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Βασικές Έννοιες Κλασσικού Μπαλέτου 

 

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

Θέσεις (Positions) των Ποδιών 

 

Οι θέσεις των ποδιών είναι πέντε(5): 1η, 2η, 3η, 4η και 5η. 

Στην 1η θέση οι φτέρνες είναι ενωμένες με τα πέλματα ανοιχτά προς τα έξω. Το 

άνοιγμα πρέπει να είναι σε γωνία 180ο μοιρών για την τέλεια 1η θέση. Στο πρώιμο 

στάδιο, ξεκινάμε με ένα άνοιγμα των ποδιών, (κυρίως στα μικρά παιδιά)  σε γωνία 

100ο μοιρών και με την πρόοδο της εκγύμνασης θα φτάσει στην επιθυμητή θέση.  

Στη 2η  θέση η μια φτέρνα είναι απέναντι από την άλλη. Το άνοιγμα αυτό πρέπει 

να ρυθμίζεται κάθε φορά από το σχετικό άνοιγμα των δυο λαγόνιων και το μήκος των 

ποδιών.  

Η 3η θέση των ποδιών κυρίως χρησιμοποιείται, στους πιο αρχάριους μαθητές, 

ως προετοιμασία της 5ης θέσης. Η φτέρνα του εμπρός ποδιού σταυρώνοντας δεν 

ξεπερνάει το κέντρο του πέλματος του πίσω ποδιού. Και εδώ το βάρος του σώματος 

είναι ανάμεσα από τα δυο σταυρωμένα πόδια-πέλματα.  

Στην 4η θέση των ποδιών τα πόδια είναι παράλληλα και απέχουν μεταξύ τους 

συνήθως ένα μικρό βήμα (θεωρείται από τις δυσκολότερες θέσεις – γι’ αυτό ξεκινάει η 

εκμάθηση της σε προχωρημένα και ήδη γυμνασμένα παιδιά).  

Στην 5η  θέση τα δυο πόδια εφάπτονται έτσι ώστε τα δάχτυλα του ενός ποδιού 

να ακουμπούν στην φτέρνα του άλλου (η εκμάθηση της ξεκινάει εφόσον ο μαθητής 

έχει κατανοήσει την τρίτη θέση των ποδιών). 

Γενικά σε όλες τις θέσεις τα πέλματα πρέπει να πατούν καλά και στα τρία 

σημεία στήριξης που είναι στο μικρό και μεγάλο δάχτυλο και στο κέντρο της φτέρνας.  

Οι σύνδεσμοι των αστραγάλων πρέπει να δουλεύουν με μοιρασμένη ενέργεια 

και χωρίς η μια πλευρά να «δουλεύει» σε βάρος της άλλης, κρατώντας τα πέλματα 

σωστά, χωρίς οι καμάρες τους να πέφτουν προς τα εμπρός. Είναι σημαντικό να μην 

λησμονηθεί ότι από το σωστό πάτημα των ποδιών-πελμάτων εξαρτάται η «υγεία» 

των ποδιών και η αποφυγή κακώσεων στην άρθρωση των αστραγάλων και στον 

αχίλλειο τένοντα όπως κα η αποφυγή της δημιουργίας φλεγμονής ή κάκωσης της 
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μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης του μεγάλου δάχτυλου του ποδιού, το λεγόμενο 

κότσι.  

Οι 5 positions des pieds (θέσεις των ποδιών) που χρησιμοποιούνται στο 

Κλασσικό μπαλέτο πραγματοποιούνται με τα πόδια γυρισμένα προς τα έξω από την 

άρθρωση των ισχύων (en dehors). Αν χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη άρθρωση 

(αστραγάλων ή γονάτων) θα είναι ένα σοβαρό λάθος τοποθέτησης και είναι 

απολύτως βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν τραυματισμοί.  

 
 

 

Positions des bras  (θέσεις των χεριών) 

 

Για όλες τις θέσεις των χεριών οι ραχιαίοι μύες της πλάτης (πλατύς ραχιαίος και 

τραπεζοειδής) βοηθούν έτσι ώστε οι ωμοπλάτες να κρατηθούν ανοιχτές προς τα έξω 

δημιουργώντας την δυνατότητα στους ώμους να κρατηθούν προς τα κάτω.  

Παρόλη την κίνηση των χεριών, οι ώμοι δεν πρέπει να παρασύρονται με την 

κίνηση τους και τα χέρια δεν πρέπει να είναι σφιγμένα άλλα κρατημένα από την 

άρθρωση των ωμών με τους αγκώνες πάντα στρογγυλούς. Ακόμα και όταν τα χέρια 

είναι τεντωμένα οι αγκώνες κρατιούνται έτσι ώστε να μην υπέρ τεντώνουν 

αλλοιώνοντας την αίσθηση της εκτεταμένης ευθείας γραμμής τους.  

 Ο λαιμός είναι ελεύθερος και όχι σφιγμένος. Το κεφάλι και κυρίως το βλέμμα 

είναι εκείνο που ολοκληρώνει κάθε κίνηση και τέλος το πρόσωπο πρέπει να έχει μια 

ζωντανή έκφραση και να μην μοιάζει το παιδί με άγαλμα.    
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(Βασική θέση χεριών) Bras bas position 

   Τα χέρια είναι στρογγυλά κάτω με τους αγκώνες προς τα έξω και οι 

παλάμες γυρισμένες και κρατημένες έτσι ώστε να «βλέπουν» η μια την άλλη 

σχηματίζοντας ένα οβάλ κύκλο γύρω από τον κορμό. Τα δυο μεσαία δάχτυλα 

απέχουν μεταξύ τους περίπου 10 εκατοστά ανάλογα με το άνοιγμα των ώμων. Οι 

ωμοπλάτες είναι ανοιχτές με τους ώμους κάτω κρατώντας και τις μασχάλες λίγο 

ανοιχτές για να διευκολύνουν το οβάλ σχήμα των χεριών.  

