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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
1. ΤΙ ΕΝΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣ
Μουσική λέγεται αυτό που παράγει, τα εύηχα ηχητικά σύνολα, ένας μουσικός με το μουσικό του όργανο. Ο κατάλληλος συνδυασμός
ήχων, έτσι ώστε το όλο ηχητικό τους σύνολο να έχει μελωδία, ρυθμό
και αρμονία. Οι ήχοι με ρυθμό και αρμονία που βγαίνουν από ένα ή
περισσότερα μουσικά όργανα. Συνήθως η μουσική συνοδεύει το τραγούδι και το χορό. Μουσικός λέγεται αυτός που παίζει ένα μουσικό όργανο, άρα μουσική λέγεται αυτό που παράγει ο μουσικός με το μουσικό
του όργανο και ο μουσικός είναι και αυτός που δημιουργεί, παράγει τη
μουσική.
Η μουσική πήρε το όνομά της από τις εννέα Μούσες που συνόδευαν
το θεό Διόνυσο στην Αρχαία Ελλάδα. Σύμφωνα με τους ειδικούς ο όρος
μουσική στην αρχαία Ελλάδα εννοούσε την Ποίηση, το Μέλος και το
Χορό ως μια αδιάσπαστη ενότητα τεχνών η οποία καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στο Θέατρο, ενώ τη θεωρία της Μουσικής εξέφραζε ο κλάδος της
Αρμονικής. Ο διαχωρισμός αυτός υιοθετήθηκε και αναπτύχθηκε από το
δυτικοευρωπαϊκό πολιτισμό. Έτσι σήμερα η μουσική ως τέχνη έρχεται
να καλύψει την ανάγκη του ανθρώπου να εκφράσει με τους ήχους, τις
σκέψεις, τα συναισθήματα και τις ψυχικές του καταστάσεις.
Χορός, απ᾽ όπου και: χορεύω, χορευτής, χοροδιδάσκαλος κ.α., λέγονται οι ρυθμικές κινήσεις του σώματος και οι ρυθμικοί βηματισμοί ενός ή περισσοτέρων προσώπων που εκτελούνται με συνοδεία μουσικής
και τραγουδιού. Το σύνολο των ρυθμικών κινήσεων του σώματος (ποδιών, χεριών και ενίοτε και της κεφαλής ) ενός ή περισσοτέρων προσώπων με προκαθορισμένη τάξη, που είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με
ένα ρυθμό, που δίνεται από τη μουσική και το τραγούδι. Ο χορός είναι
μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και σύμφωνη με τη
μουσική.
ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
Ο χορός αποτελείται από 3 μέρη: Την κίνηση ή άλλως βήματα
άλματα (πήδοι) που γίνονται στο χορό, το μέλος, δηλαδή τη μουσική
του χορού, τη μελωδία και το λόγο, δηλαδή τα λόγια που λέγονται στο
τραγούδι.
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Ο χορός εκτελείται είτε από ένα μόνο πρόσωπο είτε, συνήθως,
από μια ομάδα προσώπων με σκοπό καταρχήν την τέρψη, απ΄όπου και
η μούσα του χορού λέγεται Τερψιχόρη, άρα τη ψυχική υγεία των χορευτών. Επιπλέον ο χορός, όπως θα δούμε πιο κάτω, προσφέρει και
σωματική υγεία, γιατί είναι και γυμναστική και μουσική
Ο χορός αποτελεί μια από τις κυριότερες εκφράσεις της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων και συνδέεται άμεσα µε την ιστορία, τον πολιτισμό και την εξέλιξη µιας κοινωνίας.
.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΧΟΡΟΣ
Η λέξη χορός, σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Νόμοι Β 654 α) παράγεται από τη λέξη χαρά > χορός, πρβ: «ωδαίς τε και ορχήσεσιν αλλήλοις συνείροντας, χορούς τε ω παρά το της χαράς έμφυτον όνομα (= και δίδοντας στους χορούς αυτό το
όνομα, που παράγεται φυσικά απο τη χαρά); (Πλάτων Νόμοι Β 654α).
Σωστότερα η λέξη χορός παράγεται με συμφυρμό από το θέμα των
λέξεων χέρι και χαίρω και κάτι όπως και τρέχω > τροχός, τρέπω >
τρόπος κ.α., αφού:
Α) Ο Αθήναιος αναφέρει ότι οι Λακεδαιμόνιοι έλεγαν τον πρώτο
χορό που δημιουργήθηκε, την Πυρρίχη, και με την ονομασία «χειρονομία», πρβ : «καλείται δε η Πυρρίχη και χειρονομία» ( Αθήναιος «Δειπνοσοφισταί» ΙΔ, 631α), χέρι – χέρι (με χειρονομίες) πιάνονται – άγονται οι χορευτές στο χορό.
Β) Χέρι – χέρι πιάνονται οι χορευτές, το χέρι δίνουμε όταν χαιρετούμε, με το χέρι κάνουμε νεύμα χαρά (χειρονομία) κ.α. Οι λέξεις χέρι,
χαίρω, χαρά, χορός έχουν κοινή ρίζα, η οποία σχετίζεται με το επιφώνημα χα…. χα…, χε…χε … > χαρά, χαίρω, χέρι, χορός…
Γ) Το βυζαντινό «Μέγα Ετυμολογικό» αναφερει, σχετικά με τις ονομασίες χορός και χορηγός: «Χορός, οίμαι παρά το χαίρειν ή εκ του χώρος,
από του περιέχοντος το περιεχώμενον ή χαίρω χαρός και χορός ή παρά το χειρ
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χερός, χορός». «Χορηγός παρά το χειρ, χερός και το άγω, γίνεται χερηγός και
τροπή του ε εις ο, χορηγός, ο δια χειρός άγων». («Μέγα Ετυμολογικό»).
Στον Όμηρο «χορός» λέγεται και ο τόπος όπου γινόταν η όρχηση, πρβ:
Ομ. Οδ. θ 260: «λείηναν δε χορόν, καλόν δ’ εύρυναν αγώνα» (ισοπέδωσαν [έκαναν λείο] το μέρος για το χορό [το χοροστάσι] και πλάτυναν καλά το χώρο).
Στη Σπάρτη χορός λεγόταν και η αγορά, γιατί εκεί οι νέοι συνήθιζαν να
χορεύουν τις γυμνοπαιδίες. Παυσανίας (Γ’, 11, 9): «Σπαρτιάταις δε επί της αγοράς Πυθαέως τέ εστιν Απόλλωνος και Αρτέμιδος και Λητούς αγάλματα· χορός δε
ούτος ο τόπος καλείται πας, ότι εν ταις γυμνοπαιδίαις.. οι έφηβοι χορούς ιστάσι
τωι Απόλλωνι»
OI ΛΕΞEIΣ ΧΟΡΟΣ, XΟΡΕΥΩ ΚΛΠ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ
Στη λατινική γλώσσα οι λέξεις μουσική, μουσικός, μούσα, χορόςκαι χορευτής λέγονται όπως στα ελληνικά: musica (μουσική), musicus (μουσικός), musa (μούσα), chorus (χορός), saltatio (χορεύω),
saltator (χορευτής)
Ο αρχαίος συγγραφέας Διονύσιο Αλικαρνασσέας στη «Ρωμαϊκή
Αρχαιολογία» (Livre/Λόγος 2 LXI, 2 - LXΧ, 3-5) αναφέρει ότι κατά τη
γνώμη του οι Ρωμαίοι πήραν το χορό από τους Έλληνες Κρήτες και γι
αυτό μερικές ονομασίες του χορού τους έκαναν εννοιολογική μετάφραση (μεθερμηνεία) στη γλώσσα τους, όπως η Ρωμαϊκή λέξη Salli =
Κούροι/Κουρήτες, saltus = πηδήματα, σάλτοι, τα βήματα χορού, saltator = ο χορευτής, επειδή κάνει σάλτους κ.α. salire = σαλεύω = κινούμαι, salire + altus > saltare =κινούμαι, κάνω σάλτους, βήματα χορού
κ.α.: << Και εἰσιν οι Σάλιοι κατά γουν την εμήν γνώμην Ελληνικώ μεθερμηνευθέντες ονόματι
Κουρήτες, ὑφ´ ημών μεν επί της ηλικίας ούτως ωνομασμένοι παρά τους κούρους, υπό δε Ρωμαίων
επί της συντόνου κινήσεως. Το γάρ εξάλλεσθαί τε και πηδάν σαλίρε ὑπ´ αυτών λέγεται. από δε
της αυτής αιτίας και τους άλλους άπαντας ορχηστάς, επει καν τούτοις πολύ το άλμα και σκίρτημα
ένεστι, παράγοντες από των σαλίων τούνομα σαλτάτωρας καλούσιν…» (Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Livre/Λόγος 2 LXΧ, 3-5).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Α) Ο χορός είναι γυμναστική και μουσική, άρα προσφέρει ό, τι
προσφέρουν η γυμναστική και ο χορός και αυτό που διαφοροποιεί το
χορό από το παιγνίδι και τη γυμναστική και γενικά απ’ όλες τις άλλες
κινήσεις είναι ο ρυθμός και η αρμονία.
Β) Κανένας λαός δεν είναι τόσο δεμένος με την ποίηση, το χορό
και τη μουσική , ήτοι τη ψυχαγωγία, την υγεία σώματος ψυχής, όσο ο
Ελληνικός. Γεννιέται, ζει και πεθαίνει μέσα α’ αυτά και δημιουργεί τα
όνειρά και τα έργα του χορεύοντας, τραγουδώντας και ακούγοντας μουσική. Γεννιέται; χορούς και τραγούδια. Ζει, εργάζεται, παντρεύεται
κ.λπ. ομοίως χορούς και τραγούδια. Αρρώστησε και έγινε καλά, πάλι
χορούς και τραγούδια. Προ αυτού οι αρχαίοι Έλληνες είχαν κάνει θεούς
για την υγεία της ψυχής, τη ψυχαγωγία, όπως τον Απόλλωνα για
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μουσική, τις Μούσες για την ποίηση, το τραγούδι κ.α., και τον Διόνυσο
για τη διασκέδαση. Οι άλλοι λαοί τότε τα θεωρούσαν όλα αυτά, από
λίγο έως πολύ, περιττά και ως εξ αυτού δεν ασχολούνταν. Μετά άρχισαν και αυτοί να ασχολούνται με αυτά εξίσου, όπως θα δούμε πιο κάτω
2. Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ, ΡΥΘΜΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ο χορός, που είναι μια τέχνη που τέρπει και ωφελεί, γιατί παρέχει
ότι η μουσική και η γυμναστική, είναι ελληνικό επιτήδευμα, το οποίο
επινοήθηκε μαζί με το ρυθμό, τη μουσική και τα (πρώτα) μουσικά όργανα στην Κρήτη και από εκεί μετά διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο.
Ειδικότερα ο χορός, ο ρυθμός, τα μουσικά όργανα και η μουσική,
σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, βλέπε ενδεικτικά: Διονύσιος
Αλικαρνασσέας («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Λόγος 2ος LXIΧ, 5 και Λόγος
7,72), Πλάτων (Νόμοι Ζ 795 – 797), Στράβων (10.5 ΙΙΙ 8 και 10 ΙV 16),
Διόδωρος Σικελιώτης (5.65), Πολυδεύκης Ιούλιος (Pollux «Ονομαστικό
Λεξικό») , Ευριπίδης («Βάκχαι» αντιστροφή β΄, στ. 120-134) κ.α., είναι
ελληνική επινόηση, την οποία είχαν βρει και διδάξει πρώτοι οι Κουρήτες στην Κρήτη με τον τρόπο που θα δούμε αμέσως πιο κάτω.
Οι Κουρήτες, απ΄όπου μετά και με σύντμηση βγήκε η ονομασία
Κ(ου)ρήτες > Κρήτες, στα αρχαία κείμενα λεγόταν αρχικά οι πρώτοι
κάτοικοι της Κρήτης, οι οποίοι ονομάστηκαν έτσι, λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, επειδή οι πρώτοι από αυτούς ήταν νέοι και νέες (κούροι και
κόρες, κοράσια) και ειδικότερα νεοσύλλεκτοί στρατιώτες, τους οποίους
είχε προσλάβει η μάνα του Δία, η Ρέα, προκειμένου να φρουρούν και
γενικά να επικουρούν τη ανατροφή του γιου της, του βρέφους Δία, στο
Δικταίο άντρο της Κρήτης. Θέλοντας, λέει, οι Κουρήτες από τη μια να
παίξουν με το Δία όταν ήταν βρέφος στο Δικταίο άντρο και από την
άλλη να σκεπάσουν με το ποδοβολητό και τις ιαχές τους τα κλάματά του
βρέφους Δία από το αυτί του παιδοκτόνου πατέρα του, γύρναγαν γύρω
από το μικρό Δία ένοπλοι και συνάμα κτυπώντας με τα ξίφη και τα δόρατά τους ο ένας την περικεφαλαία ή την ασπίδα του άλλου , κάνοντας
τάχα μου ότι διεξάγουν μάχη.
Ακολούθως ένας από τους Κουρήτες, ο Πύρριχος, μετέτρεψε κάποια από τα ρυθμικά βήματα-κινήσεις των Κουρητών σε χορό και ως εξ
αυτού ο πρώτος χορός που επινοήθηκε ονομάστηκε «Πυρρίχη» από το
όνομα του. Επίσης ένας άλλος από τους Κουρήτες, ο Τελεσίας, δημιούργησε ένα άλλο τέτοιο χορό που πήρε το όνομά του, η καλούμενη «τελεσιάς».
Οι Κουρήτες επινόησαν επίσης από τις κρούσεις των ασπίδων με
τα δόρατα και τα ξίφη το ρυθμό και τα πρώτα μουσικά όργανα, που
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ήταν τα κύμβαλα και τα τύμπανα, που σήμερα λέγονται ντραμς
(drums). Υπενθυμίζεται ότι το κύμβαλο είναι είδος κρουστού μουσικού
οργάνου που αποτελείται από δυο ορειχάλκινους κοίλους δίσκους ως
οι ασπίδες που έκρουαν οι Κουρήτες με τα δόρατα και τα ξίφη τους
κατά την ανατροφή του Δία και οποίοι παράγουν ήχο είτε όταν κρούονται μεταξύ τους είτε όταν τους χτυπάμε με άλλο αντικείμενο. Σήμερα υπάρχουν πολλές παραλλαγές κυμβάλων, όπως τα πιατίνια, το
κλαβικύμβαλο κ.α. Μερικοί συγχέουν τα κύμβαλα με τα κρόταλα ή
κρέμβαλα κ.α. Υπενθυμίζεται επίσης ότι τα κύμβαλα είναι ιδιόφωνα,
ενώ τα τύμπανα μεμβανόφωνα κρουστά και αρχικά τα τύμπανα χρησιμοποιούντα για την υπόδειξη του ρυθμού του βηματισμού στις παρελάσεις των στρατιωτών και μετά και στη μουσική.
Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους αρχαίους συγγραφείς, οι
εν λόγω ενόπλιοι χοροί συμπεριλήφθηκαν ως υποχρεωτική άσκηση
στους Κρήτες στρατιώτες προκειμένου έτσι να αποκτήσουν αντοχή,
αλλά και ευελιξία, ώστε να αποφεύγουν, λένε, τα ακόντια και τα βέλη
στον πόλεμο. Ο λόγος που λέγεται ότι οι πρώτοι χοροί ήταν ενόπλιοι.
Ακολούθως αφενός ο ρυθμός – μουσική και ο χορός διαδόθηκαν
από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, αρχικά στους Σπαρτιάτες, μετά στους
Ρωμαίους κ.α. και αφετέρου επινοήθηκαν και μη ενόπλιοι χοροί.
Επίσης ακολούθως, σύμφωνα πάντα με τους αρχαίου συγγραφείς,
η Μινωίδα (Κρητικιά) Αθηνά, η μετά θάνατο ανακηρυχθείσα θεά
και κόρη του Δία, βρήκε στην Κρήτη τον αυλό (το πρώτο μουσικό
πνευστό όργανο) και τη μουσική του, τον οποίο κατασκεύασε από καλάμι. Επίσης ο Κρητικός Απόλλωνας, ο μετά θάνατο ανακηρυχθείς
θεός και γιος του Δία, βρήκε στην Κρήτη τα καμπύλα έγχορδα
όργανα, αρχικά το τόξο και μετά από αυτό την κιθάρα (το πρώτο
έγχορδο μουσικό όργανο) με τη μουσική της. Η κιθάρα και το τόξο, ως
γνωστόν, γίνονται από χορδές) και ένα καμπύλο τόξο και γι αυτό οι
αρχαίοι τα δυο αυτά όργανα τα λέγανε καμπύλα έγχορδα όργανα. Επίσης λίγο μετά ο Κρητικός Ερμής, ο μετά θάνατο ανακηρυχθείς θεός
και γιος του Δία, βρήκε , ενώ βρισκόταν στην Αρκαδία, τη λύρα και
τη μουσική της. Δηλαδή βρήκε το έγχορδο μουσικό όργανο που γίνεται
με χορδές από βόδια και με αντηχείο από καύκαλο χελώνας και το οποίο
παίζεται με πλήκτρο.
(Περισσότερα βλέπε πιο κάτω:
«Εφευρέτης των πνευστών και των εγχόρδων μουσικών
οργάνων»).
Και το ότι ο χορός, αλλά και η μουσική, λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, είναι ελληνικό επιτήδευμα και δη Κρητικό ή ότι οι Κ(ου)ρήτες >
Κρήτες είναι οι αυτοί που βρήκαν και δίδαξαν πρώτοι το χορό κ.α. είναι
κάτι που προκύπτει και από το ότι:
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Α) Αφενός αρχαιότερη μαρτυρία που υπάρχει για το χορό είναι
αυτή του Ομήρου (Σ 590 – 605), όπου αναφέρεται ότι ο Ήφαιστος είχε
σχεδιάσει στο κάτω μέρος της ασπίδας του Αχιλλέα ένα χορό όμοιο μ’
εκείνο που κάποτε στην Κνωσό είχε συνθέσει ο Δαίδαλος στην καλλιπλόκαμο Αριάδνη, την κόρη του Μίνωα, και ο οποίος αποτύπωνε τα βήματα για να μπουν Αριάδνη και Θησέας στο Λαβύρινθο, και αφετέρου
οι λέξεις των Ρωμαίων Salli, Saltus, salire, Chorus κ.α. είναι εννοιολογική μετάφραση των ελληνικών λέξεων: Κούροι/Κουρήτες, πηδήματα
(βήματα χορού, πηδηκτοί χοροί), χορός, χορεύω… κ.α.
Β) Οι ελληνικές λέξεις: μουσική, χορός, χορογραφία, χορογράφος, χορωδία, όρχηση, ορχήστρα, κιθάρα λύρα, αυλός κ.λπ. είναι διεθνείς, παγκόσμιες, πρβ:
αγγλικά:
chorus/dance, choreography, chorographer, choral
group, choir, orchitic, orchestra, music, lyre, kithara diaulos…
γαλλικά: chouer, chorale, chorégraphie, orchisi, orchestre,
choeur, musique. kithara diaulos,….
γερμανικά: chor, choreografie, choreograf, chorédrame, chorist,
orchester/musikkapelle, music…..
Οι Κουρήτες ένοπλοι χορεύουν
γύρω από το Δία. Wilhelm Heinrich Roscher (1845-1923), Drei
Kureten, das Zeuskind umtanzend, Terracottarelief (nach
A/malid. I. XII (1840) Tav. d’agg.
K). Gemeinfrei.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς στη «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» (Λόγος 2, LXI, 2 - LXΧ, 3-5 και Λόγος 7,72) αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο
χορός είναι ελληνικό επιτήδευμα, τον οποίον είχαν βρει πρώτοι οι Κουρήτες στο «ιερόν άντρον» στο «Δικταίον όρος» της Κρήτης, όταν ανέτρεφαν εκεί το Δία. Αναφέρει επίσης ότι οι Ρωμαίοι πήραν το χορό από
τους Κουρήτες κ.α., κάτι που αποδεικνύεται αι από το ότι οι λέξεις των
Ρωμαίων Salli, Saltus, salire, Chorus κ.α. είναι εννοιολογική μετάφραση
των ελληνικών λέξεων: Κούροι/Κουρήτες, πηδήματα (βήματα χορού,
πηδηκτοί χοροί), χορός, χορεύω πρβ:
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«Ελληνικόν δ´ άρα και τούτ´ ην εν τοις πάνυ παλαιὸν επιτήδευμα, ενόπλιος όρχησις ἡ
καλουμένη πυρρίχη, ειτ´ Αθηνάς πρώτης επί Τιτάνων αφανισμώ χορεύειν και ορχείσθαι συν τοις
όπλοις ταπινίκια υπό χαράς αρξαμένης, είτε παλαίτερον έτι Κουρήτων αυτήν καταστησαμένων, ότε τον Δία τιθηνούμενοι θέλγειν εβούλοντο κτύπῳ τε όπλων και κινήσει μελών
ενρύθμῳ καθάπερ ο μύθος έχει. Δηλοί δε και τούτου την αρχαιότητα ως επιχωρίου τοις Έλλησιν
Όμηρος πολλαχή μεν και άλλη, μάλιστα δ´ εν ασπίδος κατασκευή, ήν Αχιλλεί δωρήσασθαί φησιν
Ήφαιστον. Υποθέμενος γάρ εν αυτή δύο πόλεις την μεν ειρήνη κοσμουμένην, την δε πολέμῳ
κακοπαθούσαν, εν η την αμείνω καθίστησι τύχην εορτάς ποιών και γάμους και θαλίας ώσπερ
εικος και ταύτα λέγει· Κούροι δ´ ορχηστήρες εδίνεον· εν δ´ άρα τοίσιν Αυλοί φόρμιγγές τε βοήν
έχον· αι δε γυναίκες Ιστάμεναι θαύμαζον επί προθύροισιν εκάστη. Καὶ αύθις έτερον εν αατή
λέγων διακεκοσμήσθαι Κρητικὸν ηιθέων τε και παρθένων χορὸν ώδε είρηκεν· Εν δε χορὸν
ποίκιλλε περικλυτός αμφιγυήεις, Τω ίκελον οίόν ποτ´ ενί Κνωσσώ ευρείῃ Δαίδαλος ήσκησεν
καλλιπλοκάμῳ Αριάδνη… .(Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Λογος 7,72)
«Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαίνουσιν εκ τῶν Ελληνικών παραδειγμάτων
ζηλωτὴν γενόμενον της τε Μίνω του Κρητὸς καὶ τῆς Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας· ων ὁ
μεν ομιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω τραφήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνὸν όντα, κατέβαινεν εις το ιερὸν άντρον και τους
νόμους εκεί συντιθεὶς εκόμιζεν, ους απέφαινε παρά του Διός λαμβάνειν· ο δε Λυκούργος εις Δελφούς αφικνούμενος υπό του Απόλλωνος έφη διδάσκεσθαι την νομοθεσίαν
……………………………. Παρέζωσται δ´ έκαστος αυτών ξίφος και τη μεν δεξιά χειρὶ λόγχην ἢ
ῥάβδον ἤ τι τοιούθ´ έτερον κρατεί, τη δ´ ευωνύμῳ κατέχει πέλτην Θρᾳκίαν· ἡ δ´ εστί ῥομβοειδεί
θυρεώ στενωτέρας έχοντι τας λαγόνας εμφερής, οίας λέγονται φέρειν οι τα Κουρήτων παρ´ Έλλησιν ἐπιτελούντες ιερά. Και εἰσιν οι Σάλιοι κατά γουν την εμήν γνώμην Ελληνικώ μεθερμηνευθέντες ονόματι Κουρήτες, ὑφ´ ημών μεν επί της ηλικίας ούτως ωνομασμένοι παρά τους κούρους,
υπό δε Ρωμαίων επί της συντόνου κινήσεως. Το γάρ εξάλλεσθαί τε και πηδάν σαλίρε ὑπ´ αυτών
λέγεται. από δε της αυτής αιτίας και τους άλλους άπαντας ορχηστάς, επει καν τούτοις πολύ το
άλμα και σκίρτημα ένεστι, παράγοντες από των σαλίων τούνομα σαλτάτωρας καλούσιν. Κινούνται
(οι Ρωμαίοι χορευτές) γαρ προς αυλὸν εν ρυθμώ τας ενοπλίους κινήσεις τοτὲ μεν ομού, τότε δε
παραλλὰξ και πατρίους τινὰς ύμνους άδουσιν άμα ταις χορείαις. χορείαν δε και κίνησιν ενόπλιον
και τον εν ταις ασπίσιν ἀποτελούμενον υπό των εγχειριδίων ψόφον, ει τι δει τοις αρχαίοις τεκμηριούσθαι λόγοις, Κουρήτες ήσαν οι πρώτοι καταστησάμενοι. Τον δε περί αυτών μύθον ουέὲν
δέομαι προς εἰδότας ὀλίγου δειν πάντας γράφειν» (Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Livre/Λόγος 2 LXI, 2 - LXΧ, 3-5).
2) Ο Ευριπίδης ( «Βακχαι» Πάροδος, αντιστροφή β΄, στ. 120134) αναφέρει ότι ο Δίας γεννήθηκε σε άντρο της Κρήτη και εκεί οι
Κουρήτες και οι Κορυβαντες τον «άρπαξαν και τό 'σμιξαν με τους χορούς τους», πρβ: «Ώ των Κουρητών κατοικία, της Κρήτης θεοτικά βουνά, σεις
που το Δία γεννήσατε ! Μες στις σπηλιές σας τούτο εδώ το τσέρκι με το τανυστό
τουμπανοπέτσι μιά φορά μου βρήκαν οι Κορύβαντες,πού 'χουν τα κράνη τρίκορφα·και μπλέξανε το βρόντο του, μες στη βακχεία τους τη σφοδρή, με τη γλυκόλαλη πνοή απ' τους αυλούς τους φρυγικούς, και μες στα χέρια τό 'βαλαν της
Ρέας της μάνας να βαρεί με των βακχών τα ευάν ευοί κ' οι μανιασμένοι οι Σάτυροι
της θεάς μητέρας το άρπαξαν και τό 'σμιξαν με τους χορούς τους ταχτικούς στα
Δίχρονα που κάνει ο Διόνυσος χαρά. (ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΒΑΚΧΑΙ, Πάροδος, αντιστροφή
β΄, στ. 120-134 Μετάφραση Παντελή Πρεβελάκη)
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3) Ο Στράβωνας αναφέρει επακριβώς ότι ο Κουρήτης της Κρήτης
Πύρριχος βρήκε το χορό Πυρρίχη και ο Κουρήτης Τελέσιος το χορό
Τελεσιάς και επίσης ότι οι Λακεδαιμόνιοι διδάχτηκαν το χορό, το ρυθμό
και τους παιάνες από τον Κρητικό Κουρήτη Πύρριχο», πρβ:.
«Να ασκούν (οι νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο
χορό, που βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα ονομάστηκε Πυρρίχη από το όνομα αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν ήταν
άσχετο με πράξη χρήσιμη στον πόλεμο. Επίσης στα τραγούδια τους χρησιμοποιούν κρητικούς ρυθμούς που είναι πολύ γρήγοροι και τους βρήκε ο Θάλης. Ορίστηκε επίσης να φοράνε στρατιωτικά ρούχα και υποδήματα. Τα όπλα εξάλλου
θεωρούνται τα καλύτερα δώρα». (Στράβων 10 ΙV 16).
«Η δε ενόπλιος όρχησις στρατιωτική, και η πυρρίχη δηλοί και ο Πύρριχος,
ον φασιν ευρετήν είναι της τοιαύτης ασκήσεως των νέων και τα στρατιωτικά»
(Στραβων, 10.5 ΙΙΙ 8).
«Τον χορό που συνιθίζουν στη Λακεδαίμονα, τους ρυθμούς, τους παιάνες
που τραγουδάνε σύμφωνα με τους κανονισμούς τους, καθώς και πολλά ακόμη
έθιμά τους τα λενε οι ίδιοι Κρητικά, ωσαν να έρχονται από εκεί…». (Στράβων Ι,
IV, 18 C 471)
«Στην Κρήτη δεν υπήρχαν μόνο αυτά αλλά και τελετουργίες για το Δία με
οργιαστική λατρεία και με διακόνους, ωσάν αυτούς που βρίσκονται στην υπηρεσία του Διονύσου, δηλαδή Σάτυροι. Τους έλεγαν Κουρήτες και ήταν νέοι άνθρωποι που απέδιδαν ένοπλη κίνηση με χορευτικό βήμα, παρασταίνοντας τον μύθο
της γέννησης του Δία, όπου παίζουν τον Κρόνο που συνήθιζε να καταπίνει τα
παιδιά του, μόλις γεννιούνταν, και τη Ρέα να παλεύει να κρύψει τους πόνους της
γέννας, να γεννάει το παιδί και να το κρύβει προσπαθώντας να γλιτώσει τη ζωή
του με κάθε τρόπο. Λένε ότι γι αυτό πήρε βοηθούς τους Κουρήτες, που με τα
τύμπανα και με παρόμοιους ήχους, με ένοπλο χορό και θόρυβο περιστοίχιζαν τη θεά και τρόμαξαν τον Κρόνο, ώστε να πάρουν το παιδί. Κουρήτες,
λοιπόν, ονομάστηκαν, είτε επειδή ήταν νέοι , δηλαδή «κούροι», και πρόσφεραν αυτήν την υπηρεσία είτε επειδή «φρόντισαν τη νιότη» του Δία. Υπάρχουν και οι δυο εκδοχές.». (ώσθ’ οι Κουρήτες ήτοι δια το νεοι και κόροι όντες
υπουργείν ή δια το κουροτροφείν τον Δία (λεγεται γαρ αμφοτέρως). ( Στράβων
10.ΙΙΙ,11 C 469, μετάφραση Εκδόσεις «Κάκτος»).
4) Ο Παυσανίας αναφέρει επακριβώς ότι στη Λακεδαίμονα υπήρχε
η πόλη Πύρριχος, που πήρε το όνομα αυτό από το ότι ιδρύθηκε είτε
από τον Πύρριχον των καλλούμενων Κουρητών είτε από το γιο του Αχιλλέα, τον (Νεοπτόλεμο, τον καλούμενο) Πύρρο: «Πύρριχος εν μεσογαίᾳ.
το δε όνομα τη πόλει γενέσθαι φασὶν από Πύρρου του Αχιλλέως, οι δε είναι θεόν
Πύρριχον των καλουμένων Κουρήτων….». (Παυσανίας, Λακωνικά 25, 1-3). Σημειώνεται ότι άλλος χορός ήταν η Πυρρίχη = ο πρώτος χορός που επινοήθηκε από τον Κουρήτη Πύρριχο και άλλο Πυρρήχιος χορός = άλλος
νεότερος χορός, τον οποίο επινόησε ο γιος του Αχιλλέα, ο Νεοπτόλεμος
ο πυρός (= ο ξανθός, ως η φωτιά), καθώς λέει ο Λουκιανός στο «Περί
ορχήσεως». (Περισσότερα βλέπε «Πυρρίχιος χορός»)
5) Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5.65 κ.α.) αναφέρει ότι οι Κουρήτες
ήσαν οι πρώτοι που εισηγήθηκαν τη συναναστροφή, τη συμβίωση και
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ευταξία μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ήταν και οι πρώτοι που ανακάλυψαν επίσης τα ξίφη, τα κράνη και τους πολεμικούς χορούς τους χορούς
, άρα οι Κρήτες είναι αυτοί που έθεσαν τα θεμέλια του πολιτισμού, πρβ:
«Μετά τους Ιδαίους Δακτύλους έγιναν οι Κουρήτες, … Καθώς διακρινόταν για τη
σύνεσή τους, έδειξαν στους ανθρώπους πολλά χρήσιμα πράγματα, διότι πρώτοι
αυτοί συγκέντρωσαν τα πρόβατα σε κοπάδια, εξημέρωσαν τα υπόλοιπα είδη
ζώων, ανακάλυψαν τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν την τέχνη του κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων, αλλά
ήταν και οι πρώτοι που δίδαξαν την ομόνοια και κάποια ευταξία στην κοινωνική ζωή. Ανακάλυψαν επίσης τα ξίφη, τα κράνη και τους πολεμικούς χορούς. Λένε πως σ’ αυτούς παρέδωσε το Δία η Ρέα, κρυφά από τον πατέρα του
Κρόνο, και κείνοι τον πήραν και τον ανέθρεψαν…... (Διόδωρος Σικελιώτης 5,65,
μετάφραση Εκδόσεις «Κάκτος»)
6) Ο ρήτορας, συγγραφέας και φιλόσοφος Δίων ο Χρυσόστομος (40 – 120 μ.Χ.), αναφέρει ότι η ενόπλιος όρχηση ονομαζόταν «κουριτική» και ήταν επιχώρια των Κρητών: «Μηριόνη, τάχα κέν σε καὶ ορχηστήν περ
εόντα / έγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, ει ς΄ έβαλόν περ./ ἢ σὺ οίει άλλην τινὰ {λέγειν} επίστασθαι τον του Μόλου υιόν,/ ἀριθμούμενον εν τοις αρίστοις των Αχαιών, ἢ την ενόπλιον, την Κουρητικήν, ήπερ ην ἐπιχώριος τοις Κρησίν, την οξείαν και ελαφρὰν κίνησιν / προς το διακλίναι και
φυλάξασθαι ρᾳδίως το βέλος» (Δίωνος του Χρυσόστομου Λόγοι, «Περί βασιλείας», ΙΙ Β, 60-61,
Dio Chrysostom, Orationes J. de Arnim, Ed.)
7) Ο Ιούλιος Πολυδευκης (γραμματικός και λεξικογράφος του 2ου
αι. μ.Χ., γνωστός ως Pollux) αναφέρει ότι δυο είναι οι ενόπλιοι χοροί,
η Πυρρίχη και η Τελεσιάς και αυτούς τους οργάνωσαν δυο επώνυμοι
Κρήτες ορχηστές, ο Πυρρίχος και ο Τελεσίος, πρβ: «Είδη δε ορχημάτων,
εμμέλεια, τραγική, κόρδακες, κωμικοί, σικιννίς, σατυρική. Ενόπλιοι ορχήσεις,
πυρρίχη τε, καὶ τελεσίας, ἐπώνυμοι δύο Κρητών ορχηστών, Πυρρίχου τε καὶ Τελεσίου. εκαλεῖτο δε τι και ξιφισμός, και ποδισμός, και διαρρικνούσθαι, όπερ ην το
την οσφὺν φορτικώς περιάγειν. Ην δε και κώμος ειδος ορχήσεως. Και τετράκωμος, Ηρακλέους ιερά, και πολεμική. Ην δε και κωμαστική, μάχην και πληγάς έχουσα…..(Pollux = Πολυδεύκης Ιούλιος «Ονομαστικό Λεξικό»)
8) Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (Φυσική Ιστορία 7. 204). αναφέρουν
ότι οι Κουρήτες της Κρήτης Πύρριχος και Τελεσίας βρήκαν τους πρώτους χορούς που ήταν ενόπλιοι:
«Ενόπλιοι ορχήσεις, πυρρίχη τε, και τελεσίας, επώνυμοι δύο Κρητών ορχηστών, Πυρρίχου τε και Τελεσίου. εκαλείτο δε τι και ξιφισμός, και ποδισμός, και
διαρρικνούσθαι, όπερ ην το την οσφύν φορτικώς περιάγειν. Ην δε και κώμος ειδος ορχήσεως. …..(Pollux = Πολυδεύκης Ιούλιος «Ονομαστικό Λεξικό»)
«Οι Κουρήτες δίδαξαν τον ένοπλο χορό Πυρρίχιο, στην Κρήτη» (Πλίνιος ο
Πρεσβύτερος, Φυσική Ιστορία 7. 204).
9) Ο Παυσανίας αναφέρετέ ότι στη Λακεδαίμονα υπήρχε η πόλη
Πύρριχος, που πήρε το όνομα αυτό από το ότι ιδρύθηκε είτε από τον
Πύρριχον των καλλούμενων Κουρητών είτε από το γιο του Αχιλλέα, τον
(Νεοπτόλεμο, τον καλούμενο) Πύρρο: «Πύρριχος εν μεσογαίᾳ. το δε
όνομα τη πόλει γενέσθαι φασὶν από Πύρρου του Αχιλλέως, οι δε είναι
θεόν Πύρριχον των καλουμένων Κουρήτων….». (Παυσανίας, Λακωνικά
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25, 1-3). Σημειώνεται ότι άλλος χορός ήταν η Πυρρίχη = ο πρώτος χορός που επινοήθηκε από τον Κουρήτη Πύρριχο και άλλο Πυρρήχιος
χορός = άλλος νεότερος χορός, τον οποίο επινόησε ο γιος του Αχιλλέα,
ο Νεοπτόλεμος ο πυρός (= ο ξανθός, ως η φωτιά), καθώς λέει ο Λουκιανός στο «Περί ορχήσεως». (Περισσότερα βλέπε «Πυρρίχιος χορός»)
10) Ο Ολλανδός περιηγητής-κατάσκοπος Dapper Olfert (16361689) στο βιβλίο «Description exacte des isles de l'Archipel» 1688 (που
μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1705 από το Βερνάρδο Μανουήλ με τον
τίτλο «Ακριβής περιγραφή της Κρήτης» του Α.Ο. Δάπερ), σχετικά με το
χορό και τους Κρήτες, αναφέρει τα εξής:<< Όρχησις Πυρρίχη: Εγυμνάζοντο δε (οι
Κρήτες) εκ νεαράς των ηλικίας ου μόνο την τοξευτικήν, αλλά και κάποιον χορόν, τον οποίον εχόρευον συγκρούοντες τα όπλα των προς αλλήλους, ως να ερρίθμιζον με τούτο τα βήματά των. Εκαλείτο δ’ ο χορός ούτος Πυρρίχη όρχησις, της οποίας νομίζουσι ότι ούτοι αυτοί εστάθησαν οι
εφευρεταί, καθώς αναφερουσιν ο Διόδωρος, Διονύσιος ο Αλικαρνασεύς και ο Πλίνιος: «Ασκείν δε
και τοξική και ενόπλω ορχήσαι, ην καταδίξαι Κουρήτα πρωτον, ύστερον δε συνταξαντα και την
κληθήσαν υπ αυτού Πυρρίχην» (Στραβ.) …. Οι Ιδαίοι Δάκτυλοι εδίδαξαν πρωτοι εις τους ανθρώπους την χρήση του πυρός, καθώς και την φύσιν του χαλκού και του σιδήρου, και τον τρόπο του
να τα εργάζονται. Ούτω μαρτυρεί και ο Στράβων, ότι αυτοί πρώτοι εργάσθηκαν τον σίδηρον και
εδίδαξαν το να εκτείνωσι με τα σφυρία. Ομοίως και ο Πλίνιος διηγείται κατά τον Ησίοδον, ότι
πρώτοι ούτοι εδίδαξεν εις τους ανθρώπους την γνώσιν του Σιδήρου και τον τρόπον να τον μεταχειρίζονται. …….. Μετά τούτο οι Κουρήτες, επινοήσαντες τον τρόπον του φυλλάτειν και τρέφει τα
ποίμνια….. Εγυμνάζοντο πολύ εις την θηρευτικήν και εις την τοξευτικήν, των οποίων ήσαν οι εφευρέται., ομοίως και των βελών. Εισήγαγον εις τον κόσμον τας κοινάς συνελεύσεις και τα συμπόσια, και εφεύρον τας σπάθας και τας μαχαίρας, τας περικεφαλαίας και τα περικαλύμματα της
κεφαλής, και την Πυρρίχην όρχησιν, την οποία χορεύουσιν και την σήμερον με γυμνά σπαθια…….
Τέλος ο Διόδωρος αναφέρει ότι οι Δάκτυλοι εφεύρον την Μουσικήν. Ούτοι ιδιοποιούνται ομοίως
την εφεύρεσιν των χαρακτήρων και των γραμμάτων, τα οποία ωνόμασαν Φοινίκεια, επειδή το
πάλαι τα έγραφον επάνω εις τα φύλλα της Φοινίκης.>> («Ακριβής περιγραφή της Κρήτης», μεταφρασθείσα από την Φλαμανδικήν εις την Γαλλικήν Διάλεκτον κατά το 1705 παρα του Δ.Ο Δαπερ
Μ.Δ. και μεταφρασθείσα στην Ελληνικήν παρά του Μ. Βεναρδου του Κρητός»)
Β. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ
Δικταίο Άντρο λέγεται το σπήλαιο στο όρος Δίκτη της Κρήτης,
βρίσκεται άνωθεν του σημερινού χωριού Ψυχρό στο Οροπέδιο Λασιθίου Κρήτης, όπου σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς:
1. Η Θεά Ρέα γέννησε το θεό Δία και επίσης τον άφησε εκεί για ασφάλεια
και για ανατροφή στους Δικταίους Κουρήτες.
2. Ο Κουρήτης Πύρριχος βρήκε τον πρώτο χορό που φέρει το όνομά του,
την Πυρρίχη και επίσης ο Κουρήτης Τελέσιος το χορό Τελεσία.
3. Ο Δίας συνευρέθηκε ερωτικά με την πριγκίπισσα Ευρώπη, καρπός των
οποίων ήταν ο Μίνωας.
4. Η νύμφη Αγχιάλη γέννησε τους Ιδαίους Δακτύλους.
5. Ο Μίνωας πήρε τις θείες εντολές από τον πατέρα του Δία και τις έκανε
νόμους των ανθρώπων
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6. Η θέμις και οι Μοίρες μεταμόρφωσαν τους ασεβείς ανθρώπους που παραβίασαν το άβατο του Δικταίου Άντρου σε πουλιά οιωνούς: σε γλαύκες, σε κούκους κ.λπ..
7. Κατοικούσαν οι Άρπυες, τα τέρατα με φτερά και κεφάλι γυναίκας.
8. Αποκοιμήθηκε για πάρα πολλά έτη (κάπου 57) ο κρητικός σοφός και
μάντης (προφήτης) Επιμενίδης,

ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ, ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΜ
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
«Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα παραγίνεται μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον Δία εγκυμονούσα ετύγχανε, γεννά δε εν τω άντρω της Δίκτης Δία και τούτον μεν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε και ταις Μελισσέως παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα έτρεφον
τω της Αμαλθείας γάλακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω το βρέφος φυλάσσοντες τοις δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παιδός φωνής ο Κρόνος ακούση.Ρέα δε λίθον
σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα». (Απολλόδωρος Α, 1, 6 7).
«Ο Βελών (Pierre Belon , γάλλος φυσιοδίφης, που επισκέφθηκε την Κρήτη
το 1548), περιηγηθείς την Κρήτη εν έτει 1550, είδε τους Σφακιώτας φέροντας έτι
τόξα, φαρέτρας και βέλη. Νυν φέρουσι ταύτα μόνον εν εορταίς, ότε ένοπλοι και
περιβεβλημένοι την παλαιάν ενδυμασία των χορεύουσι την Πυρρίχη, ως περιγράφουσι οι παλαιοί τον πολεμικόν χορόν. Τον χορόν τούτον χορεύουσι μέχρι σήμερον ένοπλοι πανταχού της Κρήτης, καλούντες αυτόν πηδηκτόν ή σούσταν, εν
Ηρακλείω δε Μαλεβυζιώτικον, διότι εν Μαλεβυζίω ιδίως εν των ανατολικών επαρχιών χορεύουσιν αυτόν κανονικώτατα. Ανάγεται δε η αρχή του εις τους μυθικούς
χρόνους. Κατά την μυθολογίαν ότε η Ρέα έτικτεν εντός σπηλαίου επι της Δίκτης
τον Δία οι Κουρήτες εχόρευον περί το σπήλαιον κρούοντες τα όπλα των , ίνα δια
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θορύβου τούτου αποκρύψωσι τας κραυγάς της τεκτούσης, και κατόπιν τους
κλαυθμυρισμούς του βρέφους από του Κρόνου όστις είχε την συνήθεια να κατατρώγη τα τέκνα του, και ούτως εσώθη ο Ζευς. (Ιωσήφ Χατζιδάκης «Περιήγησις εις Κρήτη», Ερμούπολις 1881. Ο Ιωσήφ Χατζηδάκης, Έφορος Αρχαιοτήτων Κρητικής Πολιτείας (1698-1912).
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο:
«Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ»
Α. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)
Ρωμαϊκό ανάγλυφο (Γλυπτοθήκη Ny
Carlsberg) με τους Κουρήτες να κρούουν
τις ασπίδες με τα ξίφη τους και τη Ρέα να
νανουρίζει το Δία στο Δικταίο άντρο.
«Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα παραγίνεται μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον Δία εγκυμονούσα ετύγχανε, γεννά δε εν τω άντρω
της Δίκτης Δία και τούτον μεν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε και ταις Μελισσέως
παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και Ίδῃ.αύται
μεν ουν τον παίδα έτρεφον τω της Αμαλθείας γάλακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν
τω άντρω το βρέφος φυλάσσοντες τοις δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της
του παιδός φωνής ο Κρόνος ακούση.Ρέα
δε λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω
καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα».
(Απολλόδωρος Α, 1, 6 - 7)

3. ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥΣ
Ο ρυθμός, ο χορός και τα πρώτα μουσικά όργανα, όπως είδαμε
πιο πριν. εφευρέθηκαν στην Κρήτη από τους Κουρήτες, Ακολούθως,
όπως θα δούμε να λένε πιο κάτω οι αρχαίοι συγγραφείς επινοήθηκαν
στην Κρήτη αφενός ο αυλός, το πρώτο από τα πνευστά μουσικά όργανο
και αφετέρου η κιθάρα και η λύρα, τα πρώτα από τα χορδόφωνα μουσικά όργανα.
Ο Διόδωρος Σικελιώτης (3, 59) καταγράφοντας το τι λένε οι μύθοι
των Φρυγών και των Ατλάντιων , σχετικά με τους Θεούς και τα έργα
τους, και βλέποντας ότι πολλά από αυτά που λένε οι μύθοι αυτοί δεν
είναι πραγματικότητα, όπως π.χ. ότι «ο Ερμής βρήκε την κιθάρα, όμως
ο Απόλλωνας ήταν αυτός που έπαιξε σωστά» κ.α., συμπληρώνει-διευκρινίζει ότι οι Κρήτες δε συμφωνούν με όσα λένε οι μύθοι των Φρυγών
και των Ατλάντιων (βλέπε Διόδωρος 3.61,3) και η αλήθεια γι αυτούς
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είναι αυτή που θα αναφέρει εκεί που θα γράψει σχετικά με αυτούς. Και
αυτό το κάνει στο πέμπτο του βιβλίο και εκεί (βλέπε Διόδωρος Σικελιώτης 5, 64- 77) αναφέρει ότι οι Κρήτες λένε και φέρνοντας γι αυτό
επιχειρήματα πως:
1) Οι περισσότεροι από τους θεούς: Δίας, Απόλλων, Ερμής, Αθηνά κ.λπ. γεννήθηκαν στην Κρήτη και επειδή πήγαν και σε πολλά άλλα
μέρη κάνοντας αγαθοεργίες μετά τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους, θεωρήθηκαν ως οι πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου (δηλ. ανακηρύχτηκαν μετά θάνατο θεοί, κάτι ως ο Χριστός και οι Άγιοι σήμερα). Έτσι
από τους τόπους και τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος που
πήγαιναν ο Απόλλωνας π.χ. ονομάστηκε Λύκιος, Πύθιος και η Άρτεμη
Εφεσία, Περσία…. παρόλο που και οι δυο είχαν γεννηθεί στην Κρήτη(
βλέπε Διόδωρος 5.77,3-8), πρβ: «των γαρ θεών φασι τους πλείστους
εν της Κρήτης ορμηθεντας επιέναι πολλά μέρη της οικουμένης, ευεργετούντας …. Το μεν (Απόλλωνα) Δηλιον και Λυκιον και Πύθιον ονομαζεσθαι, την δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρησίαν, ετι δε Ταυροπόλον και Περσίαν, αμφοτέρων εν Κρήτη γεγενημένων…» ( Διόδωρος 5.77).
«….Για τους θεούς, λοιπόν, που ισχυρίζονται (οι Κρήτες) πως γεννήθηκαν στον τόπο
τους, αυτοί είναι οι μύθοι που διηγούνται οι Κρήτες. Δηλώνουν, επίσης, ότι οι θυσίες, οι τιμές και
οι τελετές των μυστηρίων από την Κρήτη παραδόθηκαν στους άλλους ανθρώπους και ως αδιάσειστο, όπως νομίζουν, τεκμήριο αναφέρουν το εξής. Η τελετή που ακολουθείται από τους Αθηναίους στην Ελευσίνα, που είναι σχεδόν η πιο φημισμένη απ' όλες, εκείνη που γίνεται στη Σαμοθράκη κι εκείνη που γίνεται στη Θράκη από τους Κίκονες, απ' όπου είναι ο Ορφέας που τη δίδαξε,
όλες παραδίδονται ως μυστήριο, ενώ στην Κνωσό της Κρήτης είναι έθιμο από την αρχαία εποχή
τούτες οι τελετές να παραδίδονται φανερά σε όλους και εκείνα που στους άλλους παραδίδονται
ως απόρρητα ετούτοι δεν τα κρύβουν από κανέναν που επιθυμεί να τα γνωρίσει. Γιατί οι περισσότεροι θεοί, λένε, κίνησαν από την Κρήτη να επισκεφτούν πολλά μέρη της οικουμένης, για να
ευεργετήσουν τα γένη των ανθρώπων και να μεταδώσουν σε όλους τα οφέλη από τις ανακαλύψεις
τους. Η Δήμητρα, για παράδειγμα, πέρασε στην Αττική, από εκεί τράβηξε για τη Σικελία και μετά
στην Αίγυπτο και σ' εκείνους τους τόπους κυρίως, επειδή παρέδωσε τον καρπό του σταριού και
δίδαξε τη σπορά του, δέχτηκε μεγάλες τιμές από τους ευεργετημένους. Το ίδιο και η Αφροδίτη στη
Σικελία περνούσε τον καιρό της στον 'Ερυκα, από τα νησιά στα Κύθηρα και στην Πάφο της Κύπρου και στην Ασία στην περιοχή της Συρίας· επειδή φανερώθηκε η θεά και έμενε περισσότερο
στη χώρα τους, οι ντόπιοι την ιδιοποιήθηκαν αποκαλώντας την Αφροδίτη Ερυκίνη, Κυθέρεια και
Παφία, καθώς επίσης και Συρία. Με τον ίδιο τρόπο, ο Απόλλωνας φανερώθηκε περισσότερο καιρό
στη Δήλο, στη Λυκία και στους Δελφούς, και η Αρτεμη στην 'Εφεσο και στον Πόντο, αλλά και στην
Περσία και στην Κρήτη1 έτσι από τους τόπους ή τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος, ο
Απόλλωνας ονομάστηκε Δήλιος, Λύκιος και Πύθιος και η Αρτεμη Εφεσία, Κρησία, καθώς
και Ταυροπόλος και Περσία, παρ' όλο που και οι δυο είχαν γεννηθεί στην Κρήτη» (Διόδωρος
Σικελιώτης 5 77) .
2) Η Ρέα γέννησε το Δία στην Κρήτη και στη συνέχεια τον άφησε
εκεί για να τον αναθρέψουν οι Κουρήτες και γι αυτό, όταν αυτός ανδρώθηκε, έκτισε μια πόλη στο όρος Δίκτη, όπου ακριβώς ο μύθος λέει
ότι γεννήθηκε: «ανδρωθέντα δ’ αυτόν (ο Δίας) φασί πρώτον πόλιν
κτίσαι περί την Δίκτα, όπου και τη γένεσιν αυτού μυθολογούσι»
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(Διόδωρος 5.72) και αφετερου ότι παιδιά του Δία από τις διάφορες θεές
ήταν η Αθηνά, οι Μούσες, ο Απόλλωνας, ο Ερμής κ.α. και στο καθένα
από αυτά ο Δίας τους μετέδωσε τη γνώση των πραγμάτων που ο ίδιος
είχε ανακαλύψει και τελειοποιήσει και τους απένειμε την τιμή της ανακάλυψης.
3) Ο Απόλλωνα βρήκε την κιθάρα με τη μουσική της και καθώς
βρήκε και το τόξο , δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία
για την οποία οι Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο
ονομάστηκε Κρητικό:
«Τον Απόλλωνα (οι Κρήτες) δε της κιθάρας ευρετήν αναγορεύουσι και της
κατ αυτην μουσικής…….ευρετήν δε και του τόξου γενόμενον διδαξαι τους εγχωρίους …. …» ( Διόδωρος 5.74-77). Μτφ: << ….Τον Απόλλωνα αναγορεύουν (οι Κρήτες)
εφευρέτη της Κιθάρας και της μουσικής της («Απόλλωνα δε της κιθάρας ευρετήν αναγορευουσι
και της κατά αυτής μουσικής») · εισήγαγε επίσης τη γνώση της ιατρικής που γίνεται μέσω της
μαντικής τέχνης, που παλιά μ' αυτή θεραπεύονταν όσοι αρρώσταιναν- καθώς βρήκε και το τόξο,
δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση
στην τοξοβολία και το τόξο ονομάστηκε Κρητικό…». ( Διόδωρος Σικελιώτης 5, 74-75)
4) Η Αθηνά βρήκε την κατασκευήν των ενδυμάτων, την ξυλουργική, την κατασκευή των αυλών και τη μουσική που παράγεται από
αυτούς και, γενικά, πολλά έργα που απαιτούν τέχνη στην κατασκευή,
γεγονός για το οποίο ονομάστηκε Εργάνη.
Επίσης ο Πλούταρχος στο «Περί μουσικής» (1136, Β) και στο «Περί αοργησίας»
(456 B-D, 6-7), ο Πίνδαρος στο «12ος Πυθιόνικος, ο Διόδωρος Σικελιώτης στο «Ιστορική
βιβλιοθήκη» ( 5, 74, 5 και 5, 75,3) κ.α., αναφέρουν ότι η Αθηνά είναι εκείνη που, πέραν
των άλλων, εφεύρε τον Αυλό και τη μουσική
του:
«Αθηνά δε ….. ευρειν δε και την των αυλών κατασκευήν
και δια τούτων συντελούμενη μουσικήν ….. ( Διόδωρος 5.72,4).
«Και γαρ την Αθηνάν λέγουσιν οι παίζοντες αυλούσαν υπὸ του σατύρου νουθετείσθαι και μη προσέχειν·…..
Πήλινο ανάγλυφο 5ου αι.
(Πλούταρχος «Περί αοργησίας» 456 B-D, 6-7)
π.X. με τον Απόλλωνα κι5) Στις Μούσες δόθηκε από τον πατέρα
θαρωδό (Μουσείο Χανίων)
τους το Δία, η ανακάλυψη των γραμμάτων και
η σύνθεση των επών, η λεγόμενη ποιητική και σ’ αυτούς που λένε πως
οι Σύριοι είναι οι εφευρέτες των γραμμάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν
από εκείνους και τα παρέδωσαν στους Έλληνες δεν είναι αλήθεια και το
μόνο που έκαναν οι Φοίνικες ήταν να αλλάξουν το σχήμα των γραμμάτων:
«ταις δε Μούσας….την των γραμμάτων εύρεσιν και την των επών συνθεσιν την προσαγορευόμενην ποιητική…. Μετφ: <<Στις Μούσες, δόθηκε από τον
πατέρα τους, η ανακάλυψη των γραμμάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη
ποιητική. Σ' εκείνους που λένε πως οι Σύροι είναι οι εφευρέτες των γραμμάτων,
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πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα παρέδωσαν στους Έλληνες και
πως αυτοί οι Φοίνικες ήταν εκείνοι που έπλευσαν με τον Κάδμο στην Ευρώπη και
πως γι' αυτό οι Έλληνες ονομάζουν τα γράμματα Φοινικικά, απαντούν πως οι
Φοίνικες δεν ήταν οι αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλλάξουν τη μορφή των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων χρησιμοποίησε αυτό το είδος γραφής, γι' αυτό τους δόθηκε η παραπάνω ονομασία.>> (Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 74).
6) Ο Ερμής επινόησε τη λύρα από καύκαλο χελώνα, κάτι που έκανε μετά από το μουσικό διαγωνισμό του Απόλλωνα με το Μαρσύα και
αυτό, επειδή ο Απόλλωνας είχε σπάσει την κιθάρα του:
Τω δ’ Ερμή προσαπτουσι (οι Κρήτες) τα εν τοις πολέμοις ….. εισηγητήν
δε αυτόν και παλαίστρας γενέσθαι, και την εκ της χελώνης λύραν επινοήσαι
μετά την Απόλλωνος προς Μαρσύαν σύγκρισιν, καθ’ ην λέγεται τον Απόλλωνα
νικήσαντα και τιμωρίαν υπέρ την αξίαν λαβοντα παρα του λειφθεντος μεταμεληθηναι και τας εκ της κιθάρας χορδας εκρήξαντο μεχρι τινός χρόνου της εν αυτή
μουσικής αποστήναι… …» μτφ: …… Λένε πως (ο Ερμής) ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την
παλαίστρα και επινόησε τη Λύρα («Λύραν επινοήσαι») από καύκαλο χελώνας μετά το διαγωνισμό
του Απόλλωνα με το Μαρσύα, κατά τον οποίο λέγεται πως αφού νίκησε ο Απόλλωνας και τιμώρησε τον ηττημένο με τιμωρία πολύ μεγαλύτερη απ΄ ότι του άξιζε, μεταμελήθηκε και σπάζοντας τις
χορδές της Κιθάρας (τα εκ της Κιθάρας χορδάς εκρήξαντο») για κάμποσο καιρό δεν ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική». ( Διόδωρος Σικελιώτης 5, 74-77)
Πραγματι ο Ερμής, ο αδελφός του Απόλλωνα, σύμφωνα με τον
Ομηρικό Ύμνο στον Ερμή (στ. 24-25, 47-51) και τους Απολλόδωρο
(Γ, 10, 2 σσ. 139-140), Διόδωρο Σικελιώτη («Ιστορική βιβλιοθήκη» 5,
74, 5 και 5, 75,3)), Λουκιανός («Διάλογος Απόλλωνα - Ήφαιστου»),
Πολυδεύκης (IV, 59), Φιλόστρατος ( 777 στο Δημ.), Νικόμαχος» (Ορφικά αποσπάσματα163, Νικόμαχος Ian Musici script Graece 266) κ.α.,
είναι εκείνος που εφεύρε τη Λύρα και το πλήκτρο (πένα) της, την οποία
κατασκεύασε από καύκαλο χελώνας και χορδές από έντερα βοδιών.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Το ότι ο Διόδωρος Σικελιώτης έχει δίκιο λέγοντας ότι οι Κρήτες
ισχυρίζονται με επιχειρήματα ότι ο Απόλλωνας ήταν Κρητικός και αυτός
βρήκε στην Κρήτη την κιθάρα και το τόξο προκύπτει και από τα εξής:
Α) Εκτός από το Διόδωρο Σικελιώτη, ο Ησίοδος (Θεογονία, 476485), ο Απολλόδωρος (Α, 1, 6 - 7), ο Άρατος (Φαινόμενα 30 - 50), ο
Απολλώνιος (Αργοναυτικά, Α, 507 – 511) κ.α., αναφέρουν ότι ο Δίας ,
ο πατέρας του Απόλλωνα, της Αθηνάς, του Ερμή κ.α., είχε γεννηθεί στο
όρος Δίκτης της Κρήτης όπου έκτισε και μια πόλη μετά που ανδρώθηκε,
άρα ο Δίας και τα παιδιά του ήταν Κρήτες:
«πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ οπλότατον παίδων ήμελλε τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, τον μεν οι εδέξατο Γαία
πελώρη, Κρήτη εν ευρείη τραφέμεν ατιταλλέμεναί τε./ ένθα μιν ίκτο
φέρουσα θοήν δια νύκτα μέλαιναν / πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε ε
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χερσί λαβούσα/ άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν
όρει πεπυκασμένω υλήεντι»…… (Θεογονία Ησιόδου, στίχοι 476 – 485)
Β) Ο Στέφανος Βυζάντιος στα «Εθνικά» αναφέρει ότι στην Κρήτη
υπάρχει ένα βουνό που λέγεται «Στυράκιον» και του οποίου οι κάτοικοι
ονομάζονται «Στυρακίται» και από εκεί κατάγονταν ο Απόλλωνας, πρβ:
«Στυράκιον, όρος της Κρήτης. Οι ενοικούντες Στυρακίται. Στυρακίτης γαρ ο Απόλλων». (Στ. Βυζάντιος, Εθνικά).
Ο Ολλανδός OLFERT DAPPER, 1636-1689, στο «Ακριβής περιγραφή της Κρήτης (μτφ Μανουήλ Βερνάρδος ο Κρής) το τοποθετεί το
Αστυράκιο κοντά στο όρος Διός ή Ιόβα ή Γιόβα (Γιούχτα): «Κάρμα και
Στυράκιον….». Σήμερα υπάρχει εκεί χωριό που λέγεται «Αστυράκιο»,
που ανήκει στο Μελβύζι – Τύλισος.
Γ) Τα νομίσματα
της αρχαίας πόλης της
Κρήτης Ελεύθερνα φέρουν τον Απόλλωνα και ο
Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει
ότι η πόλη της
Κρήτης Ελεύθερνα λεγόταν και Απολλωνία και η
οποία ήταν η ιδιαίτερη
Αργυρός στατήρας Χερσονήσου Κρήτης,
πατρίδα του Λίνου: «Α300 π.Χ. , με το θεό της μουσικής , τον Κρηπολλωνία …., εικοστή
τικό Απόλλωνα, να κρατά την κιθάρα του.
τρίτη Κρήτης, ή πάλαι Ελευθέρνα, Λίνου πατρίς».
Ο Λίνος , σύμφωνα με τους Διόδωρο Σικελιώτη (3,67), Νικόμαχο
κ.α., ήταν αυτός που βρήκε τους ρυθμούς και το τραγούδι και ο οποίος
ήταν μαθητής του Ορφέα, του γιου του Κρητικού Απόλλωνα.
Δ) Τα αρχαιολογικά μουσικά ευρήματα Κρήτης είναι από τα αρχαιότερα του Κόσμου. Μάλιστα αρχαιότερη απεικόνιση κιθάρας είναι αυτή
στη λίθινη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας Κρήτης (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου), 1600 π.Χ., στην οποία ένας μουσικός παίζει 7χορδη
κιθάρα. Είναι κιθάρα και όχι λύρα, αφού η εν λόγω κιθάρα δεν έχει
χελωνοειδές (καυκαλοειδές) αντηχείο, όπως έχουν οι λύρες.
2) Το ότι η μουσική και τα μουσικά όργανα κιθάρα, λύρα, αυλός
είναι ελληνικής επινόησης προκύπτει και από το ότι αφενός τα ονόματά
τους αναφέρονται ήδη στον Όμηρο και αφετέρου οι ονομασίες τους είναι διεθνείς, πρβ λατινικά:
λατινικά: musica, Kithara, lyre, aulos-diablo…
αγγλικά: music, guitar, lyre, diablos….
γαλλικά: musique, cithara-quithare, lyre, aulos, …..
3) Άλλο μουσικό όργανο είναι η λύρα (ή άλλως χέλυς), τη βρήκε
ο Ερμής, και άλλο η κιθάρα, τη βρήκε ο Απόλλωνας. Η αρχαία κιθάρα
είχε μακρούς πήχεις – μακρές χορδές, άρα μαλακές χορδές και ως εκ
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τούτου οι χορδές της παίζονταν με τα νύχια - δάκτυλα, ενώ η αρχαία
λύρα είχε κοντούς πήχεις – κοντές χορδές, άρα σκληρές χορδές και ως
εκ τούτου η (αρχαία) λύρα παίζονταν μόνο με πλήκτρο. Η αρχαία κιθάρα
δημιουργούνταν με σκελετό ένα τόξο που στη μέση του είχε ένα αντηχείο με επίπεδο πάτο, ενώ η αρχαία λύρα δημιουργούνταν με τόξο που
είχε αντηχείο που ήταν ως το καύκαλο της χελώνας.
Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι τη λύρα την επινόησε ο Ερμής μετά από το διαγωνισμό του Απόλλωνα με το Μαρσύα στη μουσική
τέχνη, όπου ο Απόλλωνας διαγωνίστηκε με Κιθάρα και ο Μαρσύας με
Αυλό και κατά τον οποίο λέγεται πως, αφού νίκησε ο Απόλλωνας και
τιμώρησε τον ηττημένο με τιμωρία πολύ μεγαλύτερη απ΄ ότι του άξιζε,
μεταμελήθηκε, και σπάζοντας τις χορδές της Κιθάρας (τα εκ της Κιθάρας
χορδάς εκρήξαντο») για κάμποσο καιρό δεν ήθελε να ασχοληθεί με τη
μουσική». Προ αυτού ο Ερμής εφεύρε τη Λύρα, την οποία έδωσε στη
συνέχεια ως δώρο στον Απόλλωνα. Η λύρα στη συνέχεια διαδόθηκε σε
Θράκη, Αίγυπτο κ.α.:
« Ερμής πήξε δ' άρ' εν μέτροισι ταμών δόνακας καλάμοιο/ πειρήνας δια
νώτα δια ρινοίο χελώνης. αμφί δε δέρμα τάνυσσε βοός πραπίδεσσιν εήσι και πήχεις ενέθηκ', επὶ δὲ ζυγόν ήραρεν αμφοίν, επτά δε θηλυτέρων οίων ετανύσσατο
χορδάς. αυτάρ επειδή τεύξε, φέρων, ερατεινόν άθυρμα, πλήκτρω επειρήτιζε κατά
μέρος: ή δ' υπό χειρός σμερδαλέον κονάβησε» (Ομηρικός Ύμνος στον Ερμή, στ.
50- 51)
<<Λέγεται ότι ο Απόλλων, αφού πήρε τη λύρα (από τον Ερμή), τη δίδαξε
στον Ορφέα, κι αφού ο ίδιος (ο Απόλλωνας) επινόησε την κιθάρα, σε εκείνον
παραχώρησε τη λύρα>> (Ορφικά Αποσπάσματα 57, HYGIN ASTRON, 2, 7).
"Την λύραν την εκ χελώνης φασί τον Ερμήν ευρηκέναι και κατασκευάσαντα
επτάχορδον παραδεδωκέναι την μάθησιν τω Ορφεί. Ορφεύς δε εδίδαξε Θάμυριν
και Λίνον. Λίνος δε Ηρακλέα, υφ' ου και ανηρέθη, εδίδαξε δε και Αμφίωνα τον
Θηβαίον, ος επί των επτά χορδών επταπύλους τας Θήβας ωκοδόμησεν. Αναιρεθέντος δε του Ορφέως υπό των Θρακικών γυναικών την λύρα αυτού βοληθήναι
εις την θάλασσαν, εκβληθήναι δε εις Άντισσαν πόλιν της Λέσβου. Ευρόντας δε
αλιέας ενεγκείν την λύραν προς Τέρπανδρον, τον δε κομίσαι εις Αίγυπτον. (Ευρόντα δε αυτόν) εκπονήσαντα επιδείξαι τοις εν Αιγύπτω ιερεύσιν, ως αυτόν πρωθευρετήν γεγενημένον. Τέρπανδρος μεν ούτω λέγεται την λύραν ευρηκέναι, Αχαιούς δε υπό Κάδμου του Αγήνορος παραλαβείν τηνικαύτα φασίν". (Ορφικά αποσπάσματα 163, Νικόμαχος Ian Musici script Graece 266).
«Βρήκε (ο Ερμής) κάπου μια νεκρή χελώνα και κατασκεύασε μ’ αυτή μουσικό
όργανο. Προσάρμοσε δηλαδή, πήχεις (χερούλια), ζυγό, έπειτα έμπηξε κλειδιά
(κολλάβους) και γέφυρες (γαδαδων), τέντωσε επτά χορδές και παίζει μουσική
τόσο όμορφα και αρμονικά, Ήφαιστε, που τον ζηλεύω ακόμη κι εγώ (ο Απόλλωνας), παρά τα τόσα χρόνια πείρας στο παίξιμο της Κιθάρας (φθονείν πάλαι κιθαρίζειν ασκούντα)» (Λουκιανός, Διάλογος Απόλλωνα – Ηφαίστου)
4) Οι αρχαίοι Έλληνες δε βρήκαν όλα τα μουσικά όργανα, αλλά
μόνο τα πρώτα. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πολλά έγχορδα μουσικά
όργανα, όπως : η κιθάρα, η λύρα ή χέλυς, η φόρμιγγα, η βάρβιτος, το
ψαλτήριο, το επιγόνιο, η άρπα κ.α., τα οποία βεβαίως δεν ήταν όλα
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ελληνικής επινόησης, αλλά άλλα ελληνικά: η κιθάρα, η λύρα, ο αυλός
κ.α. και άλλα ξένα: οι νάβλες, η σαμβύκη, η βάρβιτος, η μαγάδις κ.α.,
όμως όλα αυτά προερχόντουσαν, ήσαν παραλλαγές της κιθάρας, του
Απόλλωνα, αφού αυτή δημιουργήθηκε πρώτη από όλα τα μουσικά όργανα, όπως είδαμε πιο πριν.
Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Λογος 7,72)
αναφέρει ότι η βάρβιτος λεγόταν η 7χορδη ελεφάντινος λύρα από τους
Ρωμαίους «βάρβιτος», ο Πλούταρχος (Περί μουσικής, 70 και 1133C, 6)
ότι «Ασιάς» λεγόταν η τρίχορδος κιθάρα, φόρμιγγα η 4χορδη κιθάρα
κ.α.
ΤΟ ΑΝΤΗΧΕΙΟ ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΚΑΜΠΥΛΑ Ή ΑΓΚΥΛΑ Ή ΠΑΛΙΝΤΟΝΑ ΤΟΞΑ
Τα βασικά εξαρτήματα των μουσικών οργάνων είναι οι χορδές, το
αντηχείο και το τόξο (σκελετός). Απλά σε μερικά μουσικά όργανα το
τόξο φαίνεται ως πήχης.
Οι αρχαίοι Έλληνες με την ονομασία «καμπύλα ή αγκύλα ή παλίντονα τόξα» ονόμαζαν τα ξύλα με καμπύλη ή άλλως αγκύλη, των
οποίων η μια άκρη συνδεόταν με την άλλη με μια ή περισσότερες χορδές. Τέτοια τόξα ήταν το όπλο τόξο και η (αρχαία) κιθάρα (βλέπε π.χ.
το έγχορδο μουσικό όργανο στη σαρκοφάγο της Αγ. Τριάδος Κρήτης,
1600-1450 π.Χ), τα οποία θεωρούνται εφεύρεση του Απόλλωνα.
Καμπύλο τόξο είναι και το «τοξάρι» > δοξάρι κ.α., απλά άλλου
είδους χορδές έχουν σήμερα το τόξο , άλλου είδους το δοξάρι και άλλου
είδους η κιθάρα και η λύρα. Οι χορδές του δοξαριού γίνονται από τρίχες
αλογοουράς ή από πλαστικές ίνες. Οι χορδές της κιθάρας και της λύρας
αρχικά ήταν από νευρά ή έντερα βοδιού και σήμερα είναι μεταλλικές. Οι
χορδές του τόξου γίνονταν επίσης από νεύρα βοδιού.
Οι πρώτοι μουσικοί χρησιμοποιούσαν ως «αντηχείο» και ως «καμπύλο τόξο» για την κατασκευή μουσικού οργάνου και τα κερασφόρα
κρανία ζώων (βοδιών, ελάφων κλπ), όπως η «πηκτίδα» (= είδος λύρας) του Πολύφημου που έγινε από το κρανίο-κέρατα ελάφου, πρβ:
«και αυτή δε η πηκτίς οία κρανίον ελάφου γυμνὸν των σαρκών και τα
μεν κέρατα πήχεις ώσπερ ήσαν ζυγώσας δε αυτά και ενάψας τα νεύρα,
ουδὲ κολλάβοις περιστρέψας ἐμελώδει άμουσόν τι και απῳδόν, άλλο μεν
αυτός βοών, άλλο δε η λύρα υπήχει, ώστε οὐδὲ κατέχειν τὸν γέλωτα
εδυνάμεθα επί τω ερωτικώ εκείνῳ άσματι..»· (Λουκιανός, «Θαλασσίων
Θεών Διάλογοι»)
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Κίθαρις ή Κιθάρα. Είχε 7 χορδές και αντηχείο πλακωτό, με
επίπεδο πυθμένα.

