιέχει και 

πειραματικό μέρος, το οποίο έχει αναφερθεί αναλυτικά στο 4ο κεφάλαιο και το 

αντικείμενο του αφορά την κατασκευή γυναικείου χορευτικού κοστουμιού βάση των 

κανονισμών ενδυματολογίας του αθλητικού χορού. Τα σχόλια που έχω να 

παραθέσω είναι τα εξής: 

• Το σχέδιο και τα χρώματα των υφασμάτων του φορέματος το 

εμπνεύστηκα από μια συλλογή γνωστού σχεδιαστή και επέλεξα το κύριο 

κομμάτι του να είναι ένα κορμάκι που θα μπορεί αν χρησιμοποιηθεί με 

πολλούς τρόπους. 

• Τα πούπουλα μπορούν να αφαιρεθούν  και στην θέση τους μπορεί να 

τοποθετηθεί μια διαφορετική φούστα. 

• Το πατρόν κατασκευάστηκε στο χέρι και όχι ηλεκτρονικά, πράγμα που 

μπορεί επιφυλάσσει λάθη και απώλεια κατοχής ηλεκτρονικού αρχείου. 

• Κατά την ραφή του ενδύματος υπήρξαν λάθη στις ραφές οι οποίες έγιναν 

πυκνές και όχι αραιές όπως θα έπρεπε με αποτέλεσμα να χάνεται η 

ελαστικότητα του υφάσματος σε κάποια σημεία. Όπως επίσης στα πλαϊνά 

σημεία της λεκάνης το σταθερό ύφασμα του μπροστινού μέρους ενώθηκε 

με ραφή με το πίσω, κάτι το οποίο δυσκολεύει στο να φορεθεί το ένδυμα 

και υπάρχει απώλεια ελαστικότητας. 

• Η ελαστική διαφάνεια που αποτελεί το κύριο μέρος του φορέματος δεν 

είχε το αποτέλεσμα που περίμενα διότι χρησιμοποιήθηκε διπλή για να 

έχει καλύτερη αντοχή στην κίνηση και χρειάστηκε καθάρισμα με 
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κοπτοράπτη στα τελειώματα των ραφών, το οποίο δυσκολεύει την κίνηση 

και μειώνει την ελαστικότητα του υφάσματος στα σημεία αυτά. 

• Σαν κύριο ύφασμα του φορέματος θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιηθεί ένα 

ελαστομερές ύφασμα που δίνει την ελαστικότητα που θέλουμε και 

χρειάζεται λιγότερες ραφές. 

Κλείνοντας, θέλω να προσθέσω ότι το τελικό αποτέλεσμα του ενδύματος χορού 

είναι επιθυμητό διότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις των κανονισμών 

ενδυματολογίας αγωνιστικού χορού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά , 

παρόλο που υπήρξαν τα παραπάνω λάθη κατά την κατασκευή του.         
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[τελευταία εισαγωγή 8/3/17] 

 

28. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Figure skating, equipment and history 

https://www.olympic.org/figure-skating-equipment-and-history  

[τελευταία εισαγωγή 8/3/17] 

 

29. Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια: 

Figure skating (clothing) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Figure_skating  

[τελευταία εισαγωγή 8/3/17] 

http://www.pro-dance.gr/
http://dance.lovetoknow.com/History_of_Latin_Dance
http://parallaximag.gr/thessaloniki/vestiario-theatro-gis
http://www.savoirville.gr/kostoumia-ethnikou-theatrou/
http://www.vesadesign.com/
http://www.asda.gr/lyk11per/Computer_Lab/Theater/theater.htm
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=352410
http://www.absoluteskating.com/index.php?cat=articles&id=2012costumesonice2
https://www.olympic.org/figure-skating-equipment-and-history
https://en.wikipedia.org/wiki/Figure_skating
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30. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Costume Guidelines  

http://iceskatingresources.org/CostumeGuidelines.pdf  

[τελευταία εισαγωγή  9/3/17] 

 

31. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

What not to wear: The rules of fashion on the ice 

https://www.mprnews.org/story/2016/01/21/figure-skating-fashion-rules 

[τελευταία εισαγωγή 9/3/17] 

 

32. Ηλεκτρονικό έγγραφο: 

Latin dance costumes. What’s hot and what’s not 

http://www.ballroomsparkle.com/articles/choosing-latin-costumes-part-1.html 

[τελευταία εισαγωγή 17/3/17] 

 

33. Ηλεκτρονικό Blog: 

Choosing the right fabrics when making Ballroom and Latin dresses and apparel 

for Competitions 

http://salsacircuit.blogspot.gr/2011/08/choosing-right-fabrics-when-making.html 

[τελευταία εισαγωγή 13/3/17] 

 

34. Ηλεκτρονικό έγγραφο: 

Blackpool dance festival for juniors 2016 

http://www.blackpooldancefestival.com/wp-content/uploads/2015/12/Juvenile-

Dress-Rules.pdf   

[τελευταία εισαγωγή 17/3/17] 

 

35.  Ηλεκτρονικό Blog: 

Wild spirit. Again.  

http://www.spelldesigns.com/blog/inspiration/wild-spirit-again/    

[τελευταία εισαγωγή 13/3/17] 

 

36. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Roberto Cavalli: The Leopard King 

http://www.nytimes.com/2010/09/28/fashion/28iht-rcav.html  

[τελευταία εισαγωγή 13/3/17] 

 

37. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Dance costume 

http://fashion-history.lovetoknow.com/clothing-types-styles/dance-costume 

[τελευταία εισαγωγή 17/3/17] 

 

38. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Ενδυματολογία αρχαίου θεάτρου  

http://slideplayer.gr/slide/5630951/    

[τελευταία εισαγωγή 13/3/17] 

http://iceskatingresources.org/CostumeGuidelines.pdf
https://www.mprnews.org/story/2016/01/21/figure-skating-fashion-rules
http://www.ballroomsparkle.com/articles/choosing-latin-costumes-part-1.html
http://salsacircuit.blogspot.gr/2011/08/choosing-right-fabrics-when-making.html
http://salsacircuit.blogspot.gr/2011/08/choosing-right-fabrics-when-making.html
http://salsacircuit.blogspot.gr/2011/08/choosing-right-fabrics-when-making.html
http://www.blackpooldancefestival.com/wp-content/uploads/2015/12/Juvenile-Dress-Rules.pdf
http://www.blackpooldancefestival.com/wp-content/uploads/2015/12/Juvenile-Dress-Rules.pdf
http://www.spelldesigns.com/blog/inspiration/wild-spirit-again/
http://www.nytimes.com/2010/09/28/fashion/28iht-rcav.html
http://fashion-history.lovetoknow.com/clothing-types-styles/dance-costume
http://slideplayer.gr/slide/5630951/
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39. Ηλεκτρονική διεύθυνση:  

H μαγεία να ντύνεις με κοστούμια τους ρόλους 

http://www.kathimerini.gr/385238/article/politismos/arxeio-politismoy/h-mageia-

na-ntyneis-me-kostoymia-toys-roloys  

[τελευταία εισαγωγή 9/3/17] 

 

 

http://www.kathimerini.gr/385238/article/politismos/arxeio-politismoy/h-mageia-na-ntyneis-me-kostoymia-toys-roloys
http://www.kathimerini.gr/385238/article/politismos/arxeio-politismoy/h-mageia-na-ntyneis-me-kostoymia-toys-roloys