 
 

 

1ère position de bras 

 

Τα χέρια όπως είναι κρατημένα στην bras bas position ανεβαίνουν ως το ύψος 

του κατώτερου τμήματος του στέρνου (διάφραγμα) αλλάζοντας το σχήμα από οβάλ 

σε ολοστρόγγυλο. Οι αγκώνες είναι κρατημένοι προς τα έξω και οι παλάμες εμπρός, 

κρατημένες απέναντι από το στομάχι ολοκληρώνουν τον κύκλο. Τα δυο μεσαία 

δάχτυλα απέχουν μεταξύ τους περίπου 10 εκατοστά ανάλογα με το άνοιγμα των 

ώμων.  

Το κεφάλι γέρνει ελαφρά προς τα εμπρός και το βλέμμα είναι ανάμεσα από τις 

δυο παλάμες.  
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2nd position de bras 

Τα χέρια από την πρώτη 1η θέση ανοίγουν στο πλάι, κρατημένα στρογγυλά 

όπως το σχήμα του τόξου που ξεκινάει με μια νοητή καμπύλη γραμμή από το μεσαίο 

δάχτυλο του ενός χεριού και περνώντας από τους ώμους καταλήγει στο μεσαίο 

δάχτυλο του άλλου χεριού. Οι αγκώνες ελαφρά λυγισμένοι κρατημένοι προς τα έξω 

με τις παλάμες να «βλέπουν» κατευθείαν εμπρός 30ο μοίρες εμπρός από την γραμμή 

των ώμων.  
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3ème position de bras 

  Όταν τα χέρια είναι κρατημένα στρογγυλά επάνω από το κεφάλι σε ένα 

οβάλ σχήμα τότε έχουμε την 3ème position de bras. Στη θέση αυτή οι ώμοι είναι 

κρατημένοι κάτω οι αγκώνες είναι επίσης στρογγυλοί κρατημένοι προς τα έξω και οι 

παλάμες ολοκληρώνουν το οβάλ σχήμα κρατημένες έτσι ώστε να « βλέπουν» η μια 

την άλλη.  

Τα δυο μεσαία δάχτυλα απέχουν και εδώ μεταξύ τους περίπου 10 εκατοστά 

ανάλογα με το άνοιγμα των ώμων.  

Τα χέρια πρέπει να είναι κρατημένα ελαφρώς πιο εμπρός από τον νοητό 

κατακόρυφο άξονα της ισορροπίας του σώματος γιατί αν δεν συμβαίνει αυτό και είναι 

έστω και λίγο πιο πίσω, τότε παρασύρουν όλο τον κορμό προς τα πίσω 

δημιουργώντας ένα ολέθριο λάθος για την ισορροπία.  

Σε όλες τις θέσεις τα χέρια πρέπει να είναι πάντα λίγο πιο εμπρός από τον 

κορμό χωρίς να χάνουν την γραμμή τους και όταν το χέρι ή τα χέρια είναι επάνω το 

παιδί με το βλέμμα κατευθείαν εμπρός πρέπει να αισθάνεται τη «σκιά» τους χωρίς να 

τα κοιτάζει πραγματικά.  

Εάν τα χέρια από στρογγυλά 3ème ανοίξουν με τις παλάμες προς τα έξω τότε 

σχηματίζουν την allongée (επιμήκη) 3ème position de bras.  
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Pliés (Λυγίσματα) 

 

Γυμνάζουν την ελαστικότητα του αχίλλειου τένοντα, δυναμώνουν και 

επιμηκύνουν τους μύες της γάμπας. Με τα pliés το παιδί μαθαίνει να μεταχειρίζεται τα 

πόδια σαν «ελατήρια». Στο λύγισμα και στο τέντωμα τους δουλεύει το σώμα από τη 

μέση και κάτω (ισχίο, γόνατα, αστράγαλοι) ενώ κρατάει το πάνω μέρος (λαιμό και 

κορμό) επιμηκυμένο και ισορροπημένο επάνω στα πόδια.  

Προσφέρουν την απαραίτητη ικανότητα – ελαστικότητα στα πόδια κατά την 

επαναφορά τους στο πάτωμα και συνεπώς χάρη σ’ αυτήν την ελαστικότητα τους 

μειώνουν την ένταση της πρόσκρουσης σ’ αυτό, κάτι που είναι τελείως αναγκαίο σε 

όλα τα άλματα, στα relève κ.λπ. 

Τα pliés είναι η αρχή και το τέλος κάθε βήματος – κίνησης γιατί το plié του 

τέλους κάθε βήματος είναι και η αρχή του επόμενου. Έτσι χρησιμοποιώντας το plié 

ως συνδετική κίνηση, εξασφαλίζεται η εναλλαγή των βημάτων από το ένα στο άλλο 

βήμα με την απαραίτητη ελαστικότητα, ελαφράδα, δύναμη, κομψότητα και κυρίως 

ποιότητα. 
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Demi (Ήμισυ) Pliés - Grand (Μεγάλο) Pliés 

 

Γίνονται και στις 5 (θέσεις) positions των ποδιών. Το σώμα είναι κρατημένο ίσιο, 

τραβηγμένο - επιμηκυμένο από τη μέση και προς τα επάνω σε μια προσπάθεια να 

κρατηθεί ίσια και τεντωμένη η σπονδυλική στήλη μέσω των ραχιαίων μυών.  

Από τη μέση και κάτω ο κόκκυγας σε μια κατακόρυφη ευθεία γραμμή «βλέπει» 

ανάμεσα από τα δυο πέλματα των ποδιών που πατούν με απόλυτα μοιρασμένο το 

βάρος τους στα τρία σημεία στήριξης τους, δηλαδή το μικρό και μεγάλο δάχτυλο και 

το κέντρο της βάσης της φτέρνας.  

Οι κοιλιακοί και οι γλουτιαίοι μύες κρατούν την λεκάνη ίσια χωρίς να την 

τραβούν ούτε προς τα μέσα, ούτε προς τα έξω.  