Λύρα (χέλυς). Είχε 7
χορδές και αντηχείο καυκαλωειδες ( = κυρτό)

Φόρμιγξ (Κιθάρα). Ήταν παραλλαγή της Κιθάρας. Είχε 4
χορδές και αντηχείο με επίπεδο πυθμένα

Βάρβιτος (Λύρα). Ήταν
παραλλαγή της Λύρας.
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Μινωική τελετή θυσίας, 1600 π.Χ.,
στην οποία μια γυναίκα παίζει επτάχορδη Κιθάρα. Η
παλαιότερη απεικόνιση 7χορδης Κιθάρας. (Λεπτομέρεια
από λίθινη σαρκοφάγο Αγίας Τριάδας Κρήτης, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου).
Μινωική τελετή θυσίας, 1600 π.Χ.,
στην οποία ένας Μινωίτης παίζει Δίαυλο. ( Λεπτομέρεια από λίθινη
σαρκοφάγο Αγίας
Τριάδας
Κρήτης,
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.)

Η ΛΥΡΑ ΚΑΙ Η ΚΙΘΑΡΑ
Μερικοί ισχυρίζονται ότι η αρχαία λύρα και η αρχαία κιθάρα είναι
το αυτό μουσικό όργανο και αυτό το βρήκε ο Ερμής, κάτι που δεν είναι
αληθές. Άλλο μουσικό όργανο ήταν η λύρα και άλλο η κιθάρα και την
κιθάρα βρήκε ο Απόλλωνας και τη λύρα ο Ερμής.
<<Λέγεται ότι ο Απόλλων, αφού πήρε τη λύρα (από τον Ερμή), τη δίδαξε στον Ορφέα, κι
αφού ο ίδιος (ο Απόλλωνας) επινόησε την κιθάρα, σε εκείνον παραχώρησε τη λύρα>> (Ορφικά
Αποσπάσματα 57, HYGIN ASTRON, 2, 7).
Σημειώνεται ότι άλλο μουσικό όργανο είναι η (αρχαία) λύρα ή
άλλως χέλυς και άλλο η κιθάρα. Η κιθάρα έχει μακρούς πήχεις – μακρές
χορδές, άρα μαλακές χορδές και ως εκ τούτου οι χορδές της κιθάρα
παίζονται με τα νύχια - δάκτυλα, ενώ η λύρα έχει κοντούς πήχεις –
κοντές χορδές, άρα σκληρές χορδές και ως εκ τούτου η (αρχαία) λύρα
παίζεται μόνο με πλήκτρο.
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Ο ομηρικός ‘Ύμνος « Εις (πύθιο) Απόλλωνα» (στ. 130), ο Ησίοδος
(Θεογονία 90), Λουκιανός (Διάλογος Απόλλωνα και Ήφαιστου) κ.α.
αναφέρουν ότι ο Απόλλωνας (και όχι ο Ερμής) βρήκε την κιθάρα και τα
καμπύλα τόξα και γι αυτό ο Απόλλωνας (και όχι ο Ερμής) αποκαλείται:
«πατέρας των κιθαριστών της γης», «θεός της Μουσικής», «εκήβολος» κ.α., πρβ: «Αυτίκα δ᾿ αθανάτῃσι μετηύδα Φοίβος Απόλλων είη μοι
κίθαρίς τε φίλη και καμπύλα τόξα, χρήσω δ’ ανθρώποισι Διός νημερτέα
βουλήν» (Ομηρικός ύμνος «Εις Απόλλωνα» στ. 130) «Εκ γαρ Μουσάων
και εκηβόλου Απόλλωνος άνδρες αοιδοί έασιν επί χθόνα και κιθαρισταί».( Ησιόδου Θεογονία, 90).
Ο Ομηρικός Ύμνος «Εις Ερμή»
(στ. 24-25, 47-51), ο Απολλόδωρος
(Γ, 10, 2 σσ. 139-140), ο Διόδωρος
Σικελιώτης στο «Ιστορική βιβλιοθήκη» ( 5, 74, 5 και 5, 75,3), ο
Λουκιανός στο «Διάλογος Απόλλωνα
- Ήφαιστου», ο Πολυδεύκης (IV,
59), ο Φιλόστρατος ( 777 στο Δημ.),
ο Νικόμαχος» (Ορφικά αποσπάσματα163, Νικόμαχος Ian Musici
script Graece 266) κ.α. αναφέρουν
ότι ο θεός Ερμής βρήκε τη Λύρα μετά
από το διαγωνισμό του Απόλλωνα με
το Μαρσύα, όπου ο Απόλλων διαγωνίστηκε στην κιθάρα και ο Μαρσύας
Πήλινο αγαλματίδιο λυράρη με τρίχορδη
στον Αυλό, κατασκευάζοντας την
από καύκαλο χελώνας και χορδές
Λύρα, 1000 – 600 π.Χ.,, από την πεαπό έντερα, η οποία στη συνέχεια
ριοχή Αρκάδι Κρήτης (Αρχαιολογικό
διαδόθηκε σε Θράκη, Αίγυπτο κ.α.:
Μουσείο, Ηράκλειο Κρήτης)
« Ερμής πήξε δ' άρ' εν μέτροισι ταμών δόνακας καλάμοιο/ πειρήνας δια
νώτα δια ρινοίο χελώνης. αμφί δε δέρμα τάνυσσε βοός πραπίδεσσιν εήσι και πήχεις ενέθηκ', επὶ δὲ ζυγόν ήραρεν αμφοίν, επτά δε θηλυτέρων οίων ετανύσσατο
χορδάς. αυτάρ επειδή τεύξε, φέρων, ερατεινόν άθυρμα, πλήκτρω επειρήτιζε κατά
μέρος: ή δ' υπό χειρός σμερδαλέον κονάβησε» (Ομηρικός Ύμνος στον Ερμή, στ.
50- 51)
<<Λέγεται ότι ο Απόλλων, αφού πήρε τη λύρα (από τον Ερμή), τη δίδαξε
στον Ορφέα, κι αφού ο ίδιος (ο Απόλλωνας) επινόησε την κιθάρα, σε εκείνον
παραχώρησε τη λύρα>> (Ορφικά Αποσπάσματα 57, HYGIN ASTRON, 2, 7).
"Την λύραν την εκ χελώνης φασί τον Ερμήν ευρηκέναι και κατασκευάσαντα
επτάχορδον παραδεδωκέναι την μάθησιν τω Ορφεί. Ορφεύς δε εδίδαξε Θάμυριν
και Λίνον. Λίνος δε Ηρακλέα, υφ' ου και ανηρέθη, εδίδαξε δε και Αμφίωνα τον
Θηβαίον, ος επί των επτά χορδών επταπύλους τας Θήβας ωκοδόμησεν. Αναιρεθέντος δε του Ορφέως υπό των Θρακικών γυναικών την λύρα αυτού βοληθήναι
εις την θάλασσαν, εκβληθήναι δε εις Άντισσαν πόλιν της Λέσβου. Ευρόντας δε
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αλιέας ενεγκείν την λύραν προς Τέρπανδρον, τον δε κομίσαι εις Αίγυπτον. (Ευρόντα δε αυτόν) εκπονήσαντα επιδείξαι τοις εν Αιγύπτω ιερεύσιν, ως αυτόν πρωθευρετήν γεγενημένον. Τέρπανδρος μεν ούτω λέγεται την λύραν ευρηκέναι, Αχαιούς δε υπό Κάδμου του Αγήνορος παραλαβείν τηνικαύτα φασίν". (Ορφικά αποσπάσματα 163, Νικόμαχος Ian Musici script Graece 266).
«Βρήκε (ο Ερμής) κάπου μια νεκρή χελώνα και κατασκεύασε μ’ αυτή μουσικό όργανο. Προσάρμοσε δηλαδή, πήχεις (χερούλια), ζυγό, έπειτα έμπηξε κλειδιά (κολλάβους) και γέφυρες (γαδαδων), τέντωσε επτά χορδές και παίζει μουσική
τόσο όμορφα και αρμονικά, Ήφαιστε, που τον ζηλεύω ακόμη κι εγώ (ο Απόλλωνας), παρά τα τόσα χρόνια πείρας στο παίξιμο της Κιθάρας (φθονείν πάλαι κιθαρίζειν ασκούντα)» (Λουκιανός, Διάλογος Απόλλωνα – Ηφαίστου)
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο
«ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» Α. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)

Τελετή με σπονδές στην Κνωσό και με την παρουσία γυναικείας χορωδίας,
μια των οποίων παίζει κιθάρα, μια άλλη αυλό και μια άλλη κρόταλα. ( Τοιχογραφία Κνωσού, 1600 – 1450 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου). Τα
πανέμορφα κορμιά (με δακτυλίδι μέση και κορμί σπαθάτο, οι «λεβέντες Κρητικοί») οφείλονται στη γυμναστική και στο χορό, που και τα δυο τα είχαν εφεύρει οι ίδιοι: Στράβων (10 ΙV 16), Παυσανίας (Ηλιακά) κ.α. και διδάσκονταν υποχρεωτικά στην εκπαίδευση των νέων.

Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ο Πλάτωνας («Νόμοι» και «Μίνως»), ο Αριστοτέλης («Πολιτικά»
Β, 1271, 10), ο Πλούταρχος («Σόλων» και «Λυκούργος»), ο Διογένης
Λαέρτιος («Επιμενίδης»), ο Διονύσιος Αλικαρνασεύς («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία»), ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός 205). κ.α., αναφέρουν ότι ο
πρώτος αξιόλογος πολιτισμός που δημιουργήθηκε επί γης ήταν αυτός
που δημιούργησε στην Κρήτη ο Μίνωας, δηλαδή ο πολιτισμός που σήμερα ονομάζουμε Μινωικό. Στη συνέχεια την Κρητική Πολιτεία, τους
θεσμούς που δημιούργησε ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ και
εκπολίτισε τους Κρητικούς, αντέγραψαν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες,
καθώς και οι Ρωμαίοι. Πρώτα οι Σπαρτιάτες με το Λυκούργο και τη βοήθεια του Κρητικού νομοθέτη Θάλητα , μετά οι Αθηναίοι με το Σόλωνα
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και τη βοήθεια του Κρητικού σοφού και χρησμολόγου Επιμενίδη και τέλος και οι Ρωμαίοι με το Νόμα και έτσι ευημέρησαν – εκπολιτίστηκαν.
Ο λόγος και για τον οποίον Έλληνες, Ρωμαίοι κ.α. ί υμνούν το Μίνωα
και το Ραδάμανθυ και συνάμα τους ανακήρυξαν ημίθεους, γιους του
Θεού Δία και κριτές στον Άδη λόγω της μεγάλης δικαιοσύνη τους εν ζωή
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο:
«ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ», ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗ) ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)
4. ΟΙ Κ(ΟΥ)ΡΗΤΕΣ > ΚΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ
Α. ΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ
Οι Κουρήτες, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, καλούνταν
αρχικά οι νέοι, η ομάδα από νεοσύλλεκτους στρατιώτες των Ιδαίων Δακτύλων της Κρήτης (= οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης) που επικούρησαν στη φύλαξη και ανατροφή του Δία στο Δικταίο Άντρο της Κρήτης
από’ που μετά προέκυψε η ονομασία Κουρητες > Κρήτες, Κ(ου)ρήτις >
Κρήτη για όλους τους κατοίκους της Κρήτης.
«Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα παραγίνεται μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον Δία εγκυμονούσα ετύγχανε, γεννά δε εν τω άντρω της Δίκτης Δία και τούτον μεν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε και ταις Μελισσέως παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα έτρεφον τω της Αμαλθείας γάλακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω το βρέφος φυλάσσοντες τοις
δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παιδός φωνής ο Κρόνος ακούσῃ.Ρέα δε λίθον
σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα». (Απολλόδωρος Α, 1, 6 7),
«ων ο μεν Ομιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών (ο Μίνως) εις το Δικταίο Όρος, εν
ω τραφήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπό των Κουρήτων νεογνόν όντα, κατέβαινεν εις το
ιερόν ‘Αντρο και τους νόμους εκεί συντιθείς εκόμιζεν, ους απέφαινεν παρά του Διός λαμβάνειν».
(Διονύσιος Αλικαρνασεύς, Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Β, LXI 2)
«…έμπαλιν εις ώμους τετραμμέναι’ ει ετεόν γε Κρήτηθεν κείναι γε Διός μεγάλου ιότητι ουρανόν εισανέβησαν, ο μιν τότε κουρίζοντα Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο άντρω
εγκατέθεντο και έτρεφον εις ενιααυτόν, Δικταίοι Κούρητες ότε κρόνον εψεύσαντο… ( Άρατος Φαινόμενα 30 - 50)
Β. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΥΡΗΤΕΣ
Επίσης με την ονομασία Κουρήτες λεγόταν μετά το ιερατικό σώμα
(ιερείς, διάκονοι, νεωκόροι κ.α.) που δημιουργήθηκε στην Κρήτη και
άλλα μέρη, καθώς μας πληροφορούν ο Στράβωνας (Στράβων 10, C.
467, ΙΙΙ 7-8), ο Πλούταρχος στο «Βίοι Παράλληλοι 1 «Νουμάς
(ΧV,19)», ο Διονύσιος Αλικαρνασσέας (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Βιβλίο ΙΙ,
LXX) κ.α., του οποίοι οι ιερείς εν ζωή τελούσαν τις τελετές της Θεάς
Ρέας.
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Οι Κουρήτες μετά θάνατο θεωρούνταν δαίμονες, λόγω του ότι εν
ζωή ήταν δαήμονες-δαίμονες (= όχι αδαείς, αλλά δαήμονες) και είχαν
επινόηση χρήσιμα πράγματα για τους ανθρώπους, όπως τα εργαλεία, το
χορό κ.α.
Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι κατά το μύθο των Ατλάντιων
της Λιβύης, υπήρχαν δυο βασιλιάδες με το όνομα Δίας, ο δικός του, που
ήταν οικουμενικός, και ένας άλλος που ήταν τοπικός βασιλιάς της. Γυναίκα του βασιλιά της Κρήτης Δία ήταν η Ιδαία και από την οποία απέκτησε τους Κουρήτες, όμως οι Κρητικοί δεν συμφωνούν με αυτό
το μύθο: «Κρόνος, σύμφωνα με τον μύθο, που ήταν αδελφός του Άτλαντα και διακρινόταν για
την ασέβεια και την πλεονεξία του, παντρεύτηκε την αδελφή του Ρέα, από την οποία απέκτησε τον
Δία που αργότερα προσονομάστηκε Ολύμπιος. Είχε υπάρξει όμως και άλλος Δίας, αδελφός του
Ουρανού, που βασίλευσε στην Κρήτη, υπολειπόμενος κατά πολύ σε δόξα από τον μεταγενέστερο.
Αυτός, λοιπόν, βασίλευσε σ' ολόκληρο τον κόσμο, ενώ ο προγενέστερος, που ήταν κύριος μόνο
του προαναφερθέντος νησιού, απέκτησε δέκα γιους, τους ονομαζόμενους Κουρήτες- ονόμασε, επίσης, το νησί από τη γυναίκα του Ιδαία, όπου και τάφηκε μετά τον θάνατο του, ενώ ο τόπος που
δέχτηκε τη σορό του επιδεικνύεται μέχρι την εποχή μας. Οι Κρήτες, όμως, δεν συμφωνούν με την
παραπάνω μυθολογία, και θα περιγράψουμε τη δική τους αναλυτικά όταν θα μιλήσουμε για την
Κρήτη" (Διόδωρος 3.61)

Ο χορός των Κορυβάντων προς τιμή της Ρέας ή άλλως Κυβέλης από το A Dictionary of
Greek and Roman Antiquities του William Smith (A military dance, supposed to be
the Corybantum. From a Greek bas-relief in the Vatican Museum).
ΚΟΥΡΗΤΕΣ
Η ονομασία «Κουρήτες» παράγεται από το ρήμα (επι)κουρώ = λατινικά curio/ cure = φροντίζω, κουρεύομαι, περιποιούμαι κ.α.) και το
ουσιαστικό «κόροι ή κούροι» (= το αρσενικό του «αι κόραι» > οι κόρες
= τα παιδιά, επειδή τα φροντίζουμε ), καθώς λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, πρβ π.χ.: << Και εἰσιν οι Σάλιοι κατά γουν την εμήν γνώμην Ελληνικώ μεθερμηνευθέντες ονόματι Κουρήτες, ὑφ´ ημών μεν επί της ηλικίας ούτως ωνομασμένοι παρά τους κούρους,
υπό δε Ρωμαίων επί της συντόνου κινήσεως. Το γάρ εξάλλεσθαί τε και πηδάν σαλίρε ὑπ´ αυτών
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λέγεται. από δε της αυτής αιτίας και τους άλλους άπαντας ορχηστάς, επει καν τούτοις πολύ το
άλμα και σκίρτημα ένεστι, παράγοντες από των σαλίων τούνομα σαλτάτωρας καλούσιν…»(Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Livre/Λόγος 2 LXΧ, 3-5).
Ο Στράβωνας αναφέρει ότι στην Κρήτη με την ονομασία Κουρήτες
καλούνταν οι «κούροι» που είχαν αναλάβει τη νιότη του Δία και μετά
οι νέοι (κούροι) που στις τελετουργίες για το Δία μιμούνταν τον ένοπλα
χορό των Κουρητών, παριστάνοντας το μύθο της γέννησης του Δία και
αυτό αφενός γιατί ήσαν νέοι («δια το νέοι» ) και αφετέρου γιατί ήταν
«κόροι («και κόροι όντες» = νεοσύλλεκτοι στρατιώτες, όπως είδαμε πιο
πριν να λεει ο Στράβων (Στράβων 10 ΙΙΙ C 467,9) και ως τέτοιοι υπηρέτησαν τη νιότη του Δία:
« Λένε ότι γι αυτό (η Ρέα) πήρε βοηθούς τους Κουρήτες, που με τα τύμπανα και παρόμοιους ήχους, τον ένοπλο χορό και θόρυβο περιστοίχισαν τη θεά
και τρόμαξαν τον Κρόνο, ώστε να πάρουν το παιδί, χωρίς να το καταλάβει. Μετά
έθρεψαν και μεγάλωσαν το παιδί (το Δία). Κουρήτες, λοιπόν, ονομάστηκαν επειδή ήταν «νέοι και κόροι όντες» και πρόσφεραν αυτήν την (ένοπλη) υπηρεσία,
αλλά και γιατί φρόντισαν (κουροτρόφησαν, επικούρησαν, κούριζαν) τη νιότη του
Δία. Υπάρχουν και οι δυο εκδοχές» ( «… ώσθ’ οι Κουρήτες ήτοι δια το νέοι και
κόροι όντες υπουργείν ή δια το κουροτροφείν τον Δία, λέγεται γαρ αμφοτέρως
ταύτης αξιώθηκαν προσηγορίας.»), Στράβων 10, 469, 11)
Ειδικότερα η ονομασία «Κουρήτες» παράγεται από το «ουσιαστικό
«κούροι» (= οι νέοι, οι γιοί, το αρσενικό του «αι κόραι» > οι κόρες,
κούριος > κύρης =ο πατέρας) απ΄όπου: νεωκόροι (ναός + κόροι ή
κούροι), επίκουροι, Διόσκουροι κ.α. και η ονομασία κούροι απο το ρήμα
(επι)κουρώ = λατινικά curο,ae (= φροντίζω, διατρέφω, προστατεύω,
φυλάσσω, επιμελώ….). Ειδικότερα από το κείρω > (επι)κουρώ > Κουρήτης, κάτι όπως και κυβερνάω-ώ > κυβερνήτης, πλανάω-ώ – πλανήτης, αλόω-ώ > αλήτης, διαβάω- ώ > διαβήτης κ.λπ. , οπότε Κουρήτης
= είτε αυτός που επιμελεί, φροντίζει, φυλάσσει, διατρέφει κ.λπ. κάτι
ειτε αυτός που διατρέφεται, επιμελείται κ.λπ.. Στην κυριολεξία η λέξη
κούρος, σύμφωνα με το Στράβωνα, σημαίνει και ο κουρεμένος, ο μη
άκουρος και στο Όμηρος Κουρήτες = οι νεοσύλλεκτοι στρατιώτες, επειδή κουρεύονται, Οι λέξεις κούρος, κουρεύω κ.α. παράγονται από το
ρήμα «κείρω» = επιμελούμαι, φροντίζω. Κ(ο)ύριος > Κύρης = αυτός
που επιμελείται τους κούρους, ο πατέρας, κουρά = η φροντίδα (δέρματος ή μαλλιών), κουρεύω = φροντίζω (τα μαλλιά). Κρητικά κουράδι
= κουράδι = το κοπάδι, τα ζώα που κουρεύουν ή που επιμελούνται οι
βοσκοί, απ’ όπου και η αίγαγρος Αμάλθεια που θήλαζε το Δία. Στα λατινικά: couro,ae = ελληνικά (επι)-κουρώ = επιμελούμαι, φροντίζω τινός, couro,onis = o κύρης, ceres,eris = τρέφειν, πληρούμαι, χορταίνω….
Γ. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ(ΟΥ)ΡΗΤΙΣ > ΚΡΗΤΗ, Κ(ΟΥ)ΡΗΤΕΣ >
ΚΡΗΤΕΣ

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ο ΧΟΡΟΣ ( ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ, ΚΛΠ)

31

Επειδή οι Κουρήτες (νεοσύλλεκτοι στρατιώτες) των Ιδαίων Δακτύλων της Κρήτης ή άλλως Ετεοκρητών φρόντισαν τη γέννηση, φύλαξη
και ανατροφή του Δία από τον παιδοκτόνο πατέρα του τον Κρόνο στο
Δικταίο άντρο, η Κρήτη ονομάσθηκε χώρα των Κουρητών ή συγκοπή
Κ(ου)ρήτις > Κρήτη (= η μάνα των Κουρητών), Κ(ου)ρήτες > Κρήτες,
Κ(ου)ρήτας > Κρήτας, Κ(ου)ρήτιος > Κρήσιος > Κρης κ.λπ., κάτι όπως
και: σ(ι)τάρι > στάρι, κ(ο)ρυφή > κορφή κ.λπ..
Για παράδειγμα ο Βιργίλιος ” (Virgilii P. AENEIS Lib III,131) αποκαλεί την Κρήτη «Curetum oris = Γη των Κουρητών»: “Hortantur socii,
Cretam proavosque petamus. Prosesquitur surgens a puppi ventus
euntes, Et tandem antiquis Curetum allabimur oris”.131)
Ο Αλεξανδρινός γεωγράφος Διονύσιος ο Περιηγητής (Dionysius Periegetes
«Graece Et Latine»: Cum
Vetustis
Commentariis
..., Τόμος 2 = «Οικουμένης
Περιήγησης» (βλέπε και «Ευσταθίου Υπομνήματα» 498), ο
οποίος έζησε επί εποχής του
Καίσαρα Αυγούστου (2ος αι.
μ.Χ.), αναφέρει ότι η ονομασία Κρήτη, καθώς λένε οι παλαιοί, προήλθε από το ότι εκεί
κατοίκησαν οι Κουρήτες ή με
συγκοπή Κ(ου)ρήτες > Κρήτες και κατ’ άλλους η Κρήτη
Οι Κουρήτες κτυπούν τις ασπίδες και τα κράνη
είναι
επώνυμος
του
τους («κορύπτοντας»), ενώ ο μικρός Δίας θηλάζει
Κ(ου)ρήτα > Κρήτα, του γιου
την αίγα Αμάλθεια. Η γυναίκα που κάθεται αριτου Δία και κατά τον Αρριανό
στερά είναι πιθανόν η τροφός Ίδη ή η Αδράστεια.
γηγενή
Κ(ου)ρήτα
Μαρμάρινο ανάγλυφο, τμήμα βάσης, περίπου 160 του
>Κρήτα,
ο
οποίος
έκρυψε
το
μ.Χ., Musei Capitolini, Ρώμη.
Δία στο Δικταίο όρος, τότε
που τον γέννησε εκεί κρυφά η μάνα του η Ρέα, για να μην τον αφανίσει
ο παιδοκτόνος πατέρας του, πρβ:
«Κρήτη δε λέγεται, ως οι παλαιοί φασίν, από των εκεί οικησάντων Κουρήτων, οιονεί Κουρήτη, και εν συγκοπή Κρήτη. οι δε από Κρητός τινός αυτήν Κρήτη ωνόμασεν υιου του Διός. Αρριανός δε φησί Κρης, ου Κρήτη επώνυμον, ο τον Δια κρύψας εν όρει Δικταίω, ότε Κρόνος
εμαστευεν εθέλων αφανίσαι αυτόν….»»’ (Dionysius Periegetes: Graece Et Latine : Cum Vetustis
Commentariis ..., Τόμος 2, Ευσταθίου Υπομνήματα 498.)
Ο Αρριανός στα «Βιθυνιακά αναφέρει πράγματι: «..δέ φησί Κρής, ού Κρήτη επώνυμος, ο
τον Δία κρύψας εν όρει Δικταίω, ότε Κρόνος εμάστευεν εθέλων αφανίσαι αυτόν».(Αρριανός Βιθυνιακά, 70 Μ)
Ομοίως ο Στέφανος Βυζάντιος, οποίος έζησε στα τέλη του 5ου αι.,
στο έργο του «Εθνικά» (λήμμα «Κρήτη») αναφέρει ότι η νήσος Κρήτη
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από τον Αρχίλοχο ονομάζεται «Κρεήτη», με πλεονασμό του ε, και επίσης ότι η ονομασία «Κρήτη» κατ’ άλλους προέκυψε από συγκοπή της
λέξης «κόρη, κ(ου)ρήτη» > Κρήτη, κουρήτες > Κρήτες και κατ’ άλλους
είναι επώνυμος είτε του κ(ου)ρήτα > Κρήτα, του γιου του Δία είτε ενός
γηγενούς Κ(ου)ρήτα > Κρήτα,πρβ:
«Κρήτη, ή μεγίστη νήσος, ήν Κρεήτην έφη Αρχίλοχος κατά πλεονασμόν, οι μέν φασιν από
τού κόρης κορήτην και Κρήτην κατά συγκοπήν, οι δε από Κρητός τού Διός και Ιδαίας νύμφης
παιδός, οι δ’ από Κρήτης μιας των Εσπερίδων, οι δε από τινος γηγενούς Κρητός, άμενον δε παρά
το κρής κρητός Κρήτη, ως Θράκη και Χιτώνη και ευφρόνη…» (Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά, λέξη
«Κρήτη»)
Ομοίως ο Ολλανδός περιηγητής Olfert Dapper (1636-1689) («Ακριβής περιγραφή της Κρήτης», μετάφραση παρά του Μ. Βερνάρδου
του Κρητός το 1835) αναφέρει:
«….Πολυειδών διηγούνται, ότι ωνομάζετο το πάλαι η νήσος Κρήτη, η νυν παρά των Ευρωπαίων καλουμένη Κάνδια, και δια τι την ωνόμαζον ούτως. Τινές μεν λοιπόν συγγραφείς νομίζουσι ότι ωνομάσθη ούτως από κάποιον Κόρες ή Κορέτα, του οποίου το όνομα μεταλλάχθη έπειτα
κατά Κρήτα…».
Δ. ΟΙ ΚΟΎΡΗΤΕΣ (ΜΕ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ)
ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ (ΜΕ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΗΓΟΥΣΑ)
Ο Στράβων αναφέρει επίσης ότι Κουρήτες λέγονταν και οι κάτοικοι άλλων περιοχών, που γι αυτό άλλοι λένε πως ονομάστηκαν έτσι γιατί
κατάγονταν από την Κρήτη και άλλοι ότι ονομάστηκαν έτσι για άλλο
λόγο. Για παράδειγμα, λέει, οι Κουρήτες της Χαλκίδας ονομάστηκαν έτσι, επειδή κούρευαν τα μαλλιά τους ( κουρήτες = οι κουρεμένοι, οι μη
άκουροι), σε σχέση με τους Ακαρνάνες που ήσαν οι άκουροι, καθώς και
σε σχέση με τους Κουρήτες της Αιτωλίας οι οποίοι ονομάστηκαν έτσι
επειδή ντύνονταν όπως οι κόρες κ.α.
Ο Στράβωνας αναφέρει επίσης ότι στην αρχαία Ελλάδα με την ονομασία «Κούρητες» (με τονισμό στην προ παραλήγουσα) ονομάζονταν
οι πρώτοι κάτοικοι της Αιτωλίας, τους οποίους αναφέρει και ο Όμηρος,
καθώς και οι νέοι (οι νεοσύλλεκτοι) στρατιώτες στον Όμηρο (βλέπε
Στράβων 10, ΙΙΙ 1- 8 C 463 και Στράβων 10, ΙΙΙ C. 467, 8: «και Όμηρος
δε τους νέους στρατιώτας ούτω, Κουρήτας, προσηγόρευσε»), ενώ με
την ονομασία «Κουρήτες» (με τονισμό στην παραλήγουσα) ονομάζονταν οι ένοπλοι που είχε βάλει η Θεά Ρέα να φρουρούν (προστατεύουν)
και συνάμα να φροντίζουν , διατρέφουν κ.λπ.. τη νιότη του γιού της
Δία μέχρι να ενηλικιωθεί στην Κρήτη κρυφά από τον πατροκτόνο πατέρα του τον Κρόνο, επειδή εκείνος ήθελε να τον «φάει» φοβούμενος
μην του πάρει τη βασιλεία μετά που θα μεγαλώσει(βλέπε Στράβων 10,
ΙΙΙ 11 C 463), κάτι όπως ο Ηρώδης με το Χριστό.
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«υπάρχουν πολλοί τρόποι να ετυμολογηθεί η λέξη «Κουρήτες». Ο χορός με όπλα άρχιζε
πρώτα από αυτούς που φρόντιζαν τα μαλλιά (χτένιζαν και κούρευαν) και τη στολή τους και γι
αυτό τους είπαν Κουρήτες …. και Όμηρος έτσι ονόμαζε, δηλαδή Κουρήτες, τους νέους στρατιώτες
(«και Όμηρος δε τους νέους στρατιώτας ούτω, Κουρήτας, προσηγόρευσε» (Στράβων 10, III C 476,8),. Πράγματι και π.χ. στην Ιλιάδα διαβάζουμε: «των μεν πεντήκοντα νέες κίον,
εν δε εκάστῃ κούροι Βιωτών εκατόν καὶ είκοσι βαίνον» (Ιλιάς Β 506-510).
ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΗΣΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ ( 5ος αι. μ.Χ.),
σχετικά με τους Κουρήτες, αναφέρει ότι Κουρήτες (με τόνο στην παραλήγουσα) λεγόταν οι κάτοικοι της Πλευρώνας στην Αιτωλοακαρνανία
και Κούρητες (με τόνο στην προ παραλήγουσα) αυτοί της Κρήτης:
«Κούρος. Παις, νέος, υιός άρρην, νενανίας, νήπιον-ος…. Κουρήτες (Ι 529) της μεν δευτέρας συλλαβής περισπωμένης οι την Πλευρώνα κατοικούντες, δια το κουρικώς ανα(δε)δεσθαι τα
κόμας. Κούρητες (Τ 248) δε προπαροξυνομένου του ονόματος νεανίαι και έθνος Κρητών». Σχόλια:
«Κουρήτησι (Ι 547) Κρησίν. Κουρήτων (Ι 545) έθνος Κρητών». Το ίδιο λεξικό αναφέρει και ότι οι
γονείς των Κουρήτων (με τόνο στην παραλήγουσα, άρα εδώ εννοεί τους Κουρήτες της Πλευρώνας)
ήσαν ο Σώχος και η Κόμβη: «Κόμβη, Κουρήτων μήτηρ». «Σώχος, ο των Κουρήτων πατηρ (Κόμβη).
ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΗΓΟΥΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ» (10/11ος αι.), σχετικά με τους Κουρήτες, αναφέρει ότι η λέξη
«Κουρήτες» (με περισπωμένη στην παραλήγουσα) είναι εθνικό όνομα,
οι Κουρήτες κάτοικοι της Αιτωλίας και Πλευρώνας στην Αιτωλοακαρνανία, που ονομάστηκαν έτσι είτε από το εκεί βουνό «Κούριον» είτε από
το ότι κούρευαν τα μαλλιά τους σε σχέση με τους άκουρους ή άλλως
Ακαρνάνες, ενώ η λέξη Κούρητες (με οξεία στην προπαραλήγουσα) είναι όνομα επίθετο που παράγεται από το κούροι που σημαίνει οι νεανίες,
οι νέοι στρατιώτες που διέτρεφαν (επικουρούσαν) το Δία:
«Κουρήτες, προπερισπάται επι του έθνους, ως τε, Κουρήτες τ’ εμάχοντο και Αιτωλοί - οι
την Πλευρώνα κατοικούντες, από όρους τοπικού ή από της κοράς, παρά το μη κείρεσθαι, επί των
νέων δε προπαροξύνεται, ως το, - Κούρητες Αχαιών: - τουτέστιν οι νεανίαι. Κουρήτες δε, οι τον
Δία διαθρέψαντες».
Ε. Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΠΑΤΟΥΡΙΩΝ, Η ΚΟΥΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Κ.ΛΠ.
ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΙΔΑ ἤ ΣΟΥΔΑ (10ος αι. μ.Χ.) αναφέρει:
«[Κουρίζουσα:] νεάζουσα. και [Κουρίζων] νέος ὑπάρχων. ο δε τα όπλα
αναλαβών, α κουρίζων φορέεσκε, το αρχαιον εκείνο περικαλύπτει
σώμα. και [Κουρίζω,] τα των νέων φρονώ. [Κουρίξ:] εκσπάν τριχών.
[Κώρος] νέος. [Κουρεώτης:] ὁ κουρεύς. καὶ [Κουρείς,] πληθυντικός.
[Κουρεώτις] δὲ εορτή. των Απατουρίων ἡ τρίτη· εν η οι κούροι αποκειρόμενοι εις τους φράτορας εγγράφονται. και ζήτει την πρώτην και την
δευτέραν εν τω Απατούρια. [Κουρεία] και [Κουρείον:] τόπος, εν ω κουρεύονται. και κουρειώντα τας τρίχας. [Κούρητας:] νέους. (Hom T 193).
Κουρήτων στόμα = εδόκουν γαρ οι μάντεις είναι, οιον θεσπιωδόν στόμα.
[Κουρήτες:] όνομα έθνους. [Κουροτρόφος:] παιδοτρόφος».
ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ αναφέρει: «Κουρεώτης,ιδος η. Ημέρα και εορτή, κουρεώτες ελέγετο η τρίτη
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ημέρα της εορτής των Απατουρίων, καθ ην οι πολίται των Αθηνών έφερον τους παίδες των, όταν έφτανον τον τρίτον ή τέταρτον χρόνον, εις
την συνέλευσην των Φρατόρων, όπου ο παις κατεγράφετο των φυλαρχών εις το κοινόν γραμματείον, και ούτως εγνωρίζετο δημοσίως ως γνήσιον τέκνον των Αθηνών. Τότε ο πατήρ επροσφερε θυσίαν πρόβατον τι
ή αρνίον, το οποίο ελέγετο κουρείον και μείον, εκ του κόρος, κούρος
και έδιδε και τράπεζαν. Άλλοι δε παράγουσι τούτο εκ του κουρά, διότι
κατ’ αυτήν την ημέρα έκειρον κατά πρώτον και τα κεφαλάς των νέων.
Κουρήτες,ων, οι. Οι αρχαιότατοι κάτοικοι της πόλεως Πλευρώνος εν Αιτωλία Ιλ Ι 520-549, 589. 2) Έθνος εν Κρήτη, περίφημον δια την ιδιάζουσαν και τη των Κορυβάντων ομοίων ιεροπραξίαν και λατρεία των,
την οποία περιγραφει ο Αλικαρνας, Διονύσιος εν Αρχαιολογία Ρωμ. 2,
71. Παραβάλλων τους Κουρήτες με τους Σαλιους των Ρωμαίων».
ΣΤ. ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΑΝ ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Ο Στράβων αναφέρει ότι από τους Κουρήτες ο Πύρριχος είναι εκείνος που οργάνωσε τον πρώτο χορό και ως εξ αυτού πήρε το όνομά
του, την ονομασία Πυρίχη (Πυρρίχιος χορός): «Να ασκούν (οι νέοι της
Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο χορό, που βρήκαν πρώτοι
και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα ονομάστηκε Πυρρίχη από
το όνομα αυτού που τον οργάνωσε». (Στράβων 10 ΙV 16). Ο Στράβων
αναφέρει επίσης ότι ο Κουρήτης Κύρβας έκτισε την Ιεράπυτνα (Ιεράπετρα): «Στα Κρητικά κείμενα, οι Κουρήτες λέγονται του Διός οι τροφοί
και οι φύλακες. Η Ρέα τους έστειλε στην Κρήτη από τη Φρυγία. ‘Άλλοι
λένε ότι στη Ρόδο ήσαν εννιά Τελχίνες. Ακολούθησαν τη Ρέα στην
Κρήτη, ανέθρεψαν το Δία και μετονομάστηκαν Κουρήτες. Ο Κύρβας,
ένας σύντροφός τους που ίδρυσε την Ιεράπυτνα (Κύρβαντα δε τούτον
εταίρον Ιεραπύτνης όντα κτίστην), έδωσε αφορμή στους Πραισίους να
λένε ανάμεσα στους Ροδίους ότι οι Κορύβαντες ήταν δαίμονες, παιδιά
του Ήλιου και της Αθηνάς.…… ». (Στράβων, Γεωγραφικά Ι, C 472 ΙΙΙ
19-20)
Ο Στέφανός Βυζάντιος στα «Εθνικά» αναφέρει ότι ο Κουρήτης Ελευθήρ έκτισε την Ελεύθερνα, ο Βίεννος τη Βιάννο, ο Ίτανος την Ίτανο
κ.α.:
«Βίεννος, πόλις Κρήτης, οι μεν από Βιέννου τού τών Κουρήτων ενός, οι δε από τής περί
τον Αρη γενομένης βίας, ον ενταύθα (δεδέσθαι) φασίν από Ώτου και Εφιάλτου των παίδων Ποσειδώνος» (Στ. Βυζάντιος «Εθνικά»).
«’Ίτανός, πόλις εν Κρήτη, από Ιτανού Φοίνικος, ή των Κουρήτων ενός μιγάδος, οι πολίται
"Ιτάνιοι, έστι και άκρα» ( Η Ίτανος είναι πόλη στην Κρήτη, η οποία πήρε το όνομά της από τον
Ίτανο Φοίνικα ή από ένα Κουρήτα μιγάδα. Οι πολίτες λέγονται Ιτάνιοι. Υπάρχει και ακρωτήρι με
αυτό το όνομα>> (Στ. Βυζάντιος «Εθνικά»).
«Άωρος, πόλις Κρήτης, από Αώρας νύμφης μετονομάσθη δ Ελευθήρα από Ελευθήρος
ενός των Κουρήτων, ο πολίτης Aωρος ή Aωρίτης, ως Αλωρίτης…..
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«Ελευθεραί, πόλις Βοιωτίας, από Ελευθήρος του Απόλλωνος, έστι και Κρήτης από Ελευθήρος ενός των Κουρήτων, ήτις και Σάωρος εκαλείτο από Σαώρης νύμφης, έστι και άλλη επί τω
Ίστρω ποταμώ εν τω Πόντω, διά το φυγόντας Αιήτην τους περί Ιάσονα έχει του φόβου ελευθερωθήναι, έστι και πόλις Λυκίας από τινος νύμφης, ο πολίτης Ελευθερεύς ή Ελευθεραίος, ως Ηράκλειος. >> (Στ. Βυζάντιος «Εθνικά»).
«Ελευθέρνα, πόλις Κρήτης, αφ' ενός των Κουρήτων, οι πολίται Ελευθερναίοι και Ελευθερνεύς>> (Στ. Βυζάντιος «Εθνικά»).
Ζ. ΟΙ ΧΟΡΕΥΤΑΔΕΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ
Ο Στράβων (10, C. 467, ΙΙΙ 7-8) αναφέρει ότι οι Κουρήτες ήταν
χορευταράδες και δαίμονες, οι οποίοι δεν ήταν μόνο διάκονοι (βοηθοί)
των θεών , αλλά τους θεώρησαν και τους ίδιους θεούς και ότι ο Ησίοδος
αναφέρει πως ο Εκάτερος και η κόρη του Φαρωνέα γέννησαν πέντε κόρες. Από αυτές βγήκαν Νύμφες, των βουνών οι θεές και μια γενιά μηδαμινών Σατύρων και άπραγων, και οι Κουρήτες, φιλοπαίγμονες Θεοί,
χορευταράδες. Κατ΄ άλλους , λέει ο Στράβων, οι Κορύβαντες ήσαν παιδιά του Κρόνου και κατ’ άλλους παιδιά του Δία και της Καλλιόπης , ταυτόσημους με τους Καβείρους. Αναφέρει επίσης ότι για τους Κουρήτες
και τους Κορύβαντες λέγονται πάρα πολλά, που άλλα από αυτά είναι
λάθος, άλλα μπερδεμένα κ.α. Συγκεκριμένα ο Στράβωνας λέει τα εξής:
«7. Αυτοί που μας παρέδωσαν τις αρχαίες παραδόσεις των Φρυγών και των Κρητών
θεωρούν τους Κουρήτες πνεύματα ή βοηθούς των θεών. Άλλοτε εμφανίζονται μπλεγμένοι σε
μερικές μυστικές ιερουργίες κι άλλοτε σχετίζονται με το μεγάλωμα του Δία, όταν ήταν μωρό, στην
Κρήτη. Ακόμη , με τις οργιστικές τελετές στη Φρυγία προς τιμή της Μητέρας των Θεών, καθώς και
στην Ίδη της Τρωάδας γης. Η ποικιλία των αφηγήσεων είναι τόσο μικρή, ώστε μερικοί ταυτίζουν
τους Κουρήτες με τους Κορύβαντες, τους Καβείρους, τους Ιδαίου δακτύλους και τους Τελχίνες, μερικοί τους θεωρούν συγγενείς μεταξύ τους και τους διαφοροποιούν αντιδιαστέλλοντας μικρές μεταξύ τους διαφορές. Μιλώντας γενικά και περιληπτικά, τους εμφανίζουν όλους
να κατέχονται από ιερό ενθουσιασμό, ν’ ακολουθούν τη μανία του Βάκχου και, λειτουργώντας
στις ιερές τελετές ως διάκονοι, να εμπνέουν τρόμο (να εκπλήσουν κατ τις ιερουργίες) με
πολεμικούς χορούς, γεμάτους θόρυβο, κρότους, κύμβαλα, τύμπανα και κλαγγή όπλων,
αλλά και ήχους αυλού και μεγάλες κραυγές. («Ενθουσιαστικούς τινάς και βακχικούς, και ενοπλίω κινήσει μετα θορύβου, και ψόφου, και κυμβάλων, και τυμπάνων, και όπλων, έτι δ΄αυλού, και
βοής, εκπλήσοντας κατά τας ιερουργίας εν σχήματι διακόνων)
8. Καθώς οι ιστορικοί, εξαιτίας της ταύτισης του ονόματος των Κουρήτων με όλους, τοποθέτησαν ανόμοια πράγματα σε ένα, εγώ δεν θα διστάσω να μιλήσω εκτενώς γι αυτά τα θέματα σε
ένα ειδος παρέκβασης, προσδιορίζοντας με ιστορικό τρόπο τα χαρακτηριστικά τους. Μερικοί ιστορικοί θέλουν να συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά τους κι ίσως να έχουν κάποιο δίκιο. Λένε για
παράδειγμα ότι οι Κουρήτες της Αιτωλίας πήραν το όνομα , επειδή ντύνονταν θηλυπρεπώς, όπως
οι κόρες («θηλυστολούντας γαρ ως αι κόραι»), υπάρχουν επομένως πολλοί τρόποι να ετυμολογηθεί η λέξη «Κουρήτες». Εύλογο επίσης είναι πως ο χορός με όπλα άρχιζε πρώτα από αυτούς
που φρόντιζαν τα μαλλιά και τη στολή τους και γι αυτό τους είπαν Κουρήτες, και ο χορός έδωσε
αφορμή σε άλλους, πιο πολεμικούς ανθρώπους, που περνούσαν ενόπλως τη ζωή τους, να χορεύουν, οπότε τους είπαν κι αυτούς Κουρήτες. Εννοώ εκείνους που συναντήσαμε στην Εύβοια, στην

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ο ΧΟΡΟΣ ( ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ, ΚΛΠ)