Για τα Demi Plies ως αρχική κίνηση με μια εισπνοή όλο το σώμα επιμηκύνεται 

προς τα επάνω πριν αρχίσουν τα γόνατα να λυγίζουν, οι μηροί από την άρθρωση 

των ισχύων γυρίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο προς τα έξω (en dehors) 

βοηθούμενοι από τους γλουτιαίους και τους προσαγωγούς μύες. Τα γόνατα αρχίζουν 

να λυγίζουν στην ίδια ευθεία και κατεύθυνση ακριβώς επάνω και παράλληλα προς τα 

δάχτυλα των ποδιών (το κέντρο της επιγονατίδας «βλέπει» επάνω στο μεσαίο 

δάχτυλο του ποδιού). Οι φτέρνες είναι καλά πατημένες στο πάτωμα και το demi plié 

κατεβαίνει στο μεγαλύτερο δυνατό βάθος του χωρίς οι φτέρνες να αποκολληθούν 

από το πάτωμα.  

Το Grand Plie αρχίζει την στιγμή που το λύγισμα των γονάτων γίνεται 

μεγαλύτερο - βαθύτερο. Οι φτέρνες αρχίζουν να σηκώνονται - αποκολλούνται από το 

πάτωμα μαλακά. Στη μοναδική position που δεν σηκώνονται οι φτέρνες από το 

πάτωμα είναι η (2η θέση) 2nd position de pied.  

Το Grand Plie φτάνει στο μεγαλύτερο βάθος του χωρίς το σώμα να «κάτσει» 

επάνω στις φτέρνες ή να χαλαρώσει η ενέργεια των μυών των ποδιών. Η ίδια 

ενέργεια χρησιμοποιείται όταν το σώμα θα αρχίσει την επαναφορά του στην αρχική 

θέση με το σταδιακό τέντωμα των γονάτων, προσπαθώντας πάντα να κρατηθεί το en 

dehors που αποκτήθηκε κατεβαίνοντας. Στη συνέχεια πατώντας τις φτέρνες όσο πιο 

νωρίς επιτρέπει το μήκος του Αχίλλειου τένοντα περνώντας από τη θέση του demi 

plie τα πόδια τεντώνουν στην αρχική θέση από όπου ξεκίνησαν.  
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Βασικά λάθη που μπορούν να γίνουν κατά την διάρκεια των 

Plies: 

 

• Ένα από αυτά είναι οι πεσμένες μετατάρσιες καμάρες του πέλματος. Αυτό 

είναι το αποτέλεσμα μιας λεκάνης που έχει ξεφύγει προς τα πίσω με τον κόκκυγα 

προς τα έξω. Η αδράνεια των κοιλιακών, των γλουτιαίων και των προσαγωγών μυών 

και τελικά η κακή χρήση της κατ ισχίων άρθρωσης, έχουν ως συνέπεια να 

παρασύρουν το γόνατο άλλα και τον αστράγαλο που θα «πέσουν» προς τα μέσα. 

Έτσι όλο το σώμα ξεφεύγει από τη σωστή στάση του. Κινδυνεύουν από 
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τραυματισμούς ο 5ος  οσφυϊκός σπόνδυλος καθώς και οι αρθρώσεις των γονάτων και 

των αστραγάλων.  

• Άλλο βασικό λάθος στο βαθύτερο σημείο του Grand Plie είναι όταν η 

λεκάνη «καθίσει» επάνω στα πόδια με συνέπεια, κατά την επαναφορά του στην 

όρθια στάση να βαραίνει και απ’ αυτό να υπερλειτουργούν οι τετρακέφαλοι μύες των 

μηρών, που σημαίνει (όπως σε κάθε υπέρ λειτουργία), ότι θα έχουμε διόγκωση των 

μυών αυτών.  

• Στην 4ème position des pieds οι νοητές γραμμές των ισχίων και των 

γονάτων πρέπει να είναι κρατημένες παράλληλα, γιατί συνήθως από μυϊκή αδυναμία 

το εμπρός πόδι στην προσπάθεια για βαθύτερο grand plie παρασύρει προς τα 

εμπρός και την αντίστοιχη μεριά της λεκάνης. Λάθος επίσης επιβαρυντικό για τις 

αρθρώσεις γόνατου και αστραγάλου.  

• Τέλος η βιασύνη για μια τέλεια 5ème position de pied χωρίς την αναγκαία 

μυϊκή ετοιμότητα ανατρέπει τις προϋποθέσεις της σωστής στάσης του σώματος 

επάνω στον κατακόρυφο νοητό άξονα. Η 5ème position de pied πρέπει να σταυρώνει 

όσο της επιτρέπει το άνοιγμα ( en dehors) της κατ´ ισχίων άρθρωσης καταρχήν και 

των γονάτων κατόπιν. Διαφορετικά το ξεφορμάρισμα του σώματος εκτός του ότι 

επεμβαίνει αρνητικά στο αισθητικό μέρος και την ποιότητα της κίνησης, είναι και 

σοβαρά επικίνδυνο για την υγεία των κάτω άκρων.  

Η εξάσκηση των παιδιών στην αρχή γίνεται στο πάτωμα με το παιδί ξαπλωμένο 

ή καθισμένο σε αυτό. Έτσι το παιδί ακίνδυνα αρχίζει να δέχεται τις εντολές του 

δασκάλου με τρόπο φυσικό. Στη συνέχεια το παιδί θα σηκωθεί και θα δοκιμάσει σε 

λίγο μεγαλύτερη ηλικία να πραγματοποιήσει τα plies στην μπάρα πρώτα με τα δυο 

χέρια σε αυτήν και στη συνέχεια με το ένα χέρι.  

 

Η διαφορά των Battements από τα Dégagés 

Battement είναι το τέντωμα του πέλματος του ποδιού που εργάζεται κατά μήκος 

του πατώματος έως την άκρη των δαχτύλων του από μια κλειστή θέση ποδιών σε μια 

ανοιχτή και η επαναφορά του στην αρχική κλειστή θέση που ξεκίνησε. Τα battements 

μπορούν να πραγματοποιούνται και με Pliés τόσο κατά το άνοιγμα όσο και κατά το 

κλείσιμο του εργαζομένου ποδιού.  
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Dégage ειναι το τέντωμα του πέλματος του εργαζομένου ποδιού κατά μήκος του 

πατώματος έως την άκρη των δαχτύλων του από μια κλειστή θέση ποδιών σε μια 

ανοιχτή θέση χωρίς το εργαζόμενο πόδι να επανέλθει στην αρχική κλειστή θέση 

ποδιών που ξεκίνησε.  

Μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε στο πάτωμα είτε στον αέρα και οι δυο 

κινήσεις.  

 

 

Battement Tendu Devant 

 

Battement Tendu Devant (εμπρός) μπορεί να ξεκινήσει από όλες τις κλειστές 

θέσεις των ποδιών. Η φτέρνα του εργαζομένου ποδιού κρατημένη en dehors ξεκινάει 

την κίνηση με το πέλμα το οποίο χωρίς να χάσει την «επαφή» του με το πάτωμα 

γλιστρά και τεντώνει σταδιακά μέσω της μετατάρσιας καμάρας περνώντας από τη 

θέση του demi pointe (γόνατο τεντωμένο – δάχτυλα ποδιού πατούν στο πάτωμα – 

φτέρνα και καμάρα στον αέρα))  και ολοκληρώνει το τέντωμα του μέχρι την άκρη των 

δαχτύλων, που δεν πρέπει να αποκολληθούν από το πάτωμα. Οι μηροί είναι 

απολύτως κρατημένοι en dehors από την κατ’ ισχίων άρθρωση. Για την επαναφορά 

του εργαζομένου ποδιού στην κλειστή θέση από όπου ξεκίνησε, η κίνηση 

πραγματοποιείται αντίθετα από τα δάχτυλα και μέσω της μετατάρσιας  καμάρας. Το 

πέλμα και τέλος η φτέρνα παίρνουν την θέση τους πατώντας σε πλήρη επαφή με το 

πάτωμα στην αρχική κλειστή θέση που ξεκίνησε.  

 

  

Battement Tendu à la 2nd(πλάι) 

 

Για το άνοιγμα του εργαζομένου ποδιού στη δεύτερη θέση γίνεται ακριβώς η 

ίδια κίνηση. Η φτέρνα του εργαζομένου ποδιού κρατημένη en dehors ξεκινάει την 

κίνηση και το πέλμα χωρίς να χάσει την «επαφή» του με το πάτωμα γλιστρά και 
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τεντώνει σταδιακά μέσω της μετατάρσιας καμάρας περνώντας από την θέση του 

demi pointe ολοκληρώνοντας το τέντωμα του μέχρι την άκρη των δαχτύλων του 

χωρίς αυτά να αποκολληθούν από το πάτωμα μέχρι τη θέση pointe tendu (τεντωμένα 

δάχτυλα) στη 2η  θέση. Οι μηροί και των δυο ποδιών είναι κρατημένοι με το ίδιο εύρος 

του ανοίγματος τους προς τα έξω en dehors.  

Η επαναφορά του εργαζομένου ποδιού γίνεται κλείνοντας ακολουθώντας την 

ίδια διαδικασία του σταδιακού πατήματος του πέλματος και της φτέρνας από την 2η 

θέση.  

 

Battement Tendu Derrière à Terre (πίσω) 

 

Ξεκινάει και εδώ από όλες τις κλειστές θέσεις των ποδιών (1η,3η,5η). Για το 

άνοιγμα του εργαζομένου ποδιού η φρένα και τα δάχτυλα ξεκινούν την κίνηση τους 

ταυτόχρονα γλιστρώντας σταδιακά μέσω της μετατάρσιας καμάρας και το πέλμα 

χωρίς να χάσει την «επαφή» του με το πάτωμα ολοκληρώνει το τέντωμα του μέχρι 

την άκρη των δαχτύλων του. Οι μηροί και των δυο ποδιών είναι και εδώ κρατημένοι 

en dehors με το ίδιο εύρος του ανοίγματος τους προς τα έξω. Στην επαναφορά 

ακολουθούνται ακριβώς τα ίδια στάδια όπως και στα προηγούμενα μέχρι να 

καταλήξει το εργαζόμενο πόδι στην κλειστή θέση όπου ξεκίνησε.  

Τα Battements Tendus, έχουν σαν βάση τους την ίδια τεχνική χρησιμοποίησης 

του πατώματος, τόσο στο άνοιγμα του εργαζομένου ποδιού προς τα έξω όσο και στο 

κλείσιμο-επαναφορά τους με όλα τα άλλα battements όπως τα Jetés και τα Grands.  

Τα Battements Tendus πραγματοποιούνται με τεντωμένα γόνατα, αλλά και 

λυγίζοντας τα με (demi plié).  
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Βασικά λάθη στο Battement Tendu 

 

• Το εργαζόμενο πόδι να παρασύρει κατά την διάρκεια του ανοίγματος του 

μαζί του και το σώμα βγάζοντας το από το νοητό κατακόρυφο άξονα και το πόδι 

στήριγμα.  

• Να «καθίσει» η λεκάνη επάνω στο πόδι στήριγμα την στιγμή που το 

εργαζόμενο πόδι ανοίγει προς τα έξω. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στην προσπάθεια 

για περισσότερο en dehors όταν οι μηροί και των δυο ποδιών δεν είναι κρατημένοι με 

το ίδιο εύρος στροφής προς τα έξω από την κατ’ ισχίων άρθρωση.  

• Κατά το σταδιακό τέντωμα του πέλματος προς τα έξω γλιστρώντας επάνω 

στο πάτωμα ή στην επαναφορά του το εργαζόμενο πόδι δεν πρέπει να παρασύρει 

την λεκάνη που πρέπει να παραμείνει σταθερή με τα δυο λαγόνια οστά κρατημένα 

παράλληλα.  

• Όταν το εργαζόμενο πόδι ανοίγει προς τα έξω τότε το πόδι στήριγμα πρέπει 

να είναι τραβηγμένο προς τα επάνω με τους προσαγωγούς καλά γυρισμένους προς 

τα εμπρός και τους οπίσθιους μηριαίους να αντιστέκονται ισχυρά έτσι ώστε στην 

επαναφορά – κλείσιμο του εργαζομένου ποδιού, το πόδι στήριγμα να μην 

παρασυρθεί παθητικά προς τα πίσω και έξω από τον κατακόρυφο άξονα.  

• Ένας ακόμα λόγος που το πόδι στήριγμα πρέπει να είναι τραβηγμένο προς 

τα επάνω, είναι, γιατί έτσι στο κλείσιμο του, το εργαζόμενο πόδι πρέπει να βρει τον 

απαιτούμενο χώρο που χρειάζεται, για να μην λυγίσει κλείνοντας το εμπρός γόνατο.  

• Στο battement Tendu derrière γίνεται κατά την διάρκεια του ανοίγματος, μια 

ελαφριά μεταφορά-μετατόπιση του κέντρου βάρους προς τα εμπρός και προς τα 

επάνω σε μια προσπάθεια τεντώματος – επιμηκύνσεως της σπονδυλικής στήλης. 

Εάν αυτή η μεταφορά δεν γίνει τότε το βάρος του σώματος «κάθεται» επάνω στον 5ο 

οσφυϊκό σπόνδυλο με συνέπεια να εκδηλωθούν αργότερα ασθένειες της 

σπονδυλικής στήλης.  

• Στα battements tendus με demi plié πρέπει το κέντρο της επιγονατίδας να 

«βλέπει» επάνω στο μεσαίο δάχτυλο του ποδιού και τα πέλματα να πατούν και στα 
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τρία σημεία στήριξης, έτσι ώστε να μην γέρνουν τα πέλματα και η μετατάρσια καμάρα 

προς τα εμπρός.  

• Άλλο λάθος είναι το «κάθισμα» κατά την διάρκεια του demi plié με συνέπεια 

τη χαλάρωση της κατ´ ισχίων άρθρωσης και έτσι τα πόδια χάνουν την ελαστικότητα 

και την δύναμη τους.  

• Ακόμα εάν στο άνοιγμα και κλείσιμο του εργαζομένου ποδιού η φτέρνα δεν 

πατήσει την σωστή στιγμή τότε το εμπρός γόνατο θα λυγίσει και θα χάσει την 

ενέργεια και την δύναμη του.  

• Κατά την διάρκεια του τεντώματος του πέλματος εάν δεν υπάρχει ο 

ευθειασμός της νοητής γραμμής που διαπερνά το κέντρο της επιγονατίδας και 

καταλήγει στο μεσαίο δάχτυλο του εργαζομένου ποδιού έχει σαν αποτέλεσμα τα 

δάχτυλα αντί να κρατιούνται ίσα, να στρεβλώνουν προς τα μέσα ή προς τα έξω.  

• Τέλος κατά την εκτέλεση τους δεν πρέπει να αφεθεί ο κορμός να 

«βουλιάξει» μέσα στα πόδια ρίχνοντας το στέρνο και την σπονδυλική στήλη προς τα 

εμπρός.  

 

Η συνέχεια του Battement Tendu à terre (στο έδαφος) είναι τα battements 

en l’air (στον αέρα) à la demi - hauteur 45º (jetés) – με μισή ανύψωση στις 45ο 

και à la hauteur 90º (grand battements) – με μεγαλύτερη ανύψωση στις 90ο    

 

• Είναι όταν ολοκληρωθεί η κίνηση του battement tendu αλλά με μεγαλύτερη 

ένταση και ταχύτητα και τα δάχτυλα του εργαζομένου ποδιού να αποκολληθούν από 

το πάτωμα σε ύψος 45º σε μια ανοιχτή θέση εμπρός, πλάι ή πίσω και το πόδι να 

ξανακλείσει στην κλειστή θέση που ξεκίνησε τα Battements Jetés.  

• Είναι όταν ολοκληρωθεί η κίνηση του battement tendu σε μια ανοιχτή θέση 

εμπρός, πλάι ή πίσω με ένα δυνατό και γρήγορο άνοιγμα στις 90º και πλέον μοίρες 

και ξανακλείσει ελεγχόμενο στην κλειστή θέση που ξεκίνησε. Τότε έχουμε τα Grands 

Battements.  

• Η ανάλυση και τα πιθανά λάθη είναι σχεδόν ίδια για όλα τα battements που 

έχουν ως κίνηση το άνοιγμα και κλείσιμο του εργαζομένου ποδιού. Η ταχύτητα όμως 

και ο σκοπός της κίνησης είναι διαφορετικά για το κάθε ένα από αυτά.  
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• Μελετώντας καλύτερα την κίνηση τους βλέπουμε ότι ως σκοπό έχουν να 

δουλέψουν και να δυναμώσουν τους μύες του πέλματος και την άρθρωση του 

αστραγάλου. Όπως επίσης και το τέντωμα και την επιμήκυνση των ποδιών τόσο στο 

άνοιγμα του εργαζομένου ποδιού προς τα έξω όσο και του ποδιού στήριξης, 

καλλιεργώντας συγχρόνως τις αντιστάσεις εκείνες, τόσο ανάμεσα στα δυο σκέλη κατά 

την διάρκεια του κλεισίματος του εργαζομένου ποδιού, όσο και του πέλματος στην 

αντίσταση του από το πάτωμα.  

 

 
 

 
 

 

Châsse en avant και en arrière 

 

Είναι ένα από τα βήματα μεταφοράς. Γλιστρώντας από μια κλειστή θέση 

ποδιών το εμπρός ή πίσω εργαζόμενο πόδι χωρίς αλλαγή ποδιού και με ολόκληρο το 

πέλμα του σε απόλυτη επαφή με το πάτωμα μεταφέρει το βάρος του σώματος στο 

κέντρο μιας 4ης θέσης ποδιών μπροστά η πίσω, διατηρώντας το demi plié. Το βήμα 
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ολοκληρώνει την κίνηση του τεντώνοντας τα δυο πόδια και καταλήγοντας με το άλλο 

πόδι, σε μια ανοιχτή position dégage 4ème devant όταν το βήμα κινείται προς τα 

πίσω ή dégage 4ème derrière όταν το βήμα κινείται προς τα εμπρός.  