36

Αιτωλία και στην Ακαρνανία. Ακόμη και ο Όμηρος Κουρήτες αποκάλεσε τους νέους στρατιώτες
(«Και Όμηρος δε τους νέους στρατιώτας ούτω (Κουρήτες) προσηγόρευσε»): Διάλεξε τους άριστους κουρήτες απ όλους τους Αχαιούς, φερε τα δώρα από το ταχύ καράβι, όσα στον Αχιλλέα
χτες υποσχεθήκαμε (κρινάμενοι κούρητεςν αριστήας Παναχαιών…). Και πάλι: «Φέραν τα δώρα
κουρήτες Αχαιοί («δώρα φέρον κούρητες Αχαιοί»)» ……..(Στράβων 10, C. 467, ΙΙΙ 7-8).
……………………………………………..
«12. Οι Βερέκυνθες, πάλι, ένα γένος των Φρυγών, και γενικά οι Φρύγες και από τους
Τρώες οι κάτοικοι της Ίδης τιμούν και γιορτάζουν τη Ρέα με οργιαστικές τελετές. Την αποκαλούν
Μητέρα των θεών και Άγδιστι και Φρυγία Μεγάλη, θεά. Από τα τοπωνύμια την αποκαλούν Ιδαία,
Δινδύμη, Σιπυλήνη, Πεσσινουντίδα, Κυβέλη και Κυβήβη. (Ρέαν μεν και αυτοί τιμώσι και οργιάζουσι ταύτη, μητέρα καλούντες θεών και Άγδιστιν και Φρυγίαν Θεόν μεγάλη, από δε τον τόπων
Ιδαία και Δινδυμήνην και Κυβέλη). Ο Έλληνες αποκαλούν τους διακόνους της Κουρήτες, όχι από
τον ίδιο μύθο με τον Κρητικό, αλλά τους θεωρούν ως ιδιαίτερο είδος βοηθών αντίστοιχων με τους
Σατύρους. Τους ίδιους αποκαλούν Κορύβαντες («τους δ’ αυτούς και Κορύβαντας καλούσι»…………………….. ……..(Στράβων 10, C. 467, ΙΙΙ 12).
Ακολούθως ο Στράβων αναπτύσει το τι ίσχυε πραγματικά, σύμφωνα με την έρευνά του και
τέλος καταλήγει λέγοντας και τα εξής:
«19. Θα μπορούσε κάποιος ν’ ανακαλύψει επιπλέον πράγματα σχετικά με τους δαίμονες
και την ποικιλία των ονομάτων τους, ότι δεν ήταν μόνο διάκονοι των θεών, αλλά τους θεώρησαν και τους ίδιους θεούς.
Ο Ησίοδος αναφέρει πως ο Εκάτερος και η κόρη του Φαρωνέα γέννησαν πέντε κόρες: Από
αυτές βγήκαν Νύμφες, των βουνών οι θεές και γενιά μηδαμινών Σατύρων και άπραγων, και οι
Κουρήτες, φιλοπαίγμονες Θεοί, χορευταράδες.
Ο συγγραφέας της Φαρωνίδας αναφέρει τους Κουρήτες ως αυλητές και Φρύγες. Άλλοι
τους λένε εντόπιους και με χάλκινες ασπίδες. άλλοι λένε τους Κορύβαντες Φρύγες κι όχι τους Κουρήτες. Τους θεωρούν Κρητικούς και λένε ότι αυτοί πρώτοι στην Εύβοια φόρεσαν χάλκινα όπλα. Γι
αυτό και ονομάστηκαν Χαλκιδείς. Άλλοι λένε πως οι Τιτάνες έδωσαν στη Ρέα ένοπλους διακόνους
από τη Βακτριανή ή κατ’ άλλους από την Κοχλίδα, τους Κορύβαντες.
Στα Κρητικά κείμενα, οι Κουρήτες λέγονται του Διός οι τροφοί και οι φύλακες. Η Ρέα
τους έστειλε στην Κρήτη από τη Φρυγία. ‘Άλλοι λένε ότι στη Ρόδο ήσαν εννιά Τελχίνες. Ακολούθησαν τη Ρέα στην Κρήτη, ανέθρεψαν το Δία και μετονομάστηκαν Κουρήτες. Ο Κύρβας, ένας
σύντροφός τους που ίδρυσε την Ιεράπυτνα (Κύρβαντα δε τούτον εταίρον Ιεραπύτνης όντα κτίστην), έδωσε αφορμή στους Πραισίους να λένε ανάμεσα στους Ροδίους ότι οι Κορύβαντες ήταν
δαίμονες, παιδιά του Ήλιου και της Αθηνάς. Κάποιοι λένε τους Κορύβαντες παιδιά του Κρόνου κι
άλλοι παιδιά του Δία και της Καλλιόπης , ταυτόσημους με τους Καβείρους. Πήγαν στη Σαμοθράκη,
που παλαιά λεγόταν Μελίτη, και οι τελετές τους είναι απόκρυφες.
20. Ο Σκήψιος, που μάζεψε τους μύθους δεν τα δέχεται αυτά……... Άλλοι θεωρούν τους
Κουρήτες διακόνους της Εκάτης, ταυτόσημους με τους Κορύβαντες. Ο Σκήψιος αναφέρει επίσης,
σε αντίθεση με τον Ευρυπίδη, ότι οι γιορτές της Ρέας δεν επιχωρι΄ζουν μήτε είναι σεβαστές στην
Κρήτη. Υπάρχουν μόνο στη Φρυγία και στην Τρωάδα. Όσοι λένε το αντίθετο μάλλον κάνουν μυθολογία παρά ιστορία, αν και η συνωνυμία μερικών τόπων τους κάνει να πέφτουν σε παρόμοια
λάθη. Ίδη βουνό υπάρχει στην Τρωάδα και στην Κρήτη Ίδη βουνά υπάρχει στην Τρωάδα και στην
Κρήτη. Λόφος της Ίδης είναι η Πύτνα , απ΄όπου και ιεράπυτνα η πόλη. (Ίδη γαρ το όρος το τε
Τρωικόν και το Κρητικόν, και Δίκτη τόπος εν τη Σκηψία και όρος εν Κρήτη. Της δε Ίδης λόφος
Πύτνα … αφ ου Ιεράπυτνα η πόλις )…………...
21. ….. Ο Σκήψιος θεωρεί πιθανό Κουρήτες και Κορύβαντες να είναι οι ίδιοι, οι «κόροι»
που εκτελούσαν τον πολεμικό χορό για τις τελετές της Μητέρας των θεών, οι ίδιοι που
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ονομάστηκαν Κορύβαντες από το ότι έβγαιναν να χορέψουν χτυπώντας το κράνος τους όπως βάδιζαν ρυθμικά («κορύπτοντας βαίνειν ορχηστικώς» , κόρυς = το κράνος, η περικεφαλαία) και τους
οποίους ο ποιητής (= ο Όμηρος, Οδύσσεια Θ 250) τους λέει ανθρώπους που βαδίζουν ρυθμικά
«βητάρμονες). Ελάτε τώρα οι καλύτεροι Φαίακες που βαδίζεται ρυθμικά»(Οδυσεια θ 204). Κι επειδή οι Κορύβαντες χόρευαν και μάλιστα με ένθεη μανία, λέμε «κορυβαντιώντες» όσους κινούνται φρενιασμένα. (Στράβων 10, C 473 ΙΙΙ 21)
22. Λένε πως ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι οι πρώτοι κάτοικοι στους πρόποδες της Ίδης.
Πόδες λέγονται οι πρόποδες και κορυφές, οι μύτες των βουνών. Οι διάφορες κορυφές της Ίδης,
που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι. Ο Σοφοκλής θεωρεί
πως οι πρώτοι πέντε ήσαν αρσενικοί. Εφηύραν το σίδερο και το κατεργάστηκαν πρώτοι, καθώς
και πολλά ακόμη χρήσιμα στη ζωή πράγματα. Πέντε ήταν και οι αδελφές τους. Από τον αριθμό
τους ονομάστηκαν Δάκτυλοι. Άλλοι τους λένε αλλιώς, ενώνοντας τα δύσκολα με τα δύσκολα και
θέτουν διάφο-ρα ονόματα και αριθμούς: Τον ένα τον λένε Κέλμι, τους άλλους Δαμναμενέα, Ηρακλή
και Άκμονα. Άλλοι τους θεωρούν εντόπιους από την Ίδη, άλλοι αποίκους. Πάντως συμφωνούν ότι
αυτοί πρώτοι δούλεψαν το σίδερο στην Ίδη. Όλοι τους θεωρούν μάγους και υπηρέτες της Μητέρας
των θεών που έφτασαν να ζουν στην Φρυγία, στην Ίδη. Λένε την Τρωάδα Φρυγία, επειδή Φρύγες
επικράτησαν στην περιοχή, αφού ζούσαν και κοντά, τότε που αλώθη-κε η Τροία. Υπονοούν μάλιστα πως απόγονοι των Ιδαίων Δακτύλων είναι οι Κουρήτες και οι Κορυβάντες. Οι πρώτοι εκατό
που γεννήθηκαν στην Κρήτη ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι. Απόγονοί τους αναφέρο-νται εννέα
Κουρήτες. Ο καθένας τους έκανε δέκα παιδιά, τους Ιδαίους Δακτύλους.»>> (Στράβων, Γεωγραφικά 10, C 472 -473, ΙΙΙ 20 -22)
Η. ΟΙ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ
Με την ονομασία Κορύβαντες, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, ονομάστηκαν όσοι από τους Κουρήτες είχαν αναλάβει την
νιότη (φύλαξη, διατροφή και προστασία) του Δία στην Κρήτη και συνάμα φορούσαν περικεφαλαίες (κόρυθες), τις οποίες έκρουαν ρυθμικά
βαδίζοντας – χορεύοντας, όταν έπαιζαν με το Δία.
Ακολούθως οι Κορύβαντες έγιναν ιερατικό σώμα (ιερείς, διάκονοι
κ.λπ.) που ακολουθούσαν τη μεγάλη Μητέρα, τη μάνα του Δία (η Παναγία στη Θρησκεία των Ολύμπιων θεών), η οποία στη Μ. Ασία λεγόταν
θεά Κυβέλη και στην Κρήτη θεά Ρέα, οι οποίοι έκρουαν στους αγιασμούς
τις περικεφαλαίες τους, για να διώχνουν τάχα μου τα κακά.
Στα αρχαία ελληνικά η λέξη «κόρυς,θος» σημαίνει η περικεφαλαία
(«βάλεν εὐπείθεια κόρυθος διὰ χαλκοπαρῄου», Ομ. Οδ. Ω 523 ) και
«κορύβαντες» (ενικός Κορύβας,ντος), σύμφωνα με το Στράβωνα (10,
ΙΙΙ C 473,21) = αυτοί που βαίνουν κτυπώντας την περικεφαλαία του,
εννοείται ρυθμικώς, οι βητάρμονες. Οι Κορύβαντες, λένε οι ορφικοί ύμνοι, ακολουθούσαν τη θεά Ρέα ή άλλως Κυβέλη στις περιοδείες της και
με τη φασαρία του χορού τους και τα κτυπήματα των κράνων τους,
απ΄όπου και κόρυς (= κράνος) + βαίνω > Κορύβαντες, έδιωχαν τα άγρια θηρία, τα κακά πνεύματα κ.λπ.
« Nunc age, naturas apibus quas Jupiter ipse Addidit, expediam: pro qua mercede canoros
Curetum sonitus crepitantiaque aera secutae, Dicteo caeli regem pavere sub antro. Solae communes natos, consortia tecta Urbis habent, magnisque agitant sub legibus aevum; Et patriam solae
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et certos novere penates: Venturaeque hyemis memores, aastate laborem…» (= «και τώρα ομπρός∙ τα διώματα θα διηγηθώ, που ο Δίας στις μέλισσες εχάρισε για πλερωμή τους όταν εκείνες
ακολούθησαν τους κρότους των Κουρήτων τους βροντερούς και του χαλκού το σήματα κ’ εθρέψαν
το βασιλέα του ουρανού μες στη σπηλιά της Δίκτης. (Publius Vergilius Maro, Georgica lib ΙV, 149
– 152 μτφρ. Κ. Θεοτόκης).
Ο Στράβων αναφέρει συγκεκριμένα ότι ο συγγραφέας Σκήψιος
που μάζεψε τους αρχαίους μύθους θεωρεί πιθανόν Κουρήτες και Κορύβαντες να είναι οι ίδιοι και ότι οι Κουρήτες λέγονταν και Κορύβαντες,
επειδή έβαιναν να χορέψουν στις τελετές της Μητέρας των θεών (της
Ρέας ή άλλως Κυβέλη) κτυπώντας (κορύπτοντας») ρυθμικά την περικεφαλαία τους , από το «κόρυς» = η περικεφαλαία, το κράνος, και επειδή
οι Κορύβαντες χόρευαν και μάλιστα με ένθεη μανία, λέμε «κορυβαντιώντες» όσους κινούνται φρενιασμένα και τους οποίους ο ποιητής (= ο
Όμηρος, Οδύσσεια Θ 250) τους λέει ανθρώπους που βαδίζουν ρυθμικά
«βητάρμονες). Ελάτε τώρα οι καλύτεροι Φαίακες που βαδίζεται ρυθμικά»(Οδυσεια θ 204). Κι επειδή οι Κορύβαντες χόρευαν και μάλιστα με
ένθεη μανία, λέμε «κορυβαντιώντες» όσους κινούνται φρενιασμένα.
(Στράβων 10, C 473 ΙΙΙ 21)
«πιθανόν δέ φησιν ο Σκήψιος, Κουρήτας μεν και Κορύβαντας είναι τους αυτούς, οι περί
τάς της μητρός των θεών άγιστείας προς ενόπλιoν όρχησιν ήίθεοι και κόροι τυγχάνουσι παρειλημμένοι. και Κορύβαντες δε από του κορύπτοντας βαίνειν ορχηστικώς, ούς και βητάρμoνας λέ γει ο
ποιητής, δεύτ' άγε Φαιήκων βητάρμονες, όσσοι άριστοι. τών δε Κορυβάντων ορχηστικών και ενθουσιαστικών όντων, και τους μανικώς κινουμένους κορυβαντιάν φαμεν» (Στράβων Χ. Κεφ. 3.22.
23.)
Συνεπώς η λέξη «κορύβαντες» (κόρυθες + βαίνειν) σημαίνει εκείνοι από τους Κουρήτες που φορούν «κόρυθες» = περικεφαλαίες και
βαίνουν ρυθμικά κτυπώντας τις, όπως προκύπτει σαφέστατα από τα
λεγόμενα του Ευριπίδη στο « Βάκχαι» (αντ. Β 123 – 125) , που λέει ότι
οι Κορύβαντες στα άντρα της Κρήτες φορούσαν τριπλά κράνη («κορύβαντες τρικόρυθες»), τότε που γεννιόταν εκεί ο Δίας (Ευριπίδης ¨Βάκχαι», Πάροδος, αντιστροφή β΄, στ. 120-134 ), τα οποία κτυπούσαν
βαίνοντας ρυθμικά (χορεύοντας) προκειμένου να καλύπτουν με τους
ήχους και τον κρότο τους τα κλάματα του Δία («κορύπτοντας βαίνειν
ορχηστικώς», Στράβων 10, C 473 21). Η αρχαία λέξη «κόρυς, κόρυθος»
ετυμολογείται από το «κορύβω» >κρύβω, οπότε «κόρυς» = η κρύπτη
της κεφαλής = η περικεφαλαία.
Ο Ευριπίδης στο «Βάκχαι» ( Πάροδος, αντιστροφή β΄, στ. 120134) αποκαλεί την Κρήτη γενέτειρα του Δία και κατοικία των Κουρήτων
και Κορυβάντων, των Κορυβάντων με τις τρίκορφες περικεφαλαίες:
«Ω θαλάμευμα Κουρήτων ζάθεοί τε Κρήτας/ Διογενέτορες έναυλοι,/ ένθα τρικόρυθες άντροις/ βυρσότονον κύκλωμα τόδε/ μοι Κορύβαντες ηύρον·/ βακχείᾳ δ᾽ ανά συντόνῳ/ κέρασαν
αδυβόᾳ Φρυγίων/ αυλών πνεύματι ματρός τε ῾Ρέας ες/ χέρα θήκαν, κτύπον εὐάσμασι Βακχάν·/
παρά δε μαινόμενοι Σάτυροι/ ματέρος ἐξανύσαντο θεάς,/ ες δε χορεύματα/ συνήψαν τριετηρίδων,/
αις χαίρει Διόνυσος».
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Μετάφραση: «Ώ των Κουρητών κατοικία, της Κρήτης θεοτικά βουνά, σεις που το Δία γεννήσατε ! Μες στις σπηλιές σας τούτο εδώ το τσέρκι με το τανυστό τουμπανοπέτσι μιά φορά μου
βρήκαν οι Κορύβαντες,πού 'χουν τα κράνη τρίκορφα·(«τρικόρυθες») και μπλέξανε το βρόντο του,
μες στη βακχεία τους τη σφοδρή, με τη γλυκόλαλη πνοή απ' τους αυλούς τους φρυγικούς, και μες
στα χέρια τό 'βαλαν της Ρέας της μάνας να βαρεί με των βακχών τα ευάν ευοί κ' οι μανιασμένοι οι
Σάτυροι της θεάς μητέρας το άρπαξαν και τό 'σμιξαν με τους χορούς τους ταχτικούς στα Δίχρονα
που κάνει ο Διόνυσος χαρά. (ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΒΑΚΧΑΙ, Πάροδος, αντιστροφή β΄, στ. 120-134 Μετάφραση Παντελή Πρεβελάκη)
Ο Νόννος Πανοπολίτης στα «Διονυσιακά» (βιβλίο 10, 10-17) αναφέρει ότι οι Κορύβαντες προστάτευαν και διέτρεφαν το Δία στο Δικταίο άντρο της Κρήτης:
"είρεο Δικταίης κορυθαίολον ‘Αντρον ερίπνης, είρεο και Κορύβαντας, όπη ποτέ κούρος
αθύρων μαζόν Αμαλθείης κουροτρόφον αιγός αμέλγων Ζευς μένος ηέξησε και ου γλάγος έσπασε
Ρείης ήθεα σης δολίης απεμάξατο και συ τεκούσης…… (Νόννος, Διονυσιακά βιβλίο μστ’ ( 46.
XLVI, 10-17)
Ο Σοφοκλής στην τραγωδία «Αίας (698-700)» αποκαλεί Νύσια και
Κνώσια τα ορχήματα των Κορυβάντων:
«…… ω Θεών χοροποί άναξ, όπως μοι Νύσια Κνώσι ορχήματ’ αυτοδαή ξυνών ιάψης. Νυν
γαρ εμοί μέλει χορεύσαι…...» (Μεταφραση: «εσύ (Πάνα) που κορυφαίος στήνεις τους χορούς και
των θεών, ρύθμισε εδώ μαζί μας της Νύσσας τα αυτοδίδαχτα χοροπηδήματα και της Κνωσού,
γιατί την ώρα αυτή τίποτε άλλο δεν με μέλει, θέλω μονάχα να χορέψω….». )
Στα σχόλια της έκδοσης του Αργοναυτικών του Απολλώνιου Ρόδιου αναφέρονται επίσης τα εξής:
«Νύσια Κνωσια] Εν Νυσία και εν Κνωσσώ επιμελής η όρχησις’ ή Νύσια, τα εν τη Νύσῃ
γινόμενα. έστι δε αύτη Διονύσου ιερά, και συνάδει τω Κνώσσια και η Κνωσός γαρ Διονύσου.
Άλλως των ορχήσεων αι μεν εισι Διονυσιακαί, αι δε Κορυβάντιαι και ενόπλιοι. Νύσιαι ουν αι Διονυσιακαί, παρα την Νύσαν’ Κνώσσιαι δε, αι Κορυβαντιακαί· Κνωσσός γαρ πόλις Κρήτης’ εν τη
Κρήτῃ δε υπό των Κορυβάντων ετράφη ο Ζεύς». Ibid. Νυσια Κνώσια] Τα εν τη Νυση των όρει, και
τα εν τη Κνωσώ.Ibid.Αυτοδαή: Αυτομαθή, α εν φυσεως έχεις, ου διδακτά’ των δε ορχήσεων η μεν
Βερεκυντιακή λέγεται, η δε Κρητική, ή και πυρρική. Νυσια ουν, αι Βερεκυντιακαί’ της γαρ Νυσιας
εστίν Βερέκυντις’ Κνωσία δε, Κρητική».
Το αρχαίο «ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΗΓΟΥΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ» αναφέρει ότι με την ονομασία «Κορύβαντες» ονομάστηκαν
αυτοί που έκρυβαν το Δία από τον παιδοκτόνο πατέρα του τον Κρόνο,
από το κ(ο)ρύβω > κρύβω > Κ(ο)ρύβοντες: «Κορύβαντες, δαίμονες τινές, οι
ετάχθησαν Φυλάσσειν τον Δία, κρύβαντές τινές, κατά πλεονασμό του ο, από του κρύβειν τον Δία,
ότε κατέπινεν ο Κρόνος τα από της Ρέας τέκνα, ή οι την κόρην καταβάντες αναγαγείν και μη υποστρέψαντες»). Ωστόσο η ετυμολογία αυτή είναι παρετυμολογία, το σωστό
είναι ότι η λέξη Κορύβαντες παράγεται από τις αρχαίες λέξεις «κόρυς,
κόρυθος» (= η περικεφαλαία) + βαίνειν», όπως είδαμε πιο πριν. Απλά
η λέξη «κόρυς, κόρυθος » ετυμολογείται από το «κ(ο)ρύβω» κρύβω.
«Κόρυς, κόρυθος» = αυτό που κρύβει την κεφαλή = η περικεφαλαία.
ΛΕΞΙΚΟ ΗΣΥΧΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ ( 5ος αι. μ.Χ.): Κόρυ = περικεφαλαία. Κορύβας = Ρέας ιερεύς. Κορυβαντισμός = Καθαρσις μανίας,
Κορυμβα = τα υπ ενίων άφλατα, ακροστόλια, τα άκρα των πρυμνών.
Κόρυς = περικεφαλαία. Κορυστης = Πολεμιστής.
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ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΙΔΑ ἤ ΣΟΥΔΑ (10ος αι.): [Κορύβαντες·] ένιοι τους
Κούρητας και τους Κορύβαντας τους αυτούς υπειλήφασιν. ήσαν δε Διός
τροφείς ούτοι και φύλακες. τινές δε αυτούς δέκα φασίν, άλλοι εννέα.
ήσαν δε της Ρέας παίδες. και [Κορύβας] ο αυτός τοις Κούρησιν, οι ήσαν
τροφείς του Διός και διδάσκαλοι και της Ρέας οπαδοί. [Κόρυς:] ἡ περικεφαλαία. [Νύσια]: Ορχήματος είδος. Των γαρ ορχήσεων η με Βερεκυντιακή λέγεται, η δε, Κρητική, η δε Παρική. Νύσια ουν, τα Βερεκύνθια’
Νυσιάς γαρ εστιν η Βερεκυντιακή. Κνωσια δε, Κρητική’ «εν Μυσία γαρ
και Κνωσσώ επιμελής η όρχησις. Νύσια δε, τα εν τη Νύσῃ γινόμενα. έστι
δε αύτη Διονύσου ιερά. Και τα Κνώσσια ωσαύτως. Άλλως· Των ορχήσεων αι μεν εισί Διονυσιακαί, αι δε, Κορυβαντιακαί, αι ενόπλιοι· Νύσιαι
δε αι Διονυσιακαί, Κνώσσιαι δε αι Κορυβαντιακαί· Κνωσσός γαρ πόλις
Κρήτης. εν τη Κρήτῃ δε υπό των Κορυβάντων ετράφη ο Ζεύς.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Ο Ευριπίδης στις «Βάκχες» και ο Νόνος στα «Διονυσιακά» ταυτίζουν
τους Κουρήτες με τους Κορύβαντες και προ αυτού χρησιμοποιούν πότε την ονομασία Κορύβαντες και πότε την ονομασία Κουρήτες.
2) Ο Απολλόδωρος («Βιβλιοθήκη» Α 3,4) αναφέρει ότι οι Κορύβαντες ήταν
γιοί του θεού της Μουσικής Απόλλωνα και της μούσας Θάλειας («Θαλείας δε και
Απόλλωνος εγένοντο Κορύβαντες»). Ο Απολλωνας, σύμφωνα με το Διόδωρο,
ήταν Κρητικός, γιος του Κρηταγενή Δία.
3) Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5, 48-49 και 3.55.9) αναφέρει ότι Κορύβαντες,
σύμφωνα με το μύθο των Σαμοθρακών, λεγόταν οι οπαδοί της θεάς Ρέας ή άλλως Κυβέλη και οι οποίοι πήραν αυτό το όνομα από το γιό της τον Κορύβαντα. Ο
ίδιος αναφέρει και ότι κατά μια άλλη εκδοχή ο Κορύβαντας ήταν γιος του Ιασίωνα
(που αυτός ήταν γιος του Δία και της Ηλέκτρας, μιας των Ατλαντίδων) και της
Θεάς Κυβέλης, ο οποίος έδωσε τ' όνομα του σε όλους όσους καταλήφθηκαν από
τη θεά στις ιερές τελετές της μητέρας του, ονομάζοντας τους Κορύβαντες. Από
εκεί μετά η Κυβέλη και ο Κορύβαντας έφυγαν και πήγαν στη Φρυγία της Ασίας
όπου μετέφεραν τις τελετές της μητέρας των θεών.
4) Οι Κορύβαντες ενίοτε καλούνται «φερεσσακείς» = αυτοί που φέρουν σάκους (είδος κράνους και προστατευτικού θώρακος) : [Ησίοδ.] Ασπ. 13 φερεσσακέας Καδμείους· Νόνν. Διον. 26.291 φερεσσακέες πολεμισταί· 15.66 φερεσσακέων Κορυβάντων κτλ.
5) Με την ονομασία «κορύβας» ονομάζεται και ένας πολύτιμος λίθος: «VIII.
Γεννάται δ’ εν αυτώ λίθος, κορύβας καλούμενος, τη χρόα κοραξός, ος εάν ευρης
και έχης εν τω σώματι περικείμενον, κατ ουδεν φοβή τας τερατώδεις όψεις».Πλουτάρχου «Αποσπάσματα» (Plutarchi opera omnia: Fragmenta et
spuria...emendavit Fr. Dübner)
6) Ο Διόδωρος αναφέρει ότι με το όνομα «Κορύβας» λέγονταν και ο πατέρας του Μίνωα Β’: «Ο Λύκαστος παντρεύτηκε την Ίδη, την κόρη του Κορυβάντα
και γέννησε το Μίνωα τον δεύτερο, τον οποίο μερικοί αναφέρουν ως γιο του Δία.
Αυτός, πρώτος από τους Έλληνες, συνέστησε αξιόλογη ναυτική δύναμη και έγινε
θαλασσοκράτορας. Παντρεύτηκε την Πασιφάη, την κόρη του Ήλιου, και γέννησε
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τον Δευκαλίωνα, τον Κατρέα, τον Ανδρόγεω και την Αριάδνη, αλλά απέκτησε και
πολλά νόθα παιδιά»…. (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 4, 60)
ΟΙ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΓΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ
Ο Νόννος Πανοπολίτης στα «Διονυσιακά» (βιβλίο 14, 23-35) λέει
ότι τους Κορύβαντες βλάστησε η γη για χάρη της Ρέας προκειμένου να
με το χορό τους και τα χτυπήματα των ασπίδων και των κράνων τους
να καλύπτουν τα κλάματα του γιου της Δία από τον πατροκτόνο πατέρα
του. Αναφέρει επίσης ότι αρχηγοί των χορευτών Κορυβάντων ήταν ο
πρώτός μαχητής Πύρριχος και ο Ιδαίος, που έπαιζε με τέχνη την ασπίδα
του. Μαζί με αυτούς έφτασε και από τη Κνωσό ένας αρχηγός με παρόμοιο όνομα, ο Κύρβας, με στρατό λαμπρά αρματωμένο, πρβ:
«και βλοσυροὶ Κρήτηθεν αολλίζοντο μαχηταὶ/ δάκτυλοι Ιδαίοι, κραναής ναετήρες ερίπνης,/ Γηγενέες Κορύβαντες ομήλυδες, ων ποτε Ῥείῃ/ εκ χθονὸς / αυτοτέλεστος ανεβλάστησε γενέθλη·/ οι βρέφος αρτιλόχευτον αεξιτόκῳ παρά πέτρῃ Ζήνα φερεσσακέεσσιν εμιτρώσαντο χορείαις,/ κώμον ανακρούοντες ορίκτυπον ηπεροπήα,/ ηέρα βακχεύοντες· αρασσομένοιο δε χαλκού/
αγχινεφὴς Κρονίοισιν ἐπέβρεμεν ούασιν ηχὼ/ κουροσύνην Κρονίωνος υποκλέπτουσα βοείαις·/
καὶ πρόμος ἡγεμόνευε χοροπλεκέων Κορυβάντων / Πύρριχος Ιδαϊός τε σακέσπαλος, οις άμα βαίνων Κνώσσιος αιόλα φύλα παρώνυμος ώπλισε Κύρβας». (Νόννος, Διονυσιακά βιβλίον 14΄ 2335)
Μετάφραση: « και βλοσυροί της Κρήτης μαχητές, Δάκτυλοι Ιδαίοι….. Γηγενείς Κορύβαντες, μια γενιά που κάποτε βλάστησε μόνη της από τη γη για χάρη της Ρέας. Αυτοί κύκλωσαν τον
βράχο που έγινε του νεογέννητου Δία τροφός και με τις ασπίδες τους στα χέρια έστησαν χορό και
τραγούδι παραπλανητικό, που στα βουνά αντιλαλούσε και τον αέρα μεθούσε. Καθώς χτυπούσαν
τα χάλκινα όπλα τους, ο αντίλαλος ψηλά στα νέφη έφτανε και βροντολογούσε στα αυτιά του Κρόνου. Έτσι κρύβονταν το βρεφικό κλάμα του Δία κάτω από τον ήχο των ασπίδων. Οι αρχηγοί των
χορευτών Κορυβάντων ήταν ο πρωτομαχητής Πύρριχος και ο Ιδαίος, που έπαιζε με τέχνη την
ασπίδα του. Μαζί με αυτούς έφτασε και από τη Κνωσό ένας αρχηγός με παρόμοιο όνομα, ο Κύρβας, με στρατό λαμπρά αρματωμένο…>> (Νόννος Πανοπολίτης «Διονυσιακά» βιβλίον 14΄ 23-35
Μετάφραση Δρ. Τάσος Σαββίδης)
ΟΙ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΓΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ
ΤΟΥ
Ο Οβίδιος (Μεταμορφώσεις 4. 282 ff) αναφέρει ότι «Οι Κουρήτες
δημιουργήθηκαν από σταγόνες βροχής». Επίσης στα σχόλια στον Πλατωνικό διάλογο «Συμπόσιο» για τη λέξη «κοριβαντιώντων» («πολύ μοι
μάλλον ή των κορυβαντιώντων ή τε καρδία πηδά….) αναφέρεται ότι οι
Κορύβαντες είναι οι τροφείς και φύλακες του Δία οι οποίοι γεννήθηκαν
από τα δάκρυα του Δία και μερικοί τους ταυτίζουν με τους Κουρήτες:
«Κορυβαντιώντων] ενθουσιώντων, ή τινα όρχησιν εμμανή ορχουμένων, από των Κορυβάντων, οι και τροφείς και φύλακες και διδάσκαλοι του Διός είναι μυθολογούνται, τινές δε τους αυτούς τοις Κούρησιν είναι φασίν. Είναι δε και της Ρέας οπαδούς, από των του Διός δακρύων γεγενημένους, ως αριθμόν οι μεν θ’, οι δε ί λέγουσιν. (IMMANUELIS BEKKERI IN PLATONEM A SE
EDITITUM COMENTARIA CRITICA = Platonis Dialogi Graece et Latine, Μέρος 4)
ΟΙ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
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Ο Νόννος Πανοπολίτης στα «Διονυσιακά» (βιβλίο ιγ΄ 135 ) αποκαλεί με την ονομασία Κορύβαντες τους ένοπλους που διοικούσαν της
φάλαγγες της Εύβοιας και που πιο πριν τους είχε βάλει η θεά Ρέα να
προστατεύουν (φυλάσσουν) και να φροντίζουν το Βάκχο (= ο Θεός
Διόνυσος) όταν ήταν κούρος (νέος) και των οποίων τα ονόματα ήταν:
ο Πρυμνέας, ο Μιμας, ο Άκμων, ο Δαμνεύς, ο Ωκύθοος, ο Μελισσεύς και
ο Ιδαίος:
«Ευβοέων δὲ φάλαγγας εκόσμεον ασπιδιώται/ παιδοκόμοι Κορύβαντες αεξομένου Διονύσου, / οι Φρύγα κόλπον έχοντες ὀρεσσιπόλῳ παρά Ρείῃ/ νήπιον εισέτι Βάκχον εκυκλώσαντο
βοείαις, / τον ποτε πορφυρέω κεκαλυμμένον οίνοπι πέπλῳ/ εύρον ενί σκοπέλοις, κερόεν βρέφος,
ένθα μιν Ινώ / Μύστιδι παιδοκόμῳ παρακάτθετο μητρὶ Κορύνθου·/ οι τότε πάντες ίκανον ἀειδομένης ἀπὸ νήσου, /Πρυμνεύς εἱλιπόδης τε Μίμας και ορίδρομος Άκμων/ Δαμνεύς τ' Ωκύθοός τε
σακεσπάλος, οις άμα βαίνων/ σύνδρομος Ιδαίῳ κορυθαιόλος ήλθε Μελισσεύς,…
Μετάφραση: Τις φάλαγγες (της Ευβοίας) διοικούσαν οι ασπιδοφόροι Κορύβαντες της Εύβοιας, εκείνοι που φρόντισαν τον Διόνυσο όταν μεγάλωνε ως παιδί, αυτοί που κατείχαν τον Φρυγικό Κόλπο και πλάι στη Ρέα που διάβαινε τα βουνά περικύκλωσαν με τις ασπίδες τους τον Βάκχο
που ήταν παιδί ακόμα. Τον βρήκαν κάποτε ανάμεσα στα βράχια ένα κερασφόρο βρέφος καλυμμένο με μανδύα – στο χρώμα του κρασιού, στο σημείο όπου η Ινώ τον είχε εμπιστευθεί στην
Μύστιδα, την μητέρα του Κόρινθου, από το ξακουστό νησί ήρθαν όλοι ετούτοι, ο Πρυμνέας, ο
Μιμας με τα στρεβλά πόδια, ο βουνήσιος Άκμων, ο Δαμνεύς και ο ακοντιστής ο Ωκύθοος,
μαζί τους πήγε και ο Μελισσεύς με το αστραφτερό κράνος, συντροφεύοντας τον Ιδαίο που
ο πατέρας του Σώκος χτυπημένος από τη μανία της ασέβειας τους έδιωξε κάποτε από την θαλαζόσωστη πατρίδα τους, Τους διέφυγαν και πέρασαν στο έδαφος της Κνωσίας και ξανά πήγαν στα
ταξίδια τους από την Κρήτη στη Φρυγία και από τη Φρυγία στην Αθήνα. όπου παρέμειναν ως ξένοι
άποικοι και πυροσβέστες μέχρις ότου ο Κέκροπς κατέστρεψε τον Σάκο με εκδικητική λεπίδα δικαιοσύνης. αφήνοντας στη συνέχεια τη γη του μαραθωνοδρόμου που γύρισε…»
5. ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ-ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ: ΧΟΡΩΔΙΑ, ΟΡΧΗΣΗ, ΟΡΧΗΣΤΡΑ, ΧΟΡΗΓΟΣ Κ.ΛΠ.
«Χορωδία» (χορός + άδω, λατινικά chorus, coro) λέγεται η στοίχιση των ατόμων που άδουν (τραγουδούν), άρα το μουσικό σύνολο των
τραγουδιστών. Ειδικότερα χορωδία λέγεται το μουσικό σύνολο τραγουδιστών σε σχέση με τους μεμονωμένους τραγουδιστές και τους σολίστ. Η
χορωδιακή μουσική, με τη σειρά της, είναι η μουσική που εκτελείται
από ένα τέτοιο σύνολο.
«Πρώτος χορευτής > πρωτοχορευτής» κανονικά λέγεται ο
πρώτος χορευτής στη στοίχιση των χορευτών (λέγεται και κορυφαίος).
Απλά, επειδή πρώτος χορευτής μπαίνει συνήθως ο καλύτερος ή αυτός
που υποδείχνει το χορό, γι αυτό και η λέξη «πρωτοχορευτής» σημαίνει
επίσης ο καλύτερος χορευτής.
«Χοροστάτης» (χοροστατώ = χορός + ίσταμαι, στάση) = εκείνος που στήνει (δημιουργεί) είτε με έξοδά του είτε συγκεντρώνοντας τα
μέλη ενός χορού (χορολέκτης), άρα ο αρχηγός ενός χορού ή μιας
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χορωδίας. Ησύχιος: «χοροστατών· χορού κατάρχων» (χοροστατών· αρχηγός χορού).
«Χορηγός» (χορός + άγω) λέγεται ο αρχηγός, αυτός που ηγείται
του χορού (ο χειραγωγός = αυτός που άγει χέρι με χέρι τους χορευτές), που αργότερα ονομαζόταν κορυφαίος και σήμερα πρωτοχορευτής. Στην Αθήνα «χορηγός» ονομαζόταν επίσης το πρόσωπο που
πλήρωνε τις δαπάνες της οργάνωσης του χορού και της δραματικής παράστασης, επειδή χωρίς αυτόν δε γίνεται χορός κ.α. Ο Δημήτριος ο Βυζάντιος, στο τέταρτο βιβλίο του έργου του Περί ποιήσεως,
λέει: «εκάλουν δε και χορηγούς ουχ ώσπερ νυν τους μισθουμένους τους
χορούς, αλλά τους καθηγουμένους του χορού, καθάπερ αυτό τούνομα
σημαίνει» (και ονόμαζαν [αρχηγούς χορού] όχι, όπως σήμερα, εκείνους
που μισθώνουν τους χορούς, αλλά τους αρχηγούς του χορού, όπως φανερώνει η ετυμολογία της λέξης» (Αθήναιος ΙΔ’ 633Α-Β, 33).
«Χορεία» στην αρχαία Ελλάδα λεγόταν το σύνολο του χορού και
του τραγουδιού και επίσης ένα είδος θρησκευτικού χορού που εκτελούνταν μπροστά στα ιερά, κατά την πομπή των Ελευσινίων και γενικά ο
χωρικός [χορωδιακός] χορός. Σήμαινε ακόμα και χορική εξάσκηση, εκγύμναση του χορού. Ο Πλάτωνας (Νόμοι Β’, 654Α) αναφέρει: «χορεία
γε μήν όρχησίς τε και ωδή το σύνολόν εστι» (χορεία, βέβαια, είναι το
σύνολο χορού και τραγουδιού). Και η Σούδα επίσης γράφει: «χορείαν,
τη μετά ωδής όρχησιν» (χορεία· όρχηση με τραγούδι).
«Χειρονόμος»: ο εκτελεστής χειρονομιών· ο χορευτής, που χορεύοντας εκτελούσε ταυτόχρονα και χειρονομίες. Ησύχ.: "χειρονόμος·
ορχηστής".
«Χειρονομία» (χειρ + (κατά)νέμω) : α) είδος πυρρίχης η άλλη
ονομασία του χορού η Πυρρίχη. Αθήν. (ΙΔ', 631C): "καλείται δ' η πυρρίχη και χειρονομία". β) παντομιμική κίνηση των χεριών εκτελούμενη
με ρυθμό είτε χορεύοντας είτε κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης·
χρησιμοποιούνταν για να εκφράσει με τις κινήσεις των χεριών διάφορα
νοήματα ή σκέψεις. Πολυδ. (ΙΙ, 153): "χειρονομήσαι δε, το ταιν χεροίν
εν ρυθμωι κινηθήναι. Ηρόδοτος δε είρηκεν επί Ιπποκλείδου του Αθηναίου τοις ποσίν εχειρονόμησεν" (χειρονομώ σημαίνει κινώ τα χέρια με
ρυθμό. Και ο Ηρόδοτος είπε πως ο Αθηναίος Ιπποκλείδης εχειρονόμησε
[εκφράστηκε] με κινήσεις των ποδιών. Ο Πλούταρχος (Περί σαρκοφαγίας Β' 997C): "μη πυρρίχαις χαίρειν, μηδέ χειρονομίαις, μηδ' ορχήμασι".
«Όρχησις», απ΄όπου και: ορχηστής, ορχήστρα κ.α., λέγεται ο
χορός μαζί με τη μουσική και το τραγούδι.
«Ορχηστής και ορχηστρίς (θηλυκό) λέγεται ένα από τα μέλη
της όρχησης, ο μουσικός, ο τραγουδιστής και ο χορευτής.
«Ορχήστρα» λέγεται ειδικά η ομάδα, η στοίχιση των μουσικών
(οργανοπαιχτών και τραγουδιστών) ενός χορού, μιας όρχησης και γενικά ενός δρώμενου. Η ομάδα των μουσικών που εκτελούν από κοινού
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έργα πολυφωνικής μουσικής. Με τη λέξη ορχήστρα λέγεται επίσης ο
χώρος στο θέατρο και στις όπερες για τους μουσικούς.
Στην αρχαία Ελλάδα «όρχησις» και ορχηστική λεγόταν η τέχνη που συνδέεται με το χορό και τη μουσική:
«Επεὶ τοίνυν, ω Κράτων, δεινήν τινα ταύτην κατηγορίαν εκ πολλού, οίμαι, παρεσκευασμένος κατηγόρηκας ορχήσεών τε και αυτής ορχηστικής, και προσέτι ημών γε των χαιρόντων τη
τοιαύτη θέα ως επί φαύλῳ και γυναικείῳ…». (Λουκιανός «Περι ορχήσεως»)
Βασικά στοιχεία του αρχαίου δράματος είναι ο λόγος, η μουσική
και η όρχηση (ο χορός) < αρχαία ελληνική όρχημα και όρχησις. Επίσης
τρία ήταν τα βασικά μέρη του αρχαίου θεάτρου: Το κυρίως θέατρο ή
κοίλο, το μέρος που προοριζόταν για τους θεατές, η ορχήστρα , ο κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος όπου ωρχείτο ο χορός και η σκηνή ή προσκήνιο, ο χώρος των υποκριτών. Η ορχήστρα, ο κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος ανάμεσα στο κοίλο και τη σκηνή, βρισκόταν λίγο χαμηλότερα
από τη σκηνή. Σε ορισμένα θεατρικά έργα φαίνεται ότι ο χορός αναμειγνυόταν με τους υποκριτές, ιδιαίτερα στις κωμωδίες και το πιθανότερο
είναι ότι οι υποκριτές και χορευτές αρχικά κινούνταν στο ίδιο επίπεδο.
Αργότερα οι υποκριτές χωρίστηκαν από το χορό και έπαιζαν σε υπερυψωμένο δάπεδο. Η είσοδος του χορού στην ορχήστρα γινόταν από δυο
πλευρικές διόδους, τις παρόδους. Στο κέντρο της ορχήστρας βρισκόταν
ο βωμός του Διονύσου, η θυμέλη. Πίσω από τη θυμέλη έπαιρναν θέση
ο αυλητής και ο υποβολέας.
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΞΗΣ ΟΡΧΗΣΗΣ
Η λέξη «όρχησις > όρχηση παράγεται από το αρχαίο ρήμα ορχέομαι (παρατατικός ὠρχούμην, μέλλων ορχήσομαι, αόρ.αʹ ὠρχησάμην
κ.α. ), που σημαίνει δρω, χορεύω μετά μουσικής και σε σειρά χορευτών. μτφ. σκιρτώ, πηδώ («ὀρχεῑται δὲ καρδία φόβῳ», Αισχύλος).
Το αρχαίο ρήμα ορχέομαι –ούμαι παράγεται από την αρχαία λέξη
«όρχος»= ο στίχος και στην κυριολεξία ορχέομαι-ούμαι = οργανώνομαι
σε στίχους. Η λέξη όρχος μάλλον προέρχεται από μετάπλαση της λέξης
χορός > όρχος, κάτι όπως και κάρη > άκρη κ.α.
Στα αρχαία ελληνικά «όρχοι» λεγόταν η επίστιχος φυτεία αμπέλου ή δέντρων κ.α. Επίσης όρχος» λεγόταν και ο στίχος, η σειρά φυτών
ή ανθρώπων που τρυγούν, τραγουδούν και χορεύουν , οι στίχοι αμαξιών στο στρατό κ.α.: ορχήστρα = ο όρχος, ο στίχος, η σειρά των μουσικών κ.α., πρβ:
<<Όρχατος, σημαίνει τον παράδεισον, την φυτείαν δι ης ερχόμεθα, διαφέρει δε ορχού.
Ορχός γαρ εστιν ο βόθρος, προς ον εντίθεται το φυτόν προς μοσχείαν, παρά το ορύσσω, όρυχον
τινά όντα, όρχατος δε, η επίστιχος φυτεία, παρα το έρχεσθαι και Αριστοφάνης το μεταξύ των φυτών μετόρχαιον εκάλεσεν εν τοις Γεωργοίς, ο δε Ησίοδος όρχον λέγει την επίστιχον των αμπέλων
φυτείαν -παρά δε σφισιν όρχος. Οι δ’ αυτ ες ταλάρους – έφερον βότρυας μεγάλων από ορχών –
και πάλιν – δε σφίσιν ορχός -Χρύσεος ήν – έστι δε ότε το όρνυσθαι την γην. Απίων δε ετυμολογεί
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΄παρά όρνυσθαι την γην προς φυτείαν και Όμηρος – πολλοί δε φυτών όσαν όρχατοι φυτών. Ιλιάδος Ε.>>
<<Ορχησταί την τάξιν της φυτείας, ορχούς ειώθασι λέγειν οι ποιηταί και ορχησταί εντεύθεν, ότι κατά την των βοτρύων συγκομιδην εν τοις τόποις τούτοις , επειδαν έτυχον τρυγώντες ,
απήρχοντο τω θεώ χορεύοντες , καθάπερ κορμιδοί· εξ ου και το όρχώ ορχήσω. οι δε , παρα το
ορέγειν και εκτείνειν τας χείρας , κατά τροπήν του γ εις χ. και ορχηστης " Αρης , ο ευκίνητος κατα
πόλεμον , ως το , Μηριόνη, τάχα κέν σε , και ορχηστήν στην περ εόντα , Ιλιάδος π' . επυρρίχιζον
γαρ όπλοις οι Κρήτες προς άσκησιν των πολεμικών, ο εστιν συν τοις όπλοις την Πυρρίχιον και
ένοπλον όρχησιν, ήτις εστιν ιερατική και ο κορδακισμός, αισχρός τις αν, και μάλλον κωμικοίς
αρμόδιος. τρία δε είσιν είδη της ορχήσεως: πυρρίχη, ην ησκούντο οι Κρήτες προς άσκησιν των
πολεμικών μετά όπλων ορχούμενοι, σίκιννις, ήτις εστίν ιερατική και ο κορδακισμός, αισχρός τις
ων και μάλλον κωμικοίς αρμόδιος>>. (Μέγα Ετυμολογικό)
6. Ο ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΤΑ ΤΣΑΛΙΜΙΑ, ΟΙ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΟΣ
ΧΟΡΕΥΤΗΣ
Ο χορός δεν είναι κάτι το έμφυτο, αλλά κάτι το επίκτητο και συνεπώς μαθαίνεται είτε με διδασκαλία είτε δια της μίμησης- παρατήρησης. Έμφυτα στον άνθρωπο είναι η παρόρμηση για κίνηση, η ομιλία, η
όραση κ.α.
Καλός χορευτής θεωρείται αυτός που από τη μια εκτελεί σωστά
τα βήματά και τις κινήσεις του χορού, συγχρονίζεται με το ρυθμό της
μουσικής – τραγουδιού και συνάμα χορεύοντας με το ανάλογο ύφος της
εκδήλωση (π.χ. ανάλογα με τον αν έχουμε διασκεδαστική χοροεσπερίδα
ή εθνική επέτειο ή κηδεία κ.α.) και από την άλλη εκτελώντας πολλές
ωραίες φιγούρες, τσαλίμια και αυτοσχεδιασμούς, δηλαδή με πολλές και
ωραίες επιδεξιότητες.
Ταλέντο (χορού) θεωρείται ο χορευτής που έχει το φυσικό χάρι-

σμα και την πέραν του συνηθισμένου ικανότητα και επιδεξιότητα στο χορό.
Οι αυτοσχεδιασμοί και οι επιδεξιότητες ή ξενικά φιγούρες και τσαλίμια (όρτσες, καμπανοί, κυβισμοί κ.α.), ατομικά και ομαδικά, είναι αυτά
που κάνουν το χορό συναρπαστικό και επίσης αυτά που επιδεικνύουν
τον καλό χορευτή. Η λέξη τσαλίμι (τούρκικη λέξη) σημαίνει η επιτηδευμένη συμπεριφορά και η επιδέξια κίνηση για αισθητική πρόκληση - συνώνυμα: κόλπο, κάμωμα, νάζι, σκέρτσο, τσάκισμα. Η λέξη φιγούρα (ιταλική λέξη figura) σημαίνει η ιδιαίτερη χορευτική παραλλαγή για επίδειξη, προβολή του χορευτή μόνο. Φιγούρες, τσαλίμια και αυτοσχεδιασμούς κάνουν στο χορό και οι άνδρες και οι γυναίκες. Απλά αυτά διακρίνονται σε ανδρικά και γυναικεία. Ατομικούς αυτοσχεδιασμούς, φιγούρες και τσαλίμια στο χορό μπορεί να κάνει μόνο ο πρώτος χορευτής,
άλλως θα χαλάσει η συνοχή - αρμονία του χορού.
Οι ατομικοί αυτοσχεδιασμοί, οι φιγούρες και τα δε γίνονται όποτε
θέλει ο κάθε χορευτής, αλλά μόνο όταν αυτός είναι πρώτος στον κύκλο,
δηλαδή όταν αυτός είναι εκείνος που άγει ή που σύρει το χορό.
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Οι ομαδικές φιγούρες γίνονται μόνο από χορευτικά συγκροτήματα, επειδή μόνο σ’ αυτά έχει γίνει εξάσκηση και πρόβες, ώστε να επιτύχει ο συντονισμός.
Ο πρώτος χορευτής σε όλους τους κυκλικούς χορούς όχι μόνο έχει
την απόλυτη ελευθερία, αλλά και επιβάλλεται να κάνει στο χορό τις ανάλογες με το χορό αυτοσχεδιασμούς, φιγούρες και τσαλίμια που κατέχει» ( γνωρίζει), όμως με σοβαρότητα, μεγαλοπρέπεια και σεμνότητα,
ώστε να εμπλουτίσει το χορό. Ο δεύτερος που ακολουθεί στο χορό
βοηθά τον πρώτο στις δεξιοτεχνίες , ενώ οι άλλοι απλώς ακολουθούν
μέχρι να έρθει η σειρά τους να πιάσουν κι αυτοί πρώτοι (στην «ομπρός
μερά» = κορυφή > κορυφαίος) της σειράς του χορού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ
1. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ
ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ, ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΑΣΙΑ
Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο χορός ήλθε στην Ελλάδα από την Αφρική ή κατ’ άλλους από την Ασία και οι ρίζες του φτάνουν στις τελετουργίες που έκαναν εκεί οι μάγοι με σκοπό να κάνουν τον εξευμενισμό
των φυσικών ή των σκοτεινών δυνάμεων που ρυθμίζουν τη ζωή. Ωστόσο όλα αυτά είναι αυθαίρετα, δεν ευσταθούν , αφού οι αρχαίες πηγές, όπως είδαμε στα πιο πριν, άλλα λένε.
Λένε ότι ο χορός και γενικά η όρχηση είναι έργο τω Κουρητών,
δηλαδή των αρχαίων κατοίκων της Κρήτης, με σκοπό αφενός την
τέρψη και αφετερου τη σωματική ευρωστία των νέων και ιδιαίτερα των
νεοσύλλεκτων στρατιωτών, ώστε να έχουν ψυχική και σωματική υγεία
και βασικά να γίνουν ευέλικτοι πολεμιστές.
Και το ότι έχουν δημιουργηθεί και χοροί που είναι μαγευτικοί,
όπως ο σαγηνευτικός χορός του στριπτίζ - κοιλιάς δε σημαίνει και ότι ο
χορός είναι επινόηση των μάγων.
2. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ
ΣΤΟΝ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ
Μερικοί ισχυρίζονται ότι αφενός ο Δίας δε γεννήθηκε σε σπήλαιο
στο όρος η Δίκτη, στο Δικταίο Άντρο, αλλά σε σπήλαιο του Ψηλορείτη
και εκεί οι Κουρήτες έκρουαν τις ασπίδες τους προκειμένου να καλύπτουν τα κλάματα του Δία από τον πατέρα του τον Κρόνο και αφετερου
ότι ο πρώτος χορός που δημιούργησαν οι Κουρήτες ήταν ο Ανωγειανός
πηδηχτός. Ωστόσο όλα αυτά είναι αναλήθειες, γιατί:
Α) Όλα αυτά είναι αυθαίρετα, δεν τα αναφέρει κανένας αρχαίος
συγγραφέας. Αντίθετα όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς λένε ότι ο Δίας γεννήθηκε στη Δίκτη, στο Δικταίο άντρο και εκεί οι Κουρήτες έκρουαν τις
ασπίδες τους κ.α., πρβ:
«Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα παραγίνεται μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον Δία εγκυμονούσα ετύγχανε, γεννά δε εν τω άντρω της Δίκτης Δία και τούτον μεν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε και ταις Μελισσέως παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα έτρεφον
τω της Αμαλθείας γάλακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω το βρέφος φυλάσσοντες τοις
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δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παιδός φωνής ο Κρόνος ακούση.Ρέα δε λίθον
σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα». (Απολλόδωρος Α, 1, 6 7).
«οι δε τέως μακάρεσσι Θεοίς Τιτήσιν άνασσον, όφρα Ζευς έτι κούρος, έτι φρεσί νήπια
ειδώς, Δικταίο ναίεσκεν υπο σπέος, οι δε μιν ούπω γηγενέες…” (Απολλώνιος, Αργοναυτικά, Α,
507 – 511)
“Nunc age, naturas apibus quas Juppiter ipse addidit expedian, pro qua mercede canoros
Curetum sonitus crepitantiaque aera secutae Dictaeo caeli regem pavere sub antro».. (Publius
Vergilius Maro, Georgica ΙV, 149 – 152)
«Μυθεύουσιν εν Κρήτη γενέσθαι την Διός τέκνωσιν επί της Δίκτης, εν η και απόρρητος
γίνεται θυσία» (Αγαθοκλής)
«κτύπῳ τε όπλων και κινήσει μελών ενρύθμῳ καθάπερ ο μύθος έχει» (Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Λογος 7,72)
Β) Ο πρώτος χορός που δημιουργήθηκε ήταν η καλούμενη «Πυρρίχη», η οποία πήρε το όνομα της από το δημιουργό του τον Κουρήτα
Πύρριχο. (βλέπε «Κεφάλαιο 1ο : Ο Εφευρέτης του Χορού»).
Γ) Ο Ανωγειανός πηδηχτός (Βλέπε «Κεφάλαιο 4ο «Οι κρητικοί χοροί»), είναι ένας χορός που δημιουργήθηκε τελευταία, που απλά είναι
δημιούργημα στα πλαίσια της αρχαίας «Πυρρίχης», κάτι όπως συμβαίνει
και με το «Λασιθιώτικο Πρινιανο χορό».
Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο:
«Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» Α. Γ.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)
3. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΓΕΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ
ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ
Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο υμνογράφος Καλλίμαχος ο Κυρηναίος
(310 - 240 π.Χ.) στον ύμνο του «Ες Δία» αναφέρει πως ο Δίας δε
γεννήθηκε στο Δικταίο Άντρο που βρίσκεται στα Ιδαία όρη της Κρήτης,
όπως λένε οι ψεύτες Κρήτες, αλλά στο «Λύκαιον» όρος της Αρκαδίας
και «η Πρύλις» ήταν ο ενόπλιος χορός που χόρευαν οι Κουρήτες εκεί
κατά τη γέννηση του Δία. Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι ο Καλλίμαχος
είναι αυτός που ψεύδεται και όχι οι Κρήτες, όπως σαφέστατα φαίνεται
και από τα ίδια τα λεγόμενά του στον εν λόγω ύμνο. Ειδικότερα, όταν ο
Καλλίμαχος έμαθε ότι οι Κρήτες επί εποχής του κάνανε το Δία θνητό
και συνάμα λέγανε το μύθο ότι ο Δίας πέθανε και τον θάψανε στην
Κρήτη ( ο Πορφύριος στο ‘‘Βίος Πυθαγόρου’’ αναφέρει και ότι τον εν
λόγω τάφο επισκέφτηκε και ο περίφημος Πυθαγόρας ο Σάμιος). θύμωσε, επειδή δεν του άρεσε που οι Κρήτες κάνανε το Δία θνητό, άνθρωπο που πέθανε, και προ αυτού κάθισε και έγραψε τον ύμνο «Εις
Δία», στον οποίο αποκαλεί ψεύτες τους Κρήτες και παράλληλα παραλλάσσει το μύθο του Δία μεταφέροντας τη γέννηση και ανατροφή του
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Δία από το όρος Δίκτη των Ιδαίων ορέων της Κρήτης όρος Λύκαιον της
Αρκαδίας και τονίζοντας ότι ο Δίας δεν πέθανε, διότι είναι αιώνιος. Μάλιστα, στην παραποίηση του μύθου που κάνει, η νήσος Κρήτη γίνεται
περιοχή «Κρητέα» στην Αρκαδία, η αρχαία πόλη Λύκτος (= η πόλη στην
περιοχή της οποίας βρισκόταν η Δίκτη, όπου γεννήθηκε ο Δίας, σύμφωνα με τον Ησίοδο) γίνεται το Λύκαιον όρος στην Αρκαδία, η πόλη το
Πράσον ή η Πραισός (= η πόλη όπου υπήρχε το Δικταίο ιερό, σύμφωνα
με το Στράβωνα) γίνεται η περιοχή «Παρράσιον» στην Αρκαδία, οι Δικταίοι Κουρήτες γίνονται Δικταίαι Μελίαι , ο ενόπλιος χορός των Κουρητών «πυρρρίχη» γίνεται «πρύλις» κ.λπ., ώστε να βλάψει «τουριστικά» τους Κρήτες, όπως θα λέγαμε σήμεηρα. εκθεσει ή πρβ:
«Ζηνός έοι τί κεν άλλο παρά σπονδήσιν αείδειν / λώϊον ή θεόν αυτόν, αεί μέγαν, αιέν
άνακτα, / Πηλαγόνων ελατήρα, δικασπόλον Ουρανίδησι; / πώς και νιν, Δικταίον αείσομεν ηέ Λυκαίον; / εν δοιή μάλα θυμός, επεί γένος αμφήριστον. / Ζεύ, σε μεν Ιδαίοισιν εν ούρεσί φασι γενέσθαι,/ Ζευ, σε δ' εν 'Αρκαδίη: πότεροι, πάτερ, εψεύσαντο; / Κρήτες αεί ψεύσται’: και γαρ τάφον, ώ
άνα, σείο / Κρήτες ετεκτήναντο: σύ δ' ου θάνες, εσσί γάρ αιεί. / εν δέ σε Παρρασίη `Ρείη τέκεν, ήχι
μάλιστα / έσκεν όρος θάμνοισι περισκεπές: ένθεν ο χώρος / ιερός, ουδέ τί μιν κεχρημένον Ειλειθυίης / ερπετόν ουδέ γυνή επιμίσγεται, αλλά ε `Ρείης / ωγύγιον καλέουσι λεχώιον 'Απιδανήες»… (Καλλιμάχος, Ύμνος «Εις Δία»)
Μετάφραση: «……Πώς καλλύτερα θα μπορούσε κανείς να υμνήσει
κατά τις θυσίες το Δία παρά να τον ειπείν θεό, πάντοτε μέγα, αιώνιο
άνακτα, διώκτη των Πηλαγόνων, δικαστή των επουρανίων θεών; Πώς
θα τον εξυμνήσωμεν, ως Δικταίο ή ως Λυκαίον; Ο νους μου ευρίσκεται
σε μεγάλη αμφιβολία, διότι το γένος του είναι αμφισβητήσιμον. Ω Δία,
για σένα οι μεν λέγουν ότι γεννήθηκες στα Ιδαία όρη! Ω Δία, για
σένα οι δε λένε ότι γεννήθηκες στην Αρκαδία, ποιοι, πατέρα, λένε ψέματα; Οι Κρήτες είναι πάντα ψεύτες και διότι τάφο, ω άνακτα, για σένα
οι Κρήτες κατασκεύασαν, εσύ όμως δεν απέθανες διότι εσύ είσαι αιώνιος. Αλλά εσένα σε γέννησε η Ρέα εις το Παρράσιον, όπου ήταν ένα
βουνό πολυσκέπαστο με θάμνους, γι αυτό το λόγο ο τόπος αυτός είναι
ιερός»…………(Καλλιμάχου, «Ύμνος εις Δία» 1 - 15)
Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο:
«Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» Α. Γ.
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Α) Οι θεοί: Δίας, Δήμητρα κ.α., σύμφωνα με το Κρητικό μύθο , ήταν άνθρωποι που μετά το θάνατο θεοποιήθηκαν, επειδή εν ζωή έκαναν ευεργεσίες,
κάτι όπως έγινε με το Χριστό και τους Αγίους στη Χριστιανική Θρησκεία. Αντίθετα
κατά το μύθο των Ατλάντιων της Λιβύης, απ΄όπου καταγόταν ο Καλλίμαχος ο
Κυρηναίος, οι θεοί: Οσιρις ή Διόνυσος, Ίσιδα ή Δήμητρα, Άμμων ή Δίας κ.α. ήταν
θεοποίηση των άστρων, του ήλιου (Οσιρι), της σελήνης (ϊσιδα) και των κύριων
στοιχείων τους και προ αυτοί οι Λίβυοι δε συμφωνούσαν με όσα λέγανε οι Κρήτες.
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(Περισσότερα βλέπεστο βιβλίο: «Η Ελληνική Μυθολογία και η Θρησκεία
των Ολύμπιων θεών» του Α. Γ. Κρασανάκη
Β) Για τον ίδιο λόγο που ο Καλλίμαχος παράλλαξε το μύθο του Δία, παράλλαξε και το μύθο της θεάς Βριτόμαρτης (βλέπε Καλλίμαχος «Ύμνος εις Άρτεμιν») φέροντας το βασιλιά των Κρητών Μίνωα να θέλει να βιάσει τη θεά Βριτόμαρτη (Άρτεμη) στο όρος Δίκτη της Κυδωνίας (= σημερινά Χανιά) με σκοπό να
μειώσει τους Κρητικούς, και γι αυτά ο Διόδωρος (Βιβλιοθήκη 5η, 77) και ο Στράβωνας (Γεωγραφικά Ι, IV 12) του λένε ότι δεν έχει δίκιο.
Γ) «Πρυλέες» στον Όμηρο (Ιλιάδα Λ 11) ονομάζονται οι ομάδες πεζών σε
σχεση προς τους ιππείς.
4. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΔΡΑΗΛΙΤΕΣ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΧΟΡΟ.
Μερικοί ισχυρίζονται ότι η Έξοδος αναφέρει πως η Προφήτισσα
των Ισραηλιτών Μαριάμ είναι εκείνη που εφεύρε το χορό, κάτι που δεν
είναι αληθές, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Έξοδος αναφέρει πως μετά που
οι Ισραηλίτες πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα η Μαριάμ, η προφήτης και
αδελφή του Ααρών, πήρε πρώτη στο χέρι της ένα τύμπανο και μετά
οπίσω το ίδιο έκαναν με τύμπανα και χορούς όλες οι γυναίκες των Ισραηλιτών, δια να πανηγυρίσουν τη θαυμαστή σωτηρία των: «Λαβούσα
δὲ Μαριάμ, ἡ προφήτις, ἡ αδελφή Ααρών, το τύμπανον εν τη χειρί αυτής, και
εξήλθοσαν πάσαι αι γυναίκες οπίσω αυτής μετά τυμπάνων και χορών.» (Έξοδος
15,20)
5. ΟΙ ΘΕΟΙ ΔΕ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΧΟΡΟ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ - ΟΙ ΘΕΟΙ
ΕΙΝΑΙ ΧΟΡΗΓΟΙ.
Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο Πλάτωνας αναφέρει πως οι θεοί βρήκαν
και χάρισαν το χορό στους ανθρώπους για να τους ψυχαγωγούν από τα
βάσανα κ.α., κάτι που δεν είναι αληθές, γιατί αφενός ο χορός επινοήθηκε από τους Κουρήτες, όπως είδαμε πιο πριν να λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, και αφετέρου ο Πλάτωνας δεν αναφέρει κάτι τέτοιο, αλλά ότι
οι Θεοί είναι συγχορευτές και χορηγοί στις εορτές των ανθρώπων με
σκοπό την ανάπαυλά τους από τις δουλειές και τις λύπες τους. Χορηγός
δε σημαίνει εκείνος που δημιούργει κάτι, αλλά αυτός που άγει ή μεταφορικά επιτρέπει ή χρηματοδοτεί να γίνει κάτι, εδώ ο χορός, πρβ:
«Θεούς δε έφαμεν ελεούντας ημάς συγχορευτάς τε και χορηγούς ημίν δεδωκέναι τον τε Απόλλωνα και Μούσας και δη και τρίτον, έφαμεν, ει μεμνήμεθα
Διόνυσον» = Οι Θεοί, όπως είπαμε, από ευσπλαχνία για μας, μας έδωσαν συγχορευτές και χορηγούς (αρχηγούς χορού) τον Απόλλωνα και τις Μούσες και, όπως είπαμε μάλιστα, μας έδωσαν και έναν τρίτο, αν θυμούμαστε καλά, το Διόνυσο. (Πλάτων Νόμοι Β 665)
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6. Η ΘΕΑ ΡΕΑ ΔΕ ΒΡΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΔΑΞΕ ΤΟ ΧΟΡΟ
ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΛΑ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟΥΣ ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΝΑ ΧΟΡΕΥΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΙΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑ
Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο Λουκιανός αναφέρει πως η θεά Ρέα
βρήκε και δίδαξε το χορό στους Κουρήτες και στους Κορύβαντες, κάτι
που δεν ευσταθεί, γιατί:
α) οι αρχαίοι συγγραφείς, όπως είδαμε πιο πριν, αναφέρουν ξεκάθαρα ότι οι Κ(ου)ρήτες, οι φρουροί και φροντιστές του Δία στο Δικταίο άντρο της Κρήτης, ήταν αυτοί που βρήκαν και δίδαξαν πρώτοι το
χορό και επίσης ότι ο Κουρήτης Πύρριχος ήταν αυτός που πρώτος οργάνωσε χορό, την Πυρρίχη και
β) ο Λουκιανός δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Ο Λουκιανός στο «Περί
Ορχήσεως» αναφέρει συγκεκριμένα ότι από τους πρώτους που θέλχτηκαν από την ορχηστική τέχνη ήταν η Θεά Ρέα και ως εξ αυτού «έβαλε»
(λέει έβαλε όχι ότι δίδαξε ή βρήκε το χορό) στη Φρυγία τους Κορύβαντες να χορεύουν για την τέρψη της, αλλά και στην Κρήτη έβαλε τους
Κουρήτες να χορεύουν κατά την γέννηση και ανατροφή του γιου της
Δία (καλύπτοντας έτσι τα κλάματα του Δία από τον παιδοκτόνο πατέρα
του) και έτσι ο Δίας χρωστά τη σωτηρία του στο χορό, πρβ:
«Αναφέρεται ότι πρώτη η Ρέα εθέλχθη υπό της τέχνης ταύτης (της όρχησης) και εις μεν την
Φρυγίαν έβαλε τους Κορύβαντας να χορεύσουν, εις δε την Κρήτην τους Κουρήτας, και δεν ωφελήθη ολίγον εκ της τέχνης αυτών, αφού δια του χορού των της έσωσαν τον Δία, ώστε και δικαίως
ο Ζευς να ομολογή ότι οφείλει εις αυτούς σώστρα, διότι χάρις εις την όρχησίν των εσώθη από
τους οδόντας του πατρός του. Εχόρευον δε ένοπλοι και εν τω μεταξύ εκρότουν τα ξίφη επί των
ασπίδων και ανεπήδων κατά τρόπον ενθουσιώδη και πολεμικόν. Έπειτα οι επιφανέστεροι των
Κρητών επιμελώς ασκηθέντες έγιναν άριστοι χορευταί, όχι μόνον οι απλοί πολίται αλλά και οι
ανήκοντες εις ηγεμονικάς οικογενείας και πρωτεύοντες. Ο Όμηρος όχι δια να ψέξη, αλλά δια, να
επαινέση τον Μηριόνην, τον ωνόμασεν ορχηστήν, και τόσον ήτο γνωστός και διεκρίνετο ούτος δια
την χορευτικήν του τέχνην, ώστε όχι μόνον οι Έλληνες εγνώριζον τούτο, αλλά και αυτοί οι Τρώες,
καίτοι εχθροί· και υποθέτω ότι το εμάντευον βλέποντες την ευκινησίαν και ευρυθμίαν με την οποίαν
επολέμει και την οποίαν είχεν εκ της ορχήσεως. Ιδού δε τί λέγουν τα Ομηρικά έπη· Μηριόνη, τάχα
κεν σε καὶ ὀρχηστὴν περ' ἐόντα ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε. Εν τοσούτω δεν τον επέτυχε, διότι ο
Μηριόνης, ως εξησκημένος εις τον χορόν, υποθέτω, ευκόλως διέφευγε τα ριπτόμενα εναντίον του
ακόντια. (Λουκιανός, «Περί ορχήσεως» 8-10, Μετάφραση Ιωάννη Κονδυλάκη)
7. Η ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΤΟ ΧΟΡΟ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ
Στα σχόλια που αναφέρονται σε κάποια ξένη έκδοση του «Πυθιόνικο» του Πινδάρου διαβάζουμε ότι «κατ’ άλλους η ένοπλος όρχηση
είναι εύρημα των Διοσκούρων, κατ’ άλλους της Αθηνάς και από αυτούς
τον πήραν οι Λάκωνες, κατ’ άλλους είναι εύρημα του Πύρριχου του
Κρητός». Επίσης εκεί αναφέρεται ότι κατ’ άλλους η Πυρρίχη ονομάστηκε έτσι από τον Πύρριχο τον Κρήτα και κατ’ άλλους από τον Πύρρο,
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το γιο του Αχιλλέα, που τον χόρεψε μετά από μια νίκη του κ.α., πρβ:
«…δια το την ένοπλον όρχησιν κατ’ ενίους τους Διοσκούρους ευρείν. Ορχηστικοί γαρ τινες οι
Διόσκουροι. Ο δε Επίχαρμος την Αθηνάν φησι τοις Διοσκούροις τον ενόπλιο νόμον επαυλήσαι,
εξ εκείνου δε τους Λάκωνας μετ αυλού τοις πολεμίοις προσιέναι. Τινές δε ρυθμόν τινά φασί το
Καστόρειον, χρήσθαι δε αυτώ τους Λάκωνας εν ταις προς τους πολεμίου συμβολαίς. Διέλκεται δε
η της Πυρρίχης όρχησις, προς ην τα υπορχήματα εγράφησαν. Ένιοι μεν ουν φασί, πρωτον Κούρητας την ένοπλον ορχήσασθαι όρχησιν, αύθις δε Πυρριχον Κρήτα συνταξασαθαι, Θάλητα δεν
πρωτον τα εις αυτήν υπορχήματα. Σωσίβιος δε τα υπορχηματικά πάντα μέλη Κρητικά αξιοί λέγεσθαι. Ενιοι δε ουκ από Πυρρίχου του Κρητός την Πυρρίχην ωνομάσθαι, αλλ΄από Πύρρου του
Αχιλλέως παιδός, εν τοις όπλοις ορχησαμένου, εν τη κατά Ευρυπύλου του Τηλέφου νίκη. Αριστοτέλης δε, πρώτον Αχιλλέα επι του Πατρόκλου πυρά τη Πυρρίχη φησί κεχρήσθαι, ην παρα Κυπρίους φησί πρύλιν λέγεσθαι, ώστε παρά την πυράν της Πυρρίχης το όνομα θεσθαι…» (Scholia Vetera in Pindari Carmina Scholia in Pythionicas 127, VOLUMEN II ).
Ωστόσο τα ως άνω σχόλια του εν λόγω ανωνύμου σχολιαστή σε
πολλά σημεία είναι λάθος, ο ανωνυμος, γιατί:
Α) Η πραγματικότητα είναι, όπως είδαμε πιο πριν να λένε οι ίδιοι
οι αρχαίοι συγγραφείς: Στράβων, Διόδωρος, Παυσανίας, Διονύσιος Αλικαρνασεύς κ.λπ., ότι εκείνοι «που βρήκαν πρώτοι και δίδαξαν το χορό»,
ήταν οι Κουρήτες – Κρήτες, ο πρώτος χορός των οποίων ονομάστηκε
Πυρρίχη από το όνομα του Κουρήτη εκείνου, του Πύρριχου, που τον
οργάνωσε. Άλλο «η Πυρρίχη» = ο πρώτο αρχαίος χορός, αυτός που
βρήκε ο Κουρήτης Πύρριχος και άλλο «Πυρρίχιος χορός» = αυτός που
είναι παραλλαγή της Πυρρίχης και τον οποίο βρήκε ο γιος του Αχιλλέα,
ο Πύρρος. Ο Όμηρος δεν αναφέρει ότι ο Αχιλλέας ή ο γιος του ο Νεοπτόλεμος ο Πυρρός βρήκε αυτόν τούτο το χορό ή την Πυρρίχη ή τον
Πυρρίχιο χορό, αλλά ότι ο Αχιλλέας, όταν έκαψε το πτώμα του Πατρόκλου, χόρεψε γύρω από την πυρά ένα χορό και επίσης ότι το ίδιο έκανε
και ο γιος του ο Νεοπτόλεμος, που ονομαζόταν και Πυρρος (αυτό, επειδή ήταν διάπυρος, δηλαδή ξανθωπός), όταν νίκησε τον Ευρύπυλο,
το γιο του Τήλεφου.
Β) Ο Λουκιανός στο «Περί Ορχήσεως» αναφέρει ότι ο Νεοπτόλεμος, ο γιος του Αχιλλέα, δε βρήκε αυτή τούτην την Πυρρίχη, αλλά
«επενόησε νέον είδος χορού, τον εξ αυτού ονομασθέντα Πυρρίχιον»,
πρβ: «Καίτοι έχω να αναφέρω και πολλούς άλλους εκ των ηρώων, οίτινες ήσαν γυμνασμένοι εις την όρχησιν και είχον αναγάγη αυτήν εις τέχνην, θεωρώ αρκετόν να αναφέρω μόνον τον Νεοπτόλεμον τον υιόν
του Αχιλλέως, όστις διέπρεψε ως χορευτής και επενόησε νέον είδος χορού, το ωραιότερον, τον εξ αυτού ονομασθέντα Πυρρίχιον. Ο δε Αχιλλεύς μανθάνων ταύτα περί του υιού του έχαιρεν, υποθέτω, περισσότερον παρά δια το κάλλος και την άλλην ανδρείαν του. Τωόντι δε η ορχηστική τέχνη εκείνου συνετέλεσεν εις το να εκπορθηθή και καταστραφή η δυσπόρθητος πόλις των Τρωών». (Λουκιανού, «Περί ορχήσεως» 9 Μετάφραση Ιωάννη Κονδυλάκη)
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Γ) Ο Λουκιανός στο «Θεών Διάλογοι Ηφαίστου Διός» αναφέρει
πως η παρθένος και γλαυκώπις κόρη του Δία, η Αθηνά, δεν επινόησε
τον Πυρρίχιο χορό, αλλά ότι γεννήθηκε (βγήκε από το κεφάλι του Δία)
ένοπλη, πηδώντας, πυρριχίζοντας, τινάσσοντας την ασπίδα της και
πάλλοντας το δόρυ της: «κατοίσω· τι γαρ χρη ποιείν σου κελεύοντος;
τι τούτο; κόρη ένοπλος; μέγα, ω Ζεύ, κακὸν είχες εν τη κεφαλή· εικότως γουν οξύθυμος ήσθα τηλικαύτην υπὸ την μήνιγγα παρθένον ζωογονών και ταύτα ένοπλον· η δε (παρθένος Αθηνά) πηδά και πυρριχίζει
και την ασπίδα τινάσσει και το δόρυ πάλλει και ενθουσιά και το μέγιστον,
καλή πάνυ και ακμαία γεγένηται δη εν βραχεί· γλαυκώπις μεν, αλλά
κοσμεί τούτο ἡ κόρυς. ώστε, ω Ζεύ, μαίωτρά μοι απόδος εγγυήσας ήδη
αυτήν.» (Λουκιανός, «Θεών Διάλογοι»: «ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΣ»).
Δ) Ο Πλάτωνας στον Κρατύλο αναφέρει ότι η Αθηνά ονομάστηκε
Παλλάδα όχι γιατί βρήκε αυτό τον ενόπλιο χορό, αλλά γιατί, όταν υψώνει κανείς τον εαυτόν του ή κανένα άλλο πράγμα ή υπό τη γη, ή μέσα
στα χέρια του, λέμε ότι και πάλλει και πάλλεται ή ότι το χορεύει ή χορεύει ο ίδιος, το δόρυ, γιατί όταν υψώνει κάποιος το δόρυ είναι σαν να
κάνει πολεμικό χορό, πρβ:
«τούτο μεν τοίνυν από της εν τοις όπλοις ορχήσεως ηγούμενοι
τεθήναι ορθώς αν, ως εγώμαι, ηγοίμεθα: το γαρ που ή αυτὸν ή τι άλλο
μετεωρίζειν ή απὸ της γης ή εν ταις χερσὶν “πάλλειν” τε και “πάλλεσθαι”
και ὀρχείν και ορχείσθαι καλουμεν». (Πλάτωνας, Κρατύλος, 406-407).
Ε) Ο Διόδωρος Σικελιώτης στο «Ιστορική Βιβλιοθήκη» (5, 64- 77)
αναφέρει ότι οι Κρήτες ισχυρίζονται, φέρνοντας γι αυτό επιχειρήματα,
πως οι περισσότεροι από τους θεούς, όπως ο Δίας και τα παιδιά του
Απόλλων, Ερμής, Αθηνά κ.α., γεννήθηκαν στην Κρήτη, άρα, αν το χορό
το βρήκε η θεά Αθηνά, είναι δημιούργημα κρητικό.
ΣΤ) Ο Ησύχιος αναφέρει ότι ο χορός «Πυρρίχη» ονομάστηκε
έτσι είτε από τον Κρητικό Πύρριχο (που εννοείται ότι τον βρήκε) είτε
επειδή οι χορευτές αποκτούσαν πύρινο χρώμα (εννοείται επειδή χορεύαν μπροστά σε πυρά), όπως ο γιος του Αχιλλέα κ.λπ.: «πυρριχίζειν·
την ενόπλιον όρχησιν και σύντονον Πυρρίχην έλεγον· οι μεν από Πυρρίχου του Κρητός·οι δε από τού διάπυρον είναι· οι δε από Πύρρου του
Αχιλλέως» (Ησύχιος).
Ζ) Ο Παυσανίας αναφέρει ότι στη Λακεδαίμονα υπήρχε η πόλη
Πύρριχος, που ιδρύθηκε από τον Πύρριχον των καλούμενων Κουρητών:
«Πύρριχος εν μεσογαίᾳ. το δε όνομα τη πόλει γενέσθαι φασὶν από Πύρρου του Αχιλλέως, οι δε είναι θεόν Πύρριχον των καλουμένων Κουρητών….». (Παυσανίας, Λακωνικά 25, 1-3), άρα ο Λάκωνας Πύρριχος ήταν
ο Κουρήτης Πύρριχος, ο Κρήτας, που είχε μετοικήσει στη Λακωνία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΧΟΡΩΝ
1. ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΧΟΡΩΝ
Οι χοροί διακρίνονται σε πάρα πολλά είδη, τα οποία είναι ανάλογα
με τη σκοπιά που εξετάζονται.
Οι χοροί καταρχήν ανάλογα με το ήθος τους διακρίνονται σε σεμνοούς (αρχαία ελληνικά «εμμέλειαι»), άσεμνους ή προκλητικούς
(αρχαία ελληνικά «κόρδακες») και κωμικούς ί ή άλλως σατυρικούς
(αρχαία ελληνικά «σίκινεις»).
Άσεμνοι και μη επιτρεπτοί θεωρούνταν στην αρχαία Ελλάδα οι
χοροί που υποθέτουν χορευτές μεθυσμένους, αγροίκους και της κραιπάλης, όπως ο φρυγικός χορός (βλέπε πιο κάτω).

Ελληνικός χορός, 1817.
Χαλκογραφία από σχέδιο του Hugh William
Williams (1773-1829)

Οι χοροί ανάλογα με τον τρόπο που χορεύονται τα βήματά-κινήσεις τους διακρίνονται σε συρτούς (π.χ. Συρτός Καλαμάτας, Συρτός
Χανίων κ.α.), σιγανούς (Σιγανός Λασιθιώτικος, Σιγανός Ρεθεμνιώτικος
κ.α.), πηδηχτούς (Σούστα, Πηδηχτός Μαλεβιζίου, Πηδηχτός Γεραπετρίτικος κ.α.) κ.α.
Οι χοροί ανάλογα με το κράτημα και την ανάπτυξή των χορευτών
διακρίνονται σε:· Κυκλικούς (Χανιώτικος, Πεντοζάλης κ.λπ.), αντικριστούς ( Σούστα, Μπάλος κ.λπ.), ζευγαρωτούς (άνδρας + γυναίκα), σειράς (ο ένας πίσω από τον άλλο ( Αγκαλιαστός Λασιθίου) κ.α.
Οι χοροί ανάλογα με το φύλο και την ηλικία εκείνων που τους
χορεύει διακρίνονται σε ανδρικούς, γυναικείους, παιδικούς και μεικτούς.
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Οι χοροί ανάλογα με το χαρακτήρα και το θέμα τους διακρίνονται
σε θρησκευτικούς (π.χ. χορός Ησαΐα), γαμήλιους, ειρηνικούς, ενόπλιους ή άλλως πυρρίχιους, θεατρικούς κ.α. Την αρχαία εποχή οι ειρηνικοί χοροί είχαν ως σκοπό την ψυχαγωγία, οι πολεμικοί την προπαρασκευή, για προθέρμανση των ανδρών για τον πόλεμο και οι θρησκευτικοί για την εξευμένιση των πιστών. Θρησκευτικοί χοροί θεωρούνταν και
οι διονυσιακοί (= ως αυτοί της αποκριάς σήμερα).
Οι χοροί ανάλογα με το πότε επινοήθηκαν διακρίνονται σε αρχαίους, παραδοσιακούς και σύγχρονους (modern). ΄Διαφορετικοί
των παραδοσιακών χορών είναι οι καλούμενοι λαϊκοί χοροί, όμως και
αυτοί είναι παραδοσιακοί χοροί: Τσιφτετέλι, Ζεϊμπέκικος, Χασάπικος,
Συρτάκι κ.λπ. Απλά οι χοροί αυτοί έχουν και κάποια στοιχεία εξ ανατολών (Ασία).
Οι χοροί ανάλογα με τον τόπο που χορεύονται- προέρχονται διακρίνονται σε εθνικούς και ξένους – ξενόφερτους. Τοπικοί ελληνικοί
χοροί είναι π.χ. οι ηπειρώτικοι, οι θρακιώτικοι, οι κρητικοί, οι ποντιακοί
κ.α. χοροί. Οι γνωστότεροι εθνικοί ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί είναι
ο «Συρτός Καλαματιανός» ο Πεντοζάλης της Κρήτης, ο νησιώτικος Μπάλος, η «Γερακίνα» της Μακεδονίας, η «Κοστιλάτα» της Ηπείρου, η
«Σουφλιουτούδα» της Θράκης κ.α.
Οι πιο γνωστοί χοροί που υπάρχουν παγκοσμίως είναι: Οι παραδοσιακοί χοροί των διαφόρων λαών και μετά οι χοροί Latin, οι HipHop, οι R&B, οι Κλασσικοί χοροί (το μπαλέτο) και οι Μοντέρνοι χοροί.
2. ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Οι Ελληνικοί χοροί, που είναι από τους παλιότερους και μακροβιότερους όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο, απόηχος
των Μινωικών χορών, των χορών των Κουρητών, διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες, τους παραδοσιακούς εθνικοτοπικούς: Καλαματιανός,
Τσάμικος, Πεντοζάλης κ.α. και τους παραδοσιακούς λαϊκούς: Τσιφτετέλι, Ζεϊμπέκικος, Χασάπικος κ.α..
Χοροί Θράκης : Γίκνα, Ζωναράδικος, Μαντηλάτος, Μπαϊτούσκα,
Σουφλιατούδα, Του Μαμά τα παλικάρια, Τριπάτης κ.α.
Χοροί Μακεδονίας : Μπεράτικος, Λυτός, Κλέφτικος Μακεδονικός, Γκάιντα, Νιζάμικος, Καγκελευτός, Βλάχικος, κ.α.
Χοροί Ηπείρου : Ζαγορίσιος, Συρτός στα δύο, Συρτός στα τρία,
Παραμυθιώτικος, Ρόβας, Κοφτός, Κλειδωτός, Σιαμάντακας, κ.α.
Χοροί Θεσσαλίας : Θεσσαλικός, Πηλιορείτικος, Ρουγκατσιάρικος,
Καραγκούνα, Σβαρνιάρα, Κλειστός Αργιθέας, Συρτός Πηλίου κ.α.
Χοροί Στερεάς Ελλάδας (Ρούμελης) : Τσάμικος, Συρτοκαλαματιανός(καγκέλι), Κουλουριώτικος, Χορός της τράτας, Χατζηχρήστος
κ.α.
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Χοροί Πελοποννήσου : Καλαματιανός, Τσακωνικός, Αραχωβίτικος, Μανιάτικος κ.α.
Χοροί Νησιών Αιγαίου : Συρτός Ρόδου, Σούστα Κω, Γαϊτανάκι
Ρόδου, Χιώτικος, Ικαριώτικος, Πάτμου, Νισύρου, Καλύμνου κ.α.
Χοροί Κρήτης : Πεντοζάλης, Πηδηχτός (Μαλεβιζιώτης), Συρτός
(Χανιώτικος), Σούστα κ.α.
Χοροί Νησιών Ιονίου : Άη Γιώργης, Τσιριγιώτικος, Μηλιά, Κερκυραϊκός, Μέρμηγκας, Συρτός Κεφαλονιάς, Μπάλος Λευκάδας κ.α.
Χοροί Κύπρου: Ζεϊμπέκικος Κύπρου, Κυπριακή σούστα, Ο χορός
του δρεπανιού, Τάτσια ή Σίτα, Μασιέρι (Μαχαίρι ή Τσιάκκιν), Καντήλα
(Ποτήρι), Καρσιλαμάς Κύπρου κ.α..
Χοροί Σαρακατσάνων - Βλάχων: Κάτσα, Καλτσάδικος, Νυφιάτικος, Κτσάδικος, Σταυρωτός, Γυναικείος Τσάμικος. Κ.α.
Χοροί Πόντου: Σέρα, Ανεφορίτ'σσα ή Κιζέλα, Αρματσούκ' ή Ελματσούκ' , Αρχουλαμάς ή Ικιλεμέ , Γέμουρα., Γετίερε ή Γεντί-Αράτς,
Μαντήλια, Μαύρον Πεγάδ' , Μηλίτσα, Μητερίτσα, Χαλάι. Χερενίτσα κ.α.
Οι εθνικοτοπικοί χοροί διαιρούνται βασικά σε συρτούς και πηδηχτούς. Υπάρχουν βέβαια και ανάμικτοι. Έχουν διαφορές που οφείλονται
είτε στις περιοχές όπου επιχωριάζουν, όπως π.χ. Τσακώνικος, Καλαματιανός κτλ. Ή στα τραγούδια που αποτελούν τη βάση τους π.χ. Μενούσης, Κερά -Μαρία, Παπαδιά κτλ.