 

 

 

Sissonnes 

 

Ανήκουν στην κατηγορία βημάτων – αλμάτων στα οποία η ανύψωση ξεκινά από 

τα δυο πόδια και τελειώνει στο ένα πόδι.  

Ξεκινώντας από 5ème position demi plie κάνουμε άλμα τόσο σε ύψος όσο και 

σε μήκος μεταφερόμενοι στο χώρο προς την κατεύθυνση που το βήμα – άλμα θα 

ολοκληρωθεί και η επαναφορά στο έδαφος γίνεται στο ένα πόδι σε plie. Το άλλο πόδι 

είναι κρατημένο σε ανοιχτή θέση που ονομάζεται sissonne ouverte ενώ όταν 

μεταφερόμενοι κατά την προσγείωση το εργαζόμενο πόδι από την ανοιχτή θέση 

ξανακλείσει σε 5ème position demi plié τότε ονομάζεται sissonne fermé.  

Μπορούν να γίνουν και προς τις τρεις κατευθύνσεις (εμπρός, πίσω και πλάι).  
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Pas des Chat ή Άλμα Γάτας 

 

Ξεκινάει από 5η θέση ποδιών σε demi plié, (ημιλύγισμα γονάτων) με το πίσω 

πόδι γίνεται ένα retiré en plie ανέβασμα με λυγισμένο γόνατο  και πηδώντας προς το 

πλάι το εμπρός πόδι κάνει επίσης ένα retire. Τα δυο πόδια συναντιούνται για μια 

στιγμή στον αέρα. Στη συνέχεια το ένα πόδι ακολουθείτε από το άλλο κλείνοντας 

στην 5η θέση ποδιών σε demi plié (ημιλύγισμα γονάτων). Τόσο κατά την διάρκεια του 

άλματος όσο και κατά την επαναφορά μας στο πάτωμα πρέπει να κρατήσουμε τους 

μηρούς αλλά και τα γόνατα προς τα έξω en dehors.  

 

 
 

 

 

Grand Jeté ή  Άλμα με πλήρη διάσταση των ποδιών στον αέρα -  

Σπαγγάτ   

 

Είναι ένα μεγάλο άλμα που καταλαμβάνει μεγάλο χώρο και κινείται κατά ύψος 

αλλά και κατά μήκος παράλληλα με το πάτωμα. Έχει ως προετοιμασία του ένα 

chasse . Τα χέρια από την 2de position μέσω bras bas έρχονται στην 1ère position. 

Η κύρια κίνηση ξεκινάει πραγματοποιώντας ένα grand battement στις 90º με το 

εργαζόμενο πόδι ενώ συγχρόνως το πόδι στήριξης τεντώνει πίσω. Τώρα και τα δυο 

πόδια βρίσκονται τεντωμένα σχηματίζοντας στον αέρα μια παράλληλη με το πάτωμα 

γραμμή. Το άλμα τελειώνει με το εμπρός πόδι να επανέρχεται στο πάτωμα. Είναι ένα 
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άλμα που χρειάζεται μεγάλη δύναμη, ικανότητα, σωστά και καλά γυμνασμένο σώμα 

τόσο για την ανύψωση όσο και για την επαναφορά του στο πάτωμα.  

Για την ανύψωση το λυγισμένο σε plié πόδι στήριξης πρέπει να χρησιμοποιήσει 

σωστά όλο το μυϊκό σύστημα της κνήμης και του πέλματος για να έχει την 

δυνατότητα της εκτίναξης του σώματος προς τα εμπρός. Αλλά και το εργαζόμενο 

εμπρός πόδι στην επαναφορά – προσγείωση του στο πάτωμα πρέπει: 

• Να έχει τον απόλυτο έλεγχο στο πέλμα  

• Τα δάχτυλα του ποδιού να αγγίζουν πρώτα το πάτωμα με μια συνεχώς 

αντιστεκόμενη στην βαρύτητα, ενέργεια του πέλματος μέσω των μυών του, έτσι ώστε 

να επιτρέψει στην φτέρνα να ακουμπήσει – πατήσει στο πάτωμα όσο πιο ελαφριά 

γίνεται. 

• Να συνεχίσει και να τελειώσει την κίνηση του με ένα καλό και ελεγχόμενο με 

όλους τους μύες της κνήμης αλλά και ολόκληρου του σώματος plie.  

Ο κορμός είναι κρατημένος και τραβηγμένος προς τα επάνω σε όλη την 

διάρκεια του άλματος.  

  

 

Cabrioles 

 

Μπορούν να πραγματοποιηθούν μπροστά, πίσω και πλάι.  

Το κύριο βήμα ξεκινά με δυνατό προς τα επάνω άλμα και το εργαζόμενο πόδι 

πραγματοποιεί ένα battement στις 45º ή 90º. Συγχρόνως το πόδι στήριξης 

ανυψώνεται και χτυπά δυνατά (τεντωμένα πόδια) με την γάμπα, την γάμπα του 

εργαζομένου ποδιού μια φορά στον αέρα. Στην συνέχεια το άλμα ολοκληρώνεται με 

το πόδι στήριξης να κατεβαίνει σε plie και το εργαζόμενο πόδι να παραμένει είτε 

ανοιχτό (ouverte) είτε να κλείνει στην 5ème position (ferme)  
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Pirouettes – Στροφές  

 

Είναι στροφές που γίνονται στο ένα πόδι επάνω στον κατακόρυφο άξονα του 

σώματος, ενώ το άλλο πόδι είναι κρατημένο π.χ. σε ένα retire. Σε όλες τις pirouettes 

σημαντικής σημασίας είναι η πίεση του demi plié, το τράβηγμα της σπονδυλικής 

στήλης προς τα επάνω και η σταθεροποίηση της ισορροπίας στο επίσης καλά 

τραβηγμένο προς τα επάνω πόδι στήριξης.   

 

Pirouettes en dehors 

 

Η περιστροφή σε οποιαδήποτε pirouette όταν η φορά της είναι προς τα έξω, 

δηλαδή φυγόκεντρος, λέγεται en dehors.  

Η ώθηση για να ξεκινήσει η στροφή είναι ένας συνδυασμός της δυνατής πίεσης 

προς τα κάτω του demi plié και της φοράς που θα πάρουμε από το δυνατό relevé 

επάνω στο πόδι στήριξης, ενώ το εργαζόμενο πόδι είναι στη θέση του retiré με καλά 

κρατημένο το μηρό του en dehors. Η στάση της pirouette είναι απολύτως σταθερή και 

με τραβηγμένο τον κορμό και τα ισχία προς τα επάνω, στο αρχικό 1/4 της στροφής. Η 

στροφή συνεχίζεται και το κεφάλι (το βλέμμα) είναι το τελευταίο που θα φύγει αλλά 

και το πρώτο που θα φτάσει εμπρός έχοντας μια επιτάχυνση όταν οι στροφές είναι 

περισσότερες από μία. Η πλάτη είναι σταθερά τραβηγμένη προς τα επάνω και 

δυνατή.  

Η pirouette τελειώνει είτε σε μια 4ème position en demi plié είτε στην 5ème 

position en demi plié. Όταν η pirouette τελειώσει σε μια 4ème position, η φτέρνα του 

ποδιού στήριξης πατάει με τεντωμένο το γόνατο του, ενώ το εργαζόμενο πόδι είναι 

ακόμα στη θέση retiré. Το γόνατο του ποδιού στήριξης λυγίζει μόλις το εργαζόμενο 

πόδι πατήσει στην 4ème position en demi plié.  

Εάν η pirouette τελειώσει στην 5ème position en demi plié, τότε οι φτέρνες και 

των δυο ποδιών εργαζομένου και στήριξης πατάνε και κλείνουν απολύτως 

συγχρονισμένες μαζί.  
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Pirouettes en dedans με relevé passé devant ή με enveloppé  

 

Είναι pirouettes με την φορά της προς τα μέσα, δηλαδή κεντρομόλος όπως όλες 

οι en dedans pirouettes.  

Ξεκινάει με μία 5ème position και πραγματοποιώντας ένα dégagé devant  

(μπροστά) χαμηλώνει την φτέρνα του εργαζομένου ποδιού εμπρός, μέσω της 

μετατάρσιας καμάρας εμπρός, στην 4ème position devant en fondu (λυγισμενο ποδι).  

Η ώθηση για να ξεκινήσει η στροφή είναι ένας συνδυασμός της δυνατής πίεσης, 

επάνω στο εμπρός πόδι στήριξης, λυγισμένο σε fondu, και του πίσω τεντωμένου 

εργαζομένου ποδιού, που έρχεται είτε με ένα δυνατό relevé passé devant είτε με ένα 

δυνατό envelope (το ποδι βγαινει στο πλαι στις 45 μοιρες τεντωμενο κι επειτα ερχεται) 

στην θέση του retiré.  

Ο μηρός του εργαζομένου ποδιού είναι καλά κρατημένος en dehors, επάνω στο 

επίσης καλά κρατημένο en dehors πόδι στήριξης στο relevé.  

Και σε αυτή την pirouette η στάση της είναι απολύτως σταθερή και με 

τραβηγμένο τον κορμό και τα ισχία προς τα επάνω, στο αρχικό 1/4 της στροφής.  

Η στροφή συνεχίζεται και το κεφάλι, το βλέμμα είναι το τελευταίο που θα φύγει 

αλλά και το πρώτο που θα φτάσει εμπρός, έχοντας μια επιτάχυνση όταν οι στροφές 

είναι περισσότερες από μία. Τα χέρια ανοίγουν στην 2de position λίγο πριν ξεκινήσει 
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η pirouette en dedans και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της στροφής, μπορούν να 

είναι κρατημένα από μια δυνατή τραβηγμένη και σταθερή πλάτη, στην 1ere ή στην 

3ème position.  

Το βήμα ολοκληρώνεται κλείνοντας τα πόδια μαζί σε μία 5ème position στο 

demi plié.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Τοποθέτηση του σώματος 

 

Η σωστή τοποθέτηση του σώματος είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να 

διδαχθεί και κατανοηθεί πλήρως από τους μαθητές.  

Όσο και αν η ικανότητα – δυνατότητα να έχουμε πάντοτε την σωστή 

τοποθέτηση στο σώμα μας και όσο και αν αυτό μοιάζει με κάτι απλό, στην 

πραγματικότητα είναι ίσως η πιο σπουδαία και πιο δύσκολη στιγμή τόσο για το 

δάσκαλο όσο και για το μαθητή. Το σωστό στήσιμο του σώματος, δηλαδή η σωστή 
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όρθια τοποθέτηση του μαθητή και στη συνέχεια το σωστό «χτίσιμο» της τεχνικής θα 

παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην μετέπειτα ικανότητα και εμφάνιση του.  

Τέλος δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι σε ένα καλοστημένο 

σώμα εφαρμόζεται σωστά και πιο εύκολα η τεχνική, η γραμμή της κίνησης είναι πιο 

ωραία αλλά και ότι προστατεύεται η υγεία του μαθητή.  

Ξέρουμε όμως ότι πολλά από τα παιδιά που προσέρχονται στις τάξεις μας 

έχουν διάφορα σωματικά προβλήματα τα οποία, χωρίς να είναι ασθένειες, με τη 

στενή έννοια του όρου, αποτελούν βασικά εμπόδια για την σωστή έναρξη της 

γύμνασης τους.  

Μερικά από αυτά τα προβλήματα είναι η πλατυποδία, οι πεσμένες καμάρες του 

πέλματος (πτώσεις στο μετατάρσιο), τα βλαισά  πόδια, η σκολίωση, η κύφωση κλπ, 

γι αυτό και είναι απαραίτητο, αν τα προβλήματα αυτά κάποιου παιδιού, δεν είναι σε 

έντονη ή παραμορφωτική μορφή (κατάσταση που χρειάζεται την παρέμβαση ειδικού 

γιατρού), να γίνει πριν από όλα μακρόχρονη προσπάθεια του δασκάλου για 

αποκατάσταση με τις ασκήσεις του μπαλέτου.  