Μάθημα χορού σε Αττικό Ερυθρόμορφο κρατήρα
530 - 440 π.Χ. Antikensammlung Berlin/Altes Museum
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΧΟΡΟΙ
Ο Συρτός Καλαμάτας > Καλαματιανός είναι ο πλέον διαδεδομένος χορός στην Ελλάδα, με αρχαία καταγωγή. Αρχικά υπήρχε ο Κνώσιος συρτός χορός που αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλάδα (Σ) απ΄όπου
προήλθαν ο Γέρανος και ο Κανδιώτης ή Κρητικός και από αυτούς ο Συρτός, ο οποίος έχει αποτελέσει τη βάση πολλών παραλλαγών, από τις
οποίες πιο γνωστές είναι ο της Καλαμάτας > Καλαματιανός, ο των Χανίων > Χανιώτικος κ.α. Ο χορευτικός όρος «συρτός» αφενός προέρχεται
από την αρχαιοελληνική λέξη «σύρω»: και για το λόγο ότι στο χορό
αυτός ο πρώτος χορευτής σέρνει το δεύτερο, ο δεύτερος τον τρίτο,
κοκ, πρβ και: "άμε να σύρεις τον χορό" ή "η νύφη σέρνει τον χορό"
κ.α. και αφετερου είναι αρχαιότατη προσωνυμία, όπως προκύπτει και
από την Επιγραφή του Επαμεινώνδα (37-41 μ.Χ.), που βρέθηκε
στη Βοιωτία και αναφέρει: "Τας δε πατρίους πομπάς μεγάλας και την
των συρτών πάτριον όρχησιν θεοσεβώς επετέλεσεν", δηλαδή "με θεοσέβεια τέλεσε τις μεγάλες εθνικές πομπές και την εθνική όρχηση του
συρτού". Ο βυζαντινολόγος Φαίδων Κουκουλές, σχετικά με το Συρτό
χορό, λέει τα εξής: «Εις τούς κυκλικούς χορούς υπακτέος εν πρώτοις
ό συρτός. Το όνομα του χορού τούτου έχομεν το πρώτον μνημονευόμενον εν επιγραφή των χρόνων του Καλιγούλα (37-41 μ. X.) ευρεθείση
έν τω εν Πτώω της Βοιωτίας ιερό του Απόλλωνος, ένθα λέγεται ότι Επαμεινώνδας τις «την των συρτών πάτριον όρχηοιν θεοσεβώς επετέλεσε» ”. Διά να λέγεται δ’ ή όρχησις αύτη πάτριος, ασφαλώς θα ήτο
πολύ παλαιοτέρα τού Α' μ. X. Αιώνος. Όντως, αν και στερούμενα παλαιοτέρας του ονόματος μνείας, έχομεν εν τούτοις παραστάσεις του χορού αυτού, αίτινες παλαιότερον αυτόν πιστοποιούσιν» (Φαίδων Ι. Κουκουλές «Ο Χορός παρά Βυζαντινοίς») .
Ο Τσάμικος, που σήμερα είναι ένας από τους πλέον διαδεδομένους χορούς της ηπειρωτικής Ελλάδας, είναι παραδοσιακός ελληνικός
χορός, του οποίου το όνομα προέρχεται από τα περίχωρα του ποταμού
Καλαμά (Θύαμης, Τσάμης > Τσάμικος) στην ευρύτερη περιοχή στην Παραμυθιά της Ηπείρου, επειδή εκεί πρωτοχορευτηκε. Ο χορός Τσάμικος
χορεύεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στην Ελλάδα. Χορεύεται
σε κύκλο με ρυθμό 6/8 (αργός) ή 3/4 (γρήγορος). Ο Τσάμικος λέγεται
και Κλέφτικος επειδή αγαπήθηκε και χορεύτηκε πάρα πολύ από τους
κλέφτες. Σαν ηρωικός χορός πρωτοχορεύτηκε από άνδρες, αλλά αργότερα στον κύκλο του χορού προστέθηκαν και οι γυναίκες. Υπάρχουν
πολλές τοπικές παραλλαγές του Τσάμικου, όπως της Ρούμελης, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας.
Ο Μπάλος είναι νησιώτικος αντικριστός χορός. Πρόκειται για ένα
νεανικό χορό που εκφράζει την ερωτική έλξη, γι' αυτό και είναι ένας
χορός χωρίς απότομες κινήσεις, ενώ υπάρχει αρκετή ελευθερία όσο
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αφορά τόσο στις κινήσεις όσο και στις φιγούρες. Ιταλικά Balo = χορεύω,
απ’ όπου και μπαλέτο, μπάλος κ.λπ. , όμως από το ελληνικό βαλίζω,
σύμφωνα με τον Αθήναιο (Δειπνοσοφισταί Β), απ΄όπου και βαλς.,

Χορευτικό συγκρότημα Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννίνων.
Ο Χασάπικος έχει την καταγωγή του στους χρόνους του Μέγα
Αλέξανδρου. Αποτελεί εξέλιξη του μακελλάρικου χορού, ο οποίος συνηθιζόταν να χορεύεται στη συνοικία των σφαγέων και των κρεοπωλών
της Κωνσταντινούπολης επι Βυζαντινών, που πολλοί από αυτούς προέρχονταν από απογόνους μαχητών του Μ. Αλέξανδρου. Η σημερινή ευρύτατη διάδοσή του οφείλεται στην Ελληνική λαϊκή μουσική. Ο Γάλλος
συγγραφέας και περιηγητής Guys, Pierre Augustin: «Voyage littéraire
de la Grèce ou lettres sur les Grecs anciens et modernes, avec un parallèle de leurs moeurs par M. Guys, secrétaire du Roi, de l’Académie
des Sciences et Belles Lettres de Marseille. Paris, 1783,) δημοσιευει
«Επιστολή της Madame Chénier που αναφέρει ότι ο Αρναούτικος χορός ή Κασαπ – ογλάν ( σώμα των κρεοπωλών, Κασάπ > Χασάπης =
ελληνικά κρεοπώλης) είναι ελληνικός πυρρίχιος χορός, δημιούργημα
των Αρβανιτών της Μακεδονίας, το οποίο, ‘όταν τον χόρευαν οι Μακεδόνες υπάλληλοι των κρεοπωλείων με τις μαχαίρες στη μέση τους στο
Πέραν στην Κωνσταντινούπολη οι λυρατζήδες ξεκινούσαν με τα εξής
λόγια: “Πού ίν ό Αλεξάνδρος ο Μακέδονις, που ορίσεν τίν οικουμένιν
ιλίν”, πρβ: Φαίνεται λοιπόν, κύριε, ότι μπορούμε να ισχυριστούμε βάσιμα ότι ο Αρναούτικος δεν είναι μόνο πολεμικός χορός, όπως ο
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περίφημος πίνακας του LeBrun, κάνει τον προσεκτικό παρατηρητή να
αναγνωρίσει σ’ αυτόν ένα μέρος από τα κατορθώματα του Αλέξανδρου.
Ανεξάρτητα από τις αποδείξεις που μπορεί να μου έδωσε η περιγραφή
του χορού, υπάρχουν στοιχεία πιο πειστικά στο τραγούδι που λένε οι
λυρατζήδες κατά τη διάρκεια του Αρναούτικου. Ξεκινά με τα εξής λόγια: “Πού ίν ό Αλέξανδρος ο Μακέδονις, που ορίσεν τίν οικουμένιν ιλίν”
[sic]. Εάν ο Αρναούτικος μάς θυμίζει τις πράξεις του Αλέξανδρου, όπως
εγώ πιστεύω, αξίζει περισσότερο από τα μετάλλια της αρχαιότητας, τα
οποία δύσκολα αποκρυπτογραφούνται. Έχει επί πλέον το πλεονέκτημα
ότι μας διασκεδάζει ενώ συγχρόνως μας διδάσκει».
Ο Χασαποσέρβικος είναι η σερβική παραλλαγή του Χασάπικου
χορού. Αντίθετα όμως με τον Χασάπικο, που χορεύεται με συρτά βήματα, ο Χασαποσέρβικος χορεύεται με πηδηχτά βήματα, όπως και όλοι
οι χοροί των Σέρβων.
Ο Ζεϊμπέκικος έχει τις ρίζες του πιθανότατα στην αρχαία Θράκη.
Πήρε το όνομά του από τους ζεϊμπέκηδες της Μικράς Ασίας, χωροφύλακες ή στρατιώτες που δεν ανήκαν στον τακτικό στρατό, οι οποίοι κατάγονταν από τη Θράκη. Με τη Μικρασιατική καταστροφή οι απόγονοι
των ζεϊμπέκηδων της Μικράς Ασίας, έφεραν μαζί τους στην Ελλάδα τον
ζεϊμπέκικο. Βαρύς και αντρικός χορός ο ζεϊμπέκικος, περιλάμβανε παλαιότερα και επίδειξη οπλομαχητικής, η οποία ήταν συνηθισμένη σε αρκετούς τοπικούς χορούς τόσο της Μακεδονίας και της Θράκης, όσο και
του Πόντου.
Το Τσιφτετέλι είναι αντικρυστός αυτοσχεδιαζόμενος, γυναικείος
χορός στα 2/4, διαδεδομένος τόσο στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, όσο
και στην Ανατολή. Οι μελετητές αναφέρουν ως πιθανότερο τόπο προέλευσής του την αρχαία Ελλάδα, καθώς υποστηρίζουν πώς πρόκειται για
τον αρχαιοελληνικό χορό. H ετυμολογία του προέρχεται σαφώς από τό
ότι επι τουρκοκρατίας παιζόταν σε διπλή (τσιφτέ) χορδή (τέλι).
Το Συρτάκι είναι ο μοναδικός χορός που δημιουργήθηκε με χορογραφία, από το χασάπικο και το συρτό (απ' όπου και το όνομά του).
Το συρτάκι πρωτοπαρουσιάστηκε το 1964 στην ταινία «Αλέξης Ζορμπάς» πάνω στη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.
3. ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ανατρέχοντας στα λεγόμενα των συγγραφέων και των περιηγητών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα επί Τουρκοκρατίας (1453 – 1821),
για να δούμε τι αναφέρουν σχετικά με τους ελληνικούς χορούς, βλέπουμε να αναφέρουν ότι οι κυριότεροι ελληνικοί χοροί την περίοδο αυτή
ήσαν: «ο Κανδιώτης ή Κρητικός, ο Ελληνικός ή Ρωμαίικος, ο Αρναούτικος, οι ιωνικοί χοροί, οι Χοροί της Υπαίθρου, ο Βλάχικος
και η Πυρρίχη». Δεν αναφέρονται οι σημερινές ονομασίες:
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Καλαματιανός, Πεντοζάλης, Χανιώτικος, Τσάμικος, Σούστα κ.λπ..
Αυτοί αρχίζουν να αναφέρονται μετά από την απελευθέρωση, που σημαίνει ότι οι εν λόγω σημερινοί χοροί δημιουργήθηκαν από παραλλαγές
των επι Τουρκοκρατίας χορών μετά που απελευθερώθηκε η Ελλάδα το
1821, όταν οι Έλληνες ήταν ελεύθεροι πλέον να κάνουν εκείνο που
ήθελαν και στο χορό.

Βυζαντινή μουσικορευτική σκηνή
με μια γυναίκα
που χορεύει Οριεντάλ (το χορό
της
Σαλώμης,
που ήταν κάτι όπως το σημερινό
τσιφτετέλι). Από
τους μουσικούς ο
ένας παίζει πάνω
στο μπράτσο του
ευμεγέθη λύρα με δοξάρι (lura da braccio) που μοιάζει βιολί. (Βυζαντινό χειρόγραφο 11 αι. μ.Χ., Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Ιεροσολύμων)
Βυζαντινή μουσικοχορευτική παράσταση με μια
γυναίκα να χορεύει
Οριεντάλ
(χορό της κοιλιάς,
που ήταν κάτι όπως το σημερινό
τσιφτετέλι). Από
τους μουσικούς ο
ένας παίζει πάνω στο μπράτσο του ευμεγέθη λύρα με δοξάρι (lura da braccio)
που μοιάζει βιολί και οι άλλοι πλαγίαυλο, τύμπανο (νταουλάκι), κύμβαλα, κρόταλα κ.λπ. (Βυζαντινό χειρόγραφο 1066 μ.Χ., Βιβλιοθήκη Βατικανού, Myriam
dancing. 1066, Painting, manuscript illumination, miniature, Vatican, Biblioteca. From the Barberini psalter)

ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ:
1) Ο Άγγλος περιηγητής Jean du Mont («The two kinds of Greek
dance», 1705) σχετικά με τους ελληνικούς χορούς αναφέρει
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(μετάφραση Άλκης Ράφτης), τα εξής: << The Greek Dances are extreamly pleasant, and full of Mirth. They are of two kinds ……. Οι ελληνικοί χοροί είναι εξαιρετικά ευχάριστοι και γεμάτοι κέφι. Είναι δύο
ειδών: Το ένα είναι ένα είδος country dance ή courante, και χορεύεται
από ζευγάρια. Το δεύτερο είναι ένα είδος gavote ή branle, στο οποίο
άντρες και γυναίκες είναι αναμεμιγμένοι, όπως στο passepied της Γαλλίας, μόνο που πρέπει να κρατάς στο δεξί σου χέρι το αριστερό της
γυναίκας που έχεις στα αριστερά σου και στο αριστερό σου το δεξί χέρι
της γυναίκας που βρίσκεται στα δεξιά σου. Ο άντρας που οδηγεί το χορό
κρατά τη μια άκρη ενός μαντιλιού και δίνει την άλλη στη ντάμα του,
ώστε να έχει αρκετό χώρο για να κάνει τους αυτοσχεδιασμούς του και
να δώσει στο χορό όποια φιγούρα ή στροφή θέλει. Στην αρχή ξεκινούν
με ένα βήμα sarabande, δύο βήματα εμπρός και τρία πίσω. Κατόπιν,
τροποποιώντας σταδιακά το βήμα, αρχίζουν να πηδούν και να τρέχουν,
πάντα όμως σύμφωνα με τους κανόνες της αρμονικής κίνησης, ώστε ο
χορός να γίνεται πολύ εύθυμος και ερωτικός. Οι γυναίκες πηδούν ένα
βήμα εμπρός και φέρνουν το σώμα τους πίσω με μια χαριτωμένη
στροφή που, χωρίς να είναι καθόλου άσεμνη, δίνει στους άντρες την
ευκαιρία να φανταστούν περισσότερα από όσα βλέπουν. Επί πλέον, η
μουσική συμβάλλει πολύ στο να κάνει τους χορούς τους ιδιαίτερα ευχάριστους, γιατί οι μελωδίες της είναι εξαιρετικά ζωντανές και ανάλαφρες. Η καταλληλότερη ευκαιρία για να δει κανείς τον τρόπο που χορεύουν είναι όταν συναντιούνται σε έναν γάμο, γιατί στις περιπτώσεις
αυτές αφήνονται στη χαρά και στη διασκέδαση, με φαγητό, με ποτό και
με παιχνίδια, γλεντώντας με κάθε είδους διασκεδάσεις>> ( Jean du
Mont, «A new voyage to the Levant». London, 1705. p. 284-285)
2) Ο Άγγλος περιηγητής Edward Dodwell, σχετικά με τους ελληνικούς χορούς των ετών 1801 - 1806, αναφέρει (μετάφραση Άλκης
Ράφτης) τα εξής: <<Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πολλούς διαφορετικούς
τρόπους να χορεύουν, προσαρμοσμένους στους εκάστοτε σκοπούς τους
- όπως θρησκευτικούς, πολεμικούς, τραγικούς, κωμικούς, άσεμνους και
σατιρικούς - με πολυάριθμες παραλλαγές και διαβαθμίσεις. Πολλοί από
αυτούς τους χορούς διατηρούνται ακόμη στην Ελλάδα, πιθανώς με λίγη
απόκλιση από το αρχικό τους πρότυπο. Ο κυκλικός ή Ρωμαίικα είναι
ο εθνικός χορός και ο πιο κοινός από όλους, χρησιμοποιείται δε στις
θρησκευτικές γιορτές του Πάσχα και της Αποκριάς. Εκτελείται άλλοτε
από άντρες και άλλοτε από γυναίκες, αλλά σε σημαντικές περιστάσεις
από τα δύο φύλα μαζί, κρατώντας ο ένας τον άλλον με ένα μαντίλι,
εφόσον τα γάντια είναι άγνωστα στην Τουρκία. Η Ρωμαίικα εκτελείται
γενικά από πάρα πολλούς χορευτές που χορεύουν σε έναν μεγάλο κύκλο πηδώντας πρώτα με το ένα πόδι και μετά με το άλλο, χωρίς καμία
αναζήτηση χάρης, κομψότητας ή ζωηρότητας. Πιθανώς είναι μια απομίμηση του χορού του Λαβυρίνθου, που ο Θησέας εγκαινίασε στην Αθήνα
μετά την ευτυχή επιστροφή του από την Κρήτη, και ο οποίος κατά τον
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Καλλίμαχο ήταν κυκλικός χορός. Άλλος χορός, ο οποίος εκτελείται συχνά από τους μωαμεθανούς Αλβανούς και επομένως ονομάζεται Αρβανίτικο ή Αρναούτικο, προέρχεται πιθανώς από τη σπαρτιατική βίβαση
που αναφέρει ο Ιούλιος Πολυδεύκης. Συνίσταται ουσιαστικά σε πολύ
ψηλά πηδήματα και σε εκτινάξεις του σώματος σε διάφορες πολεμικές
στάσεις. Η παράσταση αυτή δίνεται μόνο από άντρες, είτε μεμονωμένους είτε σε οποιονδήποτε αριθμό. Εκτελείται στα ορεινά μέρη της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, οι δε χορευτές είναι οπλισμένοι με το μουσκέτο και το σπαθί τους, πράγμα που πιθανώς υποδηλώνει κατάλοιπο
του Πυρρίχιου χορού ή του Θράκιου, ή του Κάρικου, που ήταν ενόπλιοι. Στα νησιά του Αρχιπελάγους και ιδιαίτερα στη Χίο έχουν έναν
χορό εκτελούμενο από γυναίκες, που δεν είναι άκομψος. Εκτελείται από
δύο ή περισσότερες γυναίκες που κρατιούνται από ένα μαντίλι σε όλο
του το μήκος. Χορεύοντας τραγουδούν εναλλάξ ρυθμικά ποιήματα. Ο
πρώτος στίχος είναι η στροφή, οπότε συνεχίζουν να γυρίζουν προς τη
μία κατεύθυνση, αλλά μόλις αρχίζει η αντιστροφή ή δεύτερος στίχος
αλλάζουν πορεία και γυρίζουν στην αντίθετη κατεύθυνση. Ο Αισχύλος
και ο Λουκιανός αναφέρουν έναν σπαρτιατικό χορό που συνοδευόταν
από τραγούδι. Ο πιο ενδιαφέρον όμως απ’ όλους είναι ο νυφικός χορός
τον οποίον είχα την ευκαιρία να δω στην Αθήνα σε γάμο χριστιανών
Αλβανών. Οταν η νύφη, που ήταν ντυμένη με την πιο ευχάριστη περιβολή, έφτασε από την επαρχία και πλησίασε το σπίτι του γαμπρού, περιτριγυρίστηκε από όλες τις γυναίκες που ήταν εκεί συγκεντρωμένες
μπροστά στην πόρτα, και χορεύοντας γύρω της την καλωσόρισαν με
τέτοια χάρη, που όχι μόνο γοήτευε τη φαντασία αλλά άγγιζε τα αισθήματα. Ταυτόχρονα τραγουδούσαν υμεναίους, τραγούδια του γάμου. Χοροί του άσεμνου είδους εκτελούνται κυρίως από ναυτικούς τις νεκρές
ώρες που ο καιρός είναι ήσυχος, ή από δυστυχείς μισθοφόρους για να
διασκεδάζουν τους Τούρκους. Η γοητεία τους συνίσταται σε αηδιαστικές
στάσεις και γελοίες χειρονομίες, με σκοπό να διεγείρουν την βαριά απάθεια και να ζωντανεύουν την θλιμένη σοβαρότητα των μουσουλμάνων θεατών. Ο χορός των ναυτικών λέγεται μόθων από τον Ιούλιο Πολυδεύκη, οι δε άλλοι με παρόμοιες τάσεις ονομαζόταν από τον ίδιο συγγραφέα βαυκισμός, βακτριασμός, απόκινος, απόσεισις και κόρδαξ. Οι Τούρκοι, πλην των δερβίσηδων, τρέφουν την μεγαλύτερη
περιφρόνηση για το χορό, ο οποίος όπως πιστεύουν υποβιβάζει την
αξιοπρέπεια του ανθρώπου και αρμόζει μόνο σε παιδιά και σε τρελούς.
Όμως αρέσκονται πολύ να βλέπουν άλλους να χορεύουν και να γελοιοποιούνται για να διασκεδάζουν οι σώφρονες. Είχα την ικανοποίηση όταν
ήμουν στην Αθήνα να δω τις περίεργες και ενδιαφέρουσες τελετές που
συνοδεύουν έναν αλβανικό γάμο. Η νύμφη έφτασε από την επαρχία
πάνω σε άλογο, η νυμφαγωγός ή πάροχος περπατούσε μπροστά της,
καθώς και μία νυμφεύτρια στην κάθε πλευρά της. Η νύφη, σκεπασμένη
με μία καλύπτρα ή πέπλο, συνοδευόταν από έναν παπά και ένα μεγάλο
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πλήθος Αλβανών των δύο φύλων με εορταστικές ενδυμασίες. Η πομπή
πέρασε την πύλη των Αθηνών υπό τους ήχους τυμπάνων και αυλών,
και όταν έφτασε στο σπίτι του γαμπρού η χαρούμενη συντροφιά έγινε
δεκτή από άλλες Αρβανίτισες χορεύοντας τον Συρτό και τραγουδώντας
υμέναιους, δηλαδή τραγούδια του γάμου…>>.(Edward Dodwell, «Views
in Greece: A classical and topographical tour through Greece, during
the years 1801, 1805 and 1806», vol II, London, 1830, μετάφραση
Άλκης Ράφτης)
La
Romeca,
danse
des
femme’s grecques, 1776 = Η
Ρωμέικα, χορός
των Ελληνίδων,
1776
(Χαλκογραφία, 24 x
38 εκ.
Ignace
Mouradgea
d’Ohsson: Tableau général de
l'Empire
Othoman, volume 2, pages
234-236,
planche 93. Paris, 1790
3) Το 1790 ο Αρμένιος Ignace (Ιγνάτιος) Mouradgea d’ Ohsson
(1740 – 1807) στο βιβλίο του στα γαλλικά με τίτλο «Tableau général
de l'Empire Othoman» 1788, σχετικά με το χορό των Οθωμανών και
των Ελλήνων στην Κωνσταντινούπολη στην εποχή του, αναφέρει τα
εξής (μετάφραση Άλκη Ράφτη): << Η ποικιλία αυτή παρατηρείται ιδιαίτερα στις γιορτές που οργανώνουν οι Ευρωπαίοι, στις οποίες παρευρίσκονται συνήθως πολλές ελληνικές οικογένειες. Δεν βλέπει όμως κανείς
ούτε έναν μωαμεθανό του ενός ή του άλλου φύλου. Εάν κάποιος νέος
ευγενής της Αυλής τολμήσει να εμφανιστεί, πράγμα που συμβαίνει σπάνια, παίρνει προκαταβολικά όλες τις προφυλάξεις που υπαγορεύει η σύνεση, ώστε να αποφύγει να μαθευτεί αυτό ακόμα και από τους πιο στενούς του φίλους. Ακίνητος σε μια πολυθρόνα, βλέπει με τη μεγαλύτερη
κατάπληξη τα δύο φύλα να αναμιγνύονται στην ίδια συντροφιά και πρόσωπα διακεκριμένα λόγω της κοινωνικής τους στάθμης να επιδίδονται
σε χορούς λες και ήταν σαλτιμπάγκοι. Ο κάθε μωαμεθανός κρίνει πάντα
τα πράγματα σύμφωνα με τα δικά του έθιμα και νόμους, γι αυτό εκπλήσσεται λιγότερο από τους χορούς και τα παιχνίδια που βλέπει στους
δρόμους, στα σταυροδρόμια και στις πλατείες, γιατί η κοινωνική στάθμη
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αυτών που τους εκτελούν μειώνει στα μάτια του τη ντροπή που προκαλούν.
Είναι οπωσδήποτε εκπληκτικό το ότι οι Έλληνες, καταπονημένοι από τόσους αιώνες υπό τον ζυγό της σκλαβιάς, διατηρούν ακόμη αυτό το πνεύμα χαράς και την κλίση προς τις διασκεδάσεις που διέκρινε τους προγόνους τους από όλους τους άλλους λαούς της Αρχαιότητας. Ένα πνεύμα λαού νικητού, σε υποτελείς υποχρεωμένους να υφίστανται περιορισμούς τόσο αντίθετους με τις συνήθειες και τις θρησκευτικές αρχές τους. Στις πόλεις, στα χωριά, στα σπίτια, στις ταβέρνες, αλλά ιδιαίτερα δημόσια, οι
Έλληνες επιδίδονται σε κάθε είδους παιχνίδια και διασκεδάσεις. Γιορτάζουν το Πάσχα τους με θορυβώδη γλέντια και κάθε χρόνο η Υψηλή Πύλη
εκδίδει για το σκοπό αυτό ένα φιρμάνι που τους δίνει την άδεια και τους
απαλλάσσει. Το ζητάει ο Έλληνας Πατριάρχης υποβάλλοντας στην κυβέρνηση ένα υπόμνημα. Σύμφωνα με παλιά συνήθεια, αυτό περιλαμβάνει τους χριστιανούς όλων των δογμάτων που διαβιούν στην Αυτοκρατορία. Παλαιότερα, τίποτα δεν έφτανε το κέφι με το οποίο διασκέδαζαν
οι Έλληνες, ιδιαίτερα στην Κωνσταντινούπολη: πολυτελή ενδύματα,
προνομιακά χρώματα, ωραία άλογα, υπέροχες σέλλες, όλα επιτρεπόταν
σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια των εορτών. Ομάδες από 400 ή 500 πολίτες
πλούσια ντυμένους εκτελούσαν χορούς όλων των ειδών στους δρόμους,
στις πλατείες, στους δημόσιους περίπατους, πάντα συνοδευόμενοι από
αξιωματικούς και στρατιώτες της φρουράς. Ο Μουσταφά ο 3ος, με την
άνοδό του στο θρόνο το 1754 βρήκε υπερβολική αυτή την ανοχή απέναντι σε υποτελείς υπηκόους του. Για τούτο κατήργησε ένα μέρος από
τα παλιά αυτά προνόμια που είχαν παραχωρήσει οι προκάτοχοί του. Από
τότε, οι χριστιανοί εκτελούν με περισσότερη προσοχή και συγκράτηση
τους εορτασμούς τους.
Εφόσον οι μουσουλμάνοι αποκλείουν το χορό από τις δικές
τους κοινωνικές εκδηλώσεις, καταλαβαίνει κανείς με πόση προσοχή
αποφεύγουν να εμφανιστούν στους κύκλους των μη-μουσουλμάνων και
να πάρουν μέρος στις διασκεδάσεις τους. Ο νόμος σ’ αυτό το θέμα είναι
αυστηρός, ιδιαίτερα όταν η διασκέδαση των χριστιανών έχει σαν αφορμή τις θρησκευτικές τους εορτές. “Κάθε μουσουλμάνος, λέει ο μουφτής Αμπτουλάχ-εφέντη, που παίρνει μέρος στις διασκεδάσεις τους, ιδιαίτερα στους χορούς των χριστιανών τις ημέρες του Πάσχα, διαπράττει πράξη απιστίας, για τον εξαγνισμό της οποίας πρέπει να επαναλάβει
τον όρκο πίστης του και την τελετή του γάμου του”. Την πρωτομαγιά οι
Έλληνες διατηρούν ακόμη τη συνήθεια να διακοσμούν τις πόρτες τους
και μερικά από τα περάσματα με μπουκέτα λουλουδιών, ξεσπώντας στις
γειτονικές εξοχές την ανάγκη τους για διασκέδαση.
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Τέλος, την εποχή του τρυγητού
βλέπει κανείς παντού
ομάδες
χορευτών
και χορευτριών να αναπαράγουν τις σκηνές των αρχαίων σατουρναλίων.
Αλλά
για όσους ανήκουν
σε ανώτερη κοινωνική τάξη, αυτές οι
χαρές περιορίζονται
πάντα στο εσωτερικό
Romaika, griechischer Nationaltanz in Zeitun Lamia, Ostern του σπιτιού. Πολλές
1835), ωμέικα ή ελληνικός εθνικός χορός στο Ζητούνι/Λαμία το
από αυτές τις οικογέΠάσχα του 1835 Υδατογραφία του Ludwig Köllnberger (Βαυανειες ζουν εντελώς
ρία 1811-1892)
κατά τον ευρωπαϊκό
τρόπο: τα κρεβάτια τους, τα τραπέζια τους, η κοινή συντροφιά των δύο
φύλων, τα παιχνίδια τους, όλες τελικά οι οικογενειακές τους συνήθειες,
παρουσιάζουν χτυπητή αντίθεση με τις συνήθειες του κυρίαρχου έθνους. Εκείνοι που διατηρούν στενές σχέσεις με τους νεαρούς ευγενείς
της Αυλής, δεν δυσκολεύονται να τους προσκαλέσουν στα σπίτια τους,
πάντα όμως το βράδυ και κρυφά. Ετσι, συχνά οι μουσουλμάνοι, απαλλαγμένοι από τις προκαταλήψεις τους και σίγουροι για την εχεμύθεια
του οικοδεσπότη, επιδίδονται άνετα στις απολαύσεις και στις κοινωνικές
συναναστροφές. Τότε δεν διστάζουν καθόλου να πιούν κρασί, να κάνουν προπόσεις, να τραγουδούν στο τραπέζι και να ξεχνούν την απόλυτη αυστηρότητα των μουσουλμανικών εθίμων για να προσεγγίσουν
εκείνα των χριστιανών. Μέσα σ’ αυτή την ευχάριστη χαλάρωση, φτάνουν καμιά φορά μέχρι να επιτρέψουν το χορό. Ο πιο συνηθισμένος
χορός σ’ αυτά τα όργια είναι εκείνος που έχει για όνομα την διεφθαρμένη λέξη Τζεορτζίνα. Είναι ένας άσεμνος χορός στον οποίο ένα ή περισσότερα άτομα κάνουν παντομίμα συνοδεύοντας τη μουσική με χειρονομίες, με γκριμάτσες, με τις πιο γελοίες στάσεις όπου η γλώσσα, τα
μάτια, το κεφάλι, τα πόδια και τα χέρια παίζουν το καθένα το ρόλο
του.>> (Ignace Mouradgea d’Ohsson: Tableau général de l'Empire
Othoman, volume 2, pages 234-236, planche 93. Paris, 1790).
4) Το 1804 ο βάρδος του Πρίγκηπος της Ουαλίας Jones, Edward:
“Lyric airs” ( Λυρικοί αέρηδες, μια πραγματεία περί της προελεύσεως
της αρχαίας ελληνικής μουσικής), αναφέρει σχετικά με τους ελληνικούς
χορούς, τα εξής: (μετάφραση Άλκης Ράφτης): << Προκαταρκτικές παρατηρήσεις εις τους σύγχρονους ελληνικούς χορούς. Εις όλους τους χορούς επικρατεί γενικά το ίδιο βήμα και η ίδια φιγούρα. Αντρες ή γυναίκες κινούνται κυκλικά σχηματίζοντας ένα σπειροειδές σχήμα, με ρυθμό
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που εναλλάσσεται κατά διαστήματα από αργό σε γρήγορο μέτρο, χωρίς
ποτέ να φτάνει σε μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός του χορού επιδεικνύει
υπέρτερη χάρη και ευκινησία σε σύγκριση με τους άλλους, τους οποίους
προσπαθεί να παρακινήσει με το παράδειγμά του. Μετά από ένα διάστημα, ο επόμενος στη σειρά παίρνει τη θέση του πρωτοχορευτή. Σαλταδουρίστικο. Το θέμα αυτού του μπαλέτου είναι ο χορευτικός ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων υποψηφίων μνηστήρων μιας κοπέλλας,
που υποτίθεται ότι έχει υποσχεθεί να παντρευτεί τον καλύτερο εκτελεστή. Ο καθένας τους με τη σειρά επιδεικνύει τις ικανότητές του στο
χορό. Η ονομασία Σαλταδουρίστικο φαίνεται να είναι αναφορά στα άλματα ή πηδήματα τα οποία εκτελούν με μεγάλη ευκινησία στο τελευταίο
μέρος του χορού.
Κυκλικός ελληνικός χορός
(Τριπούδι ή Τερπούδια)
Tripudi Graecorum – 1580 =
Τριπούδια Ελλήνων – 1580
(Ξυλογραφία,
Salomon
Schweigger: Ein newe Reyssbeschreibung ausz Teutschland nach Constantinopel vnd
Jerusalem.. Nürnberg, 1608,
σελ. 227. Ανατύπωση το 1964
στο Γκρατς της Αυστρίας.)
Und nach dem sie des süssen
Weins voll waren, siengen sie
ihr Griechische Tripudia oder
Terpudia an, da schrencken
sie die Arm übereinander, machen ein Ring, gehen also im Ringherum, mit den Füssen hart
tredent und stampffend, einer singt vor, welchem die andern all nachfolgen.
Αφού ήπιαν κατά κόρον από το γλυκό κρασί, τραγούδησαν τα ελληνικά τους τριπούδια ή τερπούδια [στα λατινικά, θρησκευτικοί χοροί που εκελούντο από του ιερείς Σαλίους], όπου πλέκουν τα χέρια ο ένας πάνω από του άλλου και σχηματίζοντας κύκλο περιστρέφονται, πατώντας
βαριά με τα πόδια και χτυπώντας τα κάτω. Ενας παίρνει πρώτος το τραγούδι και οι άλλοι
επαναλαμβάνουν.
Κρητικά, ο Κρητικός ή χορός Καντιότ, που ενίοτε αποκαλείται
Διαργιο («Κρητικά, the Cretan, or Candiote Dance, called sometimes
Διαργιο»). Ο χορός αυτός πιστεύεται ότι κατάγεται από την αρχαιότητα
και ότι αναφέρεται εις την ιστορία του Θησέως και της Αριάδνης. Συνήθως χορεύεται από μία σειρά γυναικών οδηγούμενη από έναν ιδιαίτερα
ευκίνητο άνδρα. Οι χορευτές κινούνται σε κύκλο, προσέχοντας καλά
τον μουσικό ρυθμό - ο οποίος κατά τη διάρκεια ολοκλήρου του πρώτου
μέρους είναι αργός και σοβαρός - στρεφόμενοι ενίοτε προς τα δεξιά και
τα αριστερά, και περνώντας κάτω από ένα μαντίλι που κρατεί ο
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πρωτοχορευτής και η πρωτοχορεύτρια. Η πρώτη αλλαγή φιγούρας είναι
ως ακολούθως: Οι χορευτές πλησιάζουν ο ένας τον άλλον όσο γίνεται
πιο κοντά και κινούνται γύρω από τον πρωτοχορευτή, ο οποίος, έχοντας
αποσπασθεί από τον κύκλο, κάνει άλματα και αναπηδήσεις στο κέντρο.
Κατά διαστήματα γυρίζει προς κάθε μία από τις κοπέλλες με τη σειρά και
*** παίρνοντας το ύφος και τις εκφράσεις ενός ηρωικού ιππότη. Στο
τέλος, ο πρώτος παίρνει τη θέση του στην αρχή της γραμμής των χορευτών, κρατώντας με το μαντίλι την πρώτη κοπέλλα, οπότε η αρχική
φιγούρα επαναλαμβάνεται. Κατόπιν αυτού επακολουθεί το αλέγκρο, οπότε οι χορευτές κινούνται γύρω γύρω με περισσότερο κέφι και αναπηδούν συγχρόνως, αναστρέφοντας τον κύκλο κατά τη διάθεση του πρωτοχορευτοή, περνώντας και ξαναπερνώντας κάτω από το μαντίλι. Η
γραμμή των χορευτών είναι καμμιά φορά διπλή, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη επιδεξιότητα από τον πρωτοχορευτή, για να αποφύγει την σύγχυση.
Αγιοπανδίτικο
Ρωμαίϊκα, ή ο Ελληνικός Χορός. Φαίνεται ότι ονομάζεται Ελληνικός Χορός για διάκριση, εφόσον χρησιμοποιείται ευρύτερα από κάθε
άλλον. Οι δύο πρώτοι χορευτές κρατιούνται με ένα μαντίλι, το οποίο
ενίοτε αφήνεται από τον δεύτερο, ενώ ο πρωτοχορευτής εκτελεί μια
ποικιλία κινήσεων με χάρη. Τότε ο πρωτοχορευτής περιστρέφει την
γραμμή των χορευτών σε κύκλο γύρω του, κατόπιν την ξετυλίγει με
επιδεξιότητα, και εμφανίζεται ξανά στην αρχή της σειράς ανεμίζοντας
το μαντίλι του με θριαμβευτικό ύφος.
Γαγλιάρδα
Καραβίνο. Ναυτικός σκοπός
Κεφαλονίτικο, ή ο Κεφαλονίτικος Χορός
Αρβανίτικο, ή Αρναούτ. Ο Αλβανικός Χορός. Χορεύεται από Αλβανούς με πλήρη οπλισμό. Οι χορευτές σχηματίζουν μια σειρά πλέκοντας τα χέρια τους και, καθώς κινούνται γύρω, δείχνουν σαν να επιθεωρούνται από τον αρχηγό τους, ο οποίος επιδεικνύει κατά διαστήματα
με αναπηδήσεις και στροφές μεγάλη ευκινησία αλλά όχι χάρη. Το ύφος
του χορού του τουναντίον έχει όλη την αγριότητα που χαρακτηρίζει
τους τρόπους του έθνους των Αλβανών. Οι κινήσεις του σώματός του
καθώς και οι χειρονομίες του είναι έντονα παραμορφωμένες, ενώ με τα
πόδια του κάνει πολύ θόρυβο και σποραδικά εντείνει την προσοχή με
δυνατές κραυγές.
Ματράκι, ή ο Βλάχικος Χορός. Ο χορός αυτός παρουσιάζει λιγότερη ποικιλία σε φιγούρες και σε βήματα σε σύγκριση με τους προηγούμενους ελληνικούς χορούς, με τους οποίους έχει λίγη ή καθόλου
συγγένεια. Οι κινήσεις είναι αργές και απαιτούν μεγάλη ακρίβεια. Οι χορευτές κρατούνται από τους καρπούς και η ουσιαστική συμβολή τους
συνίσταται εις το να κρατούν χρόνο χτυπώντας με τα πόδια τους και εις
το να στρέφονται δεξιά καθώς κτυπούν με το αριστερό πόδι και αριστερά
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καθώς κτυπούν με το αριστερό. Αρχικά χτυπούν μία φορά, μετά δύο ή
διπλά, αποσυνδέονται και κτυπούν τα χέρια τους. Κατόπιν αυτού οι κινήσεις είναι πιο γρήγορες, οι χορευτές κτυπούν χρόνο τρεις φορές με
τα χέρια και τα πόδια>>. (Πρίγκηπος της Ουαλίας Jones, Edward: “Lyric
airs”)
5) Το 1782 η Γαλλίδα Marie-Gabriel-Florens-Auguste comte de
Choiseul-Gouffier: «Voyage pittoresque de la Grèce». Paris, 1782, σχετικά με τους Ελληνικούς χορούς, αναφέρει : << Les Grecs ont plusieurs
sortes de danses; la plus commune est la Roméca («Eελληνικός χορός», κατά τον Guys)…. « Οι Έλληνες έχουν πολλά είδη χορών, από
τα οποία ο πιο κοινός είναι η Ρωμέικα. Έχει μια εκπληκτική ομοιότητα
με τους χορούς των προγόνων τους και συμφωνεί κανείς ευχαρίστως
με τον κύριο Guys που πιστεύει ότι ξαναβρίσκει το σχήμα του λαβυρίνθου της Κρήτης στις διάφορες καμπύλες που σχηματίζουν οι χορευτές.
Η αγάπη για το χορό ήταν πάντα η ίδια στους Έλληνες, ενώ οι δυστυχίες
και η υποτέλεια δεν μπόρεσαν να τους κάνουν να χάσουν τη φυσική
τους κλίση για διασκέδαση, μια και η κάθε στιγμή γλεντιού τούς επιτρέπει να ξεχάσουν τη δυστυχία τους. Είναι λαός τόσο εύθυμος και συμπαθής, που καμιά φορά δίνει απάντηση σε ένα χαράτσι με ένα τραγούδι.
Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τους χορούς των Ελλήνων, εφόσον θα
βρει κανείς τα σχετικά σκίτσα στο άρθρο για τη Σμύρνη. Θα δανειστώ
λοιπόν από τον κ. Guys μερικές από τις ενδιαφέρουσες έρευνες που
έκανε σ’ αυτό το θέμα, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα διαβαστούν με ευχαρίστηση….>>. (Marie-Gabriel-Florens-Auguste comte de Choiseul-Gouffier: «Voyage pittoresque de la Grèce». Paris, 1782, και «History of
dance
in Greece and Turkey 1300-1850, Curated by Alkis Raftis
(Άλκης Ράφτης)
6) Το 1837 ο Άγγλος περιηγητης George Cohcrane: “Wanderings in
Greece”, vol 1, london 1837, σχετικά με το χορό των Αθηναίων ,
αναφέρει ότι οι Αθηναίοι στο πανυγήρι της Καισαριανής στις 28/5/1836
γλεντούσαν χορευοντας τον κυκλικό χορό Ρωμέϊκα και άλλοι με τη
μουσική του βιολιού και άλλοι με τη μουσική της λύρας, πρβ: <<Early
this morning I walked out with my dominie as far as the new palace;
the Athenians were passing in crowds to the place of festivity…. This
was the first time I had ever seen the Romaika danced by women. They
did not dance with the men, however, but formed a circle by themselves. Their attitudes were very graceful, and they performed the
dance very prettily, unaccompanied by any demonstrations of rude or
boisterous mirth. The lyra was the music, to the sweetness of which
was added, every now and then, the warbling of the women's voices,
but so softly as not to be heard above the sound of the lyre, and only
chiming in harmoniously with it at that part of the tune which corresponded with the chorus……>>
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Σε μετάφραση:
<< Νωρίς σήμερα το
πρωί περπάτησα με
το dominie μου μέχρι
τα νέα ανάκτορα. Οι
Αθηναίοι
πήγαιναν
μαζικά στον τόπο της
γιορτής, οι γυναίκες
καβάλα συνοδευόμενες από τους αρραβωνιαστικούς ή τους
συζύγους τους. Οι
Fête of the Pentecost at Kaisariani Athens, 28/ 05/
1836 Γιορτή της Πεντηκοστής στην Καισαριανή, ΑΕλληνίδες, όπως σε
θήνα, 28/05/1836. Λιθογραφία από σχέδιο του G. άλλα μέρη της ΑναCochrane .
τολής, ιππεύουν όπως οι άντρες, φορώντας παντελόνια.
Γύρισα στο σπίτι για να πάρω το πρωινό μου και κατά τις δέκα καβάλησα
ένα άλογο που ο Δημήτρης είχε νοικιάσει για εκείνη την ημέρα με το
ποσό των έξι δραχμών και ξεκίνησα για το πανηγύρι που πιστεύω ότι
είναι το μεγαλοπρεπέστερο και σημαντικότερο της χρονιάς. Ενα περίπου
μίλι από την πόλη, κάτω από ένα σύδεντρο, παρατήρησα μια μεγάλη
συντροφιά πεζών που είχε σταματήσει μη έχοντας το κουράγιο να συνεχίσει για το μοναστήρι. Ομάδες αντρών και γυναικών κάθονταν εδώ
κι εκεί περιμένοντας να ετοιμαστεί το φαγητό, ένα αρνί που ψηνόταν
ολόκληρο σε μια φωτιά από ξύλα. Προβλέποντας τι θα επακολουθήσει
μετά τη γιορτή, ένας άντρας ξαπλωμένος ανάσκελα σε όλο του το μήκος
γρατσούνιζε ένα βιολί κάτω από μια συκιά κάπου είκοσι γιάρδες μακρύτερα. Η μουσική του όμως δεν είχε αποτέλεσμα στις χορευτικές διαθέσεις της συντροφιάς, μια και όλοι είχαν συγκεντρωμένη την προσοχή
τους στο αρνί που ψηνόταν. Έτσι ο σύγχρονος Ορφέας αφηνόταν να
καλλιεργεί το μουσικό του ταλέντο για τη δική του διασκέδαση. Συνεχίζοντας την περιήγησή μου, έφτασα σε μία ώρα στο μοναστήρι της Καισαριανής. Το μοναστήρι βρίσκεται πάνω σε ένα μικρό ύψωμα στη βάση
του όρους Υμηττός, στο οποίο φτάνει κανείς από ένα φαράγγι πλαισιωμένο από ελαιόδεντρα. Είναι ένα τετράγωνο κτίριο που η κάθε πλευρά
του είναι περίπου εκατό γυάρδες και στο εσωτερικό του έχει δύο αυλές
που περιλαμβάνουν ένα παρεκκλήσι και διαμερίσματα και κελιά για τους
τρόφιμους. Σε περίπου εκατό γυάρδες από το μοναστήρι ήταν δεμένα
άλογα, μουλάρια και γαϊδούρια, ο αριθμός των οποίων μπορεί να εκτιμηθεί από το γεγονός ότι ήταν παρόντες τουλάχιστον πέντε χιλιάδες
άντρες, γυναίκες και παιδιά. Άλλοι έπιναν αναψυκτικά καθισμένοι κατά
παρέες στη χλόη, άλλοι είχαν ήδη αρχίσει την κύρια δραστηριότητα της
ημέρας, δηλαδή το χορό. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τη Ρωμέικα
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να χορεύεται από γυναίκες. Εντούτοις δε χόρευαν μαζί με τους άντρες
αλλά σχημάτιζαν δικό τους κύκλο. Είχαν πολύ ωραία εμφάνιση και εκτελούσαν το χορό με ιδιαίτερη χάρη, χωρίς καθόλου απρέπειες ή πομπώδη χωρατά. Η λύρα έδινε τη μουσική, και στη γλυκύτητά της
προσετίθετο πού και πού το κελάρισμα των γυναικείων φωνών, αλλά
τόσο απαλά ώστε να μην ακούγεται πάνω από τον ήχο της λύρας και
μόνο να κουδουνίζει αρμονικά μαζί της στα μέρη της μελωδίας που αντιστοιχούν με τα χορωδιακά. ….>>.(“Wanderings in Greece”: by
George Cohcrane, Esq, vol 1, london 1837, μεταφραση Άλκης Ράφτης)
7) Το 1837 περιγράφεται σκηνή χορού Ρωμαίκα σε δεξίωσης που
έγινε στα Ανάκτορα το 1835, όταν ο πατέρας του Όθωνα, ο βασιλιάς
της Βαυαρίας Λουδοβίκος, βρισκόταν στην Αθήνα για επίσκεψη,
ως εξης: «Τις
επόμενες μέρες
ο
Βαυαρός επιτετραμμένος φον
Κομπέλ έδωσε χοροεσπερίδα στην κατοικία του προς τιμήν του
μονάρχη του . Οι δύο βασιλείς ήταν ντυμένοι με πολιτικά . Μετά το
βαλς , ο Βασιλιάς της Βαυαρίας συζήτησε με τον πιο οικείο τρόπο με
τους Έλληνες οπλαρχηγούς που ήταν παρόντες και οι οποίοι έδειχναν
πολύ ευχαριστημένοι με την εγκαρδιότητά του . Η σκηνή εμπλουτίστηκε με έναν ευχάριστο και χαρακτηριστικό τρόπο από μερικούς από
τους παλιούς πολεμιστές που προσφέρθηκαν να χορέψουν τη Ρωμέικα
όπως χορεύεται σ ’ αυτή τη χώρα , αφού η Μεγαλειότης του εξέφρασε
με την ευκαιρία την επιθυμία να δει τον περίφημο αυτό χορό . Οκτώ
από αυτούς σχημάτισαν έναν μεγάλο κύκλο , ανοιχτό σε ένα μόνο
σημείο. Ο Μακρυγιάννης έσυρε το χορό για δέκα περίπου λεπτά. Ήταν ένας ψηλός αδύνατος άντρας , δραστήριος σαν νέος δεκάξι ετών.
Ο χορός αυτός είναι αρκετά γνωστός στην Αθήνα και στην επαρχία
και μπορεί κανείς να τον δει σε κάθε γιορτή στις ταβέρνες και στα
πλατώματα των χωριών , αλλά η μεγάλη πρωτοτυπία και το ενδιαφέρον της περίστασης αυτής ήταν ότι τον βλέπαμε εκτελούμενο από άντρες που θα δοξάζονται για πάντα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας
τους » (Cochrane 1837, Άντζακα - Βέη Ευαγγελία & Λουτζάκη Ρένα
Λήμμα . « Ο χορός στην Ελλάδα ».
8) Το 1783 ο Γάλλος συγγραφέας Pierre-Auguste de Guys στο
βιβλίο του « Voyage littéraire de la Grèce», Paris 1783, δημοσιεύει επιστολή κάποιας κυρίας, της Madame Chénie, στην οποία αναφέρονται,
σχετικά με τους Κρητικούς χορούς, τα εξης: <<……. Ο χορός ο αποκαλούμενος Κανδιώτης, που παρουσιάζει ενδιαφέρον όταν μαθαίνουμε
τις ρίζες του και τις χάρες με τις οποίες τον σκιαγραφείτε, έχει διατηρηθεί ίδιος όπως πρέπει να ήταν στα μυθικά χρόνια, βρίσκω δε κι εγώ μαζί
σας σ’ αυτόν τον χορό ένα μέρος της ιστορίας του Δαιδάλου, του Θησέα
και της Αριάδνης. “Από τον Κανδιώτη, λέτε (“Λογοτεχνικό Ταξίδι”,
σελ.82, έκδοση του 1771), προήλθε ο Ελληνικός Χορός που διατήρησαν
οι νησιώτες. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί αυτή η σύγκριση δεν μένει
παρά να βρούμε πώς αυτός ο χορός του Δαιδάλου παρήγαγε έναν άλλον
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που δεν ήταν παρά μια πιο σύνθετη μίμηση του ίδιου σχήματος”. Ορίστε
λοιπόν ποια θα ήταν η γνώμη μου για τις παραλλαγές αυτού του χορού,
ο οποίος ενώ παραμένει κατά βάθος ο ίδιος, διαφέρει ανάλογα με τις
περιστάσεις. Ο Δαίδαλος συνέθεσε το χορό του για να διατηρήσει τη
μνήμη του ευφυούς κτίσματός του και για να μπορέσει η Αριάδνη να
μάθει όλα τα περάσματα. Έτσι, ο Κανδιώτης χορεύεται χωρίς να κρατούν τίποτα στο χέρι, γιατί χρειάζεται μόνο να συμβολίσουν τα περάσματα του Λαβύρινθου. Όταν χορεύουν τον Κανδιώτη με ένα σχοινί νομίζω ότι αυτό γίνεται εις μνήμην του μίτου τον οποίο η Αριάδνη έδωσε
στο Θησέα και χάρη στον οποίο ο ήρωας βγήκε από το Λαβύρινθο θριαμβευτής αφού σκότωσε τον Μινώταυρο. Αν χορεύουν ακόμη πιο συχνά
τον Κανδιώτη με μαντίλι στο χέρι (και τότε απαιτείται περισσότερη
ζωντάνια) είναι πιθανό ότι αυτό γίνεται για να θυμίσει και να αναπαραστήσει τον πόνο της Αριάδνης όταν εγκαταλείφθηκε από τον
Θησέα στην νήσο Νάξο (Ναξία). Είναι σαν να βλέπουμε την πριγκήπισσα
θλιμμένη, τριγυρισμένη από τις δούλες της, με τα μαλλιά ανακατεμένα,
με το φόρεμά της αφημένο να σέρνεται, με το πέπλο της σχισμένο, να
κρατά την άκρη του στο χέρι της, μια για να σκουπίζει τα δάκρυά της,
μια για να γνέφει στο Θησέα που το καράβι τον παίρνει μακριά. Παραπαίοντας ανάμεσα στο φόβο, την ελπίδα και τον έρωτα, αγαπά ακόμα
τόσο πολύ τον Θησέα που δεν θέλει να τον κατηγορήσει. Κατηγορεί τα
στοιχεία της φύσης: “Όχι, πρέπει να λέει, ο Θησέας δεν είναι άπιστος,
ένας ήρωας τόσο μεγάλος δεν θα μπορούσε ποτέ να θαμπώσει τη λάμψη
των πράξεών του με μια τέτοια προδοσία. Όχι, δεν μπορεί ο Θησέας να
είναι τόσο αχάριστος ώστε να ξεχάσει την πριγκίπισσα που τον αγάπησε
σε βαθμό που να αφήσει πατέρα και πατρίδα για να τον ακολουθήσει.
Εσύ, φευγαλέο κύμα, εσύ που απ’ τη φύση σου δεν είσαι ποτέ σταθερό,
εσύ πήρες μακριά τον αγαπημένο μου Θησέα”. Τα λόγια αυτά μού φάνηκαν απαραίτητα προκειμένου να αποδώσω σ’ αυτή την παραλλαγή
του χορού την ιστορική σύνδεση που πιθανόν έχει. Εφόσον μάλιστα η
Αριάδνη απευθύνεται στη συνέχεια στο ίδιο το καράβι του Θησέα και
λέει: “Καραβίνο που εμίσεπσες, και επίρες τον καλόν μου τα ματακία και
το φος μου, διά στρέψου φερεμουτονα για έλα έπαρε κι έμενα” (με ελληνικούς χαρακτήρες στο γαλλικό πρωτότυπο). Θα θυμάστε ίσως, κύριε, να έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι (ονομάζεται, όπως και ο αντίστοιχος σκοπός, “Καραβίνο”, λέξη σύνθετη από τις δύο πρώτες λέξεις
του τραγουδιού στα ελληνικά) όταν χορεύουν τον “Κανδιώτη”, ο οποίος σήμερα ονομάζεται κοινώς “Ελληνικός Χορός”. Οι άλλοι χορευτές απαντούν στον ίδιο σκοπό: “Κάραβο κίρι αφτεντίμου, και νάφκλερε πσιχίμου, τί τίν θέλο τίν ξοίμου, διά στρέπσου φερεμούτονα γία
έλα έπαρε και έμενα” [ελληνικά στο πρωτότυπο]. Έτσι λοιπόν, στις διαφορετικές πλευρές του Δαιδάλου, του Θησέα και της Αριάδνης νομίζω
ότι οφείλονται οι παραλλαγές που παρατηρείτε στον τρόπο που χορεύεται ο Κανδιώτης, και στον πρόσθετο λόγο ότι η ίδια η κίνηση των χορών
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αυτών πρέπει να εκφράζει την ποικιλία των περιστάσεων. Θα αισθανόμουν ιδιαίτερα κολακευμένη εάν η γνώμη σας σ’ αυτό το θέμα συνέπιπτε
με τη δική μου………………. Στη συνέχεια θα σας μιλήσω για τον Αρναούτικο.
Δίκαια εντάσσετε το χορό αυτό στους στρατιωτικούς χορούς: έχει όλα τα χαρακτηριστικά τους και όσες φορές τον είδα να χορεύεται όπως τον χορεύουν οι Έλληνες δημόσια στη γιορτή του Πάσχα, ούτε μια φορά δεν ήταν που να μην έφερνα
μπρος μου το βήμα και τις κινήσεις της Μακεδονικής Φάλαγγας με τον Μέγα Αλέξανδρο επικεφαλής. Χορεύεται στη γιορτή του Πάσχα, όσο βέβαια αυτό είναι
επιτρεπτό από το Μεγάλο Βεζύρη και όσο μπορεί να απαιτηθεί δυνάμει των διομολογήσεων σύμφωνα με τις οποίες ο Μωάμεθ ο 2ος παραχώρησε στους Έλληνες την διατήρηση των εθίμων και της λατρείας τους, μέρος των οποίων φαίνεται
να αποτελούν στην περίπτωσή μας οι χοροί. Γιατί, στους Έλληνες, τους τόσο
πιστούς τηρητές της Σαρακοστής όσο και αδηφάγους στο χορό, οι κοινός πιστός
δεν μπορεί να αισθανθεί ότι συμμετέχει στο χάρισμα της Ανάστασης εάν δεν χορέψει καθόλου το Πάσχα. Ο χορός αυτός πήρε την ονομασία του από τους Αρναούτηδες, λαούς που κατοικούν την αρχαία Μακεδονία και που φαίνεται να
διατηρούν στη φυσιογνωμία και την ενδυμασία τους τον στρατιωτικό χαρακτήρα
που διέκρινε πάντα τους Μακεδόνες και που, μέσα στις διάφορες συμμαχίες της
Ελλάδας, τους έθεσε υπεράνω των υπολοίπων Ελλήνων. Ο Αρναούτικος, τον
οποίο θα περιγράφατε πολύ καλύτερα από εμένα, χορεύεται στο Πέραν και ιδιαίτερα στην πλατεία του Ιπποδρομίου της Κωνσταντινούπολης από διακόσιους
έως τριακόσιους κασάπ-ογλάν, ίσως και περισσότερους καμιά φορά. Ονομάζονται κασάπ-ογλάν ή σώμα των κρεοπωλών οι έλληνες υπάλληλοι των κρεοπωλείων. Είναι Μακεδόνες, γεροδεμένοι και τολμηροί. Απολαμβάνουν πολλά
προνόμια που δεν έχουν οι άλλοι Έλληνες, όπως το να κρατούν μεγάλα
μαχαίρια ή το να φορούν όταν ταξιδεύουν τουρμπάνι και πράσινο ένδυμα, όπως οι Τούρκοι. Στέκονται σε σειρά ο ένας δίπλα στον άλλο και κρατούνται από
τα ζωνάρια για να είναι ακόμη πιο σφιχτά δεμένοι. Κάνουν το ίδιο βήμα και φαίνονται σαν να είναι όλοι ένα σώμα. Στην κεφαλή του χορού βρίσκονται δύο χορευτές αποσπασμένοι από τους υπόλοιπους, που κρατούν από ένα μακρύ μαχαίρι. Ο ένας από τους δύο διακρίνεται από την πλούσια φορεσιά του και από μια
φούντα στο φέσι του που παριστάνει λοφίο. Δεκαπέντε άλλοι χορευτές, αποσπασμένοι κι αυτοί από τη σειρά, που εμφανίζονται μαζί μ’ αυτή όμως, είναι επίσης
οπλισμένοι, άλλοι με μεγάλα μαχαίρια, άλλοι με ράβδους κι άλλοι με καμτσίκια
(Είδος μαστιγίου με λίγο μακριά λαβή. Παλιά ήταν σύμβολο, το οποίο διατήρησαν
οι Τούρκοι. Οι Γενίτσαροι δεν αναγνωρίζουν άλλη αστυνομία από εκείνη του δικού
τους στρατιωτικού σώματος. Θα θεωρούσαν τον εαυτό τους ατιμασμένο εάν τιμωρούνταν από αξιωματικούς άλλους από τους δικούς τους, οι οποίοι σ’ αυτή
την περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν παρά μόνο καμτσίκι). Δεν αναγνωρίζετε στους δύο πρώτους χορευτές τον Αλέξανδρο και τον Ηφαιστίονα και
δεν πιστεύετε ότι βλέπετε στους υπόλοιπους δεκαπέντε τον Παρμενίονα, το Σέλευκο, τον Αντίγονο, τον Πτολεμαίο, τον Κάσσανδρο και άλλους στρατηγούς του
Αλέξανδρου; Αυτοί οι στρατηγοί, ακολουθώντας το ρυθμό και την κίνηση του χορού έρχονται διαδοχικά να χαιρετίσουν γονατίζοντας μπροστά στον Αρχηγό τους,
ο οποίος με το όπλο ή με το χέρι δίνει το σήμα να μεταφέρουν τις διαταγές του σε
όλους τους ζυγούς. Μετά από το παράγγελμα, οι στρατηγοί διατρέχουν βιαστικά
όλη τη σειρά. Μοιρασμένοι στο κέντρο και στις άκρες, χτυπούν ζωηρά το πόδι και
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το καμτσίκι στη γη. Τότε το χορευτικό στρατιωτικό σώμα κάνει μια κίνηση προς
τα πίσω. Στη συνέχεια, ξαναρχίζει το σταθερό του βήμα και για όσο διάστημα
φαίνεται είτε να κινείται είτε να χορεύει χωρίς να μετακινείται απ’ τη θέση του, ο
Αρχηγός και ο υπαρχηγός, μαζί με τους δεκαπέντε στρατηγούς κάνουν το γύρο
όλης της σειράς, δατρέχοντάς τη πάντα με ρυθμό. Ο Αρχηγός έχει τα χέρια πίσω,
κοιτάζει με περηφάνια και αυτοπεποίθηση καθένα από τους χορευτές, που χαιρετίζουν γονατίζοντας καθώς περνά μπροστά τους. Οταν ο αρχηγός επανέρχεται
στη θέση του, αφού έχει ολοκληρώσει την επιθεώρηση του στρατού του, βλέπουμε να πλησιάζει ένας άλλος χορός που αναπαριστάνει αναμφίβολα τον
στρατό του Δαρείου. Τότε ο Αρχηγός με τους δεκαπέντε στρατηγούς του σχηματίζουν για μια στιγμή έναν κυκλικό χορό, σαν να κάνουν πολεμικό συμβούλιο.
Μετά από αυτό, τα όργανα αρχίζουν να παίζουν πιο γρήγορα, οι στρατηγοί φεύγουν βιαστικά για να επισπεύσουν το βήμα του στρατού, και ο χορός που αναπαραστά το στρατό προχωρά και αυτός με μεγάλα βήματα. Ο σκοπός που παίζουν τα όργανα αλλάζει στη συνέχεια ξαφνικά (αυτή η αλλαγή σκοπού ονομάζεται
Κατα-κοπτός, δηλαδή κομμένος απότομα, και είναι αυτή μάλλον που δίνει το σύνθημα της διαίρεσης του χορού). Οι χορευτές χωρίζονται σε αποσπάσματα που
το καθένα έχει επικεφαλής έναν Κορυφαίο, και προχωρούν με μικρές αναπηδήσεις. Δεν ξέρω αν θα ήταν βάσιμο να πιστέψουμε ότι αυτό αναπαριστά το πέρασμα του Γρανικού ποταμού (ο χορός, χωρισμένος σε ομάδες αναπαριστά τα αντίστοιχα στρατιωτικά αποσπάσματα, ακριβώς γιατί δεν ήταν πρακτικά δυνατό η
Φαλάγγια να περάσει τον Γρανικό στο μήκος της). Οι χορευτές, που αποτελούν
εδώ τους στρατιώτες του Αλεξάνδρου, προχωρούν με μικρά πηδήματα για να
τονίσουν είτε τη δυναμικότητα της πράξης τους είτε, πιθανότερα, τα εμπόδια που
το έδαφος και η ορμητικότητα των νερών έθεταν στο πέρασμά τους. Επειδή ο
χορός αυτός δεν έχει άλλο στόχο από το να σκιαγραφήσει ορισμένες πράξεις του
Αλέξανδρου, δεν τον αναφέρουμε σαν μνημείο που πρέπει να υπόκειται στην
αυστηρή ιστορική ακρίβεια. Ωστόσο, παρόλο που ο Αλέξανδρος στο πέρασμα
του Γρανικού επετέθη στους Πέρσες με το ιππικό του, μαθαίνουμε στο συμπληρωματικό τεύχος του J. Freinshemius στην Ιστορία του Quint-curce, βιβλίο 2, ότι
το ιππικό των Περσών τράπηκε σε φυγή μόνο όταν είδε τη Μακεδονική Φάλαγγα,
η οποία αφού πέρασε τον ποταμό επετέθη στο σώμα του στρατού και το διέλυσε.
Αφού ο χορός περιέγραψε αυτές τις δυσκολίες, ο αρχικός σκοπός επανέρχεται.
Ο χορός ανακτά το αρχικό του σχήμα, συγκροτεί μια σειρά αντιμέτωπη με το
στράτευμα που έρχεται να διεκδικήσει το έδαφος. Οι δύο χοροί, αντιμέτωποι, σε
έξαψη, αναπαριστάνουν τη σύγκρουση των στρατών. Η εικόνα της επίθεσης, που
δεν είναι παρά συμβατική, καταλήγει κατά κανόνα σε αληθινή μάχη μεταξύ των
νέων, οι οποίοι απ’ τον χορό κι απ’ το κρασί παρασύρονται χωρίς να το καταλάβουν. Ακολουθώντας το χορό, βρίσκονται ορισμένοι νέοι που μεταφέρουν, όπως
οι καντινιέρηδες του στρατού, κανάτες γεμάτες κρασί γαι να δίνουν στους συντρόφους τους, πέρα απ’ το κρασί που δίνουν οι κυρίες για να κρατήσουν περισσότερο το χορό κάτω απ’ τα παράθυρά τους. Καταλήγουν λοιπόν να αναπαράγουν
εκ του φυσικού τη μανία της συμπλοκής, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι παρά μια
απλή μίμηση. Σ’ αυτές τις μάχες, που μοιάζουν με τις μάχες των Λαπηθών, έμειναν στον τόπο μερικές φορές δεκαπέντε ή και είκοσι άτομα. Σ’ αυτές τις παρεκτροπές πρέπει να αποδώσουμε την απαγόρευση των δημόσιων χορών, οι οποίοι παύτηκαν εδώ και λίγο καιρό στην Κωνσταντινούπολη. Οι Γενίτσαροι
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εκδήλωναν επίσης κάποια ζήλεια βλέποντας τους άπιστους οπλισμένους, ενώ οι
ίδιοι, αληθινοί πιστοί, δεν επιτρέπεται να οπλοφορούν.
Οι λαϊκοί χοροί στις γιορτές του Πάσχα ήταν στην Ελλάδα ένα εξέχον παράδειγμα διασκέδασης. Την άδεια παίρνει ο Πατριάρχης ο οποίος, μη έχοντας
πλέον σήμερα την ίδια εξουσία, πηγαίνει στο όνομα του έθνους και κάνει αίτηση
στο μεγάλο Βεζύρη να επιτρέψει τους χορούς. Ωστόσο φροντίζει να την αναιρέσει
με μια άλλη αίτηση ώστε η άδεια να μην δοθεί. Με τον τρόπο αυτό συμβιβάζει
αφενός το χρέος του προς την θέληση του λαού και προς τη διατήρηση των εθνικών προνομίων, και αφετέρου προλαμβάνει τις δυσάρεστες επιπτώσεις που ακολουθούν αυτή την άδεια. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι η συμπεριφορά των
Ελλήνων στον πόλεμο της Τουρκίας ήταν γι’ αυτούς η τελευταία επανάσταση και
αποτελεί επιβεβαίωση της σκλαβιάς τους. Αυτή η σκιά εξουσίας η οποία από το
θρόνο του Κωνσταντίνου μεταφέρθηκε στην Βλαχία και στην Μολδαβία, μοιάζει
να έφτασε στο όριό της. Δεν θα δούμε πλέον στην πρωτεύουσα τους λαϊκούς
χορούς που διατηρώντας την εικόνα της ευθυμίας και την ευφυΐα του έθνους, μας
κάνουν να πλησιάζουμε τις μυθικές εποχές της Ελλάδας. Αυτή η επανάσταση, αν
ποτέ πραγματοποιηθεί, θα προσθέσει καινούργια αξία στις έρευνές σας, γιατί μας
δίνουν πάντα ένα ενθύμημα από τους Έλληνες καθώς και ίχνη των εθίμων τους.
Φαίνεται λοιπόν,
κύριε, ότι μπορούμε να
ισχυριστούμε βάσιμα ότι
ο Αρναούτικος δεν είναι μόνο πολεμικός χορός, όπως ο περίφημος
πίνακας του LeBrun, κάνει τον προσεκτικό παρατηρητή να αναγνωρίσει σ’ αυτόν ένα μέρος
από τα κατορθώματα
του Αλέξανδρου. Ανεξάρτητα από τις αποδείξεις που μπορεί να μου
έδωσε η περιγραφή του
Οι κάτοικοι της Πάρου χορεύουν τον καλούμενο
χορού, υπάρχουν στοιχορό Ρωμαϊικα ή Ελληνικός Χορός Danse grecque
à Paros, 1776 (Χαλκογραφία του Pietro Antonio
χεία πιο πειστικά στο
Martini από σχέδιο του Jean-Baptiste Hilair (Γαλλία
τραγούδι που λένε οι λυ1753-1822)
ρατζήδες κατά την διάρκεια του Αρναούτικου.
Ξεκινά με τα εξής λόγια: “Πού ίν ό Αλεξάνδρος ο Μακέδονις, που ορίσεν τίν οικουμένιν ιλίν” [sic]. Εάν ο Αρναούτικος μάς θυμίζει τις πράξεις του Αλέξανδρου,
όπως εγώ πιστεύω, αξίζει περισσότερο από τα μετάλλια της αρχαιότητας, τα
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οποία δύσκολα αποκρυπτογραφούνται. Έχει επί πλέον το πλεονέκτημα ότι μας
διασκεδάζει ενώ συγχρόνως μας διδάσκει.
Πιστεύω όπως κι εσείς ότι μπορούμε να κατατάξουμε τον Βλάχικο στους
βακχικούς χορούς. Παρουσιάζει μικρό ενδιαφέρον και η αρκετά αργή κίνησή του
απαιτεί μεγάλη ακρίβεια. Σε αυτόν τον χορό δεν συμμετέχουν ποτέ πολλοί χορευτές. Πιάνονται από το χέρι, απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον. Τελικά συνίσταται στο να κτυπάς το έδαφος με τα πόδια χορεύοντας, να γυρίζεις ακριβώς
δεξιά όταν κτυπάς με το αριστερό πόδι και αριστερά όταν κτυπάς με το δεξί. Κτυπούν μία φορά, μετά δύο, αποχωρίζονται και κτυπούν τα χέρια, οπότε η κίνηση
είναι πιο ζωντανή. Κτυπούν ρυθμικά τα χέρια, και τρεις φορές με το κάθε πόδι.
Αυτός ο χορός μοιάζει να αναπαριστά τους τρυγητές καθώς πατούν τα σταφύλια στο πατητήρι, όπως γίνεται στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι οι
Βλάχοι πήραν αυτόν τον χορό από τους Δάκες, όπως παρατηρείτε εσείς, αλλά η
σχέση που βρίσκω με τον τρύγο των Ελλήνων με οδηγεί να πιστέψω ότι τους
ανήκει και ότι ονομάζεται Βλάχικος επειδή οι Έλληνες, όντας ελεύθεροι στην Βλαχία, μπόρεσαν να διατηρήσουν πιο εύκολα από αλλού έναν χορό καθαρά βακχικό. Ο Μωάμεθ και ο Βάκχος δεν συμβιβάζονται καθόλου και κάθε συνάντησή
τους αποτελεί αδίκημα. Ο χορός, όπως παρατηρείτε κι εσείς κύριε, είναι για τους
Έλληνες μία παραστατική μίμηση πράξεων και ηθών. Κατά συνέπεια, κάθε θεότητα, κάθε εποχή του χρόνου είχε χορούς αφιερωμένους σ’ αυτήν. Εκτός από τον
βακχικό χορό που μόλις σας περιέγραψα όπως τον είδα εγώ η ίδια, υπάρχει ακόμα μια συνήθεια διαδεδομένη σε όλα τα ελληνικά χωριά, όπου τον Σεπτέμβριο
ολόκληρες οικογένειες περνούν τις Κυριακές και τις γιορτές στα αμπέλια τους
τρώγοντας και πίνοντας, και επιστρέφουν στο σπίτι το βράδυ χορεύοντας με ευθυμία που θυμίζει βακχικές γιορτές. Γιατί σε τέτοιες στιγμές ελευθερίας ή ανοχής,
ένας σκλαβωμένος λαός παραδίνεται στη χαρά λιγότερο συγκρατημένα από έναν
λαό που χαίρεται την ελευθερία του……………. Οι κυριότεροι χοροί που εκτελούνται σήμερα στην Ελλάδα είναι ο Κανδιώτης, ο Ελληνικός Χορός, ο Αρναούτικος, οι Χοροί της Υπαίθρου, ο Βλάχικος και η Πυρρίχη. Οι δύο πρώτοι
χοροί μοιάζουν πολύ μεταξύ τους και φαίνονται σαν αντίγραφο ο ένας του άλλου,
ωστόσο οι μελωδίες είναι διαφορετικές. Μια νεαρή κοπέλα οδηγεί πάντα τον χορό
κρατώντας ένα μαντίλι ή ένα μεταξωτό κορδόνι. Ο χορός αυτός, ο παλαιότερος
από όλους, δεν λείπει από τον Όμηρο (Ιλιάδα L 1), στην περιγραφή της περίφημης ασπίδας του Αχιλλέα. “Μεταξύ άλλων θεμάτων, λέει, ο Ήφαιστος παριστάνει
με μια αξιοθαύμαστη ποικιλία έναν χορό όμοιο μ’ αυτόν που εφεύρε ο ευφυής
Δαίδαλος για την γοητευτική Αριάδνη στην πόλη της Κνωσού. Νέες και νέοι πιασμένοι από το χέρι χορεύουν όλοι μαζί. Οι κοπέλες είναι ντυμένες με ελαφρά υφάσματα και φορούν χρυσή κορώνα στο κεφάλι. Οι νέοι φορούν πανέμορφα
ρούχα με πολύ λαμπερά χρώματα. Άλλοτε αυτή η ομάδα χορεύει σε κύκλο, με
τέτοια ακρίβεια και σβελτάδα που η κίνηση ενός τροχού δεν είναι πιο ομαλή και
πιο γρήγορη. Άλλοτε ο κύκλος ανοίγει και όλοι αυτοί οι νέοι κρατημένοι από τα
χέρια διαγράφουν με τις κινήσεις τους μια απειρία στροφών και περιστροφών”.
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Κάπως έτσι περίπου χορεύεται ο Κανδιώτης σήμερα. Ο σκοπός είναι απαλός
και αρχίζει αργά, στη συνέχεια εξελίσσεται σε πιο γρήγορο και πιο ζωηρό. Η κοπέλα που σέρνει τον χορό διαγράφει ποικίλες φιγούρες και περιγράμματα προσφέροντας ένα θέαμα ευχάριστο αλλά και συνάμα ενδιαφέρον. Από τον Κρητικό
προέρχεται ο Ελληνικός Χορός, τον οποίον έχουν διατηρήσει οι νησιώτες. Για
να επιβεβαιώσει κανείς την σύγκριση, αρκεί να δει πώς ο χορός αυτός του Δαιδάλου δημιούργησε στην αρχαιότητα έναν άλλον που δεν είναι παρά μια πιο σύνθετη απομίμηση του ίδιου σχήματος. Στον Ελληνικό Χορό, τα κορίτσια και τα αγόρια εκτελούν τα ίδια βήματα και τις ίδιες φιγούρες χορεύοντας χωριστά. Στη
συνέχεια οι δύο ομάδες ενώνονται και αναμιγνύονται για να σχηματίσουν έναν
κοινό κύκλο. Μια κοπέλα σέρνει τότε τον χορό κρατώντας έναν νέο από το χέρι.
Παίρνει ένα μαντίλι ή μια κορδέλα της οποίας κρατούν ο καθένας μια άκρη. Οι
υπόλοιποι, που συνήθως είναι πολλοί, περνούν και ξαναπερνούν ο ένας μετά τον
άλλο τρέχοντας κάτω από το μαντίλι. Στην αρχή προχωρούν αργά και κυκλικά.
Κατόπιν η πρωτοχορεύτρια, αφού έχει κάνει πολλές στροφές, τυλίγει τον κύκλο
γύρω της. Η τέχνη της έγκειται στο να ξετυλίξει τη σειρά και να εμφανιστεί πάλι
ξαφνικά επί κεφαλής του χορού επιδεικνύοντας θριαμβευτικά το μεταξωτό της
μαντίλι, όπως ακριβώς ξεκίνησε. Μαντεύετε λοιπόν το θέμα που ήθελαν να αναπαραστήσουν με αυτόν τον χορό, που είναι μια απεικόνιση του Λαβύρινθου της
Κρήτης; Ο Θησέας στην επιστροφή του από την εκστρατεία στο νησί αυτό, αφού
απελευθέρωσε τους Αθηναίους από τον ζυγό που τους είχε επιβληθεί από τους
Κρήτες, νικητής του Μινώταυρου και κύριος της Αριάδνης, έκανε μια στάση στη
Δήλο. Εκεί, αφού θυσίασε στην Αφροδίτη και της αφιέρωσε ένα άγαλμα που του
δώρισε η ερωμένη του, χόρεψε με τις Αθηναίες κόρες έναν χορό που την εποχή
του Πλούταρχου χορευόταν ακόμα στη Δήλο, και στον οποίο μιμούνταν τις στροφές και τους μαιάνδρους του Λαβύρινθου. Αυτός ο χορός, σύμφωνα με τον Δικαίαρχο, ονομαζόταν στη χώρα αυτή Γέρανος. Ο Θησέας τον χόρεψε γύρω από τον
βωμό που ονομαζόταν Κέρατον γιατί ήταν κατασκευασμένος από κέρατα ζώων.
Ο Καλλίμαχος, στον ύμνο του για την Δήλο (V 307) αναφέρει αυτόν τον χορό και
λέει ότι ο Θησέας δημιουργώντας τον έσυρε πρώτος τον χορό. Η κα. Ντασιέ πιστεύει ότι τον ονόμασαν Γέρανο εξαιτίας του σχηματισμού του, γιατί αυτός που
τον οδηγεί επί κεφαλής διπλώνει και αναδιπλώνει τον κύκλο με σκοπό να μιμηθεί
τις στροφές του Λαβύρινθου. Με τον ίδιο τρόπο, όταν οι γερανοί πετούν σε σμήνος, βλέπουμε πάντα έναν επί κεφαλής, τον οποίο οι άλλοι ακολουθούν σχηματίζοντας κύκλο. Μερικοί μπέρδεψαν τον Γέρανο με τον Χορό του Θησέα. Οι γερανοί φεύγουν από την Ελλάδα την άνοιξη. “Κοιτάξτε, λέει ο Ανακρέων, πώς επιστρέφουν οι γερανοί” (Od 37). Οι Έλληνες, τότε όπως και σήμερα, βιάζονταν να
χορέψουν στα χωράφια μόλις αυτά ξαναπρασίνιζαν. Επομένως, εφόσον ο χορός
γι' αυτούς ήταν πάντα μια μίμηση, γιόρταζαν την επιστροφή την άνοιξης με χορούς που μιμούνταν τα πράγματα που τους συγκινούσαν περισσότερο. Και βέβαια ήταν η αναχώρηση των γερανών που τους ανήγγειλε τις όμορφες ημέρες. Ο
Μεζιριάκ, στις παρατηρήσεις που έκανε σχετικά με τον εν λόγω χορό, τον
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ονομάζει επίσης Γέρανο. Κατά τον Ησύχιο, εκείνος που σέρνει αυτόν τον χορό
των Δηλίων ονομάζεται γερανουλκός. Ο Ευστάθιος, αναφερόμενος στο 18ο βιβλίο της Ιλιάδος, λέγει ότι παλιά οι άντρες και οι γυναίκες χόρευαν χωριστά και
ότι ο Θησέας πρώτος έβαλε να χορέψουν μαζί τα κορίτσια και τα αγόρια που
έσωσε από τον Λαβύρινθο, με τον τρόπο που ο Δαίδαλος τους είχε διδάξει. Βλέπουμε στο βιβλίο “Αρχαία μνημεία” του κ. Βίνκελμαν, στην εικόνα 99, ένα αρχαίο
αγγείο όπου ο Θησέας αναπαριστάται μπροστά στην Αριάδνη. Ο ήρωας κρατάει
τον περίφημο μίτο (κουβάρι) που θα τον βοηθήσει να βγει από τον Λαβύρινθο
στην Κρήτη. Η Αριάδνη, ντυμένη σαν χορεύτρια με καφτάνι, ελληνικό ένδυμα που
σφίγγει το σώμα και κατεβαίνει μέχρι τις φτέρνες, κρατάει ένα κορδόνι με τα δυο
της χέρια, ακριβώς όπως η σημερινή χορεύτρια που σέρνει και αρχίζει τον Ελληνικό Χορό. Ο Όμηρος, λέει ο Παυσανίας, συγκρίνει τους χορούς που είναι χαραγμένοι από τον Ήφαιστο πάνω στην ασπίδα του Αχιλλέα με εκείνους που ο Δαίδαλος είχε συνθέσει για την Αριάδνη, γιατί δεν γνωρίζει τίποτε τελειότερο σ' αυτό
το είδος. Στην Κνωσσό, λέει σε ένα άλλο σημείο, διατηρείται ένα άλλο είδος χορού, το οποίο αναφέρεται στην Ιλιάδα του Ομήρου και που ο Δαίδαλος είχε δημιουργήσει για την Αριάδνη. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ακόμα και σήμερα στον Ελληνικό Χορό την τρυφερή Αριάδνη να οδηγεί τον Θησέα της δείχνοντάς του τις
στροφές που πρέπει να ακολουθήσει. Η πιο ικανή δε χορεύτρια είναι εκείνη που
αυξάνει την πολυπλοκότητα κάνοντας να διαρκέσουν περισσότερο οι συνθήκες
του χορευτικού Λαβύρινθου. Μερικές φορές, ενώ οι χορευτές είναι πιασμένοι με
τις χορεύτριες σε έναν κύκλο, χωρίζονται για να σχηματίσουν δύο κύκλους. Αυτό
το είδος χορού ονομάζεται όξωμέσα. Κάπου-κάπου οι χορευτές σηκώνουν τα χέρια ψηλά χωρίς να διαλύσουν τον κύκλο. Οι κοπέλες, πιασμένες όλες από τα
χέρια, περνούν από κάτω, χορεύουν μπροστά τους και στη συνέχεια επιστρέφουν και πιάνονται στον ίδιο κύκλο. Δεν βλέπουμε εδώ την ομάδα του Θησέα
που χωρίζεται και πάλι ενώνεται; Να λοιπόν η προέλευση αυτού του Ελληνικού
Χορού. Ο Δαίδαλος αρχικά τον συνέθεσε για την Αριάδνη, σαν μίμηση του περίφημου έργου του. Η Αριάδνη στην συνέχεια τον χορεύει με τον Θησέα σε ανάμνηση της επιτυχημένης επιστροφής του από τον κρητικό Λαβύρινθο. Μπορεί ο
Λαβύρινθος να μην υπάρχει πια, αλλά ο χορός που τον αναπαριστά διατηρείται
απαράλλακτος………….. Οι Έλληνες έχουν ένα άλλο είδος χορού, που τον ονομάζουν Αρναούτικο. Είναι ένας αρχαίος στρατιωτικός χορός. Γνωρίζουμε ότι κατά
την αρχαιότητα είχαν πολλούς χορούς αυτού του είδους και μάλιστα ότι πήγαιναν
στον πόλεμο χορεύοντας, όπως οι Λουζιτάνιοι για τους οποίους μιλάει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης. Τον Αρναούτικο τον σέρνει ένας άντρας και μια χορεύτρια. Αυτός που τον σέρνει κρατά στο χέρι ένα μαστίγιο κι ένα μπαστούνι. Κινείται έντονα,
εμψυχώνει τους υπόλοιπους, τρέχει γρήγορα από τη μιαν άκρη στην άλλη κτυπώντας με τα πόδια και κροταλίζοντας το μαστίγιο, ενώ οι άλλοι με τα χέρια πλεγμένα τον ακολουθούν κάνοντας το ίδιο βήμα αλλά πιο ήρεμα. Οι Λακεδαιμόνιοι,
λέει ακόμη ο Λουκιανός, είχαν έναν χορό που τον έλεγαν Όρμος. Χορευόταν από
νέες και νέους. Ο νεαρός άντρας που έσερνε τον χορό έκανε πολεμοχαρείς
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φιγούρες, ενώ το νεαρό κορίτσι ακολουθούσε με πιο σεμνά και ήπια βήματα, σαν
να ήθελε να απεικονίσει την αρμονία και την σύζευξη της δύναμης με την νηφαλιότητα. Μερικές φορές σε αυτόν τον χορό ένας λυριστής οδηγεί τη χορευτική
ομάδα, και οι χορευτές τον ακολουθούν ρυθμίζοντας τα βήματά τους στον ήχο
του οργάνου. Ο Αθήναιος περιγράφει παρόμοια τον χορό που οι Έλληνες ονόμαζαν Οπλοποιία, ένα είδος Πυρρίχης ή στρατιωτικού χορού. Ένας άντρας έπαιζε
τη λύρα, ενώ οι υπόλοιποι εκτελούσαν γύρω του έναν από τους ανδρικούς ζωηρούς χορούς που αποτελούν μέρος των ασκήσεων προετοιμασίας για τον πόλεμο. Ο γνήσιος στρατιωτικός χορός είναι η Πυρρίχη, για την οποία λέγεται ότι ο
Πύρρος, βασιλιάς της Ηπείρου που είχε έναν μακροχρόνιο πόλεμο με τους Ρωμαίους, ήταν ο εφευρέτης της. Σύμφωνα με την κυρία Ντασιέ, ήταν πολύ πιο παλαιός, εφόσον στο δέκατο έκτο βιβλίο της Ιλιάδας σε μια σκηνή μάχης ο Αινείας,
έχοντας αστοχήσει στοχεύοντας τον Μηρίωνα τού λέει: “Εάν σε είχα κτυπήσει,
Μηρίωνα, το δόρυ μου θα έβαζε αμέσως τέλος στον χορό σου, όσο άξιος χορευτής κι αν είσαι”. Η κα. Ντασιέ παρατηρεί ότι ο Αινείας περιπαίζει έτσι τον Μηρίωνα
γιατί ήταν από την Κρήτη, και οι Κρήτες, όπως προσθέτει, είχαν ένα χορό, την
Πυρρίχη, την οποία εκτελούσαν πάνοπλοι. Υπήρχαν πολλοί χοροί με αυτή την
ονομασία. Ο Ξενοφών, μιλώντας για τον χορό που χόρεψαν οι Θράκες στο συμπόσιο του πρίγκηπα της Σελευκίας [?]**** [Seuthes] , λέει ότι τον χόρευαν άντρες
ένοπλοι, πηδώντας ανάλαφρα με τους ήχους του αυλού, ότι απέκρουαν με τις
ασπίδες τους και ότι έδιναν κτυπήματα με ιδιαίτερη επιδεξιότητα. Δεν είναι πλέον
οι πραγματικοί Έλληνες, τώρα υπόδουλοι και συνηθισμένοι στον ζυγό, αλλά οι
κατακτητές της Ελλάδος που οικειοποιήθηκαν τους στρατιωτικούς χορούς. Η
Πυρρίχη χορεύεται σήμερα από τους Τούρκους και από τους Θράκες, οι οποίοι
οπλισμένοι με ασπίδες και πολύ μικρά σπαθιά, πηδούν ελαφρά στον ήχο αυλών
και δίνουν ή αποκρούουν κτυπήματα με εκπληκτική ταχύτητα και ευλυγισία. Έτσι,
μόνον οι Τούρκοι ασκούνται στην Πυρρίχη, καθώς επίσης στην πάλη, στο τρέξιμο
κ.λπ.. Υποτάσσοντας τους Έλληνες, φαίνεται ότι πήραν από αυτούς όλα όσα
χρησίμευαν κάποτε στο να διαμορφώνουν και να διατηρούν σ’ αυτούς την τάση
προς στρατιωτικά γυμνάσματα………… ……………… Ο κύριος de Peyssonnel
[ο De Peyssonnel είχε διατελέσει πρόξενος της Γαλλίας στη Σμύρνη και πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Επιγραφών.
Είχε δώσει πληροφορίες για τους ελληνικούς χορούς στον Aug.de Guys] βρήκε
τους ίδιους πυρρίχιους χορούς στους Σφακιώτες, οι οποίοι είναι οι αρχαίοι
Κρήτες, λαοί φιλοπόλεμοι και διαφορετικοί από τους υπόλοιπους Έλληνες της
Κρήτης. Θα τους δούμε στην “Ιστορία της Κρήτης” του, την οποία δεν έχει εκδώσει
ακόμη ………… ……………….. Οι Έλληνες χορεύουν επίσης τον Βλάχικο,
χορό πολύ παλιό στην περιοχή από όπου πήρε το όνομά του. Αυτός ο χορός,
του οποίου το βήμα είναι συνέχεια το ίδιο και δεν μοιάζει με κανέναν άλλον ελληνικό χορό, είναι αρκετά ευχάριστος όταν εκτελείται σωστά και με την ακρίβεια που
απαιτεί. Θα μπορούσε κάλλιστα να προέρχεται από τους Δάκες, οι οποίοι ζούσαν
στην Βλαχία κατά την Αρχαιότητα. ( Guys, Pierre Augustin: Voyage littéraire de
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la Grèce, ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallèle de
leurs moeurs par M. Guys, secrétaire du Roi, de l’Académie des Sciences et
Belles Lettres de Marseille. Tome premier, Paris, 1783.)
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Το Ηράκλειο Κρήτης επί Ενετών (1206 – 1669) λεγόταν Candia
απ΄όπου και κατεπέκταση με την ονομασία Candia λεγόταν και όλη η
νήσος Κρήτη, απόπου μετά και Κανδιώτης = ο Κρητικός. Οι Σαρακηνοί
είχαν βαπτίσει Chandax το Ηράκλειο Κρήτης, επειδή περιβαλλόταν από
βαθύ και μεγάλο χαντάκι, και επι Ενετών αυτό έγινε Candia. H ονομασία
Candia είναι συμφυρμός των λέξεων chandax και candida, από το:
candeo,ui,ere = λευκανθίζω, λευκαίνω, λευκός, λευκαυγής…., canditus
marmor = λευκό μάρμαρο, candido, candidezza, candore…. Η ονομασία
Candia είναι συνώνυμη της ονομασίας creta,ae = η κρητίς (ή κρηπίς),
δηλαδή o γύψος, η λευκή γη, το ψιμμύθιον, κεραμική γη…., πρβ και:
Cressius nota = σημείωση δια κρητίδος, cretosus = κρητικώδης, αργιλώδης, ο λευκός, cretula = το λευκό χρώμα. … Το λατινικό «creta»
και το βενετσιάνικο «candia» = η νήσος Κρήτη ή η κρητίς (άργιλος ή
γύψος) προήλθε από το Κρήτη, κάτι ως και τα Μαγνησία > μαγνήτης,
Κίμωλος > κιμωλία… Παράβαλε και «Λευκά όρη = η δυτική οροσειρά
της Κρήτης.
Β) Κάποιος μελετητής ισχυρίζεται ότι: «Στα μέσα του 18ου αιώνα,
ο Γάλλος Guys αφιερώνει ένα κεφάλαιο του βιβλίου του στους ελληνικούς χορούς, με συμπληρώσεις από την ελληνικής καταγωγής Madame
Chenier. Το βιβλίο αυτό έγινε απαραίτητο βοήθημα κάθε μεταγενέστερου περιηγητή της Ελλάδος κι όλοι αναφέρονται σ' αυτό όταν μιλούν
για τους χορούς που είδαν, χωρίς όμως να ελέγξουν την ακρίβεια των
στοιχείων που δίνει. Οι κυριότεροι χοροί κατά τον Guys είναι ο Κρητικός, ο Ελληνικός, ο Αρναούτικος, ο Βλάχικος και ο Πυρρίχιος. Οι ονομασίες προδίδουν την προσπάθεια του συγγραφέα να ταξινομήσει τις
χορευτικές σκηνές που είδε, μια και είναι απίθανο οι Έλληνες να αποκαλούσαν έναν δικό τους χορό «ελληνικό», και οπωσδήποτε δεν μπορούσαν να γνωρίζουν για τον Πυρρίχιο….». Ωστόσο όλα αυτά είναι άγνοια ιστορίας, αν όχι κακοήθεια, γιατί αφενός οι ονομασίες των χορών:
Κρητικός, Ελληνικός, Αρναούτικος, Βλάχικος» αναφέρονται και από
άλλους συγγραφείς και περιηγητές πριν από την εποχή του Guys, άρα
δεν είναι επινόησης του Guys και αφετέρου οι ονομασίες αυτές είναι
εθνικοτοπικές ονομασίες και όχι ονομασίες βάσει του τρόπου που χορεύονται, πχ. Συρτός, Πηδηχτός, Πεντοζάλης κ.λπ.. Παλιότερα είχαμε
Τουρκοκρατία και οι Έλληνες (Κρητικοί, Βλάχοι, Κύπριοι κ.λπ.) ήταν
σκλάβοι των Οθωμανών (Τούρκων, Αλγερινών κ.λπ.) οπότε οι τότε χοροί των Ελλήνων καλούνταν και από τους ίδιους τους Έλληνες π.χ.:
«Ελληνικός ή Ρωμαίικος» = ο χορός των Ραγιάδων ή Ελλήνων και σε
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σχέση προς αυτούς των Τούρκων κ.α., «Κανδιώτης ή Κρητικός» = ο
χορός της Candia = η νήσος Κρήτη κ.λπ.. Σημειωτέον και ότι οι σημερινές ονομασίες: Καλαματιανός, Χανιώτικος, Πεντοζάλης κ.λπ, όπως
προκύπτει και από τα λεγόμενα των συγγραφέων και περιηγητών, είναι
ονομασίες που δόθηκαν μετά το 1821 στις πολλές και νέες παραλλαγές
που δημιουργήθηκαν λόγω ελευθερίας στους χορούς που χόρευαν οι
Έλληνες επι τουρκοκρατίας.