Ο δάσκαλος ξεκινώντας να εφαρμόσει το σύστημα της τεχνικής μπαλέτου που 

έχει επιλέξει να διδάξει, πρέπει πριν από κάθε τι άλλο να μελετήσει την φυσική όρθια 

στάση του σώματος του μαθητή του και μόνο αν διαπιστώσει ότι ο άξονας του 

σώματος είναι κατακόρυφα ευθύς θα πρέπει να αρχίσει τις ασκήσεις. Λέμε άξονα την 

νοητή κάθετη – κατακόρυφη κεντρική γραμμή ισορροπίας – ισοσταθμίσεως του 

σώματος που ξεκινά από την κορυφή του κεφαλιού και καταλήγει ανάμεσα από τις 

δυο ενωμένες φτέρνες.  

Η όρθια αυτή στάση πρέπει παράλληλα να συνδυάζει: ισορροπία και ενέργεια. 

Αλλά η όρθια στάση του σώματος ενεργοποιείται από μια διαδοχή μυϊκών 

αντιθέσεων (ανταγωνιστές μύες) οι οποίοι εξασφαλίζουν τη στήριξη και την 

επιμήκυνση στα ακόλουθα επίπεδα: 

• Τα πόδια σαν στήριγμα – πέλματα πρέπει να εφάπτονται απολύτως στο 

πάτωμα  

• Η λεκάνη κρατημένη επάνω από τα ισχία με τους κοιλιακούς μύες 

τραβηγμένους προς τα επάνω και τον κόκκυγα ίσια προς τα κάτω, κρατώντας με 

αυτόν τον τρόπο την λεκάνη ίσια χωρίς να γέρνει προς τα εμπρός  

• Ο θώρακας χωρίς να προεξέχει και η σπονδυλική στήλη τεντωμένη – 

επιμηκυμένη   
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• Οι ωμοπλάτες ανοιχτές προς τα έξω κρατημένες πάνω από το θώρακα με 

τους ώμους κάτω και με τα χέρια ελεύθερα να κινηθούν  

• Το κεφάλι στηριγμένο ίσια και τα μάτια να βλέπουν ίσια μακριά  

• Η αναπνοή να γίνεται φυσική χωρίς ο θώρακας να ανεβοκατεβαίνει αλλά με 

τη χρήση του διαφράγματος και τα πλάγια των πλευρών.  

Στη συνέχεια με την άσκηση ο μαθητής αποκτά τη σωστή χρήση – 

εκμετάλλευση του μυϊκού του συστήματος, που θα του επιτρέψει όχι μόνο την 

καλύτερη αξιοποίηση του σώματος του, για να εξασφαλίσει την τεχνική, αλλά και την 

σωστή και ωραία κίνηση καθώς και την οικονομία δυνάμεων, στοιχείο βασικό για το 

χορό.  
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                                      Κανόνας της Ισορροπίας 

 

 

Ο κανόνας της ισορροπίας είναι μια σύνθεση στοιχείων όπως: 

Αντίθεση – αντίσταση των ανταγωνιστών μυών 

Αντίσταση στην βαρύτητα 

Μετατόπιση του κέντρου βάρους 

Εναλλαγή της ενέργειας στην κίνηση 

Αντίθεση γίνεται αυτόματα σε φυσική κατάσταση και χωρίς ιδιαίτερη σκέψη όταν 

περπατάμε – (αντίθεση χεριού ποδιού). Στο χορό όμως δεν περιοριζόμαστε μόνο σ´ 

αυτή την αντίθεση. 

Για τη σωστή στάση του σώματος έχουμε μια νοητή καθαρή γραμμή (τον άξονα) 

και το κέντρο βάρους (ένα σημείο επάνω στο νοητό άξονα) που με τις ασκήσεις 

πρέπει να μεταφέρεται ανάλογα με την κίνηση μας. 

Η κάθετη αυτή νοητή γραμμή μαζί με τις δυο οριζόντιες νοητές γραμμές (των 

ώμων και των ισχίων) κρατούν τους ώμους και τα ισχία παράλληλα και σχηματίζουν 

ένα νοητό τετράγωνο που περιλαμβάνει μέσα το θώρακα. Η νοητή καθαρή γραμμή 

μοιάζει να χωρίζει το σώμα σε δυο τμήματα (δεξιό και αριστερό) και δίνει την 

εντύπωση ότι αντιστέκεται το ένα ακόμα στο άλλο καθώς γίνεται η κίνηση. 

Αυτή η αντίθεση – αντίσταση πρέπει να υπάρχει ακόμα και όταν ο μαθητής 

χρησιμοποιεί το ίδιο χέρι με το ίδιο πόδι. 

Η αντίσταση αυτή που γίνεται χρησιμοποιώντας τους ανταγωνιστές μύες, είναι 

απαραίτητη για την ισορροπία του σώματος. 

Η σωστή μετατόπιση του κέντρου βάρους του σώματος σε κάθε κίνηση, είναι 

επίσης πολύ σημαντική γιατί ο μαθητής δεν είναι ένα ακίνητο σώμα με σταθερό 

κέντρο βάρους, αλλά ένα σώμα που κινείται συνεχώς και συνεπώς όσο πιο γρήγορα 

γίνεται αυτή η μεταφορά – μετατόπιση του κέντρου βάρους του σώματος, τόσο πιο 

εύκολη και αβίαστη θα φαίνεται η κίνηση του. 

Η μέσω εναλλαγής διατήρηση της ενέργειας, η χρησιμοποίηση της αντίστασης 

προς την βαρύτητα και η χρησιμοποίηση του πατώματος για ώθηση του σώματος 

προς κάθε σημείο του χώρου (εμπρός, πίσω, πλάγια και πάνω) δίνουν στον μαθητή 

την ευχέρεια να κινηθεί γρήγορα και σωστά. Όλα αυτά τα παραπάνω στοιχεία αλλά 

και ο συνδυασμός μεταξύ τους είναι εκείνα που συνθέτουν τον κανόνα της 

ισορροπίας. 
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