Χαλκογραφία του Pierre Augustin Guy με Ελληνικό
γάμο στην ύπαιθρο, 1783. Μουσικοί, νύφη και καλεσμένοι φορούν φορεσιές βράκας.
Χαλκογραφία του Pierre-Auguste
Guys με σκηνή χορού «Canditte” =
κρητικού στην ύπαιθρο το 1783

Greek or Toosan
dancing boys –
1799. Drawing, sepia on paper, 1799.
Ελληνόπουλα ή χορευτές Τουσάν –
1799/ Σχέδιο με σέπια σε χαρτί).
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Χορευτικό τμήμα Πολιτιστικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Αγίας Παρασκευής «Η Αλληλεγγύη για όλους»: Μάκης Κρασανάκης (Πρόεδρος), Χρήστος Αχναντής (Δ/ντης Ε’ Γυμνασίου), Άννα Μακρή (Χοροδιδάσκαλος) Αντωνία Λιάπη, Βούλα Θανάσουλα, Ηλέκτρα Αντωνοπούλου κ.λπ.

Κρητικό χορευτικό συγκρότημα Ετεοκρήτες χορεύοντας Πηδηκτό . Χοροδιδάσκαλος Μ. Παπαδάκης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
1. Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ - ΠΥΡΡΙΧΟΣ
Εκείνος που βρήκε τον πρώτο κρητικό χορό είναι ο ίδιος με αυτόν
που βρήκε αυτό τούτο το χορό και ο οποίος ήταν ο Κουρήτης Πύρριχος
και ως εξ αυτού ο πρώτος χορός που δημιουργήθηκε φέρει το όνομά
του, την ονομασία «Πυρρίχη».
Ο χορός, όπως είδαμε πιο πριν να λένε οι αρχαίοι συγγραφείς:
Διονύσιο Αλικαρνασσέας («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Λόγος 2ος LXIΧ, 5
και Λόγος 7,72), Πλάτων (Νόμοι Ζ 795 – 797), Στράβων (10.5 ΙΙΙ 8 και
10 ΙV 16), Διόδωρος Σικελιώτης (5.65), Πολυδεύκης Ιούλιος (Pollux
«Ονομαστικό Λεξικό») , Ευριπίδης («Βάκχαι» αντιστροφή β΄, στ. 120134) κ.α., είναι ελληνικό επιτήδευμα και μάλιστα Κρητικό, το οποίο
είχαν βρει και διδάξει πρώτοι οι Κ(ου)ρήτες > Κρήτες (= οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης) με πρώτο χορογράφο τον Κ(ου)ρήτα > Κρήτα Πύρριχο στο Δικταίο άντρο τη Κρήτης κατά τη γέννηση εκεί του Δία και από
εκεί μετά ο χορός διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι κάτι, λένε
οι αρχαίοι συγγραφείς, που αποδεικνύετε αφενός από το ότι αρχαιότερη
γραπτή μαρτυρία για το χορό είναι αυτή στη Ραψωδία Σ (590 – 605)
της Ιλιάδας του Ομήρου, όπου γίνεται περιγραφή ενός χορού που είχε
διδάξει ο Δαίδαλος στην Αριάδνη, την κόρη του Μίνωα, και αφατερου οι
ονομασίες χορός, χορεύω κ.α. είναι διεθνείς είτε σε εννοιολογική μετάφραση, όπως είδαμε πιο πριν.
(Περισσότερα βλέπε: «Κεφάλαιο 1ο Εφευρέτης του Χορού»)
Τοιχογραφία στο ιερό άλσος της Κνωσού, 1600 –
1450 π.Χ., με γυναικεία χορευτική θρησκευτική παράσταση. Οι χορεύτριες φορούν τα ρούχα που σήμερα
ονομάζουμε φούστες, επικρόρμια ή ζακέτες/ζιπούνια
κλ ( Λεπτομέρεια από τοιχογραφία Κνωσού, 1600 –
1450 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου)

2. Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΧΟΡΕΥΤΕΣ ΕΠΙ ΜΙΝΩΑ
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Ο Όμηρος στην Ιλιάδα (Ραψωδία Σ 590 – 605), που είναι και η
αρχαιότερη περιγραφή χορού, αναφέρει ότι ο Ήφαιστος είχε σχεδιάσει
στο κάτω μέρος της ασπίδας του Αχιλλέα ένα χορό όμοιο μ’ εκείνο που
κάποτε στην Κνωσό είχε συνθέσει ο Δαίδαλος στην καλλιπλόκαμο Αριάδνη, την κόρη του Μίνωα, που αποτύπωνε τα βήματα για να μπουν
Αριάδνη και Θησέας στο Λαβύρινθο. Αναφέρει επίσης ότι στο χορό
αυτό, που κάποιος οργανοπαίχτης έπαιζε κιθάρα, οι νέοι χόρευαν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου από τον καρπό ( "ωρχεύντ', αλλήλων
επί καρπώ χείρας έχοντες" ), άλλοτε κυκλικά (σε σχήμα κύκλου "ως
ότε τις τροχόν άρμενον εν παλάμησιν εζόμενος κεραμεύς παρήσεται, αί
κε θέησιν" ), άλλοτε αντικριστά ( "άλλοτε δ' αυ θρέξασχον επί στίχας
αλλήλοισι") και μάλιστα σε έντονο ρυθμό, (στ. 598-600) και άλλοτε
σχηματίζοντας δυο ομάδες σε αντικριστές σειρές (στ. 601), όπως σήμερα οι κυκλικοί ή αντικριστοί χοροί της δημοτικής μας παράδοσης, τους
κρητικούς παραδοσιακούς χορούς.
Ο Μίνωας, σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό, βασίλευε το έτος 1450
π.Χ. και σύμφωνα με τους Ηρόδοτο, Όμηρο κ.α. τρεις γενιές πριν από
τον Τρωικό Πόλεμο. Ο Ιδομενέας, ο εγγονός του Μίνωα, ήταν αρχηγός
των Κρητων στον πόλεμο αυτό). Κατόπον αυτών οι κρητικοί χοροί έχουν αποδεδειγμένη ιστορία πάνω από (1450 + 2016) = 3466 χρόνια.
Απλά δε γνωρίζουμε πότε ακριβώς επινοήθηκε ο κάθε Κρητικός χορός.
Ο Όμηρος αναφέρει επίσης ότι οι κόρες των Κρητών στο χορό
αυτό φορούσαν ελαφρά, λεπτά και λινά, ενδύματα («οθόνας»), ενώ οι
κούροι (οι νέοι) καλογνεμένους και στιλπνούς χιτώνες και στη μέση
τους είχαν μάχαιρα με χρυσή λαβή που κρεμιόταν με αργυρή τελαμώνα: «οι δε (Κρήτες) μαχαίρας είχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων», κάτι που συναντάται και στην παραδοσιακή Κρητική ενδυμασία. Αναφέρει επίσης ότι στο χορό αυτό δυο διαλεχτοί χορευτές άρχισαν να κάνουν κυβισμούς (αεράτα άλματα) μόλις ο κιθαρίστας άρχισε
το τραγούδι, κάτι που μας θυμίζει τους πυρρίχιους κρητικούς χορούς
(Πηδηκτό, Πεντοζάλη κ.λπ.).
«Εν δέ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς αμφιγυήεις,
τω ίκελον οίόν ποτ' ἐνὶ Κνωσώ ευρείῃ
Δαίδαλος ήσκησεν καλλιπλοκάμῳ Αριάδνη ,
ένθα μέν ηΐθεοι και παρθένοι αλφεσίβοιαι
ωρχεύντ', αλλήλων επί καρπώ χείρας έχοντες,
των δ' αι μὲν λεπτὰς οθόνας έχον, οι δε χιτώνας
είατ' εϋννήτους, ήκα στίλβοντας ελαίῳ·
και ῥ' αι μεν καλὰς στεφάνας έχον, οι δε

Κι έναν χορόν ιστόρησεν ο μέγας ζαβοπόδης,
όμοιον μ' αυτόν που ο Δαίδαλος είχε φιλοτεχνήσει
της Αριάδνης της λαμπρής εις της Κνωσού
τα μέρη.
Αγόρια εκεί, πολύπροικες παρθένες εχορεύαν
κι εγύριζαν χεροπιαστοί· και οι κόρες εφορούσαν
λινά ενδύματα λεπτά, κι είχαν τα παλικάρια
από το λάδι

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ο ΧΟΡΟΣ ( ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ, ΚΛΠ)
μαχαίρας
είχον χρυσείας εξ αργυρέων τελαμώνων
και
ῥ᾽ αι μεν καλὰς στεφάνας έχον, οι δε μαχαίρας
είχον χρυσείας ἐξ ἀργυρέων τελαμώνων.
οι δ᾽ οτε μην θρέξασκον επισταμένοισι
πόδεσσι
ρεία μάλ᾽, ὡς ότε τις τροχὸν άρμενον εν
παλάμῃσιν
εζόμενος κεραμεύς πειρήσεται, αι κε
θέῃσιν·
άλλοτε δ᾽ αυ θρέξασκον ἐπὶ στίχας
ἀλλήλοισι.
πολλὸς δ᾽ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταθ᾽
όμιλος
τερπόμενοι δοιώ δε κυβιστητήρε κατ᾽ αυτούς
μολπής εξάρχοντες εδίνευον κατά
μέσσους.
(Ιλιάδα, Σ 590 – 60)

λαμπερούς καλόγνεστους χιτώνες.
Λαμπρά στεφάνια είχαν αυτές, είχαν
χρυσά εκείνοι
μαχαίρια, που απ' αργυρούς κρεμιόταν τελαμώνες·
και πότ' ετρέχαν κυκλικά με πόδια μαθημένα,
ωσάν σταμνάς, οπού τροχόν αρμόδιον στην παλάμην
τον τριγυρνά καθήμενος να δοκιμάσει αν
τρέχει,
και πότε αράδα έτρεχαν αντίκρυ στην αράδα.
Και τον ασύγκριτον χορόν τριγύρω εδιασκεδάζαν
πολύς λαός και ανάμεσα ο αοιδός ο θείος
κιθάριζε· και ως άρχιζεν εκείνος το τραγούδι
δυο χορευτές στη μέση τους πηδούσαν κι
εγυρίζαν.
(Ιλιάδα, Σ 590 – 605, μεταφραση Ι. Πολυλά)

Χάλκινο μινωικό εγχειρίδιο, με χρυσή και
διακοσμημένη λαβή, αρχές της 2ου π.Χ.
χιλιετίας (Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων)

Πήλινο αγαλματίδιο Μινωίτη πολεμιστή,
1500 π.Χ., με μαχαίρι στη μέση (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου)
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Ο Όμηρος στη Ραψωδία Σ 590 – 605 περιγράφει το χορό της
Αριάδνης, που είναι η αρχαιότερη περιγραφή χορού, και επίσης περιγράφει ότι οι κόρες των Κρητών στο χορό αυτό φορούσαν ελαφρά, λεπτά και λινά ενδύματα («οθόνας»), ενώ οι κούροι (οι νέοι) καλογνεμένους και στιλπνούς χιτώνες και στη μέση τους είχαν μάχαιρα με χρυσή
λαβή που κρεμιόταν με αργυρή τελαμώνα:, κάτι που συναντάται και
στην παραδοσιακή Κρητική ενδυμασία. Αναφέρει επίσης ότι στο χορό
αυτό διαλεχτοί χορευτές κάνουν κυβισμούς (αεράτα άλματα) μόλις ο
κιθαρίστας αρχίζει το τραγούδι, κάτι που μας θυμίζει επίσης τους πυρρίχιους κρητικούς χορούς (Πηδηχτό, Πεντοζάλη κ.λπ.).
3. Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΗΤΑΝ Η ΠΥΡΡΙΧΗ
Ο πρώτος Κρητικός και συνάμα πρώτος παγκόσμιος χορός ήταν η
καλούμενη Πυρρίχη, που ήταν ενόπλιος χορός και ο οποίος ονομάστηκε
έτσι, επειδή τον οργάνωσε και δίδαξε πρώτος ο Κουρήτης Πύρριχος καθώς λένε: ο Στράβωνας (10 ΙV 16), ο Πολυδεύκης Ιούλιος (Pollux,
“Ονομαστικό Λεξικό”) κ.α. Επίσης ο χορός «η Τελεσιάς» ήταν ένας από
τους πρώτους χορούς, τον οποίο διοργάνωσε ο Κουρήτης Τελέσιος,
Ακολούθως από τους χορούς αυτούς προέκυψαν όλοι οι άλλοι χοροί, όπως οι Κρητικοί χοροί «Ορσίτης» και «Επικρήδιος» κ.α., που μετά
εξελίχτηκαν σε θεαματικούς χορούς με βακχικά (Διονυσιακά) στοιχεία,
καθώς λέει ο Αθήναιος (Δειπνοσοφισταί» ΙΔ', 629C, 26).

Χορευτικό
συγκρότημα
Συλλόγου
Κρητών και
Φίλων Κρητης Αγίας
Παρασκευής
Αττικής: Απ.
Κατσόρχης –
Χρήστος
Βλαχόπουλος

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
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Α) Άλλο ο χορός «Πυρρίχη» και άλλο ο «Πυρρίχιος χορός». Η
πυρίχη ήταν ο χορός που δημιούργησε ο Κουρήτης Πύρριχος, ενώ ο
«Πυρρίχιος χορός» είναι αυτός που διοράνωσε ο πυρός (ξανθός, ως η
πυρα στο χρώμα) Νεοπτόλεμος, ο γιος του Αχιλλέα, πρβ: «επενόησε
νέον είδος χορού, το ωραιότερον, τον εξ αυτού ονομασθέντα Πυρρίχιον» (Λουκιανός «Περί ορχήσεως» 9).
Β) Επί Ενετών επινοήθηκε και ο Κανδιώτης, ο πρόγονος του Χανιώτη και του Καλαματιανού, όπως θα δούμε στα παρακάτω.
Γ) Οι Κρητικοί, αλλά και γενικά οι ελληνικοί χοροί δεν έχουν
επηρεαστοί από άλλους χορούς,
γιατί απλούστατα οι λαοί από τους
οποίους κατακτήθηκαν ήσαν αφενός οι Ρωμαίοι - Ενετοί, οι οποίοι
είχαν πάρει το χορό από τους αρχαίους Έλληνες, καθώς λέει στη
«Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» ο Διονύσιος Αλεξανδρέας, ο Αθήναιος
στους «Δειπνοσοφισταί» κ.α. και
αφετέρου οι Οθωμανοί (Τούρκοι
κ.λπ.), οι οποίοι, καθώς αναφέρουν οι περιηγητές επι τουρκοκρατίας, π.χ.: Sir James Porter (
“Observations on the religion,
law, governemnet, and manners
of the Turks”. London, Nourse,
MDCCLXVIII = 1768, VOL 1),
Jones, Edward ( “Lyric airs” Λονδίνο, G. & J. Robinson, 1804.),
Ignace Mouradgea d’ Ohsson («Tableau général de l'Empire Othoman»
1788) κ.α., δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το χορό γιατί το έβλεπαν ως
περιττό, κάτι αργόσχολους. Οι μουσουλμάνοι αρέσκονται στο να βλέπουν είτε γυναίκες να χορεύουν χορούς Οριεντάλ (χορούς της κοιλιάς)
είτε τους Δερβίσηδες τους να χορεύουν τον καλούμενο περιστροφικό
μυσταγωγικό χορό, το οποίον μάλιστα είχε οργανώσει ένας εξισλαμισμένος Ρωμιός, ο Τζελαλεντίν Ρουμί (= ο Εξαίσιος Ρωμιός), και με το
χορό αυτό υμνούσαν το θεό τους, Απλά κατά τον 17ο αιώνα και εξής
άρχισαν και οι Τούρκοι να χόρευαν πυρρίχιους χορούς ως αυτούς των
Ποντίων και των Αρβανιτών απ΄όπου τους είχαν πάρει.
Β) Ανατρέχοντας στους συγγραφείς και περιηγητές επί εποχής
Τουρκοκρατίας στην Κρήτη (1669 - 1898) ), βλέπε π.χ. Savary,
Claude-Etienne («Letters on Greece»,1779), Guys, Pierre Augustin
(«Voyage littéraire de la Grèce». Tome premier. Paris, 1783) κ.α., βλέπουμε ότι επειδή οι ελληνικοί χοροί δεν έχαιραν της εκτίμησης των
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κατακτητών για αυτονόητους λόγους, δεν υπήρχαν πολλοί ελληνικοί
χοροί, παρά μόνο οι εξής συγκεκριμένα: ο Συρτός, με πιο γνωστές παραλλαγές του τον Κανδιώτη ή Κρητικό και την Ρωμαίικα ή Ελληνικό, και
την Πυρρίχη, με πιο γνωστές παραλλαγές τον Πυρρίχιο, το Βλάχικο και
το Αρναούτικο ή Χασάπικο.
Το 1783 π.χ. ο συγγραφέας Guys, Pierre Augustin («Voyage littéraire de la Grèce». Tome premier. Paris, 1783) αναφέρει: «Οι κυριότεροι χοροί που εκτελούνται σήμερα στην Ελλάδα είναι ο Κανδιώτης, ο
Ελληνικός Χορός, ο Αρναούτικος, οι Χοροί της Υπαίθρου, ο Βλάχικος και
η Πυρρίχη», οι οποίοι χορεύονταν κατά τόπους κατά τι διαφορετικά.
Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος το 1821, που οι Έλληνες έκαναν
ό,τι ήθελαν και στο χορό, αφενός οι οργανοπαίχτες και οι χορευτές και
αφετέρου οι συγγραφείς (ερευνητές, λαογράφοι, μελετητές κ.λπ.) των
Κρητικών παραδοσιακών χορών βρήκαν νέους χορούς και συνάμα προσέδωσαν και ονομασίες στις παραλλαγές των παλαιότερων χορών που
είχαν δημιουργηθεί στο μεταξύ βάσει της ονομασία της περιοχής στην
οποία αυτός διαμορφώθηκε ή τον τρόπο που χορευόταν κ.λπ.. Έτσι προέκυψαν οι ονομασίες π.χ.: Χανιώτικος/Καλαματιανός κ.λπ. Συρτός. Μαλεβυζιώτης/ Μυλοποταμίτικος ή Ανωγειανός/ Λασιθιώτικος/ Ιεραπετρίτικος κ.λπ. πηδηχτός κ.λπ.. Οι ονομασίες «Μαλεβιζιώτης», «Πεντοζάλης», «Χανιώτικος» κ.λπ. δεν υπήρχαν επι τουρκοκρατίας. Η Κρήτη ελευθερώθηκε το 1898, όμως οι Κρήτες που έμεναν στα ελευθερωμένα
ήδη μέρη, όπως στην Αθήνα, άρχισαν ήδη από το 1821 να κάνουν εκείνο που αυτοί ήθελαν ακόμη και στο χορό. Από τον Κρητικό Πυρρίχιο
χορό της τουρκοκρατίας, όπως θα δούμε πιο κάτω, προέκυψε πρώτα ο
Πηδηχτός χορός και μετά από αυτόν η Σούστα , ο Πεντοζάλης, ο Τριζάλης, ο Μαλεβιζιώτης κ.α, και από το Συρτό χορό Κανδιώτη ή Κρητικό
προήλθαν ο Συρτός Χανιώτικος, ο Σιγανός κ.α.
4. ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΟΡΟΥΣ
Ο βιολάτορας Κωνσταντίνος Παπαδάκης ή Ναύτης από την Κίσσαμο Χανίων στο βιβλίο του «Κρητική λύρα, ένας μύθος» (Χανιά,
1989), βλέπε και συνέντευξή του στις «Μουσικές διαδρομές» της ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Μελετών του ΙΤΕ, ισχυρίζεται από
τη μια ότι αυτά που λένε οι ελληνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί για τους
Κρητικούς χορούς είναι λάθος και από την άλλη ότι η λύρα είναι το
εθνικό όργανο των Τούρκων, το οποίο έφεραν το 1723 οι Καραμανλήδες και οι Λαζοί Μουσουλμάνοι στην Αμπαδιά και στα Ανώγεια στο
Ρέθυμνο, όταν ήρθαν εκεί από την Τουρκία προς ενίσχυση των Οθωμανών κατακτητών και συνεπώς, καταλήγει, κακώς ο τότε Δ/ντης του
Ε.Ι.Ρ Σίμος Καρράς είχε δώσει, λέει, εντολή να μη μεταδίδονται από τα
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ΜΜΕ τα τραγούδια με βιολί, όπως τα δικά του και να μεταδίδονται αυτά
με τις λύρες των Ανωγειανών, να μην ακούγονται οι απόψεις του για τη
λύρα κ.λπ. από τα ΜΜΕ κ.α.
«… ……. έστειλαν στο Γαλουβά (Κισσάμου) τον Παπά Τζιρίτη του οποίου
το όνομα δε διασώθηκε και μια επιστολή του Δασκαλογιάννη στον Στέφανο Τριανταφυλλάκη ή Κιώρο. Τον καλούσε στην Ανώπολη επειγόντως να του αναθέσει
μια δουλειά. Πράγματι ο Κιώρος πήγε και έμεινε 6 μήνες εκεί μέχρι την ημέρα της
επανάστασης. Στον Κιώρο ανέθεσαν να βγάλει μία νέα μουσική για ένα καινούργιο πολεμικό χορό. Ο Κιώρος με βάση την Πυρρίχια μελωδία έβγαλε μια μουσική,
χωρίς όμως να μοιάζει με την Πυρρίχια και σύμφωνα με τις υποδείξεις των Καπετανέων». (Κ. Παπαδάκης ή Ναύτης, «Κρητική λύρα ένας μύθος……»)
Τις ως άνω απόψεις του βιολάτορα – συγγραφέα Κ. Παπαδάκη ή
Ναύτη υποστηρίζει και προβάλει ο συντοπίτης του Ιωάννης Τσουχλαράκης στο βιβλίο του «Οι χοροί της Κρήτης» (2000), όπου, σχετικά με
τη Λύρα και τους Κρητικούς χορούς, διαβάζουμε τα εξής:
Σχετικά με το χορό «Συρτό Χανιώτικο»:
«Σύμφωνα με την προφορική λέει παράδοση, την οποία κατέγραψε ο Χανιώτης βιολάτορας Κωνσταντίνος Παπαδάκης ή Ναύτης στο
βιβλίο του «Κρητική λύρα, ένας μύθος» (Χανιά 1989), ο χορός (Χανιώτικος) διαμορφώθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα στην επαρχία Κισσάμου
Χανίων, πιθανόν μετασχηματίζοντας τα βήματα κάποιου παλαιότερου
συρτού χορού. Κατά τη λαϊκή πίστη, η παλαιότερη μελωδία του χανιώτικου, «ο πρώτος», δημιουργήθηκε με βάση δύο μελωδίες που είχαν
συνθέσει οι Κρήτες εθελοντές μαχητές της Κωνσταντινούπολης στα
1453, οι οποίοι, ως γνωστόν, ήταν και οι τελευταίοι υπερασπιστές της.
Οι μελωδίες αυτές, που όσοι από τους αγωνιστές σώθηκαν επιστρέφοντας τις έφεραν στην Κρήτη, διατηρήθηκαν για δύο αιώνες ως τραγούδια. Σύμφωνα, πάντα, με τη λαϊκή μαρτυρία, η πρώτη οργανική εκτέλεση της μουσικής του χορού αποδίδεται στον Κισσαμίτη βιολάτορα Στέφανο Τριανταφυλλάκη ή Κιώρο (18ο αιώνα) και η πρώτη βηματική απόδοση του από Κισσαμίτες στον οικισμό Πατεριανά του χωριού Λουσακιές.». (Ιωάννης Τσουχλαράκης «Οι χοροί της Κρήτης» 2000)
Σχετικά με το χορό «Πεντοζάλη»:
«Στα μέσα του 1769, ο Δασκαλογιάννης, σύμφωνα με μια παλαιότατη συνήθεια, που επικρατούσε στο νομό Χανίων, κατά την οποία σε
διάφορα σημαντικά γεγονότα αφιερώνονταν νέες μουσικές, τραγούδια
ή χοροί, ζήτησε από τον περίφημο βιολάτορα την εποχής εκείνης Στέφανο Τριανταφυλλάκη ή Κιώρο από το Γαλουβά Λουσακιών Κισσάμου
να ετοιμάσει έναν «πυρρίχιο» χορό ειδικά γραμμένο για το πέμπτο
ζάλο (βήμα), δηλαδή, όπως λέγεται, για την πέμπτη κατά σειρά ευκαιρία
που σύντομα θα παρουσιαζόταν για την απελευθέρωση της Κρήτης από
τους Τούρκους…».
(Ιωάννης Τσουχλαράκης «Οι χοροί της Κρήτης» 2000)
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«Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, την οποία επίσης κατέγραψε ο Ναύτης στο βιβλίο του, αλλά και τα πολλά ιστορικά στοιχεία
που συμφωνούν με αυτήν, ο χορός (Πεντοζάλης) έλαβε τη σημερινή
μουσικοχορευτική μορφή και ονομασία του στην επαρχία Κισσάμου, την
περίοδο της Επανάστασης του Δασκαλογιάννη στα 1770-71 (ίσως βέβαια μετασχηματίζοντας έναν παλαιότερο πυρρίχιο ή υπορχηματικό
χορό) και αποκτώντας συμβολισμούς στην ονομασία, το βηματισμό και
τη μουσική του. Ονομάστηκε πεντοζάλι, και όχι πεντοζάλης, γιατί συμβολίζει το πέμπτο ζάλο (δηλαδή βήμα), όπως ειπώθηκε η θεωρούμενη
πέμπτη κατά σειρά ελπίδα των Κρητικών για απελευθέρωση της Κρήτης
από τους Τούρκους και όχι γιατί έχει πέντε βήματα, όπως αβασάνιστα
έχουν πει αρκετοί. Έχει δέκα βήματα, σε ανάμνηση της 10ης Οκτωβρίου του 1769, οπότε λήφθηκε η απόφαση των Σφακιανών για την
πραγματοποίηση της επανάστασης, και η μουσική του αποτελείται από
δώδεκαπάρτες, δηλαδή δώδεκα μουσικές φράσεις (γυρίσματα ή σκοπούς τις λένε στην Κίσσαμο), προς τιμήν των δώδεκα πρωτεργατών της
εξέγερσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του
1960 οι κάτοικοι των επαρχιών Κισσάμου και Σελίνου όταν χόρευαν το
πεντοζάλι, στο άκουσμα κάθε σκοπού της μουσικής του χορού, φώναζαν το όνομα του καπετάνιου που αντιστοιχούσε ο μουσικός σκοπός,
τιμώντας έτσι τη μνήμη του Δασκαλογιάννη των βασικών συνεργατών του και της εξέγερσής των. Να τονισθεί ότι τα ονόματα των πρωτεργατών της επανάστασης του Δασκαλογιάννη διατηρήθηκαν στη λαϊκή μνήμη μέσω του πεντοζαλιού, δηλαδή μέσα από το συνδυασμό δύο
αλληλένδετων μορφών παράδοσης, της ιστορικής προφορικής και της
χορευτικής. Αυτό, όμως, που είναι εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι
κατά τη διάρκεια της πολυετούς έρευνας που πραγματοποίησα για τους
κρητικούς χορούς εντόπισα σε ένα ιστορικό κείμενο του 1877 τα ονόματα των πρωταγωνιστών της επανάστασης του Δασκαλογιάννη, τα οποία ταυτίζονται απόλυτα (απλώς αναφέρονται με διαφορετική σειρά)
με αυτά που διατηρήθηκαν στο «ιστορικό»διαμόρφωσης και την τελετουργία του χορού….». (Ιωάννης Τσουχλαράκης «Οι χοροί της Κρήτης»
2000)
Σχετικά με το χορό «Κουτσαμπαδιανός»:
«Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, την οποία διέσωσε ο λυράρης Γιώργος Μουζουράκης (1904–2001) από την Παντάνασσα Αμαρίου, καταθέτοντάς την σε συνέντευξη που μου παραχώρησε το 1995,
το ιστορικό διαμόρφωσης του χορού (Κουτσαμπαδιανός) έχει ως εξής: Αρκετά χρόνια μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη, εκεί
γύρω στα 1800, ένας καπετάνιος από την Αμπαδιά, κουτσός στο αριστερό του πόδι, μετά από μία μάχη με Τούρκους στη Λοχριά της Αμπαδιάς, θέλησε να χορέψει πεντοζάλι. Οι μουσικοί, που έπαιξαν για αυτόν,
και οι χορευτές, που χόρεψαν μαζί του, τον τίμησαν, προσαρμόζοντας
το ρυθμό της μουσικής του πεντοζαλιού και τα βήματα του χορού,

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ο ΧΟΡΟΣ ( ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ, ΚΛΠ)

90

αντίστοιχα, στα ζάλα ενός κουτσού άνδρα. Εκείνος, παρ’ ότι κουτσός,
χόρεψε και ο χορός του έμεινε στην παράδοση της επαρχίας Αμαρίου
ως κουτσαμπαδιανός ή κα(ρ)τσιμπα(ρ)διανός ή κατσαμπαδιανός ή κουτσιστός για να θυμούνται όλοι το χορό του κουτσού από την Αμπαδιά.
Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές (στις οποίες επανειλημμένως τα τελευταία χρόνια έχω αναφερθεί μέσα από τα κείμενά μου), ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν στην επανάσταση του Δασκαλογιάννη, στα 177071, ήταν και ο σπουδαίος οπλαρχηγός Ιωσήφ Δασκαλάκης ή Σηφοδασκαλάκης (πατήρ) από την Αμπαδιά Ρεθύμνου, ο οποίος, μάλιστα, ήταν
από αυτούς που επέζησαν του αγώνα, αλλά έμεινε χωλός στο αριστερό
του πόδι. Να σημειωθεί ότι ο Σηφοδασκαλάκης ήταν Σφακιανής καταγωγής και ο γιος του, που ήταν σημαιοφόρος στο στράτευμα του Δασκαλογιάννη, σκοτώθηκε στις αρχές της επανάστασης. Θεωρώ, λοιπόν,
ότι είναι πολύ πιθανόν ο Σηφοδασκαλάκης να είναι ο κουτσός Αμπαδιανός (ή Αμπαδιώτης), που συνδέεται με το παραδιδόμενο ιστορικό του
χορού. Διαπιστώνουμε ακόμη ότι το ιστορικό του πεντοζαλιού ενισχύεται από εκείνο του κουτσαμπαδιανού (1770 το πεντοζάλι, 1800 ο κουτσαμπαδιανός). Το γεγονός δε ότι οι δύο χοροί αυτοί έχουν κοινά πολλά
τεχνικά στοιχεία, κάνει ακόμα πιο ισχυρή τη θεώρηση που θέλει τον
κουτσαμπαδιανό να προκύπτει από το πεντοζάλι». (Ιωάννης Τσουχλαράκης «Οι χοροί της Κρήτης» 2000)
Σχετικά με το χορό «Λαζώτη»:
«Για τη διαμόρφωση του χορού (Λαζώτης) υπάρχουν δύο απόψεις. Σύμφωνα με την πρώτη, ο χορός προέκυψε από την επαφή των
Κρητών με τους Ποντίους κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και σύμφωνα
με τη δεύτερη, από Πόντιους (Λαζούς) που βρέθηκαν στην Κρήτη το
19ο αιώνα. Την πρώτη άποψη ισχυροποιεί η μαρτυρία του γνωστού θεατρικού συγγραφέα Δημήτρη Ψαθά (1907-1979), την οποία κατέθεσε ο
Γεώργιος Μουζουράκης σε συνέντευξη που μου παραχώρησε το
1995. Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Ψαθά (αλλά και πολλούς άλλους που
έζησαν τον εκπατρισμό των Ποντίων, ο οποίος άρχισε με την έκρηξη
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου), οι Πόντιοι από τη μια άλλαζαν αμφίεση
για να αποφεύγουν τους Τούρκους και από την άλλη για να αναγνωρίζονται μεταξύ τους όταν συναντιόνταν κατεβαίνοντας προς τη Βαλκανική, έλεγαν τη φράση «Η ΕΛΛΑΣ ΖΕΙ». Κρήτες εθελοντές αγωνιστές,
που έλαβαν μέρος στους Μακεδονικούς και Ηπειρωτικούς αγώνες και οι
οποίοι εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα, συνάντησαν
τους Ποντίους σε κάποιες στρατοπεδειές, άκουσαν το συνθηματικό
τους, αλλά, λόγω της ποντιακής προφοράς, το συγκράτησαν ως μια
λέξη, «ΛΑΖΙ», γι΄ αυτό και τους είπαν «ΛΑΖΟΥΣ». Τους είδαν μάλιστα
να χορεύουν, θαύμασαν τους χορούς τους και επηρεασμένοι απ΄ αυτούς δημιούργησαν έναν άλλο, τον οποίον ονόμασαν «λαζότη», αφού
τον εμπνεύστηκαν από τους «Λάζους». Μετά το τέλος του πολέμου, οι
Κρήτες που σώθηκαν, γυρίζοντας έφεραν το «λαζότη» στη
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Μεγαλόνησο. Ο Γιώργος Μουζουράκης μου είχε πει ότι, από όσο θυμόταν, αυτός που έφερε το λαζότη στην Κρήτη ήταν ο λυράρης Γιάννης
Αγγανάκης ή Γλεντούσης από τον Κουρνά Αποκορώνου».(Ιωάννης
Τσουχλαράκης «Οι χοροί της Κρήτης» 2000)
Σχετικά με το χορό «Σούστα»:
«Τα βασικά βήματα του χορού (Σούστα), που μοιάζουν με πηδηματάκια και κάνουν τα σώματα των χορευτών σαν να ωθούνται από
κάποιο ελατήριο, πιστεύω ότι ίσως να ήταν ο λόγος που ο χορός, κατά
την περίοδο της Ενετοκρατίας, μετονομάστηκε σε σούστα από την ομώνυμη ιταλική λέξη, που σημαίνει ελατήριο, έλασμα. Θεωρώ, λοιπόν,
πιθανόν οι Βενετοί να έδωσαν την ονομασία αυτή, από τη στιγμή που
άρχισαν να χορεύουν τον αντικριστό ερωτιάρικο χορό των Κρητών, αφού από τον Αντρέα Κορνάρο, ιστορικό της εποχής (τέλη 16ου αιώνα),
πληροφορούμαστε πως στις γιορτές και στις δεξιώσεις που δίδονταν στο
παλάτι του δούκα, στο Χάνδακα, χορεύονταν εκτός από τους ιταλικούς
και οι κρητικοί χοροί, που άρεσαν πολύ στους Βενετούς αξιωματούχους
και στις κυρίες τους. Μπορεί, βέβαια, και να διαμορφώθηκε τότε ο χορός, μετασχηματίζοντας έναν παλαιότερο». (Ιωάννης Τσουχλαράκης
«Οι χοροί της Κρήτης» 2000)
ΩΣΤΟΣΟ ΟΛΑ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΒΙΟΛΑΤΟΡΑΣ
ΝΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΔΕΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ
ΑΝΑΛΗΘΗ, ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ…..
Η ΚΟΝΤΡΑ ΝΑΥΤΗ- ΧΑΝΙΩΤΩΝ ΒΙΟΛΑΤΟΡΩΝ ΜΕ Δ/ΝΤΗ
Ε.Ι.ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ Σ. ΚΑΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΛΥΘΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ
ΒΙΟΛΑΤΟΡΑ ΝΑΥΤΗ
Ο ερευνητής Κώστας Βασιλάκης με δημοσιεύματά τους στις ιστοσελίδες
http://sadentrepese.blogspot.com/2009/07/blogpost_06.html https://rethemnos.gr/strava-kai-anapoda-sti-moysikitis-k/ απαντά τα εξής στα λεγόμενα του Παπαδάκη ή Ναύτη:
«Ο μουσικολόγος Σίμωνας Καράς στα μέσα της δεκαετίας του
1950 ανέλαβε τη διεύθυνση του μουσικού προγράμματος της Δημοτικής
Μουσικής του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Από τότε (λέγεται ότι)
με εισηγήσεις του προτείνει και τελικά επιτυγχάνει την απαγόρευση της
ραδιοφωνικής μετάδοσης Κρητικών τραγουδιών και σκοπών παιγμένων
με βιολί θεωρώντας ότι το πλέον αντιπροσωπευτικό όργανο της Κρητικής μουσικής παράδοσης είναι η λύρα. Οι Χανιώτες βιολάτορες αντιδρούν έντονα με πρωτοβουλία του Κισσαμίτη βιολάτορα Κώστα Παπαδάκη ή Ναύτη ο οποίος από τότε, λίγο πριν φύγει για την Αμερική, έρχεται σε σύγκρουση το Σίμωνα Καρά. Με την επιστροφή του Ναύτη από
την Αμερική η σύγκρουση αυτή συνεχίζεται. Ο Ναύτης για να αποδείξει
τις απόψεις του προχώρησε το 1988 στην έκδοση ενός βιβλίου υπό τον
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τίτλο «“Κρητική” λύρα, ένας μύθος»! Στο βιβλίο αυτό αναφέρει πολλές
λεπτομέρειες για την σχέση αυτή που είχε με τον Καρά και άλλα πολλά
πράγματα που θεώρησε ότι αποδεικνύουν τις απόψεις του. Απόψεις όμως και μόνο, θεωρίες ανυπόστατες, χωρίς καμία απόδειξη, από καταγεγραμμένη ή μη πηγή ………… …. Απόψεις όμως που μερικά χρόνια αργότερα θα γίνονταν «σημαία» στα χέρια επιτήδειων, απόψεις που δυστυχώς υποστηρίζονται δημόσια ακόμα και έναν από τους πιο αξιόλογους συλλόγους στην Κρήτη…. Η θεωρία αυτή μοιάζει απίθανη καθώς
δεν υπάρχει προηγούμενο παγκοσμίως, δημιουργίας χορού «εν μια νυκτί», με τόσες πολλές «συμπτώσεις» μαζεμένες. Βεβαίως, κανένα γραπτό αλλά και προφορικό στοιχείο δεν επιβεβαιώνει την «ορθότητα της
προφορικής παράδοσης», στις δε παραπομπές που επικαλείται ο Ιωάννης Τσουχλαράκης σε δημοσίευση στον κρητικό τύπο της Αθήνας (Εφημερίδα «Κρητικοί Παλμοί»), δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό ούτε από το
Φραντζή, ούτε από το έγγραφο της Μονής Βατοπεδίου στο Άγιο Όρος,
ούτε από τον Πάρι Κελαιδή . Το μόνο που επιβεβαιώνουν οι παραπάνω
αναφορές είναι η παρουσία των Κρητών πολεμιστών στην Πόλη το
1453. Παρουσιάζονται όμως έτσι ώστε ο αναγνώστης που δε θα κάτσει
να ερευνήσει το θέμα να νομίζει ότι αναφέρουν περί «συνθέσεων μελωδιών» και άλλα παρόμοια… Σε επιτόπιες έρευνες μας στην περιοχή
της Κισσάμου όλοι μας παρέπεμπαν στα λεγόμενα του Ναύτη και μόνο.
Κάνεις άλλος δεν γνώριζε κάτι παραπάνω ……»
Ο ερευνητής Θεόδωρος Ρηγινιώτης στην ιστοσελίδα cretanmusic.gr απαντά τα εξής στα λεγόμενα του Ι. Τσουχλαρακη:
«…Ο κ. Τσουχλαράκης επιμένει να χαρακτηρίζει «ιστορική» την
παράδοση για τη δημιουργία του γρήγορου πεντοζάλη από τον Κισσαμίτη βιολάτορα του 18ου αιώνα Στέφανο Τριανταφυλλάκη ή Κιώρο.
Παρά τους γοητευτικούς συμβολισμούς της, μέχρι τώρα δεν έχει παραθέσει ούτε μισό τεκμήριο για την αξιοπιστία της παράδοσης αυτής. Αναρωτιέμαι μάλιστα αν πράγματι υπάρχει ή την έχει επινοήσει μόνος του…
Επικαλείται μια υποτιθέμενη επιστολή του Δασκαλογιάννη προς τον
Κιώρο, όπου ο τραγικός επαναστάτης καλεί το μουσικό να ετοιμαστεί
για μια βάφτιση με 12 συντέκνους κ.λ.π. (δηλαδή να συνθέσει μια χορευτική μελωδία με 12 γυρίσματα, για τους 12 καπετάνιους). Η επιστολή
αυτή υποτίθεται ότι φυλάσσεται, μαζί με άλλα έγγραφα της επανάστασης του Δασκαλογιάννη, σε κάποια «Αυθεντική Ακαδημία του Σερμπάν
Καντακουζηνού» στο Βουκουρέστι, όπου ο κ. Τσουχλαράκης τη βρήκε,
όμως του …απαγόρευσαν να τη δημοσιεύσει, για να τη δούμε κι εμείς
και να πειστούμε! Και όμως, ίδρυμα με αυτό το όνομα δεν υπάρχει στο
Βουκουρέστι. Οι υπεύθυνοι της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών της
Ρουμανίας δηλώνουν άγνοια για την ύπαρξη τέτοιου κειμένου, ενώ ο
Ρεθεμνιώτης ερευνητής Κωστής Καρινιωτάκης, μετά από τρίμηνη
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έρευνα και επαφές με ιστορικούς και ελληνιστές καθηγητές πανεπιστημίου στη Ρουμανία, τίποτα δε βρήκε.
Επιπλέον, είναι απίθανο ότι ο Δασκαλογιάννης θα έστελνε γράμμα
στον Κιώρο (που δεν ξέρουμε αν ήξερε να διαβάζει και είχε και προβλήματα οράσεως, γι’ αυτό και το παρατσούκλι του –Κιόρ = τυφλός στα
τούρκικα), διακινδυνεύοντας να πέσει και στα χέρια των Τούρκων, αντί
να στείλει απλώς κάποιον να του το πει προφορικά!
Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ή ΝΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΗΘΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Σαφώς όλα όσα είδαμε πιο πριν να αναφέρουν ο Κωνσταντίνος
Παπαδάκης ή Ναύτης και ο υποστηριχτής συντοπίτης του Ιωάννης
Τσουχλαράκης στα βιβλία τους δεν ευσταθούν. Είναι απλώς παραμύθια,
περιπλεγμένα με κάποια πραγματικά ιστορικά γεγονότα, για να φαίνονται όλα ως αληθή, τα οποία είπε καταρχήν ο βιολάτορας Παπαδάκης ή
Ναύτης και απλά αυτά τα υποστηρίζει-προβάλει ο Τσουχλαρακης ως καλός συντοπίτης του.
ΤΟΝ Κ. ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΝΑ
ΠΩ ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΟΓΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ. ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ.
Απλά κάνει ένα λάθος, υποστηρίζει τις απόψεις του συντοπίτη του
Κ. Παπαδάκη ή Ναύτη, σχετικά με τη λύρα και τους Κρητικούς χορούς
Πεντοζάλη, Χανιώτη κ.α., που είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί, πέραν των άλλων:
1) Οι χοροί Χανιώτης, Πεντοζάλης, Σούστα, Λαζιώτης και
Κουτσομπαδιανός δεν υπήρχαν πριν απο το 1821. Ανατρεχονας
στους περιηγητές και συγγραφείς επί εποχής Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα (1453 – 1821) βλέπουμε ότι δε μνημονεύουν χορό με την ονομασία ή χαρακτηρισμό: «Χανιώτικος», «Πεντοζάλης», «Σούστα», «.Κουτσαμπαδιανός» και «Λαζώτης, αλλά άλλους, άρα οι
εν λόγω χοροί δημιουργήθηκαν μετά από την απελευθέρωση της Ελλάδος το 1821 είτε ως παραλλαγή μη κρητικών χορών (π.χ. ο Λαζώτης)
είτε ως παραλλαγή παλαιότερων κρητικών (π.χ. ο πεντοζάλης του Πηδηχτού). Βλέπε
π.χ.: Savary, Claude-Etienne («Letters on
Greece»,1779) Guys, Pierre Augustin («Voyage littéraire de la
Grèce». Tome premier. Paris, 1783) κ.α.
Το 1783 ο συγγραφέας Pierre Augustin («Voyage littéraire de la
Grèce». Tome premier. Paris, 1783) αναφέρει επι λέξει: «Οι κυριότεροι χοροί που εκτελούνται σήμερα (το 1783) στην Ελλάδα είναι ο Κανδιώτης, ο Ελληνικός Χορός, ο Αρναούτικος, οι Χοροί της
Υπαίθρου, ο Βλάχικος και η Πυρρίχη». Από αυτούς ο Κανδιώτης
είναι συρτός και η Πυρρίχη ενόπλιος χορός. Ο Ολλανδός περιηγητής –
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κατάσκοπος Dapper Olfert (1636-1689) στο βιβλίο του «Description
exacte des isles de l'Archipel”. 1688 («DAPPER, Olfert. Naukeurige
Beschryving der Eilanden in de Archipel der Middelantsche Zee, …, Cyprus, Rhodes, Kandien, …, Άμστερνταμ, Wolfgangh,…, 1688) δεν αναφέρει χορούς με τις ονομασίες Σούστα ή Πηδηκτός, παρά μόνο την
Πυρρίχη, τον Κνώσιο χορό, το Επικρέδιον και τον Ορσίτη, άρα η
Σούστα, ο Πηδηχτός, ο Πεντοζάλης κ.λπ., δεν υπήρχαν επι Ενετοκρατίας. Ο Μανουήλ Βερνάρδος ο Κρής στη μετάφραση που έκανε του εν
λόγω βιβλίου του Dapper και εκδόθηκε με τον τίτλο «Δ.Ο Δαπερ Μ.Δ.:
«Ακριβής περιγραφή της Κρήτης» (1835), αναφέρει ως σχόλιο «μεταφραστή» (άρα αυτά που λέει εδώ ισχύουν όχι για τα παλιά, αλλά για το
έτος 1835), ότι οι Κρήτες τότε είχαν δυο χορούς, το Συρτό που ίσως
είναι ο αρχαίος Κρητικός χορός Επικρέδιος, και τη Σούστα ή Πηδηκτό,
που ίσως είναι ο αρχαίος Κρητικός χορός Ορσίτης (ο Ορσίτης και ο Επικρέδιος, κατά τον Αθήναιο, προήρχοντο από την Πυρρίχη, το χορό που
βρήκαν και δίδαξαν πρωτοι οι Κουρήτες), πρβ:
«……Είχον δε και άλλους χορούς (οι Κρήτες) συνήθεις εις αυτούς,
ως τους καλούμενους Επικρέδιον και Ορσίτην, περί ως αναφέρει ο Αθήναιος: Ο Ορσίτης ίσως εστί ο παρ’ αυτοίς νυν καλούμενοι ο Συρτός,
Επικρέδιος δε η νυν Σούστα, ή Πηδηκτόν….». (Δ.Ο Δαπερ Μ.Δ.: «Ακριβής περιγραφή της Κρήτης», μτφ Μ. Βερνάρδου του Κρητός, 1835).
2) Ο χορός Χανιώτικος, όπως υποδηλώνει και το όνομα του,
είναι χορός συρτός τοπικός των Χανιωτών χορευτών και μουσικών και
όχι του Χανιώτη βιολάτορα Στ. Τριανταφυλλάκη, διαφορετικά θα έφερνε το όνομά του εν λόγω βιολάτορα.Οι χοροί δεν είναι προσωπικά
δημιουργήματα, αλλά δημοτικά, κάτι όπως τα δημοτικά τραγούδια, τα
οποία δημιουργούν από κοινού οι χορευτές με τους μουσικούς.
Έπειτα οι συγγραφείς και οι περιηγητές επί εποχής τουρκοκρατίας
στην Κρήτη (1669 – 1898) δε μνημονεύουν χορό με την ονομασία ή
χαρακτηρισμό «Χανιώτικος. Επίσης ο συρτός χορός «Χανιώτης» δεν αναφέρει ούτε από το Μ. Χουρμούζη – Βυζάντιο στα «Κρητικά» (1842)
ούτε και από τον Εμμ Βενάρδο («Ακριβή Περιήγησης της Κρήτης»,
1835), οι οποίοι αναφέρουν κρητικούς χορούς με άλλες ονομασίες. Ο
συρτός χορός «Χανιώτης» αναφέρεται για πρώτη φορά από το Ρεθεμνιώτη Βυβιλάκη Εμμανουήλ στο βιβλίο του για του χορούς
«Neugriechisches Leben, verglichen mit dem Altgriechischen (zur
Eriduterung beider»[3], Βερολίνο 1840). Λέει συγκεκριμένα: «Αποσυρτός (d. H.der gezogene Tanz) auch χανιότικος von der Stadt Chanea so
genannt…. και περιγράφει: ".ότι ο χορός ονομάστηκε έτσι από την πόλη των
Χανίων κ.λπ.. Επομένως ο χορός Χανιώτικος προέκυψε μετά την επανάσταση του 1821 και προ του 1840 ως παραλλαγή του συρτού χορού
Κανδιώτη ή Κρητικού, αφού μέχρι τότε στην Κρήτη υπήρχε ο συρτός
χορός Κανδιώτης ή Κρητικός και από την άλλη μετά από το 1840 αναφέρεται. Η Κρήτη απελευθερώθηκε το 1898 (Κρητική Πολιτεία) με
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πρωτεύουσα τα Χανια. Πιο πριν πρωτεύουσα ήταν το Ηράκλειο, που ενετικά και τουρκικά λεγόταν Candia και εξ αυτού ο Συρτός χορός της
Κρήτης λεγόταν τότε «Κανδιώτης ή Κρητικός».
(Περισσότερα βλέπε «ΧΟΡΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ»)
3) Ο χορός Πεντοζάλης σαφώς και δεν είναι δημιούργημα του
βιολάτορα Στ. Τριανταφυλλάκη κατόπιν εντολής του Δασκαλογιάννη,
αυτά είναι παραμύθια για μικρά παιδιά, αφού από τη μια ο χορός αυτός
δεν υπήρχε πριν από το 1821 και από την άλλη ο χορός αυτός μαζί με
τον Τριζάλη δημιουργήθηκε στις περιοχές Λασίθι – Κνωσσό κατά την
περίοδο 1821 - 1840 ως παραλλαγή της Σούστας και του Πηδηχτού
χορού, όπως θα δούμε πιο κάτω να μας λένε ο Μ. Χορμούζης – Βυζάντιος ( «Κρητικά», 1842) και ο Ε. Bybilakis («Neugriechisches Leben,
verglichen mit dem Altgriechischen; zur Eriduterung beider»[3], Βερολίνο 1840, σελίδα 43-45)
(Περισσότερα βλέπε «ΧΟΡΟΣ ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ»)
4) Η ιστορία του κουτσού οπλαρχηγού για χάρη του οποίου
επινοήθηκε τάχα μου ο Κουτσαμπαδιανός χορός δεν είναι πραγματικότητα, αλλά παραμύθι, όχι βέβαια του Τσουχλαράκη, αλλά εκείνου που
του το είπε και αυτό (που θα ήταν ωραίο να παραμείνει ως μύθος, αν
δε λέγονταν και τα υπόλοιπα ψεύδη για τον Πεντοζάλη), γιατί : Α) Δε
γίνεται να επινοηθεί σε μια δεδομένη στιγμή και μάλιστα σε ώρα πολέμου χορός, αφού αφενός ο λαός, οι στρατιώτες κ.λπ. δεν είναι απόφοιτοι σχολών χορών που καλούνται να εκτελέσουν μια χορογραφία και
αφετέρου οι χοροί δεν είναι προσωπικές δημιουργίες, αλλά λαϊκά ή
άλλως διαχρονικά δημοτικά δημιουργήματα. Β) το γεγονός δεν αναφέρεται από κανένα συγγραφέα της εποχής ,όπως θα έπρεπε, αφού μιλούμε για οπλαρχηγό. Γ) Αν είχαμε πραγματικό γεγονός, θα αναφερόταν και το όνομά του λυράρη που τον οργάνωσε τότε και το όνομα του
οπλαρχηγού που τον χόρεψε, που όμως κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε
πλην μόνο μιλούμε με υποθέσεις Δ) η πραγματικότητα είναι ότι ο εν
λόγω χορός είναι απλά ένας κωμικός χορός, όπως φανερώνει ο χαρακτηρισμός του «κουτσικός χορός». Δηλαδή χορός που χορεύεται όπως
κάναμε παλιά στα βήματα του παιγνιδιού που ονομαζόταν «κουτσός καλόγερος». Άλλωστε ευθυμοσατυρικός είναι και ο χορός Απανωμερίτης
ή Προβατινίστικος» της ίδιας περιοχής.
5) Η ονομασία του χορού «Σούστα» προέρχεται, βεβαίως,
από την ιταλική λέξη σούστα, όμως αυτό δε σημαίνει και ότι ο χορός
Σούστα επινοήθηκε επί εποχής ενετοκρατίας στην Κρήτη (1204 1669). Οι συγγραφείς και οι περιηγητές επι εποχής Ενετοκρατίας (1204
– 1669), αλλά και Τουρκοκρατίας στην Κρήτη Ελλάδα (1453 – 1821)
δε μνημονεύουν κρητικό χορό με την ονομασία ή το χαρακτηρισμό
«Σούστα», άρα ο χορός αυτός δημιουργήθηκε μετά το 1821 ονομάζοντας έτσι κάποια παραλλαγή υπάρχοντος χορού, όπως έγινε κει με τους
άλλους σημερινούς χορούς. Μάλιστα αυτό πρέπει να έγινε μετά από το
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1881, αρχής γινομένης από τις δυτικότερες επαρχίες της Κρήτης (Αποκόρωνας, Κίσσαμος κ.λπ.), όπου ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται η
σούστα ως ταξί, αφού οι της περιόδου αυτής συγγραφείς Μ. Χορμούζης, Μαν. Βερνάρδος και Ι. Χατζηδάκης κ.α., από τη μια δεν αναφέρουν
ξέχωρο χορό με την ονομασία Σούστα και αφετέρου αναφέρουν ότι μέχρι τότε με την ονομασία Σούστα λεγόταν ο Πηδηχτός, ο χορός που
προέρχονταν από τον αρχαίο χορό Πυρρίχη
(Περισσότερα βλέπε «Χορός Σούστα»)
6) Ο χορός Λαζώτης ούτε ξενόφερτος στην Κρήτη είναι
ούτε και έχει σχέση με τους μαχαιροβγάλτες «Λαζούς» που κατέσφαξαν τους Πόντιους, γιατί απλούστατα: Α) Και ο ηθοποιός Λάκης
Λαζόπουλος έχει τέτοιο όνομα, επίσης ο γνωστός μου συγγραφέας Ν.
Λαζός κ.α. έχουν αυτό το όνομα και όμως είναι Έλληνες και όχι Λαζοί.
Β) Εκείνοι που το λένε δεν αναφέρουν μελέτες που να λένε ότι το χορό
αυτό τον έχουν και οι Λαζοί ούτε και πηγές με τις οποίες να αποδεικνύεται του λόγου το αληθές Γ) Τα Ποντιακά Σωματεία εδώ και καιρό και
κατ’ επανάληψη έχουν καταγγείλει και έτσι είναι ότι το «Ελλάς ζει >
Λαζοί = οι Πόντιοι» είναι επιχειρούμενη φαλκίδευση της ταυτότητάς
τους, γιατί με την ονομασία Λαζοί (τούρκικα Lazlar, Č’ani, Τζάνοι, στη
γλώσσα της Γεωργίας) δεν ονομάζονται οι Πόντιοι, αλλά ένας βάρβαρος
λαός της Ασίας που ήταν οι σφαγείς και η αιτία του ξεριζωμού τους. Οι
Λαζοί, που είναι και η αιτία που μια περιοχή της Μ. Ασίας ονομάζονταν
σκοπίμως από τους Τούρκους Λαζική (τουρκικά Lazistan) αντί «Εύξεινος
Πόντος», που θυμίζει Ελλάδα, εκχριστιανίστηκαν επί Ιουστινιανού και
εξισλαμίστηκαν από τους Οθωμανούς τον 15ο αι.. 4) Ο χορός Λαζώτης
δεν είναι ξενόφερτος στην Κρήτη, αλλά μια από τις δυο κρητικές εκδοχές του ελληνικού βυζαντινού χορού ο οποίος καλούνταν «Μακελάρης
ή Αρναούτικος» (Αρναούτης > Αρβανίτης = Έλλην, ενώ Αλβανός =
κάτι διαφορετικό) και που στα τούρκικα λέγεται Κασάπ > Χασάπικος, η
άλλη κρητική έκδοση είναι τα Ντουρνεράκια, και οι χοροί αυτοί είναι
παρόμοιοι με τη σερβική έκδοση του Χασάπικου, του γνωστού Χασαποσέρβικου. Ο χορός Λαζώτης έγινε και αυτός ευρέως γνωστός με το ωραίο τραγούδι «Κάνε με κυρά γαμπρό» του αείμνηστου λυράρη Κώστα
Μουντάκη. 5) Ο «χορός Λαζώτης» δε σημαίνει ο χορός των Λαζών,
αλλά ο χορός όπως των «λαζών» (με μικρό λ), όπως ο χορός που χορεύουν/χόρευαν στην Κωνσταντινούπολη οι χασάπηδες, οι έχοντας
στη μέση τους «το λάζο» ή «τον λάζον», ο χασάπικος χορός. Άλλο οι
Λαζοί, είναι ένας λαός όνομα και πράμα, δηλαδή μαχαιροβγάλτες της
Μ. Ασίας και άλλο το «ο λάζος ή το λάζο» (> λαζώτης χορός) = το
μαχαίρι που είχαν στη μέση τους οι χασάπηδες της Κωνσταντινούπολης
για επαγγελματικούς λόγους, αλλά και όταν χόρευαν το χορό χασάπικο:
<<«Ο λάζος» ή το λάζο» (ουσιαστικό) είναι είδος μαχαιριού, μεγάλος
σουγιάς με μακριά, λεπτή και τριγωνική λεπίδα, πρβ: Νίκος Καζαντζάκης
(μτφ Οδύσσεια Θ 303) "ο αντροφονιάς αντριώθη, το λάζο του
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ανασέρνει". Βάρναλης («Καλός πολίτης», στίχος 50): «Κάποτε τράβηξα
το λάζο με το μανίκι το γαλάζο, Να μαχαιρώσω τον Τζανή τον άντρα της
Κωσταντινιάς, Μα σκόνταψα σ΄ένα σκαμνί κι έτσι δεν έγινα φονιάς».>>
«Λάζος ή Λάζο = μαχαίρι μακρύ και σουβλερόν, χρήσιμον εις τους κακούργους της Τουρκίας, καθώς το στυλέτον εις τους της Ιταλίας». >>.
(Περισσότερα βλέπε «Κρητικός χορός Λαζώτης»)
Η ΛΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΕΞΟΧΗΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟ
Η Λύρα είναι ένα μουσικό όργανο που αφενός δεν πήγε στην
Κρήτη το 1723 , αλλά υπήρχε εκεί από τότε που επινοήθηκε και βεβαίως
υπήρχε στην Κρήτη και επί ενετοκρατίας (1204 – 1669) και επί τουρκοκρατίας (1669 – 1898). Απλά δεν ήταν πάντα με το αυτό σχήμα και
τρόπο παιξίματος, όπως συμβαίνει και με άλλα μουσικά όργανα. Ξενόφερτο μουσικό όργανο στην Κρήτη είναι το βιολί, το οποίο έφεραν οι
Ενετοί κατακτητές της Κρήτης, ενώ τούρκικο παραδοσιακό όργανο είναι
όχι η Λύρα ή το Βιολί, αλλά το τοξωτό που από τους Πέρσες λέγεται
Κεμεντζές (όργανο διαφορετικό από τον Ποντιακό Κεμεντζέ, αυτός είναι λύρα, που απλώς οι μουσουλμάνοι την ονομάζουν και με την περσική ονομασία Κεμεντζές) και από τους Άραβες λέγεται Rebab >
Ρεμπάμπιο.
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο: ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - Η ΛΥΡΑ
ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ», Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ).

Επιστολικό δελτάριο επι Κρητικής Πολιτείας (1903). Λυράρης είναι ο Ι-

ωάννης Βαρδάκης ή Κοντόχας από τις Αρχάνες.
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Και το ότι η λύρα υπήρχε στην Κρήτη πριν από το 1723 προκύπτει από τα εξής (ενδεικτικά): Το βυζαντινό έπος του Διγενή Ακρίτα
(που κατ’ άλλους τοποθετείται αρχές τον 8ου αι., που είναι και το σωστό,
και κατ’ άλλους τέλος του 10ου αι. αναφέρει: “Για δώστε μου τη λύρα
μου, το δόλιο μου δοξάρι / να θυμηθώ τσ' αγάπης μου, σήμερα τηνε
χάνω" (Διγενής Ακρίτας). Ο Στέφανος Σαχλίκης, 1331 – 1403, ποιητής
και δικηγόρος του Χάνδακα (Ηρακλείου Κρήτης) επί Ενετοκρατίας στο
καταλόγι «Παράξενος ή Περί των χωριατών και των αβουκάτων» (σ.
85-169.) αναφέρει: «Λοιπόν, όποιος ορέγεται να μάθη διά την μοίραν,
/ το πώς παίζει τον άτυχον, ωσάν παιγνιώτης λύραν / ας έλθη ν’ αναγνώση εδώ τούτο το καταλόγι….». Ο Γεώργιος Χορτάτζης, 1580 –
1600, στον Κατζούρμπο κάνει αναφορά για μια κανονική και μια
μικρότερου μεγέθους λύρα (το λυρόνι): «Πήγαινε κι έρχου, Νικολό, μόνο με το λυρόνι, τραγούδα κι αναστέναζε, / κι άλλος ας ξεφαντώνει.» (Κατζούρμπος, πράξη Β΄, στ. 409-410). Το 1546 ο Κρητικός
ζωγράφος Θεοφάνης Στρελίτζας Μπαθάς ζωγράφισε της Μεταφορά της
Κιβωτού της Διαθήκης στο Καθολικό της Ι, Μονή Σταυρονικήτα του
Αγίου Όρους, όπου απεικονίζεται λυράρης να παίζει Λύρα. To 1749, ο
Άγγλος Lord Charlemont αναφέρει χορευτική σκηνή στη Δήλο με τρεις
μουσικούς που είχαν δυο λύρες και μια κιθάρα: «…Sailors on the seashore of Delos, Cyclades Islands, 1749…… Three musicians, two lyres
and a guitar, passing from Tinos, had spied our boat, and in hopes of
employment, had landed here….». (Stanford, W. B. & Finopoulos, E. J.
(eds.): The travels of Lord Charlemont in Greece & Turkey from his
own unpublished journals. London, Trigraph, 1984). Το 1765 ο Άγγλος
περιηγητής Chandler, Richard , περιγράφοντας χορούς στην Αθήνα ,
αναφέρει ότι κοινά μουσικά όργανα των Ελλήνων ήταν η λύρα, ο
Ταμπουράς, η Pipe (φλογέρα), το τύμπανο κ.λπ. », πρβ: «The Greeks
are frequently seen engaged in the same exercise, generally in pairs,
especially on the anniversaries of their saints, and often in the areas
before their churches. Their common music is a large tambour and
pipe, or a lyre and tympanum, or timbrel. Some of their dances are
undoubtedly of remote antiquity….. ».( Chandler, Richard: Travels in
Asia Minor and Greece or an account of a tour made at the expense of
the Society of the Dilettanti. Oxford, 1774 (Oxford, Clarendon Press,
1825).
5. ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ανατρέχοντας στους συγγραφείς και περιηγητές επι Ενετών και
Τουρκοκρατίας, για να δούμε τι αναφέρουν σχετικά με τους ελληνικούς
χορούς, βλέπουμε να αναφέρουν ότι οι κυριότεροι ελληνικοί χοροί ήσαν: «ο Κανδιώτης ή Κρητικός, ο Ελληνικός ή Ρωμαίικος, ο Αρναούτικος, οι ιωνικοί χοροί, οι Χοροί της Υπαίθρου, ο Βλάχικος
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και η Πυρρίχη». Δεν αναφέρονται οι σημερινές ονομασίες: Καλαματιανός, Πεντοζάλης, Χανιώτικος, Τσάμικος, Σούστα κ.λπ.. Αυτοί
αρχίζουν να αναφέρονται μετά από την απελευθέρωση, που σημαίνει
ότι οι εν λόγω σημερινοί χοροί δημιουργήθηκαν από παραλλαγές των
επι Τουρκοκρατίας χορών μετά που απελευθερώθηκε η Ελλάδα το
1821, όταν οι Έλληνες ήταν ελεύθεροι πλέον να κάνουν εκείνο που
ήθελαν.

Ανώγεια 1905 (από το βιβλίο του Θεοχάρη Προβατάκη «Κρητική Λαϊκή Τέχνη
και Ζωή»)
Το 1550 ο Γάλλος φυσιοδίφης Pierre Belon (1517-1565), ο οποίος ειχε επισκεφτεί την Κρήτη το 1547-1550, σχετικά με τους κρητικούς χορούς, αναφέρει τα εξής: «Βρέθηκα στο αρχοντικό του Αντωνίου
Μπορότσου κοντά στην πόλη των Σφακιών κι είδα τους χωρικούς της
περιοχής να μαζεύονται στο πανηγύρι άλλοι με τις γυναίκες τους κι άλλοι με τις αγαπητικές τους. Κι αφού ήπιαν άρχισαν να χορεύουν μέσα
στη βαριά κάψα του μεσημεριού, όχι σε ίσκιο, μα έξω στον ήλιο. Ήταν
Ιούλιος, ο πιο φλογερός μήνας του καλοκαιριού. Και μ’ όλο που ήταν
φορτωμένοι με τ’ άρματά τους δεν σταμάτησαν να χορεύουν ίσαμε που
νύχτωσε. Αυτοί οι χωρικοί φορούν πάντα άσπρη πουκαμίσα (ζωσμένη
με φαρδύ ζουνάρι με πλατιά πόρπη) που κρέμεται ελεύθερη μπρος και
πίσω. Αντί για υποδήματα και κάλτσες φορούν μπότες που φτάνουν ως
τη μέση, όπου προσδένονται. Είναι φορτωμένοι στην πλάτη με μια αρμαθιά από 150 σαΐτες βαλμένες σε τάξη. Το τόξο κρέμεται από τον ώμο
μ’ έναν τελαμώνα. Πασχίζουν να κάνουν τα μεγαλύτερα πηδήματα. Και
θα ήταν χαριτωμένοι αν άφηναν κατά γης τη βαρειά αρματωσιά τους.
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Αυτός ο χορός θυμίζει τον χορό των αρχαίων Κουρητών. Χορεύουν
τραγουδώντας: άλλοτε σε κύκλο, άλλοτε στην αράδα, άλλοτε τραγουδώντας (το ότι οι Έλληνες χόρευαν πάντοτε τραγουδώντας φαίνεται
κι από τον Αριστοτέλη). Οι γυναίκες φορούν μαντήλι στο κεφάλι, ριγμένο ελεύθερα σαν πέπλο. Τα στήθη είναι πάντοτε γυμνά. Το ίδιο και οι
ώμοι. Είναι μαυρισμένες από τον ήλιο και δεν φορούν διόλου κάλτσες.
Οι Ελληνίδες όμως των πόλεων είναι πάντοτε κλεισμένες στο σπίτι. Τη
νύχτα δε βγαίνουν ποτέ στο δρόμο.» (Pierre Belon, μετάφραση Κ. Σιμόπουλου «Ξένοι περιηγητές στην Ελλάδα».)
που ήθελαν και στο χορό
Το 1765 ο Άγγλος
περιηγητής
Chandler, Richard ,
περιγράφοντας
χορούς στην Αθήνα αναφέρει ότι κοινά μουσικά όργανα των Ελλήνων ήταν τότε η
λύρα, ο Ταμπουράς, η
Pipe (φλογέρα),
το
τύμπανο κ.λπ. και μερικοί από τους χορούς
τους ανάγονται αναμΧορός Κανδιώτης σε χαλκογραφία του Robustiano
Gironi, Il costume dei Greci, Μιλάνο, 1820, Γεννάφίβολα στη μακρινή
διος Βιβλιοθήκη. Εχει επιχρωματιστεί και με τίτλο αρχαιότητα, ένας των
Danza moderna detta la Candiotta (Modern dance
οποίων
ονομαζόταν
called Candiotta) - before 1820. Colored aquatint
Γέρανος και λέγεται
from a drawing by Gallina Greece, Athens, collecότι έχει εφευρεθεί από
tion Alkis Raftis
τον Θησέα, μετά την
απόδρασή του από το
λαβύρινθο της Κρήτης. Στους χορούς τους ο ηγέτης κουνά ένα μαντήλι,
το οποίο φαντάζεται ότι υποδηλώσει το κουβάρι που δόθηκε (στο Θησέα) από την Αριάδνη », πρβ: «The Greeks are frequently seen engaged in the same exercise, generally in pairs, especially on the anniversaries of their saints, and often in the areas before their churches.
Their common music is a large tambour and pipe, or a lyre and tympanum, or timbrel. Some of their dances are undoubtedly of remote
antiquity. One has been supposed [Le Roy, p. 22] that which was
called the crane, and was said to have been invented by Theseus, after
his escape from the labyrinth of Crete. The peasants perform it yearly
in the street of the French convent, at the conclusion of the vintage;
joining hands, and preceding their mules and asses, which are laden
with grapes in panniers, in a very curved and intricate figure; the leader
waving a handkerchief, which has been imagined to denote the clew
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given by Ariadne».( Chandler, Richard: Travels in Asia Minor and
Greece or an account of a tour made at the expense of the Society of
the Dilettanti. Oxford, 1774 (Oxford, Clarendon Press, 1825),
Το 1768 ο Άγγλος James Porter στο βιβλίο του «Παρατηρήσεις
σχετικά με τη θρησκεία, το δίκαιο, την κυβέρνηση, και τα ήθη των Τούρκων». Λονδίνο, Nourse, 1768), αναφέρει ότι τότε που επισκέφτηκε την
Ελλάδα το 1746 οι Έλληνες είχαν διατηρήσει ακόμη την κρητική λύρα
, δηλαδή χαρακτηρίζει ως κρητικής επινόησης τη λύρα, καθώς και τους
αρχαίους χορούς Ρωμαίικα (= ο ελληνικός χορός κατ΄άλλους περιηγητές) και Πυρρίχιο, πρβ: << The Romeika and the Pyrrhic dance,
1746: …. They still use the ancient long dance led by one person,
either with women alone, or intermixed with men and women, called
by pre-eminence the Romeika, or Greek dance. They have also the
manly martial Pyrrhic dance…….. Η Ρωμαίικα και ο Πυρρίχιος χορός, 1746: Έχουν διατηρήσει προσεκτικά την Κρητική λύρα, και το
σωλήνα του Πάνα, οι Septem calamis imparibus ("επτά άνισα καλάμια"
) και επίσης το σωλήνα των αρκαδικών Ποιμένων. Εξακολουθούν ακόμη
να χρησιμοποιούν τον αρχαίο μακρύ χορό που οδηγείται από ένα άτομο
και χορεύεται μόνο από γυναίκες ή σε επιμειξία με τους άνδρες, που
ονομάζεται από την υπεροχή του Ρωμαίικα, ή Ελληνικός χορός. Έχουν επίσης τoν ανδροπρεπή πολεμικό Πυρρίχιο χορό»…. (Sir James
Porter: “Observations on the religion, law, governemnet, and manners
of the Turks”. London, Nourse, MDCCLXVIII = 1768, VOL 1)
Το 1783 ο Γάλλος έμπορας και ιστοριοδίφης Guys, Pierre Augustin στο βιβλίο του «Voyage littéraire de la Grèce ou lettres sur les Grecs
anciens et modernes, avec un parallèle de leurs moeurs par M. Guys,
secrétaire du Roi, de l’Académie des Sciences et Belles Lettres de Marseille». Paris, 1783, περιγράφει το χορό Κανδιώτη, ως εξής:«
Αυτοί οι δύο χοροί (La Candiote και La Greeque), οι άλλοι
συγγραφεις της εποχής τον ονομάζουν Ρωμαίικα (Romaeica) μοιάζουν
πολύ και φαίνονται αντιγραμμένοι ο ένας πάνω στον άλλον , μα οι
μελωδίες τους είναι διαφορετικές τον χορό οδηγεί πάντα κορίτσι ,
κρατώντας ένα μαντίλι στο χέρι , ή ένα μεταξωτό κορδόνι . Αυτόν
τον χορό , τον
πιο παλιό
από
όλους , δεν παρέλειψε να τον
αναφέρει και ο Όμηρος στην περιγραφή της περίφημης ασπίδας του
Αχιλλέα . Η καντιότ που χορεύουν σήμερα είναι περίπου ως εξής / Η
μελωδία είναι τρυφερή , και ξεκινάει αργά / ύστερα , γίνεται πιο
γρήγορη και ζωηρή . Εκείνη που οδηγεί τον χορό κάνει ένα σωρό
φιγούρες και στροφές / ή διαγράφει ένα σωρό σχήματα και γυρίσματα ..Από την καντιότ προήλθε ο ελληνικός χορός που διατήρησαν οι νησιώτες . Στον ελληνικό χορό , οι κοπέλες και τα αγόρια
κάνουν τα ίδια βήματα και τις ίδιες φιγούρες , χορεύουν όμως χώρια
, και ύστερα τα δύο μπουλούκια ενώνονται και αναμιγνύονται ,
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για να δημιουργήσουν έναν ενιαίο
κυκλικό
χορό . Τότε
οδηγεί
κορίτσι τον χορό , κρατώντας έναν άντρα από το χέρι / παίρνει
ένα μαντίλι ή μία κορδέλα , που ο καθένας τους κρατάει μία άκρη
/ οι άλλοι ( και η γραμμή είναι συνήθως μακριά ) περνούν και
ξαναπερνούν ο ένας μετά τον άλλον κάτω από αυτήν την
κορδέλα , σαν να τους κυνηγάνε . Στην αρχή κινούνται αργά και
κυκλικά / ύστερα , η επικεφαλής , αφού έχει κάνει πολλές στροφές
μέσα και έξω , τυλίγει τον κύκλο γύρω της . Η τέχνη συνίσταται
στο να ξεμπλέξει από την γραμμή πίσω της , και να ξαναφανεί
ξαφνικά στην κορφή του χορού , που είναι πολυάνθρωπος,
επιδεικνύοντας στο χέρι της , με θριαμβευτικό ύφος , τη μεταξωτή
της κορδέλα , όπως όταν είχε ξεκινήσει . Μαντεύετε το θέμα που
θέλησαν να αναπαραστήσουν με αυτόν το χορό , που είναι μία
εικόνα του Λαβύρινθου της Κρήτης ; Ο Θησέας , επιστρέφοντας
από την εκστρατεία του σ ’ αυτό το νησί , αφού απελευθέρωσε
τους Αθηναίους από τον ζυγό που τους είχαν επιβάλει οι
Κρήτες , αφού κατενίκησε τον Μινώταυρο και με την Αριάδνη
στην κατοχή του , σταματάει στη Δήλο . Εκεί , αφού προσέφερε
θυσίες , χόρεψε με τις νεαρές Αθηναίες έναν χορό που , την
εποχή του Πλουτάρχου , ήταν ακόμα σε χρήση στους Δηλίους
, και στην οποία μιμούνται τις στροφές και τα γυρίσματα
του λαβυρίνθου . Αυτός ο χορός , κατά τη μαρτυρία του Δικαιάρχου , ονομαζόταν σε εκείνους τους τόπους ο Γέρανος .. Ο Δαίδαλος τον συνέθεσε πρώτα για την Αριάδνη , ως μίμηση για το
περίφημο έργο του , και στην συνέχεια τον χορεύει η Αριάδνη με το
Θησέα , εις ανάμνησιν του γεγονότος ότι βγήκαν σώοι από τον
λαβύρινθο της Κρήτης ». (Gyus 1771: 181-3 , Ήμελλος 1964:17-18,
Σιμόπουλος 1976: 249-251)
Το 1783 ο Γάλλος έμπορας και ιστοριοδίφης Pierre-Auguste de
Guys στο βιβλίο του « Voyage littéraire de la Grèce», Paris 1783, δημοσιεύει επιστολή της Madame Chénie, στην οποία, σχετικά με τους
Ελληνικούς χορούς και το χορό Κανδιώτη, απ΄όπου προήλθε ο χορός
Ρωμαίικα ή Ελληνικός , άρα και ο Καλαματιανός, ο Χανιώτης κ.α., αναφέρει τα εξής:
<<……. Ο χορός ο αποκαλούμενος Κανδιώτης, που παρουσιάζει
ενδιαφέρον όταν μαθαίνουμε τις ρίζες του και τις χάρες με τις οποίες
τον σκιαγραφείτε, έχει διατηρηθεί ίδιος όπως πρέπει να ήταν στα μυθικά
χρόνια, βρίσκω δε κι εγώ μαζί σας σ’ αυτόν τον χορό ένα μέρος της
ιστορίας του Δαιδάλου, του Θησέα και της Αριάδνης. “Από τον Κανδιώτη, λέτε (“Λογοτεχνικό Ταξίδι”, σελ.82, έκδοση του 1771), προήλθε
ο Ελληνικός Χορός που διατήρησαν οι νησιώτες. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί αυτή η σύγκριση δεν μένει παρά να βρούμε πώς αυτός ο χορός
του Δαιδάλου παρήγαγε έναν άλλον που δεν ήταν παρά μια πιο σύνθετη
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μίμηση του ίδιου σχήματος”. Ορίστε λοιπόν ποια θα ήταν η γνώμη μου
για τις παραλλαγές αυτού του χορού, ο οποίος ενώ παραμένει κατά βάθος ο ίδιος, διαφέρει ανάλογα με τις περιστάσεις. Ο Δαίδαλος συνέθεσε
το χορό του για να διατηρήσει τη μνήμη του ευφυούς κτίσματός του και
για να μπορέσει η Αριάδνη να μάθει όλα τα περάσματα. Έτσι, ο Κανδιώτης χορεύεται χωρίς να κρατούν τίποτα στο χέρι, γιατί χρειάζεται μόνο
να συμβολίσουν τα περάσματα του Λαβύρινθου. Όταν χορεύουν τον
Κανδιώτη με ένα σχοινί νομίζω ότι αυτό γίνεται εις μνήμην του μίτου
τον οποίο η Αριάδνη έδωσε στο Θησέα και χάρη στον οποίο ο ήρωας
βγήκε από το Λαβύρινθο θριαμβευτής αφού σκότωσε τον Μινώταυρο.
Αν χορεύουν ακόμη πιο συχνά τον Κανδιώτη με μαντίλι στο χέρι (και
τότε απαιτείται περισσότερη ζωντάνια) είναι πιθανό ότι αυτό γίνεται για να θυμίσει και να αναπαραστήσει τον πόνο της Αριάδνης όταν εγκαταλείφθηκε από τον Θησέα στην νήσο Νάξο (Ναξία). Είναι
σαν να βλέπουμε την πριγκίπισσα θλιμμένη, τριγυρισμένη από τις δούλες της, με τα μαλλιά ανακατεμένα, με το φόρεμά της αφημένο να σέρνεται, με το πέπλο της σχισμένο, να κρατά την άκρη του στο χέρι της,
μια για να σκουπίζει τα δάκρυά της, μια για να γνέφει στο Θησέα που
το καράβι τον παίρνει μακριά. Παραπαίοντας ανάμεσα στο φόβο, την
ελπίδα και τον έρωτα, αγαπά ακόμα τόσο πολύ τον Θησέα που δεν θέλει
να τον κατηγορήσει. Κατηγορεί τα στοιχεία της φύσης: “Όχι, πρέπει να
λέει, ο Θησέας δεν είναι άπιστος, ένας ήρωας τόσο μεγάλος δεν θα μπορούσε ποτέ να θαμπώσει τη λάμψη των πράξεών του με μια τέτοια προδοσία. Όχι, δεν μπορεί ο Θησέας να είναι τόσο αχάριστος ώστε να ξεχάσει την πριγκίπισσα που τον αγάπησε σε βαθμό που να αφήσει πατέρα
και πατρίδα για να τον ακολουθήσει. Εσύ, φευγαλέο κύμα, εσύ που απ’
τη φύση σου δεν είσαι ποτέ σταθερό, εσύ πήρες μακριά τον αγαπημένο
μου Θησέα”. Τα λόγια αυτά μού φάνηκαν απαραίτητα προκειμένου να
αποδώσω σ’ αυτή την παραλλαγή του χορού την ιστορική σύνδεση που
πιθανόν έχει. Εφόσον μάλιστα η Αριάδνη απευθύνεται στη συνέχεια στο
ίδιο το καράβι του Θησέα και λέει: “Καραβίνο που εμίσεπσες, και επίρες
τον καλόν μου τα ματακία και το φος μου, διά στρέψου φερεμουτονα
για έλα έπαρε κι έμενα” (με ελληνικούς χαρακτήρες στο γαλλικό πρωτότυπο). Θα θυμάστε ίσως, κύριε, να έχετε ακούσει αυτό το τραγούδι
(ονομάζεται, όπως και ο αντίστοιχος σκοπός, “Καραβίνο”, λέξη σύνθετη
από τις δύο πρώτες λέξεις του τραγουδιού στα ελληνικά) όταν χορεύουν
τον “Κανδιώτη”, ο οποίος σήμερα ονομάζεται κοινώς “Ελληνικός
Χορός”. Οι άλλοι χορευτές απαντούν στον ίδιο σκοπό: “Κάραβο κίρι
αφτεντίμου, και νάφκλερε πσιχίμου, τί τίν θέλο τίν ξοίμου, διά στρέπσου
φερεμούτονα γία έλα έπαρε και έμενα” [ελληνικά στο πρωτότυπο]. Έτσι
λοιπόν, στις διαφορετικές πλευρές του Δαιδάλου, του Θησέα και της
Αριάδνης νομίζω ότι οφείλονται οι παραλλαγές που παρατηρείτε στον
τρόπο που χορεύεται ο Κανδιώτης, και στον πρόσθετο λόγο ότι η ίδια η
κίνηση των χορών αυτών πρέπει να εκφράζει την ποικιλία των
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περιστάσεων. Θα αισθανόμουν ιδιαίτερα κολακευμένη εάν η γνώμη σας
σ’ αυτό το θέμα συνέπιπτε με τη δική μου……………….
Οι κυριότεροι χοροί που εκτελούνται σήμερα στην Ελλάδα
είναι ο Κανδιώτης, ο Ελληνικός Χορός, ο Αρναούτικος, οι Χοροί
της Υπαίθρου, ο Βλάχικος και η Πυρρίχη. Οι δύο πρώτοι χοροί μοιάζουν πολύ μεταξύ τους και φαίνονται σαν αντίγραφο ο ένας του άλλου,
ωστόσο οι μελωδίες είναι διαφορετικές. Μια νεαρή κοπέλα οδηγεί πάντα
τον χορό κρατώντας ένα μαντίλι ή ένα μεταξωτό κορδόνι. Ο χορός αυτός, ο παλαιότερος από όλους, δεν λείπει από τον Όμηρο (Ιλιάδα L 1),
στην περιγραφή της περίφημης ασπίδας του Αχιλλέα. “Μεταξύ άλλων
θεμάτων, λέει, ο Ήφαιστος παριστάνει με μια αξιοθαύμαστη ποικιλία έναν χορό όμοιο μ’ αυτόν που εφεύρε ο ευφυής Δαίδαλος για την γοητευτική Αριάδνη στην πόλη της Κνωσού. Νέες και νέοι πιασμένοι από το
χέρι χορεύουν όλοι μαζί. Οι κοπέλες είναι ντυμένες με ελαφρά υφάσματα και φορούν χρυσή κορώνα στο κεφάλι. Οι νέοι φορούν πανέμορφα ρούχα με πολύ λαμπερά χρώματα. Άλλοτε αυτή η ομάδα χορεύει
σε κύκλο, με τέτοια ακρίβεια και σβελτάδα που η κίνηση ενός τροχού
δεν είναι πιο ομαλή και πιο γρήγορη. Άλλοτε ο κύκλος ανοίγει και όλοι
αυτοί οι νέοι κρατημένοι από τα χέρια διαγράφουν με τις κινήσεις τους
μια απειρία στροφών και περιστροφών”. Κάπως έτσι περίπου χορεύεται ο Κανδιώτης σήμερα. Ο σκοπός είναι απαλός και αρχίζει αργά,
στη συνέχεια εξελίσσεται σε πιο γρήγορο και πιο ζωηρό. Η κοπέλα που
σέρνει τον χορό διαγράφει ποικίλες φιγούρες και περιγράμματα προσφέροντας ένα θέαμα ευχάριστο αλλά και συνάμα ενδιαφέρον. Από τον
Κρητικό προέρχεται ο Ελληνικός Χορός, τον οποίον έχουν διατηρήσει
οι νησιώτες. Για να επιβεβαιώσει κανείς την σύγκριση, αρκεί να δει πώς
ο χορός αυτός του Δαιδάλου δημιούργησε στην αρχαιότητα έναν άλλον
που δεν είναι παρά μια πιο σύνθετη απομίμηση του ίδιου σχήματος. Στον
Ελληνικό Χορό, τα κορίτσια και τα αγόρια εκτελούν τα ίδια βήματα και
τις ίδιες φιγούρες χορεύοντας χωριστά. Στη συνέχεια οι δύο ομάδες ενώνονται και αναμιγνύονται για να σχηματίσουν έναν κοινό κύκλο. Μια
κοπέλα σέρνει τότε τον χορό κρατώντας έναν νέο από το χέρι. Παίρνει
ένα μαντίλι ή μια κορδέλα της οποίας κρατούν ο καθένας μια άκρη. Οι
υπόλοιποι, που συνήθως είναι πολλοί, περνούν και ξαναπερνούν ο ένας
μετά τον άλλο τρέχοντας κάτω από το μαντίλι. Στην αρχή προχωρούν
αργά και κυκλικά. Κατόπιν η πρωτοχορεύτρια, αφού έχει κάνει πολλές
στροφές, τυλίγει τον κύκλο γύρω της. Η τέχνη της έγκειται στο να ξετυλίξει τη σειρά και να εμφανιστεί πάλι ξαφνικά επί κεφαλής του χορού
επιδεικνύοντας θριαμβευτικά το μεταξωτό της μαντίλι, όπως ακριβώς
ξεκίνησε. Μαντεύετε λοιπόν το θέμα που ήθελαν να αναπαραστήσουν
με αυτόν τον χορό, που είναι μια απεικόνιση του Λαβύρινθου της Κρήτης; Ο Θησέας στην επιστροφή του από την εκστρατεία στο νησί αυτό,
αφού απελευθέρωσε τους Αθηναίους από τον ζυγό που τους είχε επιβληθεί από τους Κρήτες, νικητής του Μινώταυρου και κύριος της
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Αριάδνης, έκανε μια στάση στη Δήλο. Εκεί, αφού θυσίασε στην Αφροδίτη και της αφιέρωσε ένα άγαλμα που του δώρισε η ερωμένη του, χόρεψε με τις Αθηναίες κόρες έναν χορό που την εποχή του Πλούταρχου
χορευτόταν ακόμα στη Δήλο, και στον οποίο μιμούνταν τις στροφές και
τους μαιάνδρους του Λαβύρινθου. Αυτός ο χορός, σύμφωνα με τον Δικαίαρχο, ονομαζόταν στη χώρα αυτή Γέρανος. Ο Θησέας τον χόρεψε
γύρω από το βωμό που ονομαζόταν Κέρατον γιατί ήταν κατασκευασμένος από κέρατα ζώων. Ο Καλλίμαχος, στον ύμνο του για την Δήλο
(V 307) αναφέρει αυτόν τον χορό και λέει ότι ο Θησέας δημιουργώντας
τον έσυρε πρώτος τον χορό. Η κα. Ντασιέ πιστεύει ότι τον ονόμασαν
Γέρανο εξαιτίας του σχηματισμού του, γιατί αυτός που τον οδηγεί επί
κεφαλής διπλώνει και αναδιπλώνει τον κύκλο με σκοπό να μιμηθεί τις
στροφές του Λαβύρινθου. Με τον ίδιο τρόπο, όταν οι γερανοί πετούν σε
σμήνος, βλέπουμε πάντα έναν επί κεφαλής, τον οποίο οι άλλοι ακολουθούν σχηματίζοντας κύκλο……….
Ο κύριος de Peyssonnel [ο De
Peyssonnel είχε διατελέσει πρόξενος της Γαλλίας στη Σμύρνη και πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας
Επιγραφών. Είχε δώσει πληροφορίες για τους ελληνικούς χορούς στον
Aug.de Guys] βρήκε τους ίδιους πυρρίχιους χορούς στους Σφακιώτες, οι οποίοι είναι οι αρχαίοι Κρήτες, λαοί φιλοπόλεμοι και διαφορετικοί
από τους υπόλοιπους Έλληνες της Κρήτης. Θα τους δούμε στην “Ιστορία
της Κρήτης” του, την οποία δεν έχει εκδόσει ακόμη…… ( Guys, Pierre
Augustin: Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs, anciens et modernes, avec un parallèle de leurs moeurs par M. Guys,
secrétaire du Roi, de l’Académie des Sciences et Belles Lettres de Marseille. Tome premier, Paris, 1783.)
Το 1788 ο Γάλλος αιγυπτιολόγος, μεταφραστής Κορανίου και περιηγητής Savary, Claude-Etienne στο βιβλίο του “Letters on Greece Elliot & Kay” περιγράφει χορευτικές σκηνές που είδε το 1779 στην Κάσο
και στα Σακαι στις οποίες αναφέρει και ότι τότε υπήρχε εκεί η λύρα,
πρβ: <<Circular dance in Kassos, Dodecanese Islands, 1779: They
brought along with them a young man who played on the lyre, and
accompanied the instrument with his voice. …. Two lyrists, and two
singers, seated in an elevated niche, animated and directed the
sprightly motions of the dancers. Gaiety sparkled in every eye. The
young men, newly arrived, were placed near their wives or mistresses.
In the dance, they were infolded in their arms. They felt the throbbing
of each others hearts………….. The Sphachiots are the only part of the
Cretans who still retain the pyrrhic dance……
Μετάφραση: «Οι Σφακιώτες είναι το μόνο μέρος των Κρητικών,
οι οποίοι εξακολουθούν να διατηρούν τον Πυρρίχιο χορό. Όταν τον
εκτελούν, ενδύονται την αρχαία ενδυμασία. Αυτή αποτελείται από ένα
σύντομο μανδύα συνδεδεμένο με ένα ζωνάρι, βράκα και στιβάνια. Μια
φαρέτρα γεμάτη με βέλη κρέμεται από τον ώμο του χορευτή, ένα
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λυγισμένο τόξο στο χέρι του, και ένα μακρύ σπαθί κρέμεται στο πλευρό
του. Όταν μαζεύονται με αυτόν τον τρόπο, αρχίζουν τον χορό, το οποίο
αποτελείται από τρία μέτρα. Το πρώτο μέτρο δείχνει το βήμα. Αυτοί τότε
κάνουν άλμα, με το ένα πόδι πάνω στο άλλο, σχεδόν με τον τρόπο των
Γερμανών. Οι κινήσεις του δεύτερου μέτρου είναι υψηλότερες, και μοιάζουν με τους χορούς των χαμηλών Βρετανών. Στο τρίτο μέτρο, κάνουν
άλμα προς τα πίσω, πρώτα στο ένα πόδι, και στη συνέχεια, από την
άλλη, με μεγάλη ευελιξία. Οι άλλοι χορευτές εκτελούν την ίδια στιγμή
τα ίδια βήματα. Αυτοί τραγουδούν και χορεύουν αμφότερα ταυτόχρονα.
Εκτελούν επίσης αρκετές εξελίξεις κατά τη διάρκεια του χορού. Μερικές
φορές οι ίδιοι αποτελούν έναν κύκλο και άλλες φορές οι ίδιοι οργανώνονται σε δύο παράλληλες γραμμές σα να έρχονται σε απειλητική εμφάνιση δύο στρατών και πάλι χωρίζονται σε ζεύγη, σαν να επρόκειτο να
συμμετάσχουν σε πόλεμο. Αλλά σε όλες τις κινήσεις τους, τα αυτιά τους
ακούν και τηρούν πιστά τις νότες της μουσικής και με τα πόδια τους τα
βήματα του χορού». (Claude-Etienne Savary: Letters on Greece Elliot
& Kay, 1788. "Letters" p. 140-142)
Το 1804 ο βαρδος του Πρίγκηπος της Ουαλίας Jones, Edward:
“Lyric airs” ( Λυρικοί αέρηδες, μια πραγματεία περί της προελεύσεως
της αρχαίας ελληνικής μουσικής), αναφέρει σχετικά με τους ελληνικούς
χορούς, τα εξης: (μετάφραση Άλκης Ράφτης): << Προκαταρκτικές παρατηρήσεις εις τους σύγχρονους ελληνικούς χορούς. Εις όλους τους χορούς επικρατεί γενικά το ίδιο βήμα και η ίδια φιγούρα. Άντρες ή γυναίκες κινούνται κυκλικά σχηματίζοντας ένα σπειροειδές σχήμα, με ρυθμό
που εναλλάσσεται κατά διαστήματα από αργό σε γρήγορο μέτρο, χωρίς
ποτέ να φτάνει σε μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός του χορού επιδεικνύει
υπέρτερη χάρη και ευκινησία σε σύγκριση με τους άλλους, τους οποίους
προσπαθεί να παρακινήσει με το παράδειγμά του. Μετά από ένα διάστημα, ο επόμενος στη σειρά παίρνει τη θέση του πρωτοχορευτή. Σαλταδουρίστικο. Το θέμα αυτού του μπαλέτου είναι ο χορευτικός ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων υποψηφίων μνηστήρων μιας κοπέλας, που
υποτίθεται ότι έχει υποσχεθεί να παντρευτεί τον καλύτερο εκτελεστή. Ο
καθένας τους με τη σειρά επιδεικνύει τις ικανότητές του στο χορό. Η
ονομασία Σαλταδουρίστικο φαίνεται να είναι αναφορά στα άλματα ή πηδήματα τα οποία εκτελούν με μεγάλη ευκινησία στο τελευταίο μέρος του
χορού. Κρητικά, ο Κρητικός ή χορός Καντιότ, που ενίοτε αποκαλείται Διαργιο («Κρητικά, the Cretan, or Candiote Dance, called sometimes
Διαργιο»). Ο χορός αυτός πιστεύεται ότι κατάγεται από την αρχαιότητα
και ότι αναφέρεται εις την ιστορία του Θησέως και της Αριάδνης. Συνήθως χορεύεται από μία σειρά γυναικών οδηγούμενη από έναν ιδιαίτερα
ευκίνητο άνδρα. Οι χορευτές κινούνται σε κύκλο, προσέχοντας καλά
τον μουσικό ρυθμό - ο οποίος κατά την διάρκεια ολοκλήρου του πρώτου
μέρους είναι αργός και σοβαρός - στρεφόμενοι ενίοτε προς τα δεξιά και
τα αριστερά, και περνώντας κάτω από ένα μαντίλι που κρατεί ο
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πρωτοχορευτής και η πρωτοχορεύτρια. Η πρώτη αλλαγή φιγούρας είναι
ως ακολούθως: Οι χορευτές πλησιάζουν ο ένας τον άλλον όσο γίνεται
πιο κοντά και κινούνται γύρω από τον πρωτοχορευτή, ο οποίος, έχοντας
αποσπασθεί από τον κύκλο, κάνει άλματα και αναπηδήσεις στο κέντρο.
Κατά διαστήματα γυρίζει προς κάθε μία από τις κοπέλλες με τη σειρά και
παίρνοντας το ύφος και τις εκφράσεις ενός ηρωικού ιππότη. Στο τέλος,
ο πρώτος παίρνει τη θέση του στην αρχή της γραμμής των χορευτών,
κρατώντας με το μαντίλι την πρώτη κοπέλα, οπότε η αρχική φιγούρα
επαναλαμβάνεται. Κατόπιν αυτού επακολουθεί το αλέγκρο, οπότε οι χορευτές κινούνται γύρω γύρω με περισσότερο κέφι και αναπηδούν συγχρόνως, αναστρέφοντας τον κύκλο κατά τη διάθεση του πρωτοχορευτοή, περνώντας και ξαναπερνώντας κάτω από το μαντίλι. Η γραμμή των
χορευτών είναι καμμιά φορά διπλή, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη επιδεξιότητα από τον πρωτοχορευτή για να αποφύγει την σύγχυση. Αγιοπανδίτικο, Ρωμαίϊκα, ή ο Ελληνικός Χορός. Φαίνεται ότι ονομάζεται Ελληνικός Χορός για διάκριση, εφόσον χρησιμοποιείται ευρύτερα από κάθε
άλλον. Οι δύο πρώτοι χορευτές κρατιούνται με ένα μαντίλι, το οποίο
ενίοτε αφήνεται από τον δεύτερο, ενώ ο πρωτοχορευτής εκτελεί μια
ποικιλία κινήσεων με χάρη. Τότε ο πρωτοχορευτής περιστρέφει την
γραμμή των χορευτών σε κύκλο γύρω του, κατόπιν την ξετυλίγει με
επιδεξιότητα, και εμφανίζεται ξανά στην αρχή της σειράς ανεμίζοντας
το μαντίλι του με θριαμβευτικό ύφος. Γαγλιάρδα. Καραβίνο. Ναυτικός
σκοπός Κεφαλονίτικο, ή ο Κεφαλονίτικος Χορός Αρβανίτικο, ή
Αρναούτ. Ο Αλβανικός Χορός. Χορεύεται από Αλβανούς με πλήρη οπλισμό. Οι χορευτές σχηματίζουν μια σειρά πλέκοντας τα χέρια τους και,
καθώς κινούνται γύρω, δείχνουν σαν να επιθεωρούνται από τον αρχηγό
τους, ο οποίος επιδεικνύει κατά διαστήματα με αναπηδήσεις και στροφές
μεγάλη ευκινησία αλλά όχι χάρη. Το ύφος του χορού του τουναντίον
έχει όλη την αγριότητα που χαρακτηρίζει τους τρόπους του έθνους των
Αλβανών. Οι κινήσεις του σώματός του καθώς και οι χειρονομίες του
είναι έντονα παραμορφωμένες, ενώ με τα πόδια του κάνει πολύ θόρυβο
και σποραδικά εντείνει την προσοχή με δυνατές κραυγές. Ματράκι, ή
ο Βλάχικος Χορός. Ο χορός αυτός παρουσιάζει λιγότερη ποικιλία σε
φιγούρες και σε βήματα σε σύγκριση με τους προηγούμενους ελληνικούς χορούς, με τους οποίους έχει λίγη ή καθόλου συγγένεια. Οι κινήσεις είναι αργές και απαιτούν μεγάλη ακρίβεια. Οι χορευτές κρατούνται
από τους καρπούς και η ουσιαστική συμβολή τους συνίσταται εις το να
κρατούν χρόνο χτυπώντας με τα πόδια τους και εις το να στρέφονται
δεξιά καθώς κτυπούν με το αριστερό πόδι και αριστερά καθώς κτυπούν
με το αριστερό. Αρχικά χτυπούν μία φορά, μετά δύο ή διπλά, αποσυνδέονται και κτυπούν τα χέρια τους. Κατόπιν αυτού οι κινήσεις είναι πιο
γρήγορες, οι χορευτές κτυπούν χρόνο τρεις φορές με τα χέρια και τα
πόδια>>.
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Το 1819 ο περιηγητής Dodwell, Edward: A classical and topographical tour through Greece, during the years 1801, 1805, and 1806.
London, Rodwell & Martin, 1819, 2 vol., σχετικά με τα μουσικά όργανα
στην Αττική το 1801, αναφέρει ότι κύρια όργανα της είναι η τρίχορδη
τοξωτή λύρα, το λαούτο, η φλογέρα κ.α., πρβ: <<Musical instruments
at present used in Attica. The lyre is nearly shaped like a mandoline,
and about the same size. It has three strings, and is played upon with
a bow like a violin. The sound is clear. The lute is used chiefly in the
islands: it is larger than the lyre; has eight strings, and is played upon
with a quill. Its form is nearly that of a guitar. Its modern name is
Λαγούτον….>> (Dodwell, Edward: «A classical and topographical tour
through Greece, during the years 1801, 1805, and 1806». London,
Rodwell & Martin, 1819, 2 vol.),
Το 1835 ο Κρητικός Μανουήλ Βερνάρδος στη μετάφραση που έκανε του βιβλίου «Description exacte des isles de l'Archipel» 1688 του
Ολλανδού περιηγητή Dapper Olfert (1636-1689) με τον τίτλο «Δ.Ο
Δαπερ Μ.Δ.: «Ακριβής περιγραφή της Κρήτης», σχετικά με τα ενδύματα
και τους χορούς των Κρητων, αναφέρει τα εξής, που σημειωτέον όσα
αναφέρονται εδώ για τους χορούς Συρτό και Σούστα ή Πηδηκτό είναι
επεξήγηση του μεταφραστή (οι ονομασίες Συρτός, Σούστα, Πεντοζάλης
κ.λπ. δεν υπάρχουν στο κείμενο του Dapper):
<< Περί της ιδιαιτέρας κλίσεως των Σφακιωτών: Οι κάτοικοι των
Σφακίων, επονομαζόμενοι Σφακιώτες, κάτοικοι των Λευκών Ορέων
πλησίον της Λεύκου, υπερβαίνουσι τους λοιπούς όλους εις την ανδρείαν
και εις την εμπειρίαν των όπλων, επειδή εισίν άνθρωποι τραχείς, απολίτευτοι και σχεδόν άγριοι, συνηθισμένοι να ζώσιν από πειρατείαν και ληστείας……… Περιπατούσιν υποδεδυμένοι έως εις τον ομφαλόν, και πάντοπτε ωπλισμένοι με τόξον, βέλη και σπάθη. Τα υποδήματά των εισί
δεδεμένα με μίαν μακρά και πλατείαν φασκία δερματίνην (ιμάντα, ή
λουρίδα), την οποίαν ζώνονται τριγύρω του σώματός των ως ζώνη. Φορούσι δε εσώβρακα από πανίον, και το επιλοιπον του σώματος σκεπάζουσι με μόνο το υποκάμισνο, το οποίο δεν βάλουν μέσα εις το βρακί,
καθώς εις άλλα μέρη, αλλά το αφίνουσι να κρέμεται επάνω. Τον χορόν
αγαπούσι κατά πολλά, και ημπορεί τις να ειπή, ότι είναι η συνήθης ψυχαγωγία και διασκέδασις αυτών. Επειδή οι περισσότεροι αυτών, άνδρες
και γυναίκες, χορεύουσι πάντοτε, όταν δεν έχωσιν άλλο τι έργον, και
εις τα καυστικωτέρας ημέρας του καλοκαιρίου χορεύουσιν έξω εις τον
ήλιο ένοπλοι, χωρίς να απαυδώσι τελείως. Εντροπην μεγάλην το έχουσι
μάλιστα το να χορεύουσιν άοπλοι, και μεγάλην τιμήν το να φέρωσι πάντα τα όπλα των. Ηξευρωσι δε κάλιστα να χορεύωσι τον χορόν εκείνον,
τον οποίο οι παλαιοί ωνόμαζον όρχησιν πυρρίχην, και τον οποίον χορεύουσι συνεχώς κατά τον ακόλουθον τρόπον. Χορεύοντες κινούσι την
κεφαλην εις το εν και εις το άλλο μέρος, και κτυπώσι τα ασπίδας των με
την μάχαιραν, φυλάττοντες τον ρυθμόν και το μέτρον, ποτέ με δύο
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μόνον, ποτέ δε πολλοί ανά δύο, τρέχοντες ο εις εναντίον του άλλου,
και σχηματίζοντες επομένως ένα κυκλον, εξακολουθούσι χορεύοντες
κατ’ αυτόν τον τρόπον, και φυλάττοντες πάντοτε την αυτήν τάξιν. Αι δε
γυναίκες των περιπατούσι με ασκεπείς ώμους, και δεν φορούσι ποτέ
περικλημήδας (κάλτζας). Δεν σκεπάζουσι δε μήτε την κεφαλήν των, και
δεν μεταχειρίζονται τελείως φύκον (κοκκινάδι, ή νιψίδια). Έχουσι δε
όψιν μελαχρινήν, επειδή κατακαίονται από τον ήλιον ………………….. Όρχησις Πυρρίχη: Εγυμνάζοντο δε (οι Κρήτες) εκ νεαράς των ηλικίας ου
μόνο την τοξευτικήν, αλλά και κάποιον χορόν, τον οποίον εχόρευον
συγκρούοντες τα όπλα των προς αλλήλους, ως να ερρίθμιζον με τούτο
τα βήματά των. Εκαλείτο δ’ ο χορός ούτος Πυρρίχη όρχησις, της οποίας
νομίζουσι ότι ούτοι αυτοί εστάθησαν οι εφευρεταί, καθώς αναφερουσιν
ο Διόδωρος, Διονύσιος ο Αλικαρνασεύς και ο Πλίνιος: «Ασκείν δε και
τοξική και ενόπλω ορχήσαι, ην καταδίξαι Κουρήτα πρώτον, ύστερον δε
συντάξαντα και την κληθήσαν υπ αυτού Πυρρίχην» (Στραβ.) Επικρέδιος και Ορσίτης: Είχον δε και άλλους χορούς συνήθεις εις αυτούς, ως
τους καλούμενους Επικρέδιον και Ορσίτην, περί ως αναφέρει ο Αθήναιος: Ο Ορσίτης ίσως εστί ο παρ’ αυτοίς νυν καλούμενοι ο Συρτός,
Επικρέδιος δε η νυν Σούστα, ή Πηδηκτόν (σχόλιο, Ο μεταφρ.). Ο δε
Σοφοκλής ομιλεί εις τον Αίαντα αυτού περι της Κνωσσικής ορχήσεως,
ήτις εσυνειθίζετο ιδιαιτέρως εις τους κατοίκους της πόλεως Κνωσσού,
και ην οικεία αυτοίς. Εφρόντιζον δε να διδάσκωσι πρωίμως τους παίδας
ταύτα τα είδη της γυμνάσεως. Ου μόνον δε εις το κοινόν πλήθος
ήρεσε και εγυμννάζετο η όρχησις, αλλά έτι και οι ευγενείς και πρώτιστοι,
ως οι καταγόμενοι από αίμα βασιλικόν, καθώς το αναφέρει ο Λουκιανός,
κατά τον εξής τρόπον: Κρητων οι κράτιστοι ενεργώς επιτηδευσαντες
αυτό, άριστοι ορχησταί εγένοντο, ουχί οι ιδιώται μόνον, αλλά και οι βασιλικώτεροι, και πρωτεύειν αξιούντες.(Λουκιαν.). Οι Κρήτες είχαν ξεχωριστήν ηδονήν εις την όρχησιν, και ήσαν οι κάλλιστοι ορχησταί, ου μόνο
οι του κοινού πλήθους, αλλ΄έτσι και οι μεγάλοι και αξιολογώτεροι της
νήσου, ως και οι εξ αίματος βασιλικού καταγόμενοι. Απαραλλάκτως παρατηρεί και ο Λιβάνιος, ότι η όρχησις ην συνηθέστατη εις τους Νησιώτας
τούτους, καθώς και εις τους Λακεδαιμονίους, ώστε, κατά τινα νόμον,ή
μάλλον ειπείν συνήθειαν, έκπαλαι εισαχθείσαν παρ αυτοίς, τοσούτον ην
δύσφημον το να παραιτήσωσι την όρχησιν, όσον το να ήθελον φύγει
από την μάχην. Αναφέρεται δ’ εις πολλούς Συγγραφείς περί της επιτηδειότητος και της κλίσεως των παλαιών κατοίκων ταυτης της νήσου δια
την όρχησιν, καθώς φαινεται εις τον Αθήναιον …..>>. (Κεφ. Δ, σελίς
312, «Ακριβής περιγραφή της Κρήτης», μεταφρασθείσα από την Βλαμανδικήν εις την Γαλλικήν Διάλεκτον κατά το 1705 παρα του Δ.Ο Δαπερ
Μ.Δ. και μεταφρασθείσα στην ελληνικήν παρά του Μανουήλ Βεναρδου
του Κρητός. 1835)
Το 1842 ο Μ. Χουρμούζης Βυζάντιος στο βιβλίο του «Κρητικά»
(1842) αναφέρει ότι τότε που πήγε στην Κρήτη, το 1842, υπήρχαν δυο
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χοροί, ο Σιγανός και ο Πηδηκτός. Ο Πηδηκτός χορός, που στις δυτικές
επαρχίες της Κρήτης λεγόταν Σούστα, δεν απέχει πολύ από τον αρχαίο
Πυρρίχιο χορό και λέγεται Τριζάλης, όταν εκτελείται με τρία ζάλα (βήματα) και ένα αριστερά και Πεντοζάλης, όταν εκτελείται με πέντε ζάλα
προς τα δεξιά και ένα απρος αριστερά, αλλά κάθε επαρχίας ο χορός
διαφέρει κατά τι, πρβ:
<<Ο χορός των Κρητών είναι συνήθως δυο ειδών, ο Σιγανός και
ο Πηδηκτός, ή η Σούστα. Κρατώνται δε άνδρες και γυναίκες ούτω, ο
εις με την δεξιάντου κρατεί την αριστεράν του προς δεξιά τρίτου, και με
την αριστεράν του προς δεξιάν, του προς δεξιά προς αριστερά τρίτου, ο
δε πρώτος όστις με την αριστεράν κρατεί πότε την δεξιά του προς αριστερά τρίτου, και πότε τον δεύτερον από την ζώνην, αφήνει την δεξιά
του ελευθέραν δι ης κάμνει διαφόρους χειρονομίας και εις μεν τον Σιγανόν προχωρούσι δυο βήματα πλαγίως δεξιά, και εν πλαγίως αριστερά,
τραγωδών πρώτον εις και έπειτα επαναλαμβάνουν όλοι σχεδόν. Εις δε
τον Πηδηκτόν, όστις έχει τριπλήν ταχύτητα από τον Σιγανόν, πότε κάμνουν τρία βήματα δεξιά και ένα αριστερά (πλαγίως) και τότε λέγεται
τριζάλης και πότε πέντε δεξιά και εν αριστερά και λέγεται Πεντοζάλης,
αλλά κάθε επαρχίας ο χορός διαφερει κατά τι. Και μάλιστα των δυτικότερων επαρχιών ο Πηδηκτός, τον οποίον λέγουν Σούστα, κάμνοντες
πυκνά και ταχέα βήματα, χωρίς όμως να διαφέρει πολύ από τον αρχαίον
Πυρρίχιον, διοτι καθώς το πάλαι εχορευον οπλοφορούντες, και κτυπώντες τας ασπίδας των με τα δόρατα, ούτω και σήμερον, ευχαριστούνται να χορεύουν αρματωμένοι και να κτυπώσι τους πόδες των, κάμνοντες διαφόρους στροφάς με πολλήν ευκινησίαν, και επαινούμενοι παρά
πάντων όστις χορεύει καλήτερα» («Κρητικά» Μ. Χορμούζης – Βυζάντιος. 1842)
Το 1881 ο ιδρυτής του Μουσείου Ηρακλείου και Έφορος Αρχαιοτήτων Κρήτης επι Κρητικής Πολιτείας Ιωσήφ Χατζιδάκης στο βιβλίο του
«Περιήγησις εις Κρήτην» (1881), αναφέρει ότι τότε που πήγε στην
Κρήτη, δηλαδή το 1881, οι Κρήτες χόρευαν ακόμη τον αρχαίο ενόπλιο
χορό Πυρρίχη, που σήμερα ονομάζεται Πηδηκτός ή Σούστα και στην
επαρχία Μαλεβιζίου Μαλεβιζιώτικος, επειδή εκεί χορεύεται κανονικά. Αναφέρει επίσης ότι ο χορός αυτός αναγεται στους μυθικούς χρόνους.
Κατά τη μυθολογίαν όταν η Ρέα γεννούσε εντός σπηλαίου επι της Δίκτης
το Δία οι Κουρήτες εχόρευον περί το σπήλαιον κρούοντες τα όπλα των
κ.λπ., πρβ: «Ο Βελών (σ.σ. Pierre Belon = Γάλλος φυσιοδίφης) περιηγηθείς την Κρήτη εν έτει 1550, είδε τους Σφακιώτας φέροντας έτι τόξα,
φαρέτρας και βέλη. Νυν φέρουσι ταύτα μόνον εν εορταίς, ότε ένοπλοι
και περιβεβλημένοι την παλαιάν ενδυμασία των χορεύουσι την Πυρρίχη, ως περιγράφουσι οι παλαιοί τον πολεμικόν χορόν. Τον χορόν τούτον χορεύουσι μέχρι σήμερον ένοπλοι πανταχού της Κρήτης, καλούντες
αυτόν πηδηκτόν ή σούσταν, εν Ηρακλείω δε μαλεβυζιώτικον, διότι
εν Μαλεβυζίω ιδίως εν των ανατολικών επαρχιών χορεύουσιν αυτόν
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κανονικώτατα. Ανάγεται δε η αρχή του εις τους μυθικούς χρόνους. Κατά
την μυθολογίαν ότε η Ρέα έτικτεν εντός σπηλαίου επι της Δίκτης
τον Δία οι Κουρήτες εχόρευον περί το σπήλαιον κρούοντες τα όπλα
των , ίνα δια θορύβου τούτου αποκρύψωσι τας κραυγάς της τεκτούσης,
και κατόπιν τους κλαυθμυρισμούς του βρέφους από του Κρόνου όστις
είχε την συνήθεια να κατατρώγη τα τέκνα του, και ούτως εσώθη ο Ζευς.
(Ιωσήφ Χατζιδάκης «Περιήγησις εις Κρήτη», 1881, σελίδα 78,79).
6. ΤΑ ΕΙΔΗ, ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΛΠ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
Μερικοί ισχυρίζονται, κάτι που δεν είναι αληθές, ότι <<Παρ’ όλο
που όλοι οι κρητικοί χοροί χορεύονται σ’ ολόκληρο το νησί, υπάρχει μια
άγραφη παράδοση που τους κατατάσσει κατά επαρχίες. Έτσι ο συρτός
θεωρείται χορός της Δ. Κρήτης (Ν.Χανίων), η Σούστα της Κεντρικής και
Δυτικής (Ν. Ρεθύμνου, Ν Ηρακλείου), ο Μαλεβιζιώτης της Κεντρικής (Ν.
Ηρακλείου) και ο πεντοζάλης της Ανατολικής Κρήτης (Ν. Λασιθίου)….>>.
Η αλήθειά είναι ότι στην Κρήτη, όπως και στα άλλα μέρη του κόσμου, από τη μια υπάρχουν για ποικιλία τα διάφορα είδη χορών,όπως
π.χ. στην Κρήτη: ο χορός Πηδηχτός, ο χορός Συρτός Χανιώτικος, ο χορός Σιγανός, ο χορός Σούστα κ.α. και απο την άλλη κάποιες τοπικές
παραλλαγές του κάθε χορού, όπως π.χ. ο Πηδηχτός Στειακός, ο Πηδηκτός Μαλεβιζιώτης κ.α.
Οι κρητικοί χοροί βασικά διακρίνονται σε δυο είδη, τους συρτούς
και τους πηδηκτούς και από τους οποίους οι συρτοί χοροί διακρίνονται
σε αργούς ή άλλως σιγανούς, Αγκαλιαστός, Ξενομπασάρης κ.λπ. και σε
γρήγορους : Χανιώτης, Λαζώτης, κ.λπ.. Οι πηδηκτοί χοροί είναι όλοι
τους γρήγοροι και μάλιστα πολύ πιο γρήγοροι και από τους γρήγορους
συρτούς, Η ονομασία του κάθε κρητικοί χορού συνήθως σχετίζεται είτε
με τον τρόπο που χορεύεται είτε με την εντοπιότητά του, π.χ.: Πεντοζάλης = ο χορός που χορεύεται με πέντε ζάλα (βήματα), Τριζάλης,
(Συρτός) Χανιώτικος = ο συρτός χορός που χορεύεται στα Χανιά, (Πηδηχτός) Μαλεβιζιώτης = ο πηδηχτός χορός που χορεύεται στο Μαλεβύζι
κ.λπ..
Οι κυριότεροι – γνωστότεροι Κρητικοί χοροί σήμερα οι εξής πέντε: η Σούστα, ο Συρτός (Χανιώτικος), ο Πεντοζάλης, ο Σιγανός
και ο Πηδηχτός (Καστρινός ή Μαλεβιζιώτικος).
Οι χοροί αυτοί
είναι όλοι τους μεικτοί και κυκλικοί πλην της Σούστας, η οποία ξεκινά
ως κυκλικός και μετά γίνεται ζευγαρωτός αντικριστός χορός. Οι χοροί
Πηδηχτός, Πεντοζάλης και Σούστα είναι πηδηχτοί χοροί, ενώ ο Σιγανός
και ο Χανιώτικος συρτοί, ο πρώτος αργός και ο δεύτερος γρήγορος. Ο
Σιγανός είναι αναπνευστικός χορός και συνάμα «μελωδικός». Δηλαδή
χορεύεται πριν ή μετά από τους πηδηχτούς είτε για προθέρμανση είτε
για χαλάρωση των χορευτών και συνάμα δίδει την ευκαιρία στους μεν
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οργανοπαίχτες να παίξουν και άλλους ωραίους μουσικούς σκοπούς,
στους δε χορευτές να ανταλλάξουν ωραίες μαντινάδες με μηνύματα ή
επίδειξη της ποιητικής τους τέχνης, κάτι που δεν είναι δυνατόν να γίνει
στους άλλους χορούς, επειδή είναι γρήγοροι και πηδηκτοί και έτσι οι
χορευτές λαχανιάζουν.
Υπάρχουν επίσης και πολλοί άλλοι κρητικοί χοροί, όπως οι εξής:
ο Γεραπετρίτικος Πηδηχτός, ο Καστρινός Πηδηχτός, ο Στειακός Πηδηχτός, ο Ανωγειανός ή Μυλοποταμίτικος Πηδηχτός, ο Πρινιανός Πηδηχτός, ο Τριζάλης, η Ρουμαθιανή Σούστα, ο Απανωμερίτης, ο Zερβόδεξος, ο Αγκαλιαστός, ο Σιγανός Ξενωμπασάρης, ο Κατσαμπαδιανός Πεντοζάλης, τα Ντουρνεράκια, ο Λαζώτης, το Μικρό - Μικράκι κ.α.
Οι περισσότεροι από τους χορούς αυτούς, όπως φανερώνει και ο
χαρακτηρισμός τους είναι είτε τοπική παραλλαγή, π.χ. Πηδηχτός Μαλεβιζιώτης και Πηδηχτός Στειακός κ.λπ. είτε παραλλαγή για λόγους ποικιλίας ή σάτιρας κτλ, πρβ π.χ. Πεντοζάλης και Κουτσικός ή Κουτσαμπαδιανός Πεντοζάλης, Σούστα και Γητσικιά Σούστα, Σιγανός και Σιγανός Ξενομπασάρης κ.λπ..
Προ αυτού άλλοι βγάζουν τους κρητικούς χορούς 15, άλλοι τους
βγάζουν 25 κ.λπ.. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα Παγκρήτιοι χοροί είναι οι
ως άνω πέντε κύριοι χοροί συν τους : Ανωγειανό Πηδηχτό, Κουτσαμπαδιανό Πεντοζάλη, Ντουρνεράκια και Λαζώτη. Οι υπόλοιποι χορεύονται
από τα χορευτικά συγκροτήματα στα πλαίσια των «ξεχασμένων χορών».
Οι χοροί Λαζώτης και Ντουρνεράκια, όπως θα δούμε πιο κάτω,
είναι χοροί αφενός παγκρήτιοι και αφετέρου λαϊκοί, παρόμοιοι του χασαποσέρβικου, είναι η κρητική έκδοση του αρχαίου ελληνικού χορού
Χασάπικου. Οι χοροί Ζερβόδεξος, Αγκαλιαστός και Ξενομπασάρης, που
δεν είναι κυκλικοί χοροί (ο ένας χορευτής πάει πίσω από τον άλλο),
είναι χοροί αφενός παραλλαγές του Σιγανού και αφετερου αναπνευστικοί και συνάμα ευθυμοσατυρικοί (κατά το χορό λέγονται σατυρικές και
όχι μόνο μαντινάδες). Οι χοροί Απανωμερίτης ή Προβατινίστικος, Ρουμαθιανή ή Γιτσική Σούστα κ.α. είναι χοροί κωμικοί.
Οι κρητικοί χοροί χορεύονται με κρητική μουσική, η οποία εκτελείται με όλα τα γνωστά μουσικά όργανα. Ωστόσο χαρακτηριστικά παραδοσιακά μουσικά όργανα θεωρούνται η λύρα ή το βιολί ή η βιολόλυρα, συν το λαούτο ή μαντολίνο ή κιθάρα ή το μπουλγαρί, η μ(π)αντούρα, το χαμπιόλι, το νταούλι και η ασκομ(π)αντούρα (γκάιντα). Μπορεί να είναι και όλα μαζί αυτά τα όργανα. Οι συνδυασμοί τους λέγονται
«ζυγιές».
Οι χορευτές, γυναίκες κι άντρες, στους κρητικούς χορού κρατούνε
σε κύκλο ανοιχτό και συνήθως στη μέση-μέση του κύκλου κάθονται οι
οργανοπαίχτες. Για λόγους ευγενείας ποτέ δεν μείνει το τέλος του κύκλου μια γυναίκα. Η αρχή, η κορυφή του κύκλου του χορού στους κρητικούς χορούς καλείται «ομπρός μερά», αυτός που σέρνει, που άγει το
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χορό λέγεται «πρώτος χορευτής» ή «μπροστινός» και η τελευταία
θέση «κουντούρα», που, όπως προαναφέραμε, για λόγους ευγενείας
δεν καταλαμβάνεται ποτέ από μια γυναίκα.
Τα βήματα των Κρητικών χορών ονομάζονται ζάλα, οι μουσικές
μελωδικές τους φράσεις κοντυλιές και τα δίστιχα που τραγουδιούνται
μαντινάδες. Ο χορός, η μουσική και οι μαντινάδες στην Κρήτη πάνε
αντάμα. Στους κρητικούς χορούς τα βήματα ή άλλως ζάλα του κάθε
χορού είναι τόσα όσα και οι συλλαβές του κάθε στίχου ή του κάθε
ημιστιχίου ( ο στίχος = 8+7=15 συλλαβές-βήματα) της μαντινάδας με
την οποία χορεύεται ή γίνονται το πολύ από δύο ακέραιες φορές σε κάθε
ημιστίχιο. Οι τόνοι των λέξεων των μαντινάδων συμπίπτουν με το τόνο
(ρυθμό) της μουσικής κ.λπ.
Στους κρητικούς χορούς επίσης οι άνδρες ποτέ δεν αφήνουν μια
γυναίκα ως «κουντούρα» (= ουρά, τελευταία) του χορού. Ο τραγουδιστής του χορού, που είναι ένας από τους οργανοπαίχτες, έχει πάντα
κάτι να πει και για τους χορευτές, αν δει ότι δεν τηρούν τους κανόνες,
αλλά και όταν χορεύουν ωραία:
«Μα στην ομπρός μερά κρατεί ο λύχνος με το φ(υ)τίλι
και σέρνει κι αξοπίσω του το ξεπασουλιστήρι.
«Έχεις αετού πορπατησά, τση πέρδικας τη χάρη
και τη χρυσή σου ομορφιά ζηλεύει το φεγγάρι».
Στα αρχαία ελληνικά ο πρώτος χορευτής λεγόταν «χορηγός» ,
επειδή άγει το χορό, απ’ όπου μετά και μεταφορικά «χορηγός» λεγόταν
και αυτός που έχει αναλάβει να πληρώσει τα έξοδα του χορού ή και
γενικά μιας εκδήλωσης. Στα αρχαία ελληνικά οι φιγούρες του χορευτή
λέγονταν δεξιοτεχνίες και μια από τις οποίες ήταν «οι κυβισμοί» (Αθήναιος, «Δειπνοσοφισταί»), δηλαδή οι εναέρις ή οι χορευτικές κινήσεις
με τα πόδια πάνω και τα χέρια κάτω. Στην τούρκική γλώσσα «τσαλίμι
(çalιm)» και στον πληθυντικό «τσαλίμια» λέγονται οι επιδέξιες , επιτηδευμένες, δεξιοτεχνικές κινήσεις που κάνει ο πρώτος στη σειρά χορευτής. Συνώνυμα: φιγούρες, κόλπα, νάζια, σκέρτσα κ.α. Στα ιταλικά όρτσα ( <ιταλ. Orza), πληθυντικός όρτσες = οι αεράτες αυτοσχέδιες κινητικές δημιουργίες, «όρτσα τα πανιά κόντρα στο Δεληβοριά" = άνοιγμα των πανιών στην κατεύθυνση του ανέμου). Η ιταλική λέξη «όρτσα» μάλλον είναι παρμένη από τα ελληνικά, από τον κρητικό χορό
«ορσίτη» ( όρνυμι).
7. ΟΙ (ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ) ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
1) Ο ΠΗΔΗΧΤΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΩΤΗΣ ή ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ
Με την ονομασία ή το χαρακτηρισμό «Πηδηχτός» ονομάζεται ο
χορός, που, όπως υποδηλώνει η ετυμολογία της λέξης, χορεύεται με
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πηδήματα, πηδηχτά και όχι συρτά. Με πηδήματα που έχουν μέτρο ρυθμό όπως αυτός που έχει ο σκοπός της μουσικής, αλλά και οι 15
σύλλαβοι στίχοι της μαντινάδας που χορεύεται. Παραλλαγές του Πηδηχτού χορού υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί στην Κρήτη, οι οποίοι λέγονται: Πηδηχτός Μαλεβιζιώτης / Καστρινός/ Λασιθιώτης ή Γεραπετρίτης
ή Στειακός / Ανωγειανός ή Μυλοποταμίτικος κ.α. Ο Πηδηχτός Μαλεβιζιώτικος, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, είναι μια από τις παραλλαγές του Πηδηχτού χορού που εκτελείται κατά τον τρόπο που συνηθίζεται στην περιοχή Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης. Ο Μαλεβιζιώτης ονομάζεται και «Καστρινός», επειδή με την ονομασία «Κάστρο» ονομάζεται
η πόλη του Ηρακλείου και από εκεί και κατ’ επέκταση με την ονομασία
«καστρινός,ή,ό» καλείται και κάθε τι του νομού Ηρακλείου. Ο Πηδηχτός
χορός σε όλες του τις παραλλαγές, επειδή εκτελείται με πηδήματα, είναι
αλματώδης, θορυβώδης, ενθουσιώδης και δυναμικός χορός, κάτι όπως
και η αρχαία Πυρρίχη απ΄όπου έχει προέλθει. Ο πρώτος χορευτής στον
Πηδηχτό χορό έχει όχι μόνο την απόλυτη δυνατότητα, αλλά και επιβάλλεται, να κάνει δεξιοτεχνικούς αυτοσχεδιασμούς, τα καλούμενα τσαλίμια ή άλλως φιγούρες, αφενός για να δείξει την τέχνη που κατέχει, τη
δεξιοτεχνική δημιουργία του, το πόσο καλός χορευτής είναι και αφετέρου και κυρίως για να «απογειώσει» το χορό, δηλαδή για να σπάσει τη
μονοτονία του και να τον ωραιοποιήσει.

Γιάννης Παναγιωτάκης, καθηγητής Φ.Α.,
ερευνητής Εθνογραφίας και ιδρυτής του
Ομίλου Παιδείας και
Πολιτισμού
"ΑΕΤΟΓΙΑΝΝΗΣ", με το χορευτικό συγκρότημα
του Ομίλου έτοιμοι
για χορό.

Ο έμπειρος, αυτός που γνωρίζει την τεχνική του χορού, ξεκινά
αεράτα (όρτσα, με όρτσα τα πανιά), κάνοντας τσαλίμια ή άλλως φιγούρες, δηλαδή πηδήματα, περιστροφές του σώματος, παύσεις και επιδέξια
ληκτικά πηδήματα (καμπανούς), μετακινείται με χάρη στο χώρο και
ταυτόχρονα κάνει χτυπήματα των ποδιών στο έδαφος και των χεριών
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στα πόδια του κ.λπ.. Άλλοτε πάλι δυο χορευτές, ταυτόχρονα, αφήνουν
τις θέσεις τους και πιάνουν ο ένας «πρώτος» και ο άλλος «δεύτερος»
και ο πρώτος, αφού κάνει τους αυτοσχεδιασμούς του, κάνει και αεράτα
άλματα (ίπταται), καθώς και τους καλούμενους «κυβισμούς» (φέρει τα
πόδια επάνω και το κεφάλι προς τα επάνω) βοηθούμενος από τον δεύτερο. Άλλοτε πάλι δυο χορευτές, μία γυναίκα και ένας άνδρας, ταυτόχρονα, αφήνουν τις θέσεις τους και πιάνουν ο ένας «πρώτος» (η γυναίκα) και ο άλλος «δεύτερος» (αστάρι = στήριγμα) και η γυναίκα κάνει
γυναικείες φιγούρες και ο άντρας την υποβοηθά. Από αυτή τη φιγούρα
ξεκίνησε και έγινε αυτόνομος χορός η Σούστα (αρχικά, όπως είδαμε πιο
πριν, δεν υπήρχε η Σούστα και ο χορός λεγόταν Πηδηχτός ή Σούστα).
Λόγω δε αυτής της ελευθερίας των κινήσεων που παρέχει ο πηδηχτός
χορός είναι και η αιτία που υπάρχουν πολλές παραλλαγές πηδηχτού χορού στην Κρήτη: Μαλεβιζιώτης, Στειακός, Γεραπετρίτικος, Εθιανός
κ.λπ..
Ο πηδηχτός χορός και ειδικά ο Μαλεβιζιώτης είναι ο πιο δύσκολος και ο πιο κουραστικός, χορός της Κρήτης, ίσως και του κόσμου,
όμως είναι και ο πρώτος, ο καλύτερος του κόσμου. Ο χορός όπου ο
χορευτής και γλεντά, αλλά και που μπορεί να εντυπωσιάσει με τις γνώσεις και τις ικανότητές του. Με το γρήγορο ρυθμό του ο χορός Πηδηχτός δίνει την ευκαιρία στο κάθε χορευτή αφενός να γυμναστεί και να
ξεδώσει (ψυχαγωγηθεί) και αφετέρου να επιδείξει τη σβελτοσύνη του,
την αντοχή του, την ικανότητά του στο να αυτοσχεδιάζει και να εντυπωσιάζει με τα τσαλίμια (φιγούρες) και τα αεράτα πηδήματά του.
Ο πηδηχτός χορός, όπως η αρχαία Πυρρίχη, κανονικά είναι χορός όχι για ηλικιωμένους, αλλά για νέους ή αρχαία ελληνικά «κούρους
> Κουρήτες, κοράσια, επειδή εκτελείται με πηδήματα και ως εξ αυτού
είναι κουραστικός. Προ αυτού παλιότερα υπήρχε ο «Γεροντίστικος πηδηχτός χορός», που αυτός μάλλον δε σώζεται σήμερα, όμως είδα πολλάκις να τον χορεύουν οι «παπουδογιαγιάδες» , το αναφέρει και ο Θ.
Προβατάκης 1990, 69, «Κρήτη»: «Ο Γεροντίστικος είναι ένας από τους
23 Κρητικούς χορούς».
Ο Πηδηχτός χορός σε όλες του τις παραλλαγές είναι κυκλικός ή
τοξωτός χορός και στον οποίο οι χορευτές κρατιούνται με λαβή από τις
παλάμες στο ύψος των ώμων (με λυγισμένους τους αγκώνες). Ο χορός
ξεκινά με με το δεξί πόδι και ειδικά στο Μαλεβιζιώτη εκτελείται με 6
βηματικές κινήσεις συν 2 αναπηδήματα με σύγχρονη άρση –εκτίναξη
προς τα έξω πότε του ενός και πότε του άλλου ποδιού = 8 κινήσειςχρόνοι.
Βήματα προς το κέντρο ή προς τα δεξιά του κύκλου:
1: Το δεξί πόδι μ’ ένα πηδηματάκι πατάει προς το κέντρο του
κύκλου. 2: Το αριστερό περνάει μπροστά από το δεξί και πατάει προς
το κέντρο. 3: Το δεξί έρχεται και πατάει κοντά στη φτέρνα του

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ο ΧΟΡΟΣ ( ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ, ΚΛΠ)

116

αριστερού. 4: Το αριστερό πόδι πατάει προς τα εμπρός. 5: Το δεξί πόδι
περνάει μπροστά από το αριστερό και πατάει προς το κέντρο. 6: Το αριστερό πόδι πατάει κοντά στη φτέρνα του δεξιού. 7: Το δεξί πόδι πατάει
προς τα εμπρός. 8: Κάνουμε μια αναπήδηση πάνω στο δεξί πόδι, με
ταυτόχρονη άρση του αριστερού ποδιού προς το κέντρο του κύκλου
ελαφρά λυγισμένο στο γόνατο.
Βήματα προς τα πίσω ή προς αριστερά του κύκλου
1: Το αριστερό πόδι μ’ ένα πηδηματάκι πατάει προς τα πίσω. 2: Το
δεξί πόδι πατάει πίσω από το αριστερό.
3: Το αριστερό πόδι έρχεται κα πατάει
κοντά στο δεξί. 4: Το δεξί πατάει προς
τα πίσω. 5: Το αριστερό πόδι πατάει
πίσω από το δεξί. 6: Το δεξί πόδι έρχεται και πατάει κοντά στο αριστερό. 7:
Το αριστερό πόδι πατάει προς τα πίσω.
8: Αναπήδηση στο αριστερό πόδι, με
άρση του δεξιού προς το κέντρο, ελαφρά λυγισμένο στο γόνατο
«Χρυ-σός στα-υρός εί-ν’ο γαΒΗΜΑΤΑ ΠΗΔΗΚΤΟΥ ΧΟμπρός, κι η νύ-φη δια-μα-ντέ-νιος =
ΡΟΥ
1ος 15 σύλλαβος
Κι εί-ναι και ο κου-μπά-ρος
τους χρυ-σός μα-λα-μα-τένιος»
= 2ος 15 σύλλαβος
Οι συγγραφείς και οι περιηγητές επί εποχής τουρκοκρατίας στην
Ελλάδα (1453 – 1821) δε μνημονεύουν χορό με την ονομασία ή τον
χαρακτηρισμό «Πηδηχτός» ή «Μαλεβιζιώτικος» παρά μόνο κάποιους
ελληνικούς χορούς και στους κρητικούς την «Πυρρίχη» και το συρτό
«Κανδιώτη ή Κρητικό», οι οποίοι χορεύονταν κατά τόπους με μικρές
διαφορές. Συνεπώς ο χορός που γνωρίζουμε σήμερα με την ονομασία
«Πηδηχτός» ( Μαλεβιζιώτης/Λασιθιώτικος κ.λπ.) δημιουργήθηκε ή ονοματίστηκε έτσι κάποια παραλαγή της Πυρρίχης μετά από την απελευθέρωση της Ελλάδος το 1821 και αυτό πρέπει να έγινε πριν από το
1835, αφού to 1835 ο Μανουήλ Βερνάρδος ο Κρής στη μετάφραση που
έκανε του βιβλίου του Ολλανδού περιηγητή – κατασκόπου Dapper
Olfert (1636-1689) «Description exacte des isles de l'Archipel» 1688,
του οποίου έδωσε τον τίτλο «Δ.Ο Δαπερ Μ.Δ.: «Ακριβής περιγραφή της
Κρήτης» (1835) σε σχόλιό του, σχετικά με τους χορούς των Κρητών,
αφενός τον αναφέρει και αφετέρου λέει ότι ίσως έχει προέλθει από τον
αρχαίον «επικρέδιον» χορό, πρβ: «Είχον δε και άλλους χορούς (οι Κρήτες) συνήθεις εις αυτούς, ως τους καλούμενους Επικρέδιον και Ορσίτην,
περί ως αναφέρει ο Αθήναιος: Ο Ορσίτης ίσως εστί ο παρ’ αυτοίς νυν
καλούμενοι ο Συρτός, Επικρέδιος δε η νυν Σούστα, ή Πηδηκτόν».
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(Δ.Ο Δαπερ Μ.Δ.: «Ακριβής περιγραφή της Κρήτης», μτφ Μ. Βερνάρδου
του Κρητός, 1835). Ο Αθήναιος («Δειπνοσοφισταί» 14, 26) αναφέρει:
«όθεν εκινήθησαν αι καλούμεναι Πυρρίχαι και πας ο τοιούτος τρόπος
της ορχήσεως· πολλαί γαρ αι παρονομασίαι αυτών, ως παρά Κρησίν ορσίτης και επικρήδιος.. εμμέλεια, κόρδαξ, σίκιννις… θράκιος, τελεσιάς η
μακεδονική, …. » («και μπήκαν τότε σε χρήση οι λεγόμενες πυρρίχες
και κάθε τέτοιο είδος χορού· πολυάριθμες είναι αληθινά οι ονομασίες
τους, όπως λ.χ. στους Κρητικούς ο ορσίτης και ο επικρήδιος», Αθήναιος
ΙΔ' 629C, 26)
Το 1842 ο Μιλτιάδης Χουρμούζης – Βυζάντιος στο βιβλίο του
«Κρητικά» (1842) αναφέρει ότι στην Κρήτη υπάρχουν δυο χοροί, δυο
είδη χορών, ο Σιγανός και ο Πηδηχτός και από αυτούς ο Πηδηχτός λεγόταν και με την ονομασία Σούστα (σήμερα η Σούστα είναι ξέχωρος
χορός) και του οποίου παραλλαγές είναι ο Τριζάλης και ο Πεντοζάλης
(που σήμερα είναι ξέχωροι χοροί), πρβ: <<Ο χορός των Κρητών είναι
συνήθως δυο ειδών, ο Σιγανός και ο Πηδηκτός, ή η Σούστα. Κρατώνται δε άνδρες και γυναίκες ούτω, ο εις με την δεξιάντου κρατεί την
αριστεράν του προς δεξιά τρίτου, και με την αριστεράν του προς δεξιάν,
του προς δεξιά προς αριστερά τρίτου, ο δε πρώτος όστις με την αριστεράν κρατεί πότε την δεξιά του προς αριστερά τρίτου, και πότε τον δεύτερον από την ζώνην, αφήνει την δεξιά του ελευθέραν δι ης κάμνει
διαφόρους χειρονομίας και εις μεν τον Σιγανόν προχωρούσι δυο βήματα
πλαγίως δεξιά, και εν πλαγίως αριστερά, τραγωδών πρώτον εις και έπειτα επαναλαμβάνουν όλοι σχεδόν. Εις δε τον Πηδηκτόν, όστις έχει
τριπλήν ταχύτητα από τον Σιγανόν, πότε κάμνουν τρία βήματα δεξιά και
ένα αριστερά (πλαγίως) και τότε λέγεται Τριζάλης και πότε πέντε δεξιά
και εν αριστερά και λέγεται Πεντοζάλης, αλλά κάθε επαρχίας ο χορός
διαφέρει κατά τι. Και μάλιστα των δυτικότερων επαρχιών ο Πηδηκτός,
τον οποίον λέγουν Σούστα, κάμνοντες πυκνά και ταχέα βήματα, χωρίς
όμως να διαφέρει πολύ από τον αρχαίον Πυρρίχιον, διότι καθώς το
πάλαι εχόρευον οπλοφορούντες, και κτυπώντες τας ασπίδας των με τα
δόρατα, ούτω και σήμερον, ευχαριστούνται να χορεύουν αρματωμένοι
και να κτυπώσι τους πόδες των, κάμνοντες διαφόρους στροφάς με πολλήν ευκινησίαν, και επαινούμενοι παρά πάντων όστις χορεύει καλήτερα» (Μ. Χορμούζης – Βυζάντιος, «Κρητικά», 1842)
Το 1881, δηλαδή επι εποχής τουρκοκρατίας ακόμη στην Κρήτη,
ο Ιωσήφ Χατζιδάκης, ο μετέπειτα πρώτος Διευθυντής του Μουσείου Ηρακλείου και πρώτος Έφορος Αρχαιοτήτων Κρήτης επι Κρητικής Πολιτείας (1898-1912), στο «Περιήγησις εις Κρήτη» αναφέρει αφενός ότι ο
Μαλεβιζιώτης Πηδηκτός προέρχεται από την Πυρρίχη και ότι ονομάζεται
και Μαλεβιζιώτης, επειδή στην περιοχή Μαλεβυζίου χορεύεται κανονικά
και αφετερου ότι ο χορός αυτός είναι εκείνος που χόρευαν οι Κουρήτες
στο Δικταίο άντρο της Δίκτη, όταν η Ρέα γεννησε εκεί το Δία, πρβ: «Ο
Βελών (σ.σ. Pierre Belon = Γάλλος φυσιοδίφης) περιηγηθείς την Κρήτη
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εν έτει 1550, είδε τους Σφακιώτας φέροντας έτι τόξα, φαρέτρας και
βέλη. Νυν φέρουσι ταύτα μόνον εν εορταίς, ότε ένοπλοι και περιβεβλημένοι την παλαιάν ενδυμασία των χορεύουσι την Πυρρίχη, ως περιγράφουσι οι παλαιοί τον πολεμικόν χορόν. Τον χορόν τούτον χορεύουσι
μέχρι σήμερον ένοπλοι πανταχού της Κρήτης, καλούντες αυτόν πηδηκτόν ή σούσταν, εν Ηρακλείω δε μαλεβυζιώτικον, διότι εν Μαλεβυζίω ιδίως εν των ανατολικών επαρχιών χορεύουσιν αυτόν κανονικώτατα. Ανάγεται δε η αρχή του εις τους μυθικούς χρόνους. Κατά την μυθολογίαν ότε η Ρέα έτικτεν εντός σπηλαίου επι της Δίκτης τον Δία οι
Κουρήτες εχόρευον περί το σπήλαιον κρούοντες τα όπλα των , ίνα δια
θορύβου τούτου αποκρύψωσι τας κραυγάς της τεκτούσης, και κατόπιν
τους κλαυθμυρισμούς του βρέφους από του Κρόνου όστις είχε την συνήθεια να κατατρώγη τα τέκνα του, και ούτως εσώθη ο Ζευς. (Ιωσήφ
Χατζιδάκης «Περιήγησις εις Κρήτη», 1881, σελίδα 78,79).
Το 1883, δηλαδή επί εποχής τουρκοκρατίας ακόμη στην Κρήτη,
στην τοπική εφημερίδα «Μίνως» του Ηρακλείου περιγράφεται Πηδηχτός
χορός (δεν αναφέρει αν είναι Μαλεβιζιώτης ή Στειακός κ.λπ.) ομάδας
χριστιανών Ηρακλειωτών ενώπιον του Εσάτ Πασά την παραμονή του
καρναβαλιού για την τότε γνωστή γιορτή των Καλτιμιριτζίδων, ως εξής:
«Τριάντα Κρήτες λεβέντες, ο ένας εκλεκτώτερος του άλλου χορεύουν
τον θεαματικόν πηδηχτόν, έξω από την πόρτα του Πασά, ενώ πλήθη
κόσμου συρρεύσαντα τον παρακολουθούν. Σύρει πρώτος τον χορό ο
ξακουστός Μιχαήλ Ζαχαριάδης, ευθυτενής σαν κυπαρίσσι, σοβαρός και
ρυθμικός. Τούτον διαδέχεται ο Γιαννίκος αλλά αυτός μάλλον πετά παρά
χορεύει. Πηδά υπεράνω του κύκλου, ίσταται εις τα χέρια και τους ώμους
των χορευτών με ισορροπία αξιοθαύμαστον καταπλήσσων δια της ταχύτητος και της ευστροφίας του. Ακολουθούν οι λοιποί χορευταί με χάριν και πολλήν τέχνην, ευλύγιστοι, πτερόποδες». (Θεοχάρη Δετοράκη.
Νεοκρητικά Μελετήματα 1975-2005, τόμος Α, σελ. 148).
Το 1916 ο Ιωάννης Κονδυλάκης στον «Πατούχα» (1916) περιγράφει χαρακτηριστικά σκηνή Πηδηχτού (δεν αναφέρει αν είναι Βιαννίτικος
ή Μαλεβιζιώτης ή Λασιθώτης κ.λπ. ), ως εξής: << Υπό την κίνησιν του
δοξαριού του (λυράρη) έφευγον γοργόπτεροι του «πηδηκτού» οι ήχοι.
Και όλος ο κύκλος των χορευτών εκινείτο διά μιας ως είς άνθρωπος, και
των ποδών ο κρότος αντήχει ταυτοχρόνως και τόσον δυνατά, ώστε εσείετο ενόμιζες, το έδαφος. Ήρχοντο στιγμαί κατά τας οποίας η λύρα
εγαύγιζε, κατά την χαρακτηριστικήν έκφρασιν, ο δε χορός εμαίνετο.
Τότε δε οι χορευταί εφαίνοντο ως μεγεθυνόμενοι εις γίγαντας των οποίων αι κεφαλαί ήγγιζαν σχεδόν την οροφήν. Οι πασαλίδες ανεταράσσοντο εις τας ζώνας των νέων και τα στήθη των χορευτριών έτρεμαν
και εσπαρτάριζαν υπό τα μεταξωτά «στηθούρια». Εις το μεταξύ τα δίστιχα διεσταυρούντο ως βέλη με τον γοργόν του χορού ρυθμόν· και
άλλοτε μεν απετέλουν ερωτικόν ή πειρακτικόν διάλογον, άλλοτε τα ήρχιζεν ο ηγούμενος του χορού ή άλλος εκ των χορευτών και των έξω του
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χορού ευρισκομένων και τα επανελάμβανεν ολόκληρος ο χορός. Τα διαμειβόμενα δε πειρακτικά δίστιχα ήσαν κατά το πλείστον αυτοσχέδια. Άλλοι επεδείκνυον τους ποιητικούς θησαυρούς της μνήμης των και διά ν'
απαντούν, ήρχιζαν με την λέξιν εις την οποίαν ετελείωνεν ο προηγούμενος. Την στιχομυθίαν έπειτα ηκολούθουν και διεποίκιλλον περιπαθείς
περικοπαί του «Ερωτοκρίτου», μάλιστα δε ο αποχαιρετισμός της Αρετούσας. (ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ «ΠΑΤΟΥΧΑΣ», 1916)

Χορευτικό συγκροτημα Συλλόγου Κρητων και Φίλων Κρήτης Αγίας Παρασκευής

2) Ο ΣΥΡΤΟΣ ΧΑΝΙΩΤΙΚΟΣ
Ο Συρτός Χανιώτικος είναι κυκλικός, παγκρήτιος, μεικτός και καμαρωτός χορός, που, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, είναι είδος
συρτού χορού που εκτελείται κατά τον τρόπο που συνηθίζεται στα Χανιά. Η λαβή των χορευτών σε όλους τους συρτούς χορούς γίνεται από
τις παλάμες στο ύψος των ώμων (με τα χέρια λυγισμένα στους αγκώνες)
σέρνοντας ο ένας χορευτής τον άλλο, εξ ου και συρτός χορός. Ο πρώτος
χορευτής με το δεύτερο, ιδίως αν είναι γυναίκα, μπορεί να κρατιούνται
και με τη βοήθεια μαντηλιού είτε για διευκόλυνση στους αυτοσχεδιασμούς (δεξιοτεχνίες) είτε για να απορροφά τον ιδρώτα, ευγένεια κ.α.
Στην αρχαία εποχή συμβόλιζε, κάτι άλλο, όπως θα δούμε πιο κάτω. Ο
πρωτοχορευτής οδηγεί τον κύκλο του χορού) στους συρτούς χορούς
και έχει την απόλυτη ελευθερία του αυτοσχεδιασμού, κάνοντας δεξιοτεχνίες ή άλλως φιγούρες, τσαλίμια, για εμπλουτισμό του χορού.
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Τα βήματά του συρτού Χανιώτικου γίνονται δυο φορές σε κάθε
μαντινάδα από αυτές που λέγονται στο χορός αυτό, επειδή από τη μια
η κάθε μια από τις μαντινάδες αυτές αποτελείται από δυο 15συλλαβους
στίχους και από την άλλη τα βήματα του χορού είναι 11 συν 2 αναπηδήματα συν 2 μεγάλες περιστροφικές άρσεις, από ένα και μια σε κάθε
πόδι:
_Στο στάδιο που μ' έφερε η αγάπη η δική σου
κατέχει μόνο ο Θεός να κρίνει την ψυχή σου. (Κ. Μουντάκης)
_Έ-νας και-νού-ριος ά-νε-μος φύ-ση-ξε στην κα-ρδιά μου
και μου γιατρεύει τσι πληγές που μ'άνοιξες κερά μου.
_Μόνος εκείνος π αγαπά μπορεί να το πιστέψει
πως της αγάπης ο καημός τη σταματά τη σκέψη.
_Μισεύω και πολλές ευχές οπίσω μου αφήνω
Μόνο να μη σε βλάψουνε τα δάκρυα που χύνω.
Ο χορευτής στο Συρτό Χανιώτικο ξεκινά το χορό από στάση προσοχής και με το αριστερό πόδι και καταλήγει πάλι σε στάση προσοχής,
όμως με το δεξί πόδι, ως εξής:
1-3: Το
αριστερό κάνει άρση
(σηκώνεται και λυγίζει λίγο) και μετά κάνει προβολή και πάει
και ακουμπά με τα
δάχτυλα πολύ ελαφρά το έδαφος μπροστά προς το κέντρο
του κύκλου ακολούθως, το ίδιο πόδι,
πάει, κάνοντας κυκλική κίνηση προς τα
πίσω αριστερά, και
πατάει πίσω και δεξιά από το δεξί.
4: Το δεξί σηκώνεται και πατά πιο δεξιά του αριστερού
5-6: Το αριστερό σηκώνεται και έρχεται και πατά μπροστά –
κοντά από το δεξί και αφού πατήσει γίνεται σ’ αυτό αναπήδηση
και συγχρόνως αφενός λύγισμα του δεξιού ποδιού και αφετερου
στρέφουμε το σώμα αριστερά κατά 90 μοίρες.
7: Ακολούθως το δεξί πόδι πάει και πατά προς τα αριστερά περνώντας πάνω και μπροστά από το αριστερό.
8: Το αριστερό πάει και πατά πιο αριστερά
9-10. Το δεξί ακολούθως πάει και πατά μπροστά από το αριστερό
και αφού πατήσει γίνεται σ’ αυτό αφενός αναπήδηση και συγχρόνως
λύγισμα του αριστερού.
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11: Το αριστερό πατάει στη θέση του
12: Το δεξί πάει και πατάει προς δεξιά και το σώμα στρέφεται
προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες, με το μέτωπο προς τον κύκλο
13: Το αριστερό πάει και πατά προς το κέντρο του κύκλου και
μπροστά από το δεξί
14-15: Με μέτωπο προς το κέντρο του κύκλου, σηκώνεται το
δεξί και έρχεται δίπλα στο αριστερό και πατάει στην προσοχή, αφού
πρώτα κάνει αφενός μια άρση και μικρή κυκλική κίνηση.
Ο ΧΟΡΟΣ «ΣΥΡΤΟΣ» ΚΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ
Ο χορός Συρτός είναι ένας χορός που υπάρχει στην Ελλάδα από
την αρχαιότητα και έχει αποτελέσει τη βάση πολλών παραλλαγών, από
τις οποίες πιο γνωστές σήμερα είναι αυτός της Καλαμάτας (Καλαματιανός), αυτός των Χανίων (Χανιώτικος) , της Θράκης (Θρακιώτικος) κ.α.
Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο Συρτός Χανιώτικος «ονομάζεται συρτός,
για το λόγο ότι τα πόδια του χορευτή
σέρνονται στο έδαφος χωρίς να χάνουν την επαφή τους με τη γη την οποία οι Κρήτες λάτρεψαν ως θεά»,
κάτι που δεν ευσταθεί, αφενός γιατί τα
βήματα του χορού αυτού δε γίνονται
συρτά, αλλά εναέρια, όμως όχι πηδηχτά, όπως στον πεντοζάλη, και με τον
τρόπο που είδαμε πιο πριν και αφετερου γιατί ο χορός αυτός ονομάζεται
Συρτός από την αρχαιοελληνική λέξη
«σύρω» ( "άμε να σύρεις τον χορό",
"η νύφη σέρνει τον χορό" κ.α.) και για
το λόγο ότι ο πρώτος χορευτής σέρνει το δεύτερο, ο δεύτερος τον τρίτο,
κοκ,, όπως η Αριάδνη έσερνε με το
Ο πρόεδρος του Κέντρου Κρητικού Πομίτο της το Θησέα και εκείνος τους συλιτισμού, χοροδιδάσκαλος και πρόεντρόφου του να μπουν στο Λαύρινθο,
δρος της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά
καθώς λέει ο Όμηρος.
«η Ομόνοια» ΘεοδωροςΤσόντος.
Η αρχαιότατη προσωνυμία χορών, όπως προκύπτει και από την Επιγραφή του Επαμεινώνδα (37-41 μ.Χ.), που βρέθηκε στη Βοιωτία και
αναφέρει: "Τας δε πατρίους πομπάς μεγάλας και την των συρτών πάτριον όρχησιν θεοσεβώς επετέλεσεν", δηλαδή "με θεοσέβεια τέλεσε τις
μεγάλες εθνικές πομπές και την εθνική όρχηση του συρτού". Ο βυζαντινολόγος Φαίδων Κουκουλές, σχετικά με το Συρτό χορό, λέει τα εξής:
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«Εις τούς κυκλικούς χορούς υπακτέος εν πρώτοις ό συρτός. Το όνομα
του χορού τούτου έχομεν το πρώτον μνημονευόμενον εν επιγραφή των
χρόνων του Καλιγούλα (37-41 μ. X.) ευρεθείση έν τω εν Πτώω της
Βοιωτίας ιερό του Απόλλωνος, ένθα λέγεται ότι Επαμεινώνδας τις «την
των συρτών πάτριον όρχηοιν θεοσεβώς επετέλεσε» ”. Διά να λέγεται δ’
ή όρχησις αύτη πάτριος, ασφαλώς θα ήτο πολύ παλαιοτέρα τού Α' μ. X.
Αιώνος. Όντως, αν και στερούμενα παλαιοτέρας του ονόματος μνείας,
έχομεν εν τούτοις παραστάσεις του χορού αυτού, αίτινες παλαιότερον
αυτόν πιστοποιούσιν» (Φαίδων Ι. Κουκουλές «Ο Χορός παρά Βυζαντινοίς») .
ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ «ΧΑΝΙΩΤΗ»
Ο συρτός χορός Χανιώτης δημιουργήθηκε μετά την επανάσταση
του 1821 και προ του 1840, αφού αναφέρεται για πρώτη φορά το 1840,
όπως θα δούμε πιο κάτω. Οι συγγραφείς και οι περιηγητές επί εποχής
τουρκοκρατίας στην Ελλάδα (1453 – 1821) δε μνημονεύουν χορό με
την ονομασία ή το χαρακτηρισμό «Χανιώτικος» παρά μόνο τους ελληνικούς χορούς: Συρτός ΅Ελληνικός Χορός ή Ρωμαίικα, Αρναούτικος,
Βλάχικος και συνάμα και τους κρητικούς «Πυρρίχη» και το συρτο «Κανδιώτη ή Κρητικό ή Διάργιο», οι οποίοι χορεύονται κατά τόπους με μικρές
διαφορές.
Συνεπώς ο χορός που γνωρίζουμε σήμερα με την ονομασία «Συρτός Χανιώτικος» δημιουργήθηκε ή ονοματίστηκε έτσι κάποια παραλλαγή του συρτού χορού Κανδιώτη μετά από την απελευθέρωση της
Ελλάδος το 1821 και προ του 1840 ως παραλλαγή του Κρητικού συρτού
χορού «Κανδιώτη ή Κρητικού», αφού ο Ρεθεμνιώτης Ε. Bybilakis
(Βυβιλάκης Εμμανουήλ, 1806-1880) στη σελίδα 43 του έργου του
«Neugriechisches Leben, verglichen mit dem Altgriechischen; zur
Eriduterung beider»[3], Βερολίνο 1840, σχετικά με τους Κρητικούς χορούς, αναφέρει και το χορό με την ονομασία «Αποσυρτός ή Χανιότικος»,
που ασφαλώς είναι ο καλούμενος σήμερα «Συρτός Χανιώτικος ή Χανιώτης», πρβ: «Αποσυρτός (d. H.der gezogene Tanz) auch χανιότικος von der
Stadt Chanea so genannt…. και περιγράφει: ".ότι ο χορός ονομάστηκε έτσι
από την πόλη των Χανίων".
Ο χορός Χανιώτης δεν αναφέρεται από το Μ. Χουρμούζη – Βυζάντιο, κρητικής καταγωγής, στο βιβλίο του «Κρητικά» (1842) , όπου
αναφέρεται: <<Ο χορός των Κρητών είναι συνήθως δυο ειδών, ο Σιγανός και ο Πηδηκτός,
ή η Σούστα. Κρατώνται δε άνδρες και γυναίκες ούτω, ο εις με την δεξιάν του κρατεί την αριστεράν
του προς δεξιά τρίτου….. Εις δε τον Πηδηκτόν, όστις έχει τριπλήν ταχύτητα από τον Σιγανόν……» (Μ. Χορμούζης – Βυζάντιος, «Κρητικά», 1842).
Ομοίως ο χορός Χανιώτης δεν αναφέρεται και από το Μανουήλ
Βερνάρδο ο Κρής στα σχόλια που κάνει ως μεταφραστής στο βιβλίο του
Ολλανδού περιηγητή – κατασκόπου Dapper Olfert «Ακριβής περιγραφή
της Κρήτης» (1835), όπου αναφερει: «Είχον δε και άλλους χορούς (οι
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Κρήτες) συνήθεις εις αυτούς, ως τους καλούμενους Επικρέδιον και Ορσίτην, περί ως αναφέρει ο Αθήναιος: Ο Ορσίτης ίσως εστί ο παρ’ αυτοίς
νυν καλούμενοι ο Συρτός, Επικρέδιος δε η νυν Σούστα, ή Πηδηκτόν».
Ο Συρτός Χανιώτικος έγινε Παγκρήτιος χορός επι εποχής που τα
Χανιά ήταν πρωτεύουσα της Κρήτης, δηλαδή επί εποχής Κρητικής Πολιτείας (1898 – 1912). Επί εποχής ενετοκρατίας και τουρκοκρατίας
πρωτεύουσα της Κρήτης ήταν το Ηράκλειο, που λεγόταν Candia, απ’
όπου και ο συρτός χορός πριν καλούνταν Κανδιώτης ή Κρητικός.
3) Ο ΣΙΓΑΝΟΣ ΣΥΡΤΟΣ
Ο Σιγανός είναι Παγκρήτιος, κυκλικός, μεικτός και αναπνευστικός
χορός, που , όπως υποδηλώνει και το όνομά του, είναι είδος συρτού
χορού που εκτελείται σιγά-σιγά, αργά και αυτό, γιατί χορεύεται είτε πριν
από τον Πεντοζάλη για προθέρμανση είτε μετά από τον Πεντοζάλη για
χαλάρωση των χορευτών. Ο λόγος και για τον οποίο έχουν πεντοζάλης
και Σιγανός έχουν ίδιο κράτημα. Συνάμα ο βραδύς και χαλαρός ρυθμός
του χορού επιτρέπει στους χορευτές να πουν - ανταλλάξουν άνετα και
πολλές και ωραίες μαντινάδες με μηνύματα, κάτι που δεν μπορεί να
γίνει, τουλάχιστον άνετα, στους άλλους πηδηχτούς χορούς (Μαλεβιζιώτη, Πεντοζάλη, Σούστα κ.λπ.), λόγω του λαχανιάσματος που προκαλεί ο γρήγορος ρυθμός τους.
«- Δακρύζω και στα μάτια μου το δάκρυ κάνει κύμα
Μα γω ‘μαι ο φταίχτης που ‘πεσα στον έρωτά σου θύμα».
-Διαβάτης είμαι και περνώ το δρόμο του σεβδά σου
Και ζητιανεύω τη χαρά μα ‘ναι σκληρή η καρδιά σου» (Χαρίδημος
Σιγανός)
Ο Σιγανός χορός και οι μαντινάδες του μας θυμίζουν τις περιγραφές για το αρχαίο υπόρχημα. Το υπόρχημα ήταν μια αρχέγονη μορφή
δραματικής ποίησης που καλλιεργήθηκε και αναπτύχθηκε στην Κρήτη
και στην οποία συμμετείχε μεγάλη ομάδα χορευτών και συνοδεύονταν
με μίμηση κινήσεων, μουσικής και τραγούδι. Σήμερα υπάρχουν πλήθος
μελωδίες, οι γνωστές μας «κοντυλιές, που αποδίδουν το Σιγανό χορό
με τις μαντινάδες, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται από το
Λασίθι και τις ανατολικές επαρχίες του Ηρακλείου και γι’ αυτό και ο Σιγανός χορός θεωρείται από πολλούς ως χορός της ανατολικής Κρήτης.
Ο Ιωάννης Κονδυλάκης στον «Πατούχα» (1916) περιγράφει τον
πηδηχτό να ακολουθεί το Σιγανό και αναφέρει ότι «ο σιγανός χορός
επιτρέπει εις τους χορευτάς να τραγουδούν και άσματα με ρυθμούς πλατείς και βραδείς», όπου έκαστον ημιστίχιον επαναλαμβάνεται υπό ολοκλήρου του χορού» και ως τραγούδι του χορού αναφέρει την παραλογή
του γυρισμού του ξενιτεμένου. Ειδικότερα ο Ιωάννης Κονδυλάκης στον
Πατούχα περιγράφει χαρακτηριστικά ως εξής μια σκηνή του Σιγανού:
<<Τον πηδηκτόν διεδέχθη ο ήρεμος, κυματώδης και αναπαυτικός
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«σιγανός», του οποίου ο βραδύς και χαλαρός ρυθμός επιτρέπει εις τους
χορευτάς να τραγουδούν και άσματα με ρυθμούς πλατείς και βραδείς.
Νεαρά και νόστιμη παντρεμένη, η οποία εκράτει εις τον κάβον, ήρχισεν
έν από τα συνηθέστερα τραγούδια του σιγανού: «Μια κόρη συναπόβγανε τον άντρα τση στα ξένα. Βαστά κερί και φέγγει του, ποτήρι και
κερνά τον. Κι' όσα ποτήρια τον κερνά τόσα λόγια του λέει·«Μισεύγεις,
Κωνσταντίνε μου, κείντα μου παραγγέρνεις .. » Και έκαστον ημίστιχον
επαναλαμβάνετο υπό ολοκλήρου του χορού. Αφού δ' ετραγούδησαν και
άλλα τινά τραγούδια εις συγχρόνους σκοπούς, ο χορός διεκόπη, διά να
ξεκουρασθούν οι χορευταί και να εύρη καιρόν ο λυράρης να κουρδίση
την λύραν του και να τρίψη με ρητίνην τας χορδάς διά νέον πηδηκτόν.>> (ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ «ΠΑΤΟΥΧΑΣ», 1916)
Οι χορευτές στους πηδηχτούς χορούς (Μαλεβιζιώτη Ο χορός Σιγανός χορεύεται με τα χέρια πιασμένα από τους ωμούς, κάτι όπως ακριβώς δείχνει το πήλινο σύμπλεγμα του 13ου αι. π.Χ. που βρέθηκε σε
θολωτό τάφο στο Καμηλάρι Αγίας Τριάδας Κρήτης και φυλάσσεται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης και το οποίο αποδίδει κυκλικό
επιλήνιο (σε πατητήρι) χορό τεσσάρων ανδρών, που κρατιούνται από
τους ώμους. Είναι ένας πανεύκολος χορός. Μπορεί πολύ γρήγορα να
τον μάθει και να τον χορέψει και κάποιος που δε τον ξέρει. Στην απλή
του μορφή εκτελείται με δυο βήματα πλάγια δεξιά και ένα πλάγια αριστερά. Απλά σήμερα τα βήματα του Σιγανού χορού στη δυτική Κρήτη
γίνονται με κάπως διαφορετικό τρόπο απ΄ότι στην ανατολική. Στη δυτική τα βήματα γίνονται με οκτώ κινήσεις αντί έξι που γίνονται στην
ανατολική. Κανονικά εδώ δεν υπάρχουν ατομικοί αυτοσχεδιασμοί, γιατί
δεν τους το επιτρέπει αφενός το πιάσιμο και αφετέρου ο σκοπός του
χορού, όμως υπάρχουν ωραιότατοι και ωραίοι συλλογικοί αυτοσχεδιασμοί-φιγούρες. Ο σκοπό της μουσικής και του χορού εδώ, όπως προαναφέραμε, είναι αφενός να χαλαρώσει τους χορευτές και αφετέρου οι
χορευτές να εναλλάξουν μαντινάδες. Δηλαδή ο ο ένας μετά τον άλλο,
καθώς και ο λυράρης με τους πασαδόρους, να λένε μαντινάδες: περιπαικτικές ή κωμικές ή αντικριστές (δηλ. να απαντάει ο ένας στον άλλο)
κ.λπ., ώστε να ανάψει το κέφι και η διασκέδαση.
Οι συγγραφείς και οι περιηγητές επί εποχής τουρκοκρατίας στην
Ελλάδα (1453 – 1821) δε μνημονεύουν χορό με την ονομασία ή το
χαρακτηρισμό «Σιγανός». Μνημονεύουν κάποιους ελληνικούς χορούς
και συνάμα στους κρητικούς αναφέρουν μόνο δυο χορούς, την «Πυρρίχη» και το συρτό «Κανδιώτη ή Κρητικό», οι οποίοι χορεύονταν κατά
τόπους με μικρές διαφορές και επομένως ο χορός που γνωρίζουμε σήμερα με την ονομασία «Σιγανός» δημιουργήθηκε ή ονοματίστηκε έτσι
κάποια παραλλαγή του συρτού χορού μετά από την απελευθέρωση της
Ελλάδος το 1821 και πριν από το 1842, αφού το 1842 ο περιηγητής Μ.
Χουρμούζης – Βυζάντιος στο βιβλίο του «Κρητικά» (1842) αναφέρει,
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σχετικά με τους χορούς της Κρήτης και τον τρόπο που χορεύονται, τα
εξής
<<Ο χορός των Κρητών είναι συνήθως δυο ειδών, ο Σιγανός και ο Πηδηκτός, ή η Σούστα. Κρατώνται δε άνδρες και γυναίκες ούτω, ο εις με την δεξιάν
του κρατεί την αριστεράν του προς δεξιά τρίτου, και με την αριστεράν του προς
δεξιάν, του προς δεξιά προς αριστερά τρίτου, ο δε πρώτος όστις με την αριστεράν
κρατεί πότε την δεξιά του προς αριστερά τρίτου, και πότε τον δεύτερον από την
ζώνην, αφήνει την δεξιά του ελευθέραν δι ης κάμνει διαφόρους χειρονομίας και
εις μεν τον Σιγανόν προχωρούσι δυο βήματα πλαγίως δεξιά, και εν πλαγίως
αριστερά, τραγωδών πρώτον εις και έπειτα επαναλαμβάνουν όλοι σχεδόν. Εις
δε τον Πηδηκτόν, όστις έχει τριπλήν ταχύτητα από τον Σιγανόν……» (Μ. Χορμούζης – Βυζάντιος, «Κρητικά», 1842).
4) Η ΣΟΥΣΤΑ
Η «Σούστα» είναι παγκρήτιος, ζευγαρωτός και αντικριστός χορός,
που, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, εκτελείται σουσταριστά, με
σείσμα, δηλαδή με λύγισμα, ανατράνισμα και νάζι του κορμιού, κάτι
όπως αυτά της άμαξας σούστας (ιταλικά susta = το ελατήριο ή η άμαξα
με σούστες = γαλλικά αμορτισέρ), καθώς λένε και οι μαντινάδες που
λέει π.χ. ο λυράρης Χ. Γαργανουράκης στο χορό αυτό:
«Το σείσμα και το λύγισμα που κάνεις του κορμιού σου,
τρελαίνουνε τον άνθρωπο, μα δεν το βάνει ο νους σου.
Το σείσμα και το λύγισμα κερά μου και το νάζι
και το όμορφο αναντράνισμα μες στην καρδιά με σφάζει» .
Η Σούστα είναι
ένας εύθυμος, ερωτικός, ευχάριστος, νεανικός και, όπως
προαναφέραμε, ζευγαρωτός και αντικριστός χορός, δηλαδή
χορεύεται κατά ζευγάρια. Απλά ξεκινά
ως κυκλικός χορός,
μετασχηματίζεται σε
αντικριστές
σειρές
ανδρών
και
γυναιΚρητικό χορευτικό συγκρότημα Συλλόγου Κρητων
κών και στη συνέχεια
και Φίλων Κρήτης Αγίας Παρασκευής
χορεύεται σε ζευγάρια σε διάφορους
σχηματισμούς.
Ο νέος και η νέα με τη Σούστα εκφράζουν χωρίς λόγια, αλλά με
τις κινήσεις του χορού, τα συναισθήματα της αγάπης και του έρωτα.
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Αντικριστά ο άντρας με τη γυναίκα, δίνουν «τη μάχη της κατάκτησης».
Δηλαδή ο χορός αυτός είναι ως να λαμβάνει χώρα μια σιωπηλή, μα αποφασιστική μάχη για αγάπη, για έρωτα, για ένωση. Ο νεαρός με τα
καμώματά του, με τις κινήσεις του και με τις σπινθηροβόλες ματιές του
είναι ως να εκφράζει τις υποσχέσεις του προς τη νέα, καθώς και τον
πόθο και το ανδρισμό του και προσπαθεί να την πείσει ν’ ανταποκριθεί
στο κάλεσμά του. Εκείνη με τα ναζιάρικα χαριτωμένα πηδηματάκια, τους
χαριεντισμούς, με τις όμορφες κινήσεις των χεριών, με τις παθιάρικες
κλίσεις του κεφαλιού, πότε τον ενθαρρύνουν και πότε τον απογοητεύουν. Ο χορευτής έχει απέναντι της χορεύτριας μια στάση αγέρωχη, μια
τάχα μου επιθετικότητα και την κοιτάζει μέσα στα μάτια. Η κοπελιά πάλι
με τη στάση και τις κινήσεις της δείχνει τάχα μου σεμνότητα, μια τάχα
μου ντροπή, αλλά και μια χαρά μαζί. Κάνει πως πλησιάζει τον άνδρα
στις προκλήσεις του, αλλά την τελευταία στιγμή τάχα μου τον αποφεύγει με χάρη και του γυρίζει ναζιάρικα τη ράχη της.
Στη Σούστα ο νέος και η νέα είναι ο ένας απέναντι στον άλλο και
ξεκινούν να κάνουν επί τόπου ή μετακινούμενα, και ανάλογα με το
ρυθμό της μουσικής, μικρά, ελαφρά και μικρά πηδήματα στις μύτες των
ποδιών τους και συνάμα σείοντας, λικνίζοντας και λυγίζοντας το κορμί
τους με νάζι. Τα ζάλα (βήματα) τη Σούστας είναι λίγα κι εύκολα, όμως
όσο είναι λίγα και εύκολα, τόσο επιτήδεια και με πολλά «πάσα» πρέπει
να γίνονται, δηλαδή με νάζια, σείσματα , ανατρανίσματα κ.λπ., ώστε να
δίδουμε ομορφάδα στο χορό. Μια από τις φιγούρες του χορού είναι και
το ότι οι χορευτές σε μια σειρά ακολουθούν τον πρώτο χορευτή ο οποίος
κινείται σε πολύπλοκα σχήματα. Οι χορευτές άλλοτε κρατιούνται από τις
παλάμες ή με μαντήλι και άλλοτε όχι, βάζοντας τα χέρια στη μέση. Κατά
τη διάρκεια του χορού γίνονται από τους χορευτές πάρα πολλές φιγούρες είτε κατά ζευγάρι είτε όλα μαζί, κάτι που δίδουν στο χορό μια ωραία
εικόνα .
Η Σούστα είναι ένας χορός όπως και οι ευρωπαϊκοί Ταγκό και
Βαλς. Δηλαδή όλοι είναι ζευγαρωτοί και αντικριστοί χοροί, οι οποίοι επινοήθηκαν για να φέρουν κοντά τους νέους, που παλιότερα λόγω των
τότε ασχολιών και των τότε ηθών ήταν κάτι το δύσκολο να γίνει. Στην
Κρήτη η Σούστα μέχρι πρότινος, το έζησα και ο ίδιος, ήταν η μόνη
ευκαιρία των νέων διαφορετικού φύλου όχι μόνο να πλησιάσουν ο ένας
τον άλλο, αλλά και να αγγιχτούν και να εκφράσουν με κάθε κίνηση και
βλέμμα τον ερωτισμό τους. Φυσικά στις κρητικές κοινωνίες του παρελθόντος, που ήταν όλες αυστηρών ηθών, Σούστα αρχικά χόρευαν μόνο
οι συγγενείς (αδερφός με αδερφή, ξάδερφος με ξαδέρφη), παντρεμένα
ζευγάρια κ.λπ.) και οι γνωστοί (συγχωριανοί, συμμαθητές κ.λπ.), ενώ
το χορευτικό ζευγάρι μεταξύ «ξένων» νέων χρειαζόταν προσοχή, γιατί
προκαλούσε κοινωνικά σχόλια. Την ανάγκη αυτή της προσέγγισης των
δύο φίλων εξυπηρετούσαν και οι «ευρωπαϊκοί» χοροί ταγκό και βαλς,
μόνο που οι χοροί αυτοί , μετά, ιδίως μετά που αναμείχτηκαν με τους
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χορούς Λάτιν, ενίοτε μετατρέπονται σε αισθησιακούς χορούς που
συναγωνίζονται ακόμη και το στριπτίζ.
Σημειωτέον ότι οι λέξεις βάλς , μπαλέτο και μπάλος προέρχονται
από τη λατινική λέξη ballo, που με τη σειρά της προέρχεται από την
ελληνική λέξη «βαλλίζω» = χορεύω κωμικά: «ότι το βαλλίζειν ήτοι κωμάζειν ή χορεύειν ἤ τι τοιούτον και το εξ αυτού παραγόμενον ο βαλλισμός, παρά πολλοίς των αρχαίων εύρηται, Επίχαρμός τε γάρ φησι και
Σώφρων και Άλεξις μέμνηται της λέξεως» (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί,
Λόγος Β, 1, 173, 20-22).
Ο Φιλόλογος Εμμ Συμιανάκης στα
«Τα παλιά γλέντια» αναφέρει, και έτσι είναι/ήταν,
ότι
παλιά κατά τη
διάρκεια
του
χορού και ιδιαίτερα στους χορούς Σούστα,
Ταγκό
και
Βάλς:
«Συχνά
Ο λαογράφος και χοροδιδάσκαλος Γεώργιος Φραγκάκης με το κρητικό συγκρότημα «Δικταίοι-Κα- ακούγονταν τα
συνθήματα
στρινοί» χορεύοντας Σούστα .
“Ντάμα
λυράρη”
και
“Ντάμα μπουφέ” από κάποιο χορευτή. Το πρώτο σύνθημα σήμαινε ότι
οι άντρες χορευτές έπρεπε να βάλουν “μπαξίσι”, δώρο στους οργανοπαίκτες. Το δεύτερο ότι ανελάμβαναν να πληρώσουν το κέρασμα που
θα έκανε ο καφετζής/το κέντρο στους χορευτές και στις χορεύτριες. Οι
χορευτές έβαζαν ένα κέρμα μέσα στη μαντόλα του οργανοπαίκτη.».
Τα βήματά-κινήσεις της Σούστας είναι 6, που επιτυγχάνονται με
τρεις κινήσεις έκαστο, δυο του ενός ποδιού και μία του άλλου κάθε φορά
και που καταλήγουνε με ελαφρό «καθιστό», δηλαδή λύγισμα του κορμιού. Ξεκινούμε το χορό σηκώνοντας το δεξί και πατώντας πιο μπροστά,
μετά φέρνουμε δίπλα του το αριστερό και μόλις πατήσει το αριστερό
ξανασηκώνουμε το δεξί και πατούμε πιο δεξιά και συνάμα κάνουμε καθιστό λύγισμα του κορμιού. Ακολούθως γίνεται το ίδιο πράγμα ξεκινώντας με το άλλο πόδι, το αριστερό πόδι και π’άει λέγοντας. Σε κάθε
μαντινάδα γίνονται τα 6 βήματα με καθιστό λύγισμα γίνονται 4 φορές.
Η λύ-ρα θέ-λει με-ρα-κλή κι/ο με-ρα-κλής δο-ξά-ρι
κιη σού-στα θέ-λει ό-μορ-φο και ται-ρια-στό ζε-γάρι (Μαντινάδα
Σούστας)
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Το ότι η ονομασία του χορού «Σούστα» προέρχεται από την ιταλική λέξη σούστα, δε σημαίνει και ότι ο χορός Σούστα επινοήθηκε επί
εποχής που οι Ιταλοί Ενετοί κατείχαν την Κρήτη, δηλαδή επί ενετοκρατίας (1204 - 1669), όπως ισχυρίζονται μερικοί, αφού οι συγγραφείς και
οι περιηγητές επί εποχής Ενετοκρατίας της Κρήτης (1204 – 1669), αλλά
και επί εποχής τουρκοκρατίας της Κρήτης (1669 – 1898) δε μνημονεύουν χορό με την ονομασία ή τον χαρακτηρισμό «Σούστα» παρά μόνο
κάποιους ελληνικούς χορούς και συνάμα στους κρητικούς την «Πυρρίχη» και το συρτό «Κανδιώτη ή Κρητικό», που χορεύονται κατά τόπους
με μικρές διαφορές. Συνεπώς ο χορός που γνωρίζουμε σήμερα με την
ονομασία «Σούστα» δημιουργήθηκε ή ονοματίστηκε έτσι κάποια παραλλαγή υπάρχοντος χορού μετά από την απελευθέρωση της Ελλάδος το
1821, όπως και οι άλλοι σημερινοί χοροί. Μάλιστα αυτό πρέπει να έγινε
μετά από το 1881, αρχής αρχομένου από τις δυτικότερες επαρχίες της
Κρήτης (Αποκόρωνας, Κίσσαμος κ.λπ.), όπου ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται η σούστα ως ταξί, αφού, όπως θα δούμε αμέσως πιο κάτω
να λένε οι της περιόδου αυτής συγγραφείς Μ. Χορμούζης, Μαν. Βερνάρδος και Ι. Χατζηδάκης κ.α., από τη μια δεν αναφέρουν ξέχωρο χορό
με την ονομασία Σούστα και αφετέρου αναφέρουν ότι μέχρι τότε με την
ονομασία Σούστα λεγόταν ο Πηδηκτός, ο χορός που προέρχονταν από
τον αρχαίο χορό Πυρρίχη.
Το 1842 ο Μ. Χουρμούζης – Βυζάντιος, κρητικής καταγωγής και
αυτός, στα «Κρητικά» (1842) αναφέρει ότι στην Κρήτη υπήρχαν δυο
χοροί, δυο είδη χορών, ο Σιγανός και ο Πηδηχτός και που ο Πηδηχτός
χορός στις δυτικότερες επαρχίες της Κρήτης λέγεται Σούστα (σήμερα η
Σούστα είναι άλλος χορός), άρα η Σούστα προέκυψε ως παραλλαγή του
Πηδηχτού (και αυτό έγινε μετά το 1898, όπως θα δούμε από τα παρακάτω), που εκείνος είχε προέλθει από την Πυρρίχη, πρβ: <<Ο χορός
των Κρητών είναι συνήθως δυο ειδών, ο Σιγανός και ο Πηδηκτός, ή
η Σούστα……. Και μάλιστα των δυτικότερων επαρχιών ο Πηδηκτός, τον
οποίον λέγουν Σούστα, κάμνοντες πυκνά και ταχέα βήματα, χωρίς όμως να διαφέρει πολύ από τον αρχαίον Πυρρίχιον, διοτι καθώς το πάλαι εχορευον οπλοφορούντες, και κτυπώντες τας ασπίδας των με τα
δόρατα, ούτω και σήμερον, ευχαριστούνται να χορεύουν αρματωμένοι
και να κτυπώσι τους πόδες των, κάμνοντες διαφόρους στροφάς με πολλήν ευκινησίαν, και επαινούμενοι παρά πάντων όστις χορεύει καλήτερα» (Μ. Χορμούζης – Βυζάντιος, «Κρητικά», 1842).
Ομοίως το 1835 ο Μανουήλ Βερνάρδος ο Κρής στη μετάφραση
που έκανε του βιβλίου «Description exacte des isles de l'Archipel» 1688
του Ολλανδού περιηγητή – κατασκόπου Dapper Olfert (1636-1689) ,
το οποίο αφενός έγραψε τέλος ενετοκρατίας στην Κρήτη (1204 - 1669)
και αφετέρου εκδόθηκε με τον τίτλο «Δ.Ο Δαπερ Μ.Δ.: «Ακριβής περιγραφή της Κρήτης» (1835), αναφέρει διευκρινιστικά, ως σχόλιο «μεταφραστή» (άρα αυτά που λέει εδώ ισχύουν όχι παλιά, αλλά για το έτος

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ο ΧΟΡΟΣ ( ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ, ΚΛΠ)

129

1835), ότι στην εποχή του ο Πηδηκτός λεγόταν και Σούστα, πρβ:
«……Είχον δε και άλλους χορούς (οι Κρήτες) συνήθεις εις αυτούς, ως
τους καλούμενους Επικρέδιον και Ορσίτην, περί ως αναφέρει ο Αθήναιος: Ο Ορσίτης ίσως εστί ο παρ’ αυτοίς νυν καλούμενοι ο Συρτός,
Επικρέδιος δε η νυν Σούστα, ή Πηδηκτόν….». (Δ.Ο Δαπερ Μ.Δ.: «Ακριβής περιγραφή της Κρήτης», μτφ Μ. Βερνάρδου του Κρητός, 1835).
Σημειωτέον ότι ο Dapper ως χορούς των Κρητών επι ενετροκρατίας δεν
αναφέρει χορούς με ονομασίες Σούστα ή Πηδηκτό, αλλά μόνο την Πυρρίχη, τον Κνώσιο χορό, το Επικρέδιον και τον Ορσίτη..
Ομοίως το 1840 ο Ρεθεμνιώτης Ε. Bybilakis (Βυβιλάκης Εμμανουήλ, 1806-1880): «Neugriechisches Leben, verglichen mit dem
Altgriechischen; zur Eriduterung beider»[3], Βερολίνο 1840 κάνει λόγο
για Κρητικούς χορούς και εκεί δεν αναφέρει ότι υπάρχει Κρητικός χορός
με την ονομασία «Σούστα». Τότε , λέε, οι Κρήτες είχαν τέσσερεις, τους
: «Αποσυρτό Χανιότικος», «Πεντοζαλίτης», «Πηδηκτός» και ένα άλλο
που δεν τον ονομάζει.
Ομοίως το 1881, εποχή τουρκοκρατίας ακόμη στην Κρήτη, ο πρώτος Διευθυντής του Μουσείου Ηρακλείου και πρώτος Έφορος Αρχαιοτήτων Κρήτης επί Κρητικής Πολιτείας Ιωσήφ Χατζιδάκης στο βιβλίο του
«Περιήγησις εις Κρήτην» (1881) αναφέρει ότι ο Πηδηκτός χορός αλλού
λεγόταν Σούστα και αλλού Πηδηκτός ή Μαλεβυζιώτης, άρα η Σούστα ως
ξέχωρος χορός επινοήθηκε μετά που απελευθερώθηκε Κρήτη το 1898 ,
πρβ: «Ο Βελών (σ.σ. Pierre Belon = Γάλλος φυσιοδίφης) περιηγηθείς
την Κρήτη εν έτει 1550, είδε τους Σφακιώτας φέροντας έτι τόξα, φαρέτρας και βέλη. Νυν φέρουσι ταύτα μόνον εν εορταίς, ότε ένοπλοι και
περιβεβλημένοι την παλαιάν ενδυμασία των χορεύουσι την Πυρρίχη,
ως περιγράφουσι οι παλαιοί τον πολεμικόν χορόν. Τον χορόν τούτον
χορεύουσι μέχρι σήμερον ένοπλοι πανταχού της Κρήτης, καλούντες αυτόν πηδηκτόν ή σούσταν, εν Ηρακλείω δε μαλεβυζιώτικον, διότι εν
Μαλεβυζίω ιδίως εν των ανατολικών επαρχιών χορεύουσιν αυτόν κανονικώτατα. Ανάγεται δε η αρχή του εις τους μυθικούς χρόνους. Κατά την
μυθολογίαν ότε η Ρέα έτικτεν εντός σπηλαίου επι της Δίκτης τον Δία οι
Κουρήτες εχόρευον περί το σπήλαιον κρούοντες τα όπλα των , ίνα δια
θορύβου τούτου αποκρύψωσι τας κραυγάς της τεκτούσης, και κατόπιν
τους κλαυθμυρισμούς του βρέφους από του Κρόνου όστις είχε την συνήθεια να κατατρώγη τα τέκνα του, και ούτως εσώθη ο Ζευς. (Ιωσήφ
Χατζιδάκης «Περιήγησις εις Κρήτη», 1881, σελίδα 78,79).
5) Ο ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ
Ο Πεντοζάλης είναι κυκλικός, πηδηχτός, νεανικός και μεικτός χορός και επιπλέον ευχάριστος και θεαματικός και γι αυτό και είναι ένας
από τους πιο δημοφιλείς και πιο διαδεδομένους χορούς όχι μόνο στην
Κρήτη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
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Χορεύεται με τα χέρια τεντωμένα και πιασμένα από τους ώμους,
κάτι όπως ακριβώς δείχνει το πήλινο σύμπλεγμα του 13ου αι. π.Χ. που
βρέθηκε σε θολωτό τάφο στο Καμηλάρι Αγίας Τριάδας Κρήτης και φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης και το οποίο αποδίδει κυκλικό επιλήνιο (σε πατητήρι) χορό τεσσάρων ανδρών, που
κρατιούνται από τους ώμους. Οι χορευτές στον Πεντοζάλη, αφού πιάσουν ο ένας με τον άλλο από τους ώμους, σχηματίζουν είτε πλήρη
κύκλο είτε τόξο κύκλου και ξεκινούν το χορό. Ο πρώτος χορευτής, για
να αυτοσχεδιάσει λύνει το πιάσιμό του με το δεύτερο και πιάνονται
από τις παλάμες των χεριών, αντί από τους ώμους που ήταν πριν. Οι
γυναίκες εκτελούν το χορό και τις φιγούρες πιο συγκρατημένα, διότι το
φόρεμα τους και τα παπούτσια τους δεν τους επιτρέπουν να κάνουν
μεγάλα, εντυπωσιακά και θορυβώδη άλματα, όπως επιτρέπουν στους
άντρες οι παραδοσιακές μπότες και οι παραδοσιακές (γ)κιλότες ή και οι
βράκες. Στα χορευτικά συγκροτήματα κατά τη διάρκεια του χορού με
ένα-δυο βήματα οι γυναίκες οπισθοχωρούν και συνεχίζουν οι άνδρες
το χορό με μεγάλα, θορυβώδη και εντυπωσιακά πηδήματα και φιγούρες
και μετά από λίγο επανέρχονται οι γυναίκες, οι οποίες κάνουν και αυτές
τις δικές τους φιγούρες και μετά από αυτό πιάνονται και πάλι όλοι μαζί.

Χορευτικό συγκρότημα, της Ένωσης Κρητών και φίλων
Κρήτης Αγίας Παρασκευής Αττικής χορευοντας Πεντοζάλη

Ο χορός Πεντοζάλης, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, είναι
χορός που εκτελείται με πέντε ζάλα, απο τα οποία τα τρία γίνονται
μπροστά και τα δύο πίσω, όπως λέει και μια μαντινάδα του:.
«Άλλο χορό δεν ’ρέγουμαι, ωσάν τον Πεντοζάλη

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ο ΧΟΡΟΣ ( ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ, ΚΛΠ)

131

που πάει τρία ζάλα εμπρός και δύο γιαγέρνει πάλι».
Ζάλο σημαίνει όχι το πεζό βήμα, αλλά το εναέριο απ΄όπου και
ζάλη, ο σάλτος, όπως θα δούμε πιο κάτω, αλλά και όπως λένε και τα
τραγούδια του:
Με του Μαγιού τις μυρωδιές τα κόκκινα κεράσια
για δέστε πως χορεύουνε της Κρήτης τα κοράσια
Για δέστε πως χορεύουνε, για δέστε πως πετούνε
χάμω στη γη χορεύουνε στον ουρανό πετούνε
Ο χορός Πεντοζάλης ακολουθεί μετά απο το Σιγανό χορό με τον
οποίον έχει και ίδιο κράτημα (ο Σιγανός είναι η προθέρμανση του Πεντοζάλη), άλλως ο χορευτής στον Πεντοζάλη ξεκινά το χορό από στάση
προσοχής και με το δεξί πόδι και ως εξής:
Πρώτο ζάλο: Ο χορευτής από στάση προσοχής (πρώτον) κάνει
άρση του δεξιού ποδιού, μετά (δεύτερο) με αυτό πατά προς τα πλάγια
δεξιά και μετά (τρίτο) κάνει αναπήδημα σ’ αυτό και ταυτόχρονο κάνει
προβολή του αριστερού ποδιού προς τα δεξιά και πάνω από το δεξί πόδι
κάνοντας σταύρωμα με αυτό.
Δεύτερο ζάλο: Ο χορευτής (πρώτον) φέρει το αριστερό πόδι από
τα δεξιά και πατά με αυτό προς τα αριστερά και μετά (δεύτερο) κάνει σ’
αυτό αναπήδημα και συγχρόνως φέρνει το δεξί του πόδι σε άρση και
μπροστά από το αριστερό κάνοντας σταύρωμα.
Τρίτο ζάλο: Ο χορευτής (πρώτο) με άλμα πατά με το δεξί πόδι
προς τα δεξιά και συγχρόνως λυγίζει το αριστερό (του κάνει κράτημα
να μην πατά) και το φέρει προς τα πίσω του δεξιού και μετά (δεύτερο)
πατεί με το αριστερό πόδι προς τα αριστερά και συγχρόνων κάνει κράτημα (άρση να μην πατά) στο δεξιό.
Στη δυτική Κρήτη αντί αυτού γίνονται δυο πηδηχτά σταυρωτά ψαλίδια, σε δυο χρόνους, ένα πρώτα προς τα δεξιά και μετά ένα προς τα
αριστερά. Δηλαδή με πήδημα πατούμε προς τα δεξιά συγχρόνως και με
τα δυο πόδια βάζοντας μπροστά το αριστερό και πίσω του το δεξί και
μετά πηδούμε και πατούμε τα αριστερά, όμως τώρα βάζουμε μπροστά
το δεξί πόδι και πίσω το αριστερό.
Τέταρτο ζάλο: Ο χορευτής (πρώτο) πατεί με το δεξί πόδι προς τα
δεξιά, μετά (δεύτερο) πατά με το αριστερό μπροστά από το δεξί και
μετά (τρίτο) με το δεξί πατά δίπλα από το αριστερό και μετά (τέταρτο)
πατά με το αριστερό μπροστά από το δεξί, όμως αυτό το κάνει ως γρήγορο διπλό βήμα, καθώς του υποδείχνει ο ρυθμός..
Πέμπτο ζάλο: Ο χορευτής επαναλαμβάνει το προηγούμενο βήμα
λίγο πιο δεξιά (ή πατώντας με το αριστερό πίσω από το δεξί), δηλαδή
(πρώτο) πατά με το δεξί πόδι προς τα δεξιά, μετά (δεύτερο) πατά με το
αριστερό μπροστά από το δεξί και μετά (τρίτο) με το δεξί πατά δίπλα
από το αριστερό και μετά (τέταρτο) πατά με το αριστερό μπροστά από
το δεξί, ώστε να αρχίσει μετά με το δεξί, όμως αυτό το κάνει ως γρήγορο
διπλό βήμα, καθώς του υποδείχνει ο ρυθμός..
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Πολλοί χορευτές αρχίζουν το χορό και με το αριστερό πόδι, δηλαδή κάνοντας ανάποδα τα ζάλα του χορού, κάτι που δεν είναι λάθος,
όμως φέρνει σύγχυση στους άλλους που ξεκινούν με το δεξί και συνεπώς δεν είναι ωραίο, πλην μόνο ως φιγούρα. Τα βήματά του Πεντοζάλη
επαναλαμβάνονται δυο φορές σε κάθε μαντινάδα με τις οποίες χορεύεται ο χορός
αυτός, και των οποίων ο στίχος είναι δεκαπεντασύλλαβος:
«Άλλο χορό δεν (ο)ρέγομαι ωσαν τον Πεντοζάλη = 1ος 15σύλλαβος στίχος
απού τονε χορεύουνε όλοι μικροί μεγάλοι».
= 2ος 15σύλλαβος στίχος
ΕΠΙΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΠΕΝΤΟΖΑΛΗ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ –
ΚΝΩΣΣΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΝΙΩΤΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Οι συγγραφείς και οι περιηγητές επί εποχής τουρκοκρατίας στην
Ελλάδα (1453 – 1821) δε μνημονεύουν κρητικό χορό με τις ονομασίες
«Χανιώτης» και «Πεντοζάλης». Επομένως οι χοροί αυτοί δημιουργήθηκαν μετά από την επανάσταση του 1821 που πήραν τα επάνω τους οι
Έλληνες και δε φοβόντουσαν πλέον τους Τούρκους, καθώς λέει ο Κονδυλάκης.
Ο χορός Πεντοζάλης, που στην αρχή λεγόταν «Πεντοζαλίτης» και
«Πενταζάλης», καθώς και ο χορός «Χανιώτης», καταγράφονται για
πρώτη φορά το 1840 από το Ρεθεμνιώτη Ε. Bybilakis (Βυβιλάκης Εμμανουήλ, 1806-1880) στο «Neugriechisches Leben, verglichen mit
dem Altgriechischen; zur Eriduterung beider»[3], Βερολίνο 1840, σελίδα 43-45) και ο οποίος αναφέρει ότι ο χορός Χανιώτης επινοήθηκε
στα Χανιά και ο Πεντοζαλίτης στο Λασίθι - Κνωσσό, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα λεγόμενα του Μ. Χουρμούζη Βυζάντιου, όπως θα δούμε
πιο κάτω. Συγκεκριμένα ο Βυβιλάκης Εμμανουήλ αναφέρει ότι οι Κρήτες είχαν μόνο τέσσερεις χορούς, τους εξής: « Αποσυρτό Χανιώτικο»,
με εντοπιότητα από την πόλη των Χανίων, τον «Πεντοζαλίτη», η εντοπιότητα του οποίου βρίσκεται στις ανατολικές περιοχές της Κρήτης:
Λασίθι και Κνωσό, τον «Πηδηκτό» ή «Πυρρίχιο» και ένα άλλο που
δεν τον ονομάζει, πρβ:
<<Πεντοζαλίτης (funfschrittiger Tanz) wird ein anderer in, den ostlichen
Provinzen Cretas, in Lasithe und Knossos einheimischer, Tanz genannt. Die Art
dieses Tanzes, welcher nichts anders als die αυτοδαη ορχήματα des Sophocles
Ajax V 693-99) ist, vermag Niemand uns besser zu schildern, als Homer (Σ 590605) in folgender Schilderung es thut, wo er diesen Nationaltanz …..(Ε. Bybilakis
«Neugriechisches Leben, verglichen mit dem Altgriechischen; zur Eriduterung
beider»[3], Βερολίνο 1840, σελίδα 43-45)
Μετάφραση: «Πεντοζαλίτης (ο χορός με τα πέντε βήματα). Πρόκειται για
έναν άλλο χορό η εντοπιότητα του οποίου βρίσκεται στις ανατολικές περιοχές της
Κρήτης, Λασίθι και Κνωσό (in Lasithe und Knossos). Το χορό αυτό, που δεν είναι
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άλλος από τα αυτοδαή ορχήματα του Σοφοκλή” (Σοφοκλ. Αίας 693-701), τα αναφερόμενα στην Ιλιάδα του Ομήρου (Σ 590-605)….. ( Βυβιλάκης, Εμμανουηλ
2005. Ο νεοελληνικός βίος σε σύγκριση με τον αρχαιοελληνικό – Μια αμφίδρομη
ερμηνεία. Ηράκλειο: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. σελ. 97).

Κρητικό χορευτικό συγκρότημα Ετεοκρήτες (Μ. Παπαδάκης)
χορεύοντας Πεντοζάλη
Σημειώνεται ότι ο Νόμος Λασιθίου ιδρύθηκε με τον καλούμενο Οργανικό Νόμο του 1868 και συνεπώς επι εποχής Βυβιλάκη με την ονομασία Λασίθι λεγόταν μόνο η περιοχή που σήμερα λέγεται Επαρχία Λασιθίου ή Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου, όπου βρίσκεται το Δικταίο άντρο.
Πριν από το 1868 το Λασίθι υπαγόταν κατευθείαν στο Ηράκλειο
(Κνωσσό).
Ακολούθως ο χορός Πεντοζάλης ή Πενταζάλης ήταν ένας από
τους ωραίους Κρητικούς χορούς που χόρευαν οι Κρήτες στα διαλλείματα της μάχης στην Κρητική Επανάσταση του 1866, όπως αναφέρεται
στα «Απομνημονεύματα εθελοντού της Κρητικής Επαναστάσεως κατά
τα έτη 1866-67-68 Π. Γρύπου» (Αθήνα 1884) πρβ:
«…ούτω δ’ αφ’ ού εκορέσθημεν ποτού και φαγητού αρχίσαμεν να
άδωμεν και να χορεύωμεν τον Τσάμικον, ενώ και εκ των νέων Κρητικών
τινές συνόδευσαν ημάς διά της Κρητικής των λύρας άδοντες και χορεύοντες τον λεγόμενον Πενταζάλη όπερ είναι ο ωραίος Κρητικός χορός,
μάλιστα δε όταν ο πρωταγωνιστής είναι καλός χορευτής..»
Και λέμε ότι ο χορός Πεντοζάλης δημιουργήθηκε μεταξύ 1821 –
1840 στην ανατολική Κρήτη (περιοχή Κνωσσού – Λασίθι), αφού πριν
από το 1821 δεν αναφέρεται χορός με το όνομα «Πεντοζάλης και από
την άλλη το 1840 αναφέρεται από τον Ρεθεμιώντη Βυβιλάκη Εμμ με το
όνομα «πεντοζαλίτης», όπως είδαμε πιο πριν». Πέρα αυτού το 1842 ο
Μ. Χουρμούζης – Βυζάντιος, κρητικής καταγωγής, στο βιβλίο του
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«Κρητικά» (1842) αναφέρει ότι στην Κρήτη υπήρχαν δυο χοροί, δυο
είδη χορών, ο Σιγανός και ο Πηδηχτός και από αυτούς ο Πηδηχτός, που
λεγόταν και Σούστα, δεν απείχε πολύ από τον αρχαίο Πυρρίχιο και ο
οποίος λεγόταν Τριζάλης, όταν εκτελείται με τρία ζάλα (βήματα) και ένα
αριστερά, και Πεντοζάλης, όταν εκτελείται με πέντε ζάλα προς τα δεξιά
και ένα προς αριστερά, πρβ:
<<Ο χορός των Κρητών είναι συνήθως δυο ειδών, ο Σιγανός και ο Πηδηκτός, ή η Σούστα. Κρατώνται δε άνδρες και γυναίκες ούτω, ο εις με την δεξιάν του κρατεί την αριστεράν του
προς δεξιά τρίτου, και με την αριστεράν του προς δεξιάν, του προς δεξιά προς αριστερά τρίτου, ο
δε πρώτος όστις με την αριστεράν κρατεί πότε την δεξιά του προς αριστερά τρίτου, και πότε τον
δεύτερον από την ζώνην, αφήνει την δεξιά του ελευθέραν δι ης κάμνει διαφόρους χειρονομίας και
εις μεν τον Σιγανόν προχωρούσι δυο βήματα πλαγίως δεξιά, και εν πλαγίως αριστερά, τραγωδών πρώτον εις και έπειτα επαναλαμβάνουν όλοι σχεδόν. Εις δε τον Πηδηκτόν, όστις έχει τριπλήν ταχύτητα από τον Σιγανόν……» (Μ. Χορμούζης – Βυζάντιος, «Κρητικά», 1842).
Σήμερα η Σούστα είναι ξέχωρος χορός, ενώ ο Πηδηχτός χορός
έχει ακόμη πιο πολλές παραλλαγές: Πηδηχτός Μαλεβιζιώτης/ Στειακός
κ.λπ.
ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΝΤΟΖΑΛΗ
Ο Ιωάννης Τσουχλαράκης («Οι χοροί της Κρήτης») από την Κίσαμο Χανίων και ο συντοπίτης του (επίσης από την Κίσσαμο Χανίων)
βιολάτορας Κωνσταντίνος Παπαδάκης ή Ναύτης («Κρητική λύρα, ένας
μύθος» Χανιά, 1989), σχετικά με το χορό Πεντοζάλη, αναφέρουν τα
εξής:
«…ο Δασκαλογιάννης, ζήτησε από τον περίφημο βιολάτορα την
εποχής εκείνης Στέφανο Τριανταφυλλάκη ή Κιώρο από το Γαλουβά
Λουσακιών Κισσάμου να ετοιμάσει έναν «πυρρίχιο» χορό ειδικά γραμμένο για το πέμπτο ζάλο (βήμα), δηλαδή, όπως λέγεται, για την πέμπτη
κατά σειρά ευκαιρία που σύντομα θα παρουσιαζόταν για την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Τούρκους…. έστειλαν στο Γαλουβά (Κισσάμου) τον Παπά Τζιρίτη» προκειμένου να παραδώσει την εντολή του
Δασκαλογιάννη στον βιολάτορα Στ. Τριανταφυλλάκη ή Κιόρο…» ( Κωνσταντίνος Παπαδάκης ή Ναύτης(«Κρητική λύρα, ένας μύθος» Χανιά,
1989)
«… Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, την οποία επίσης κατέγραψε ο Ναύτης στο βιβλίο του, αλλά και τα πολλά ιστορικά στοιχεία
που συμφωνούν με αυτήν, ο χορός (Πεντοζάλης) έλαβε τη σημερινή
μουσικοχορευτική μορφή και ονομασία του στην επαρχία Κισσάμου, την
περίοδο της Επανάστασης του Δασκαλογιάννη στα 1770-71 (ίσως βέβαια μετασχηματίζοντας έναν παλαιότερο πυρρίχιο ή υπορχηματικό
χορό) και αποκτώντας συμβολισμούς στην ονομασία, το βηματισμό και
τη μουσική του. Ονομάστηκε πεντοζάλι, και όχι πεντοζάλης, γιατί συμβολίζει το πέμπτο ζάλο (δηλαδή βήμα), όπως ειπώθηκε η θεωρούμενη
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πέμπτη κατά σειρά ελπίδα των Κρητικών για απελευθέρωση της Κρήτης
από τους Τούρκους και όχι γιατί έχει πέντε βήματα, όπως αβασάνιστα
έχουν πει αρκετοί.
Έχει δέκα βήματα, σε ανάμνηση της 10ης Οκτωβρίου του 1769,
οπότε λήφθηκε η απόφαση των Σφακιανών για την πραγματοποίηση της επανάστασης, και η μουσική του αποτελείται από δώδεκαπάρτες, δηλαδή δώδεκα μουσικές φράσεις (γυρίσματα ή
σκοπούς τις λένε στην Κίσσαμο), προς
τιμήν των δώδεκα πρωτεργατών της εξέγερσης. Αξιοσημείωτο είναι ότι μέχρι
τις αρχές της δεκαετίας του 1960 οι
κάτοικοι των επαρχιών Κισσάμου και
Σελίνου όταν χόρευαν το πεντοζάλι,
στο άκουσμα κάθε σκοπού της μουσικής του χορού, φώναζαν το όνομα του
καπετάνιου που αντιστοιχούσε ο μουσικός σκοπός, τιμώντας έτσι τη μνήμη
του Δασκαλογιάννη των βασικών συΟ Χανιώτης Αντώνης Μαρτσάκης, ένεργατών του και της εξέγερσής των.
νας από τους καλύτερους βιολάτορες,
Να τονισθεί ότι τα ονόματα των πρωαλλά και από τους καλύτερους χορευτεργατών της επανάστασης του Δατές Πεντοζάλη, δε λέει ούτε ότι ο Πεντοσκαλογιάννη διατηρήθηκαν στη λαϊκή
ζάλης λέγεται το» πεντοζάλι» ούτε και
μνήμη μέσω του πεντοζαλιού, δηλαδή
ότι οι Χανιώτες Σφακιανοί βρήκαν το
μέσα από το συνδυασμό δύο αλληλένχορό Πεντοζάλη, αλλά ότι οι Σφακιανοί
δετων μορφών παράδοσης, της ιστοριτον πόλεμο τον κάνουν πεντοζάλη: « Όκής προφορικής και της χορευτικής.
ποιος δεν ξέρει και του πουν το νου του
Αυτό, όμως, που είναι εντυπωσιακό είπια `νει ζάλη πως στα Σφακιά τον πόναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της
λεμο τον κάνουν Πεντοζάλη». Και έτσι
πολυετούς έρευνας που πραγματοποίείναι.
ησα για τους κρητικούς χορούς εντόπισα σε ένα ιστορικό κείμενο του 1877
τα ονόματα των πρωταγωνιστών της επανάστασης του Δασκαλογιάννη,
τα οποία ταυτίζονται απόλυτα (απλώς αναφέρονται με διαφορετική
σειρά) με αυτά που διατηρήθηκαν στο «ιστορικό» διαμόρφωσης και την
τελετουργία του χορού….». (Ιωάννης Τσουχλαράκης «Οι χοροί της
Κρήτης»)
Σαφώς όλα όσα είδαμε πιο πριν να αναφέρουν ο Κωνσταντίνος
Παπαδάκης ή Ναύτης και ο υποστηριχτής συντοπίτης του Ιωάννης
Τσουχλαράκης στα βιβλία τους δεν ευσταθούν. Είναι απλώς παραμύθια,
περιπλεγμένα με κάποια πραγματικά ιστορικά γεγονότα, για να
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φαίνονται όλα ως αληθή, τα οποία είπε καταρχήν ο βιολάτορας Παπαδάκης ή Ναύτης και απλά αυτά τα υποστηρίζει-προβάλλει ο Τσουχλαρακης ως συντοπίτης του. ΤΟΝ Κ. ΤΣΟΥΧΛΑΡΑΚΗ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΟΓΙΑ. ΕΙΝΑΙ
ΑΡΙΣΤΟΣ ΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ. ΜΕ
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ.
Απλά κάνει ένα λάθος. Υποστηρίζει τις απόψεις του συντοπίτη του
Κ. Παπαδάκη ή Ναύτη, σχετικά με τη λύρα και τους Κρητικούς χορούς
Πεντοζάλη, Χανιώτη κ.α., που είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί, πέραν των άλλων:
Α) ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΠΕΝΤΟΖΑΛΙ, ΑΛΛΑ Ο ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ
Σε κανένα από τα επίσημα παλιότερα κείμενα δεν έχουμε δει ο
χορός Πεντοζάλης να αναφέρεται σε ουδέτερο γένος, δηλαδή «το Πεντοζάλι». Πάντα αναφέρεται-γράφεται σε αρσενικό γένος, δηλαδή «ο
χορός Πεντοζάλης ή Πενταζάλης ή Πεντοζαλίτης», όπως και ο χορός
Τριζάλης. Το λένε και οι μαντινάδες του χορού:
«Άλλο χορό δε ρέγομαι, παρά τον Πεντοζάλη
απού τονέ χορεύουνε ούλοι, μικροί μεγάλοι».
«Ο Πεντοζάλης» και όχι «το πεντοζάλι» λέει και ο Χανιώτης Βιολάτοτας, αλλά και ένας από τους καλύτερους χορευτές Πεντοζάλη Αντώνης Μαρτζάκης:
Όποιος δεν ξέρει και του πουν το νου του πια `νει ζάλη
πως στα Σφακιά τον πόλεμο τον κάνουν Πεντοζάλη.
Άλλωστε η λέξη «πεντοζάλης», σύμφωνα με την Ελληνική
Γραμματική, είναι προσδιορισμός επιθετικός της λέξης-ουσιαστικό «ο
χορός», οπότε ο προσδιορισμός αυτός λέγεται σε όμοια πτώση, όμοιο
αριθμό και όμοιο γένος με τη λέξη που ουσιαστικό προσδιορίζει, άρα
το σωστό είναι: ο χορός Πεντοζάλης ή Πεντοζαλίτης (και όχι ο χορός
πεντοζάλι), όπως και χορός Χανιώτης, Σιγανός, Τριζάλης κ.λπ.
Β) ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821. Ο ΧΟΡΟΣ ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΛΑΣΙΘΙ – ΚΝΩΣΟ ΚΑΙ Ο ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΑΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ
1821 - 1840
Οι χοροί Χανιώτης και Πεντοζάλης δεν υπήρχαν πριν από την
επανάσταση του 1821 (δημιουργήθηκαν μετά το 1821 που πήραν τα
επάνω τους οι Έλληνες έναντι των κατακτητών Τούρκων), αφού δεν
υπάρχουν πηγές (παλιότερα μουσικά βιβλία, αναφορές περιηγητών
κ.α.) που να αναφέρουν κάτι τέτοιο.
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Πέραν αυτού ο Μπατζελιός, ένας από τους άντρες του Δασκαλογιάννη, στο «Τραγούδι του Δασκαλογιάννη», που είναι μια τεράστια
ρίμα με πάνω από χίλιους στίχους και όπου εξιστορεί με τρόπο συγκινητικό και ηρωικό όλα τα γεγονότα της Επανάστασης μέχρι τη θυσία
του Κρητικού Μάρτυρα της επανάστασης, δε βρίσκουμε κάτι που να
επιβεβαιώνει αυτά που λέει ο εν λόγω βιολάτορας, δηλαδή ότι ο βιολάτορας Παπαδάκαης ή Ναύτης δημιούργησε κατ’ εντολή του Δασκαλογιάννη χορούς.
Επίσης το έτος 1779, δηλαδή μόλις 8 χρόνια μετά από την Επανάσταση του Δασκαλογιάννη το 1770-1, ο Γάλλος αιγυπτιολόγος, μεταφραστής Κορανίου Savary, Claude-Etienne («Letters on Greece Elliot
& Kay», 1788) είχε επισκεφτεί τα Σφακιά και ο οποίος σχετικά με τους
χορούς των Σφακιανών αναφέρει τα εξής, όπου, όπως βλέπουμε, δεν
αναφέρεται ότι τότε εκεί χορευόταν χορός Πεντοζάλης, αλλά ότι διατηρούσαν ακόμη τον Πυρρίχιο χορό, πρβ:
<< Martial dances at Sfakia, Crete, 1779: The Sphachiots are the only
part of the Cretans who still retain the pyrrhic dance…… «Οι Σφακιώτες είναι το
μόνο μέρος των Κρητικών, οι οποίοι εξακολουθούν να διατηρούν τον Πυρρίχιο
χορό…… . Όταν μαζεύονται με αυτόν τον τρόπο, αρχίζουν τον χορό, το οποίο
αποτελείται από τρία μέτρα. Το πρώτο μέτρο δείχνει το βήμα. Αυτοί τότε κάνουν
άλμα, με το ένα πόδι πάνω στο άλλο, σχεδόν με τον τρόπο των Γερμανών. Οι
κινήσεις του δεύτερου μέτρου είναι υψηλότερες, και μοιάζουν με τους χορούς των
χαμηλών Βρετανών. Στο τρίτο μέτρο, κάνουν άλμα προς τα πίσω, πρώτα στο ένα
πόδι, και στη συνέχεια, από την άλλη, με μεγάλη ευελιξία. Οι άλλοι χορευτές εκτελούν την ίδια στιγμή τα ίδια βήματα….. ». (Claude-Etienne Savary: Letters on
Greece Elliot & Kay, 1788. "Letters" p. 140
Και ενώ δεν υπάρχει καμία μαρτυρία που να αποδεικνύεται ότι
ο χορός Πεντοζάλης δημιουργήθηκε στα Χανιά - Σφακιά επι Δασκαλογιάννη ή ότι ο χορός αυτός υπήρχε πριν από το 1821, από την άλλη
υπάρχουν πολλές μαρτυρίες και μάλιστα από τη δυτική Κρήτη που λένε
ότι ο χορός Χανιώτης επινοήθηκε στα Χανιά και ο Πεντοζάλης στο Λασίθι
– Κνωσό , όπου βρίσκεται το Δικταίο άντρο, λίγο πριν από το 1840,
όπως είδαμε πιο πριν να μας λένε ο Μ. Χορμούζης – Βυζάντιος ( «Κρητικά», 1842) και ο Ε. Bybilakis («Neugriechisches Leben, verglichen mit
dem Altgriechischen; zur Eriduterung beider»[3], Βερολίνο 1840, σελίδα 43-45)
Γ) Ο ΧΟΡΟΣ ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΝΤΕ ΒΗΜΑΤΑ,
ΑΛΛΆ 5 ΖΑΛΑ.
Ο χορός Πεντοζάλης πράγματι δεν έχει πέντε βήματα, αλλά περισσότερα, όμως o πεντοζάλης λέγεται έτσι όχι για τα βήματά του, αλλά
γιατί απλούστατα εκτελείται με 5 ζάλα = 5 σάλτους. Ζάλο (πληθυντικός
«τα ζάλα») στην αρχαία Κρήτη σημαίνει κανονικά όχι το πεζό απλό
βήμα, αλλά αυτό με πήδημα, ο σάλτος = το εναέριο πήδημα:
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«και μ' ένα πήδημα ως αϊτός εστάθηκε στο ζάλο και βάνει
χέρα στο σπαθί κι ανίμενε τον άλλο…. (Ερωτόκριτος Β 1050)
Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία, Λόγος Β) λέει
ότι οι Ρωμαίοι πήραν το χορό από τους Κρήτες και μεθερμήνευσαν στη
γλώσσα τους τη σύντομη κίνηση, τα χοροπηδήματα των Κουρητών με
τις λέξεις τους: salire, saltus…. Η ρωμαϊκή λέξη Salii = Κουρήτες, salire/
saltio = χορεύω, saltator = χορευτής κ.λπ..
Η λέξη «ζάλο» είναι ρίζα (σ)αλ-, απ΄όπου και: σάλος ή ζάλος,
(σ)αλεύω (= κινούμαι, σκιρτώ) > λατινικά salire = χορεύω, saltus >
σάλτος κ.α. Ζάλη λέγεται η ασθένεια που προκαλούν οι σαλτοι, εναέρια
άλματα, τα ζάλα
Δ) ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΟΡΕΥΤΕΣ -ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ
Οι χοροί κατ’ αρχή είναι ρυθμικές κινήσεις, άρα τον πρώτο λόγο
στη δημιουργίας τους τον έχουν οι χορευτές, ο λόγος που η ελληνική
μυθολογία αποδίδει την επινόησή τους στους στρατιώτες φύλακες (Κουρήτες) του Δία. Πιο απλά τους χορούς δημιουργούν οι χορευτές – χορογράφοι σε συνεργασία με τους μουσικούς, παραλλάσσοντας τους παλιούς χορούς -σκοπούς και κάτι όπως γίνεται με τα δημοτικά τραγούδια.
Ο λόγος που υπάρχουν πολλές τοπικές παραλλαγές του αυτού χορού
(π.χ. Πηδηκτός Μαλεβιζιώτης, Πηδηκτός Στειακός κ.α.) και από την
άλλη δεν υπάρχει χορός που να ονομάζεται με το όνομα κάποιου ανθρώπου, αλλά ονομάζονται είτε από τον τόπο που χορεύονται ειτε από
τον τρόπο και τα χαρακτηριστικά του: Πεντοζάλης, Τριζάλης κ.α. Συρτός Χανιώτης, Σιγανός Στειακός κ.α.
Μα, αν ο χορός Πεντοζάλης ήταν δημιούργημα του βιολάτορα
Κ. Τριανταφυλλάκη ή Κιόρο/Κιώρο και κατόπιν εντολής του Δασκαλογιάννη, που του πρόσθεσε το 5ο ζάλο κ.λπ., αφενός θα υπήρχε και
κρητικός χορός με τέσσερα ζάλα, «τετραζάλης», όμως τέτοιος χορός
δεν υπάρχει, πλην μόνο ο «τριζάλης» και αφετέρου ο χορός Πεντοζάλης θα λεγόταν «χορός Τριανταφυλλάκη».
Ε) Ο παπάς Τζιρίτης (Ευάρεστος Ταμιωλάκης), φημισμένος δρομέας και μαραθωνοδρόμος, δεν ήταν Χανιώτης, αλλά Λασιθιώτης, που
εφημέρευε και στο χωριό Κασάνους Ηρακλείου και φυσικά δεν έζησε
επί Δασκαλογιάννη, αλλά πολύ αργότερα, το 1852 – 1937,
ΣΤ) Η Κρήτη επί εποχής Δασκαλογιάννη, ως γνωστόν, ήταν υπό
την κατοχή των Τούρκων και ο Δασκαλογιάννης ήταν Αρχηγός της εξέγερσης των Σφακιανών που έγινε το 1770-1771, ο λόγος που μετά
γδάρθηκε από τους Τούρκους, άρα το να λέμε ότι ο Δσκαλογιάννης
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έφερε τότε βιολάτορα να κάνει χορό στους εξεγερμένους είναι σα να
τον υποτιμούμαι.
(Περισσότερα βλέπε στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ»).
6) Ο ΤΡΙΖΑΛΗΣ ΠΗΔΗΚΤΟΣ
Ο Τριζάλης είναι ένα ξεχασμένος κυκλικός χορός, που, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, είναι παραλλαγή του Πηδηχτού και ο οποίος εκτελείται με τρία ζάλα (= κρητικά τα βήματα) και που σήμερα
είναι ένας από τους χορούς εκείνους που τείνουν να εμφανιστούν. Λέγεται ότι οι Ρεθεμνιώτες ονομάζουν το χορό αυτό και "Κουρουθιανό",
επειδή θεωρούν ότι ο χορός αυτός πρωτοχορεύτηκε στο χωριό Κουρούτες της Αμπαδιάς της επαρχίας Αμαρίου Νομού Ρεθύμνης: «Τριζάλης ο Κουρουθιανός, ρίζα του Ψηλορείτη, πολύ πανέμορφος χορός και
άγνωστος στην Κρήτη». Ωστόσο ο Τριζάλης ο Κουρουθιανός είναι παραλλαγή του Τριζάλη Πηδηχτού, αφού το 1842 ο Μ. Χουρμούζης-Βυζάντιος στο βιβλίο του «Κρητικά» (1842) αναφέρει ότι ο Τριζάλης και ο
Πεντοζάλης είναι παραλλαγές του Πηδηχτού χορού στην Κρήτη, οι οποίοι χορεύονταν τότε ως εξής: <<. Εις δε τον πηδηκτόν, όστις έχει
τριπλήν ταχύτητα από τον Σιγανόν, πότε κάμνουν τρία βήματα δεξιά και
ένα αριστερά (πλαγίως) και τότε λέγεται τριζάλης και πότε πέντε δεξιά
και εν αριστερά και λέγεται Πεντοζάλης, αλλά κάθε επαρχίας ο χορός
διαφερει κατά τι» («Κρητικά» Μ. Χορμούζης – Βυζάντιος, 1842).
7) Ο ΑΝΩΓΕΙΑΝΟΣ ΠΗΔΗΚΤΟΣ
Ο Ανωγειανός ή Μυλοποταμίτικος Πηδηχτός είναι ένας νέος τοπικός, ανδρικός και τοξωτός χορός, που, όπως υποδηλώνει και η ονομασία
του, είναι τοπική παραλλαγή του Πηδηκτού χορού στην περιοχή των
Ανωγείων - Μυλοπόταμος στο Ρέθυμνο Κρήτης. Η λαβή του δεν είναι
ούτε όπως του Μαλεβιζιώτη ούτε και όπως του Πεντοζάλη, αλλά από τις
παλάμες και σταυρωτά μπροστά. Είναι χορός παρόμοιος με το Λασιθιώτικο Πρινιώτη. Και οι δυο χοροί έχουν ίδια λαβή των χεριών, παρόμοια
βασικά βήματα και ίδιο περίπου ρυθμό της συνοδευτικής μουσικής. Ειδικά ο Ανωγειανός είναι χορός βασικά όχι για γέρους, αλλά για νέους
άνδρες Τα βήματα του χορού είναι δώδεκα (12) , έξι μπροστά, έξι πίσω,
συν 3 κινήσεις άρσεις των ποδιών με αναπήδημα = 15 κινήσεις-χρόνους.
Τα πηδήματα γίνονται πιο δυνατά και πιο θορυβώδη απ΄ό,τι στους
άλλους πηδηχτούς. Προκειμένου ο πρώτος χορευτής (ο κορυφαίος του
χορού) να κάνει δεξιοτεχνίες (τσαλίμια, φιγούρες) λύνει το σταυρωτό
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πιάσιμο και πιάνεται με το δευτερο από τις παλάμες όπως γίνεται και
στον Πεντοζάλη.
Οι συγγραφείς και οι περιηγητές επί εποχής τουρκοκρατίας στην
Ελλάδα (1453 – 1821) δε μνημονεύουν χορό με την ονομασία ή τον
χαρακτηρισμό «Ανωγειανός». Παλαιότερη γνωστή αναφορά για χορό
«Ανωγείων» είναι του «-[Χατζηδάκις 1910;, 37] Κρήτη: Εις την επαρχίαν Μεραμβέλλου ο χορός Σιγανός καλείται Αγκαλιαστός διότι οι χορευταί πλέκουν τας χείρας όπως γίνεται εις τση Ορτσες των Ανωγείων,
με την διαφοράν ότι η πλοκή των χειρών διέρχεται διά των ώμων και
του αυχένος των εχόντων περιττόν αριθμόν χορευτών».

Εφηβικό χορευτικό ασυγκρότητα «Ετεοκρήτες» χορεύοντας Ανωγειανό πηδηχτό
8) Ο ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΟΣ ΠΗΔΗΚΤΟΣ
Ο Λασιθιώτικος (Στειακός – Γεραπετρίτικος) Πηδηχτός χορός είναι κυκλικός, μεικτός, τοπικός χορός, που, όπως υποδηλώνει το όνομά
του, είναι παραλλαγή του Πηδηχτού που υπήρχε από παλιά στην Κρήτη
και κατά τον τρόπο που χορεύεται στην περιοχή του Νομού Λασιθίου.
Η Λασιθιώτικη εφημερίδα «ΑΝΑΤΟΛΗ», σχετικά με τον Λασιθιώτικο Πηδηχτό, έχει γράψει τα εξής: «Ένας ιδιαίτερος Κρητικός χορός
είναι ο Λασιθιώτικος Πηδηχτός με καταγωγή, όπως και οι υπόλοιποι πηδηχτοί χοροί της Κρήτης, από τον αρχαίο Πυρρίχιο. Χορεύεται από άντρες και γυναίκες πιασμένους από τις παλάμες στο ύψος των ώμων.
Στο Λασιθιώτικο απεικονίζεται όλη η σεμνότητα των ανθρώπων της Ανατολικής Κρήτης. Ο Λασιθιώτικος έχει πολλά κοινά με το Μαλεβιζιώτη
στη λαβή των χεριών, στον τυπικό βηματισμό, στη συνοδευτική μουσική. Στη Σητεία τον λένε «Στειακό» , στην Ιεράπετρα «Γεραπετρίτικο»
και στο Χαμέζι Σητείας θα τον ακούσουμε «Χαμεζανό» με μικρές παραλλαγές στα βήματα και στη συνοδευτική μουσική, μας βεβαιώνει ο
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(Λασιθιώτης χοροδιδάσκαλος) Θανάσης Ταμιωλάκης. Ο Λασιθιώτικος
θεωρείται ο πιο αντιπροσωπευτικός χορός της ανατολικής Κρήτης. Ξεκινά με αργή ρυθμική μουσική και προοδευτικά γίνεται γρήγορος, αλλά
πάντα συγκρατημένος χωρίς ποτέ να ξεπερνά τα όρια και να καταλήγει
διονυσιακός (Λεωνίδας Κλώντζας, εφημερίδα «ΑΝΑΤΟΛΗ», 7-4-2016).
Σύμφωνα με το Λάσιθιώτη χοροδιδάσκαλο Αθανάσιο Εμμ Ταμιωλάκη, ο Λασιθιώτικος Πηδηχτός έχει 14 βήματα (7 μπρος, 7 πίσω)
Εμπρός βήματα: Βήμα με Δ. πόδι προς τη φορά κατεύθυνσης του
κύκλου. Με ελαφρά αναπήδηση, με ελαφρά αναπήδηση – άρση, έρχεται
εμπρός το αριστερό πόδι και βήμα με Δ. Ακολουθούν τρία βήματα (Α-ΔΑ) και σηκώνω με ελαφρά αναπήδηση Δ.
Πίσω βήματα: Βήμα με Δ πόδι πίσω και ελαφρά αναπήδηση, άρση
αριστερού και πάτημα Α, βήμα Δ και Α-Δ-Α και με ελαφρά αναπήδηση
σηκώνω Δ.
Μέτρημα και για τα εμπρός και για τα πίσω βήματα μετρούμε πάτημα-αναπήδηση-τρία: 1-2-3α-3β.
Η λαβή στο Λασιθιώτικο χορό γίνεται
από τις παλάμες στο ύψος των ώμων και με
λυγισμένους τους αγκώνες. Χορεύεται με
παραλλαγές σε όλες τις
επαρχίες του Νομού Λασιθίου: Στειακός, ΓεραΒΗΜΑΤΑ ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΟΥ ΠΗΔΗΚΤΟΥ
πετρίτικος ή Λασιθιώτικος
Οι συγγραφείς και οι περιηγητές επι εποχής Τουρκοκρατίας στην
Ελλάδα (1453 – 1821) δε μνημονεύουν στην Κρήτη χορό με την ονομασία ή τον χαρακτηρισμό Λασιθιώτης ή Στειακός ή Γεραπετρίτικος,
παρά μόνο την Πυρρίχη ή Πηδηκτό και το συρτό Κανδιώτη ή Κρητικό.
Συνεπώς ο χορός αυτός δημιουργήθηκε μετά το 1821 ή τότε κάποιες
από τις παραλλαγές της Πυρρίχης άρχισαν να ονομάζονται Γεραπετρίτικος και Στειακός χορός και σήμερα ονομάζεται Λασιθιώτης Πηδηχτός.
Άλλωστε αυτό υποδηλώνει και ο χαρακτηρισμός του «Λασιθιώτικος/Στειακός/Γεραπετρίτικος Πηδηχτός»,
Το 1881, εποχή τουρκοκρατίας ακόμη στην Κρήτη, ο πρώτος
Διευθυντής του Μουσείου Ηρακλείου και πρώτος Έφορος Αρχαιοτήτων
Κρήτης επι Κρητικής Πολιτείας Ιωσήφ Χατζιδάκης στο βιβλίο του «Περιήγησις εις Κρήτην» (1881) αναφέρει ότι οι Κρητικοί χοροί εχουν πατρίδα το Λασίθι, το ευρισκόμενο εκεί Δικταίο άντρο , πρβ: «Ο Βελών
(σ.σ. Pierre Belon = Γάλλος φυσιοδίφης) περιηγηθείς την Κρήτη εν έτει
1550, είδε τους Σφακιώτας φέροντας έτι τόξα, φαρέτρας και βέλη. Νυν
φέρουσι ταύτα μόνον εν εορταίς, ότε ένοπλοι και περιβεβλημένοι την

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ο ΧΟΡΟΣ ( ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ, ΚΛΠ)

142

παλαιάν ενδυμασία των χορεύουσι την Πυρρίχη, ως περιγράφουσι οι
παλαιοί τον πολεμικόν χορόν. Τον χορόν τούτον χορεύουσι μέχρι σήμερον ένοπλοι πανταχού της Κρήτης, καλούντες αυτόν πηδηκτόν ή σούσταν, εν Ηρακλείω δε μαλεβυζιώτικον, διότι εν Μαλεβυζίω ιδίως εν
των ανατολικών επαρχιών χορεύουσιν αυτόν κανονικώτατα. Ανάγεται
δε η αρχή του εις τους μυθικούς χρόνους. Κατά την μυθολογίαν ότε η
Ρέα έτικτεν εντός σπηλαίου επι της Δίκτης τον Δία οι Κουρήτες εχόρευον
περί το σπήλαιον κρούοντες τα όπλα των , ίνα δια θορύβου τούτου αποκρύψωσι τας κραυγάς της τεκτούσης, και κατόπιν τους κλαυθμυρισμούς του βρέφους από του Κρόνου όστις είχε την συνήθεια να κατατρώγη τα τέκνα του, και ούτως εσώθη ο Ζευς. (Ιωσήφ Χατζιδάκης «Περιήγησις εις Κρήτη», 1881, σελίδα 78,79).
9) Ο ΠΡΙΝΙΑΝΟΣ Ή ΠΡΙΝΙΩΤΗΣ
Ο Πρινιανός ή Πρινιώτης είναι κυκλικός, εύθυμος, τοπικός και μεικτός χορός που σήμερα τείνει να εξαφανιστεί, όμως παλιά χορεύονταν
σε πολλές περιοχές της ανατολικής Κρήτης και κυρίως σ’ αυτές γύρω
από το όρος Δίκτη, που ως γνωστόν βρίσκεται στα σύνορα Ηρακλείου Λασιθίου: Νεάπολη, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Βιάννο, Κρούστα, Μεσελέρους, Οροπέδιο Λασιθίου κ.λπ..
Άλλο χορό δε ρέγομαι ωσά ντον Πρινιανό μου
απού τονε χορεύουνε και μενα στο χωριό μου.
Άλλο χορό δε ρέγομαι σαν το Πρινιώ-Πρινιώτη
απού τονε χορεύουνε όσοι χουνε νεότη”
Ήλιωσα τα παπούτσια μου στου Πρινιανού τα ζάλα
μα ο παπουτσής είναι κοντά και θα μου κάμει άλλα”
Ο Πρινιακός χορός παλιότερα ήταν πολύ διαδεδομένος και σήμερα
τείνει να εξαφανιστεί. Ο Χατζηδάκις το 1910 αναφέρει: « Ο Καστρινός
και ο Πρινιανός χορεύονται εις τους Νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Ο
Πρινιανός και το Μικρό-Μικράκι είναι χοροί της αυτής ρυθμικής μορφής,
διαφέροντες κατά την κίνησιν των ποδών. Ο Πρινιανός χορεύεται εις το
Ηράκλειον, ενώ το Μικρό-Μικράκι εις τον Αποκόρωνα και εις τας τριγύρω επαρχίας. Οι βηματισμοί του σύγκεινται από εξ κινήσεις, γενομένας εις εξ χρόνους. Ο Πρινιανός είναι χορός Πηδηκτός καθ' ον ψάλλονται κωμικά δίστιχα και χορεύεται κατά τας αποκρέω. Ομοίαν κίνησιν με
τον Πρινιανόν έχει και το Μικρό Μικράκι με τινας διαφοράς εις τα τελευταία βήματα. Τον Πρινιανόν εις τινας επαρχίας του νομού Ηρακλείου
καλούσι Πεντοζάλην, εις ον προφανώς αναφέρεται και το αναφερόμενον ανωτέρω σχετικόν δίστιχον».
Ο Ιωάννης Κονδυλάκης στο διήγημά του «Το βοσκόπουλο του
Ψηλορείτη’» (1884 ) περιγράφει χαρακτηριστικά ως εξης μια σκηνή του
Πρινιανού:
<< - Πρινιανό θέλετε για Πεντοζάλη ; ηρώτησεν ο ποιμήν χορδίζων την λύραν του.
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- Πρινιανό, Παυλάκη μου, μα να σε 'δώ.. τση καλλίτεραίς σου δοξαριαίς ν’ ακούσωμε.
Ο ποιμήν άρχεται κρούων τον Πρινιανόν χορόν, αι δε νεάνιδες
κουφότεραι πτηνών, ορχούνται επί της παχείας χλόης. Ο Παύλος μένει
έκθαμβος βλέπων την ευρυθμίαν και την χάριν των κινήσεων αυτών,
θα έλεγε τις ότι οι πόδες των δεν ήγγιζον επί της γης, επέτων ως λευκαί
χρυσαλίδες επί της ανθηράς χλόης. Μ’ όλον ότι δε η προσοχή του ποιμένος απερροφήθη υπό του χαριεστάτου τούτου θεάματος η λύρα εγαύγιζε κατά την κρητικήν έκφρασιν, υπό το δοξάρι του.
- Μαλεβυζώτικο!.. φωνάζει μετ' ολίγον η πρώτη των Νηρηίδων
προς τον ποιμένα, αυτός δ’ υπακούων παίζει τον χαριέστερον των κρητικών χορών, τον Μαλεβυζώτικον.
Και ήδη άδουσι περιπαθέστατα ορχούμεναι αι αφρογενείς Νηρηίδες και η λιγυρά φωνή των κινεί εις άμιλλαν τας αηδόνας και ούτω εντός
ολίγου πληρούται η κοιλάς θεσπεσίας συμφωνίας.Ο νεανίας καταμαγευθείς μένει εκστατικός και η χειρ του κινεί μηχανικώς το τόξον της λύρας.
( Ιωάννη Κονδυλάκης: Διηγήματα. Το βοσκόπουλο του Ψηλορείτη. Αθήναι, 1884.)
Οι συγγραφείς και οι περιηγητές επί εποχής Τουρκοκρατίας στην Ελλάδα (1453 –
1821) δε μνημονεύουν στην Κρήτη χορό με
την ονομασία ή το χαρακτηρισμό Πρινιώτης ή
Πρινιανός κ.λπ. παρά μόνο τους χορούς Πυρρίχη ή Πηδηχτό και το συρτό Κανδιώτη ή
Κρητικό. Συνεπώς ο Πρινιανός χορός δημιουργήθηκε μετά το 1821 και είναι παραλλαγή της αρχαίας Πυρρίχης, αφού και ο Πρινιανός είναι πηδηχτός χορός.
Σημειωτέον ότι οι ονομασίες «πυρίχη»
και «πρινιανός» είναι της αυτής ετυμολογίας,
από το πυρ, πρβ: Πυρρίχη = πυρ(+ έχω) και
π(υ)ρινιανός > Πρινιανός, άρα, δε χωρά αμφιβολία, ο πρινιανός χορός και η αρχαία πυρρίχη είναι το αυτό. Ειδικότερα, αφού αρχικά
υπήρχε η Πυρρίχη και αφού ο χορός «Πρινιανός» είναι παραλλαγή της Πυρρίχης ή άλλως
Πηδηχτο χορού, άρα η ετυμολογία της ονομασίας του χορού «Πρινιανός» είναι από το
Ο Λασιθιώτης χοροδιπυρ, δηλαδή πυρ > π(υ)ρινιανός = ο πύρινος
δάσκαλος Αθ.
Ταή πυρρίχιος. Άλλωστε από εκεί προέρχεται
μιωλάκης
και η ονομασία Πρίνα. Η ονομασία «πρίνα ή
πρινιάς» σημαίνει το μέρος που έχει π(υ)ρίνες
– πρίνες ή π(υ)ρίνους – πρίνους ή άλλως π(ο)υρνάρια. Πρίνα = το
μέρος όπου χορεύεται ο π(υ)ριανός - Πρινιανός χορός ή άλλως
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πυρρίχιος. Από το πυρ και η ονομασία π(ο)υρνάρι > πουρ(ί)νος > φούρνος. Σημειωτέον ότι και η λέξη πρωί είναι από το πυρ > πουρνό >
προυνό > πρωϊνό = όταν διαφωτίζει, πυρώνει..
Στην ανατολική Κρήτη υπάρχουν το χωριό η Πρίνα στον κόλπο
Μεραμβέλου ( Δικταίο όρμο κατά τα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου), το βουνό Πρινιάς στη Δίκτη (περιοχή Βιάννου) κ.α. το χωριό Πρινιάς στο Μονοφάτσι Ηρακλείου κ.α., ενώ στη δυτική Κρήτη υπάρχουν
οι Πρινές (Μυλοποτάμου) και οι Πρινές (Ρεθύμνης). Επομένως ο χορός
Πρινιανός, αν έχει σχέση με τοπωνύμιο, επινοήθηκε στην ανατολική
Κρήτη, στην Πρίνα ή Πρινιά > Πρινιανός, γιατί , αν είχε επινοηθεί στη
δυτική Κρήτη, θα λεγόταν Πρινές > Πρινιενός και όχι Πρινιανός. Δίπλα
από το χωριό Πρίνα του Λασιθίου βρίσκεται/βρισκόταν η αρχαία πόλη
Λατώ απ’ όπου καταγόταν η θεά Λατώ ή ιωνικά Λητώ, η μάνα του Κρητικού Απόλλωνα που βρήκε τη μουσική και την κιθάρα στην Κρήτη (Διόδωρος 5.74-77), Λίγο πιο πέρα από την Πρίνα, στην επαρχία Ιεράπετρας , βρίσκεται η Ιεράπυτνα > Ιεράπετρα - Γεραπετρος, την οποία έκτισε ο Κουρήτης Κύρβας ( Στράβων 10.ΙΙΙ,19 C 472), ένας από τους
Κουρήτες, δηλαδή αυτούς που πρώτοι βρήκαν και έδειξαν το χορό και
συνάμα ανέτρεφαν το Δία στο όρος Δίκτη, στο Δικταίο άντρο.
Σύμφωνα με το Λάσιθιώτη χοροδιδάσκαλο Αθανάσιο Ταμιωλάκη,
ο Πρινιανός έχει 13 βήματα (6 εμπρός 7 πίσω), με 14 βήματα χορεύεται
μόνο στο Οροπέδιο Λασιθίου, Στο Μεραμπέλο η λαβή των χεριών είναι
απο τους ώμους και στην περιοχή Ιεραπέτρας με τα χέρια χιαστί μπροστα και η λαβή (το πιάσιμο των χορευτών) γίνεται από τις παλάμες,
όπως και στον Ανωγειανό Πηδηκτό.
Εμπρός βήματα: Με Δ πόδι βήμα εμπρός, ελαφρά αναπήδηση και
βήμα με Α. Δ άρση και αναπήδηση Α και Δ εμπρός με ελαφρύ κάθισμα
και λύγισμα γονάτων.
Πίσω βήματα: Δ πίσω και με αναπήδηση, βήμα με Α πίσω, Δ και
Α-Δ-Α και σηκώνω με ελαφρά αναπήδηση Δ.
Ρυθμός: 1,2-1,2-1,2 μπροστά και πίσω, 1,2-1,2,3-1,2. Μέτρημα:
Πάτημα-αναπήδηση, πάτημα-πήδημα, βήμα εμπρός/ πάτημα – αναπήδηση 3 -1,2,3α, 3β.
Μερικοί λένε πως
ο χορός Πρινιανός λέγεται και «Μπριμνιανός» και συνεπώς η ονομασία του ίσως να
προέρχεται από μια έντονη και χαρακτηριστική κίνηση, που γίνεΒΗΜΑΤΑ ΠΡΙΑΝΙΑΝΟΥ ΧΟΡΟΥ
ται προς τα εμπρός, η
οποία αποδίδεται εννοιολογικά από το αρχαίο ρήμα πρηνίζω και το ουσιαστικό πρηνής. Κατ’
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άλλους ο χορός Πρινιώτης λέγεται και Μπριμνιανός ή Μπρα(ι)μνιανός ή
Μπρυμ(ν)ιανός και συνεπώς είναι παραφθορές της αρχαιοελληνικής λέξης «Πρύλις», που ήταν αρχαίος κρητικός, πολεμικός χορός. Ωστόσο
όλα αυτά δεν ευσταθούν, γιατί:
Α) Ο Ιωάννης Κονδυλάκης το 1884, που είναι μια αρκετά παλιότερη και συνάμα σοβαρή πηγή αναφέρει, όπως είδαμε πιο πριν, ότι ο
εν λόγω χορός παλιότερα λεγόταν Πρινιανός και όχι «Μπραμ(ν)ιανός ή
Μπρυμνιανός κ.λπ.. και απλά οι ονομασίες Πρινιώτης ή (Μ)πρινιανός
κ.λπ. είναι νεώτερες παραφθορές της ονομασίας «Πρινιανός»
Επιστολικό δελτάριο του
1898, επι Κρητικής Πολιτείας και με επανέκδοση το 1940 με Στειακό
χορευτικό συγκρότημα
που χορεύει Λασιθιώτικο (Στειακό) πηδηκτό
Οι χορεύτριες φορούν
κούδα , ποδιά, Κρητικό
μαχαίρι στη μέση κ.λπ. (
koutes
nos
cartes
postales sont garanties
d´epoque, éditées entre
1898 et 1940 )
Β) Η ονομασία «Πρινιανός» δεν έχει καμιά σχέση με τις λέξεις
«πρηνίζω, πρηνής», γιατί οι λέξεις αυτές γράφονται με η (από τα: πρανής, απρανής, ιωνικά πρηνής κ.λπ.) και όχι με ι που γράφεται η ονομασία «Πρινιανός». Ομοίως η ονομασία «Πρινιανός» δεν έχει καμιά σχέση
με τη λέξη «πρύλις» ή τον αρχαίο χορό «Πρύλις», αφού η «Πρύλις»
περιέχει στο θέμα του το σύμφωνο λ κ.λπ. και συνάμα η πρύλις δεν
ήταν αρχαίος Κρητικός χορός ή σωστότερα δεν υπήρξε καν ως χορός.
Υπενθυμίζεται ότι «πρυλέες» στον Όμηρο (Ιλιάδα Λ 11) ονομάζονται οι
ομάδες πεζών σε σχεση προς τους ιππείς και επίσης ότι επειδή ο υμνογράφος Καλλίμαχος ο Κυρηναίος (310 - 240 π.Χ.) , καθώς λέει ο
ίδιος στον ύμνο που «Εις Δία», έμαθε ότι οι Κρήτες λέγανε το μύθο ότι
ο Δίας πέθανε και τον θάψανε στην Κρήτη (μάλιστα ο Πορφύριος στο
‘‘Βίος Πυθαγόρου’’ αναφέρει ότι τον εν λόγω τάφο επισκέφτηκε και ο
περίφημος Πυθαγόρας ο Σάμιος), θύμωσε, γιατί δεν του άρεσε που οι
Κρήτες τον κάνανε θνητό και προ αυτού έγραψε τον ύμνο «Εις Δία»,
στον οποίο αποκαλεί ψεύτες τους Κρήτες και παράλληλα παραλλάσσει
το μύθο του Δία μεταφέροντας τη γέννηση και ανατροφή του Δία από
το όρος Δίκτη των Ιδαίων ορέων της Κρήτης στο όρος Λύκαιον της Αρκαδίας και τονίζοντας ότι ο Δίας δεν πέθανε, διότι είναι αιώνιος. Μάλιστα
στην παραποίηση του μύθου που κάνει, η νήσος Κρήτη γίνεται περιοχή

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ο ΧΟΡΟΣ ( ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ, ΚΛΠ)

146

«Κρητέα» στην Αρκαδία, η αρχαία πόλη Λύκτος (= η πόλη στην περιοχή
της οποίας βρισκόταν η Δίκτη, όπου γεννήθηκε ο Δίας, σύμφωνα με τον
Ησίοδο) γίνεται το Λύκαιον όρος στην Αρκαδία, η πόλη το Πράσον ή η
Πραισός (= η πόλη όπου υπήρχε το Δικταίο ιερό, σύμφωνα με το Στράβωνα) γίνεται η περιοχή «Παρράσιον» στην Αρκαδία, οι Δικταίοι Κουρήτες γίνονται Δικταίαι Μελίαι , ο ενόπλιος χορός των Κουρητών «πυρρρίχη» γίνεται «πρύλις» κ.λπ., ώστε να βλάψει «τουριστικά» τους Κρήτες, όπως θα λέγαμε σήμερα.
10) Η ΓΙΤΣΙΚΙΑ ‘Η ΡΟΥΜΑΘΙΑΝΗ ΣΟΥΣΤΑ
Η Γιτσικιά Σούστα είναι κυκλικός και τοπικός χορός, που, όπως
υποδηλώνει και το όνομά του, είναι κωμικός χορός και παραλλαγή της
Σούστας. Ονομάζεται και Ρουμαθιανή Σούστα, επειδή εκεί, στα Ρούματα,
που βρίσκονται στην περιοχή επαρχίας Κισάμου Χανίων, διασώζεται ακόμη. Δεν είναι αντικριστός και ζευγαρωτός χορός, όπως συμβαίνει στο
γνωστό Παγκρήτιο χορό Σούστα, αλλά είδος κυκλικού Πηδηχτού χορού
που χορεύεται με βήματα κάπως όπως αυτά της Σούστας. Σημειωτέον
ότι παλιότερα, όπως μας πληροφορούν ο Μ. Χουρμούζης – Βυζάντιος
στα «Κρητικά» (1842), ο Μ. Βεναρδος στο «Ακριβής περιγραφή της
Κρήτης (1835) κ.α. με την ονομασία Σούστα έλεγαν τον Πηδηκτό χορό
οι των δυτικότερων επαρχιών (δηλαδή η Κίσσαμος, ο Αποκόρωνας
κ.α.), άρα η Γιτσικιά Σούστα είναι πιο αρχαίος και πιο αυθεντικός χορός
απ΄ό,τι η γνωστή Σούστα, καταγωγή κατευθείαν από την Πυρρίχη.
Η λαβή των χορευτών στη Γιτσικιά Σούστα γίνεται όπως στον
Πηδηχτό χορό, δηλαδή από τις παλάμες με τους αγκώνες λυγισμένους
και τα βήματα του χορού γίνονται με πολλές παραλλαγές «αλλά σούστας». Σήμερα χορεύεται σε σοβαρό ύφος, όμως ξεκίνησε ως κωμικός
χορός, όπως φανερώνει ο χαρακτηρισμός του «γιτσικιά σούστα». Δηλαδή χορός ‘αλλά κατσίκας, με βήματα που θυμίζουν αυτά που κάνουν
οι γίδες (= οι αίγες, οι άγριες κατσίκες), όταν χοροπηδούν, λόγω ερωτισμού ή όταν νευριάσουν κ.λπ.. Περίφημη Κρητική αίγα > γίδα ή αρχαία ελληνικά αίγαγρος ήταν η Αμάλθεια, η τροφός του Δία στο Δικταίο
άντρο, την οποία ειχαν φέρει εκεί η Ίδη και η Αδράστεια, οι κόρες του
Κουρήτη Μελισσέα: «Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα παραγίνεται μεν εις
Κρήτη, οπηνίκα τον Δία εγκυμονούσα ετύγχανε, γεννά δε εν τω άντρω
της Δίκτης Δία και τούτον μεν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε και ταις
Μελισσέως παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα
έτρεφον τω της Αμαλθείας γάλακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω
το βρέφος φυλάσσοντες τοις δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη
της του παιδός φωνής ο Κρόνος ακούσῃ.Ρέα δε λίθον σπαργανώσασα
δέδωκε Κρόνω καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα». (Απολλόδωρος
Α, 1, 6 - 7)
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11) Ο ΚΟΥΤΣΑΜΠΑΔΙΑΝΟΣ ΠΕΝΤΟΖΑΛΗΣ
Ο Κουτσαμπαδιανός ή Κουτσιστός Πεντοζάλης είναι ένας κυκλικός, τοπικός, ανδρικός χορός, που, όπως υποδηλώνει και το όνομά του,
είναι κωμική παραλλαγή του Πεντοζάλη κατά τον τρόπο που χορεύουν
οι κουτσοί στην περιοχή Αμπαδιά του Νομού Ρεθύμνης.
Τον Κατσαμπαδιανό χορό όποιος τονε κατέχει
να ρθει να τονε πιάσομε μαζί να μ’ αρμηνέψει»
Παίζεται στις δύο πρώτες μόνο στροφές του Πεντοζάλη, η λαβή
του είναι ως αυτή του Πεντοζάλη και τα βήματα (ζάλα) του όσα είναι
αυτά του Πεντοζάλη, δηλαδή 5, όμως κουτσά, δηλαδή ως αυτά του κουτσού. Ο χορός ξεκινά (πρώτον) με το δεξί πόδι, που κάνει άρση και πάει
και πατά προς τα πλάγια δεξιά και το οποίο ακολουθεί το αριστερό πόδι
σε στυλ κουτσό, μετά (δεύτερο) γίνεται το ίδιο, μετά (τρίτον) γίνεται το
ίδιο, μετά (τέταρτο) γίνεται στάση στο δεξί και συνάμα το αριστερό κάνει
προβολή προς τα δεξιά μπροστά από το δεξί και μετά (πέμπτο) το αριστερό πατά πίσω και αριστερά και συγχρόνως το δεξί κάνει άρση και
προβολή προς τα αριστερά και μπροστά από το αριστερό. Δηλαδή υποτίθεται ότι γίνεται μίμηση από κουτσό του Πεντοζάλη.

Ο Νίκος Ξυλούρης με ανωγειανό χορευτικό συγκρότημα: Γιάννη Σταυρακάκη κ.λπ.

Μερικοί ισχυρίζονται ότι «μετά την επανάσταση του Δασκαλογιάννη, εκεί γύρω στα 1800, ένας καπετάνιος από την Αμπαδιά, κουτσός
στο αριστερό του πόδι, μετά από μία μάχη με Τούρκους στη Λοχριά της
Αμπαδιάς, θέλησε να χορέψει πεντοζάλι. Οι μουσικοί, που έπαιξαν για
αυτόν, και οι χορευτές, που χόρεψαν μαζί του, τον τίμησαν, προσαρμόζοντας το ρυθμό της μουσικής του πεντοζαλιού και τα βήματα του χορού, αντίστοιχα, στα ζάλα ενός κουτσού άνδρα. Εκείνος, παρ’ ότι κουτσός, χόρεψε και ο χορός του έμεινε στην παράδοση της επαρχίας

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ο ΧΟΡΟΣ ( ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ, ΚΛΠ)

148

Αμαρίου ωςκουτσαμπαδιανός ή κα(ρ)τσιμπα(ρ)διανός ή κατσαμπαδιανός ή κουτσιστός για να θυμούνται όλοι το χορό του κουτσού από την
Αμπαδιά…..». Ωστόσο το γεγονός αυτό είναι μύθος, εκτός πραγματικότητας, γιατί, καθώς λένε οι οπαδοί του κανονικού Πεντοζάλη, η πραγματικότητα είναι ότι ο εν λόγω χορός είναι κωμικός, σατυρικός, όπως
φανερώνει ο χαρακτηρισμός του «κουτσικός». Δηλαδή χορός που θυμίζει κουτσό, ή που χορεύεται όπως κάναμε παλιά με τα βήματα του
παιγνιδιού που ονομάζονταν «Κουτσός καλόγερος». Άλλωστε όμοιος
χορός είναι και ο χορός «Απανωμερίτης ή Προβατινίστικος» της ίδιας
περιοχής, η «Γιτσικιά Σούστα» κ.α. (Περισσότερα βλέπε πιο κάτω: «Ανυπόστατες θεωρίες που λέγονται για τους Κρητικούς χορούς»).
12) Ο ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ή ΠΡΟΒΑΤΙΝΙΣΤΙΚΟΣ
Ο Απανωμερίτης ή Προβατινίστικος ή Ντακουνάκια είναι κυκλικός,
μεικτός και τοπικός χορός, που, όπως υποδηλώνει το όνομά του, είναι
κωμικός χορός που χορεύεται στις ορεινές περιοχές(στα πάνω μέρη)
του Ρεθύμνου, ειδικά στην περιοχή του Άνω Μέρους του Αμαρίου και
προς τη μεριά του Ηρακλείου. Ονομάζεται προβατινίστικος εξαιτίας του
ότι οι χορευτές στις κινήσεις τους κάποια στιγμή χτυπάνε με το πόδι
τους στο έδαφος, κάτι όπως κάνουν τα πρόβατα, όταν χοροπηδούν
λόγω ερωτισμού ή όταν νευριάσουν. Νταγκουνάκια, επειδή οι χορευτές,
για τον προηγούμενο λόγο, χτυπάνε με το πόδι τους (τακούνι) το έδαφος. Σήμερα ο χορός αυτός χορεύεται μόνο από γυναίκες χορευτικών
συγκροτημάτων στα πλαίσια των ξεχασμένων χορών. Η λαβή των χορευτών γίνεται από τις παλάμες με τα χέρια κάτω και τα βήματά του
χορού είναι 10 . Τα βήματα αυτά γίνονται και προς δεξιά και προς αριστερά, αλλά και μισά από εδώ και άλλα μισά από την άλλη και τα περισσότερα από αυτά γίνονται με το ένα πόδι.’
13) Ο ΑΓΚΑΛΙΑΣΤΟΣ ΣΙΓΑΝΟΣ
Ο Αγκαλιαστός είναι εύθυμος, μεικτός και αναπνευστικός χορός
της ανατολικής Κρήτης (Ιεράπετρα, Κριτσά, Βραχάσι, Λασίθι κ.α.), παραλλαγή του Σιγανού, που ονομάζεται έτσι επειδή χορεύεται αγκαλιαστά. Δηλαδή πήρε το όνομά του από την ιδιότυπη λαβή με την οποία
πιάνονται οι χορευτές και που μοιάζει να αγκαλιάζει κάθε χορευτής τον
μπροστινό του. Βάζουν το αριστερό χέρι τους πάνω από το δεξιό τους
ώμο, κρατώντας συνήθως μαντίλι του οποίου την άκρη ρίχνουν στην
πλάτη τους. Την άκρη αυτή κρατά με το δεξί χέρι ο επόμενος χορευτής.
Τα βήματα του χορού είναι απλά, είτε όπως αυτά του Σιγανού είτε
όπως αυτά του περιπάτου που απλώς ακολουθούν το ρυθμό της μουσικής. Συνήθως ακολουθεί μετά από τον Πηδηχτό χορό με σκοπό τη χαλάρωση των χορευτών και συνάμα να ακουστούν μαντινάδες με μηνύματα ή αντικριστές κ.λπ. από τους συμμετέχοντες. Ο χορός ξεκινά μόνο
κάποιος ή κάποια πει τη μαντινάδα:
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Αγκαλιαστό να κάμουμε, κι έλα ν’ αγκαλιαστούμε,
Και βάστα και στη χέρα σου ρόδο να μυριστούμε.
Αρχικά στον Αγκαλιαστό χορό οι χορευτές σχηματίζουν ανοικτό
κύκλο, όπως γίνεται σ’ όλους τους Κρητικούς χορούς, όμως μετά στρίβουν και τοποθετούνται ο ένας πίσω από τον άλλο σε στοίχιση και κατά
ζέυγη, δηλαδή πρώτα μια γυναίκα και μετά ένας άνδρας και μετά μια
γυναίκα κ.λπ., χωρίς αγκάλιασμα ακόμη. Στην κεφαλή του κύκλου τοποθετείται μια γυναίκα (στο χωριό μου έμπαινε και άντρας) που να ξέρει
πολλές μαντινάδες ή που να ξέρει να φτιάχνει γρήγορα μαντινάδες, η
οποία λέγεται πλουμίστρα , επειδή μετά αρχίζει και πλουμίζει (= στολίζει, με πλούμια = στολίδια) κάθε χορευτή με στίχους, ψάλλοντας τα
προτερήματα ή τα ελαττώματά του, ακόμα κι ό,τι αφορά την ιδιωτική
του ζωή. Έχει δε πλήρη ελευθερία να υπαινιχθεί, αλληγορικά πάντα, και
κάποιες υπονοούμενες αισθηματικές υποθέσεις, που αποτελούν κοινό
μυστικό και μάλιστα χωρίς ποτέ να παρεξηγηθεί γιατί αυτό το απαιτεί το
είδος του χορού, οι δε μαντινάδες της πλουμίστρας είναι αλληγορικές
και αποτελούν κατά κανόνα αθώα πειράγματα. Κάθε χορευτής, άμα ακούσει τη μαντινάδα που τον αφορά, δίνει το χέρι του στον μεθεπόμενο
χορευτή και έτσι πλέκεται ο χορός. Οι γυναίκες όμως απλώνουν τα χέρια
τους και τα περιπλέκουν πάνω από τους ώμους των ανδρών σαν να τους
αγκαλιάζουν, δηλ. η διασταύρωση των χεριών γίνεται στον αυχένα των
χορευτών. Μετά το τέλος όλης της πλοκής κάθε χορευτής με τη σειρά
του πρέπει ν’ απαντήσει κατάλληλα με στίχους στην πλουμίστρα και να
της ανταποδώσει με την ίδια ελευθερία τα ίδια. Και αφού ψάλλει τη μαντινάδα του, τραβάει το χέρι του και ελευθερώνεται από τον κλοιό που
τον περισφίγγει. Με αυτόν τον τρόπο διαλύεται το σύμπλεγμα και καταλήγει ο χορός με πολύ ευθυμία και γέλια. Άλλοτε δε λύεται ο χορός,
αλλά συνεχίζουν όλοι μαζί λέγοντας μαντινάδες, όπως. τις εξής μαντινάδες:
_ Σαν το διαμάντι καθαρό είναι το πρόσωπό σου,
κι αστράφτει η κάθε σου ματιά μεσ’ το χαμόγελό σου.
_Τα μάθια σου είναι λιόμαυρα και μέσα λιομαυρίζουν
και μέσα στο λιομαύρισμα αγάπες κανακίζουν.
_Να τα χαρώ τα μάθια σου τα μαύρα τα μεγάλα
αφού σταλαγματίζουνε το μέλι με το γάλα.
Οι συγγραφείς και οι περιηγητές επί εποχής τουρκοκρατίας στην
Ελλάδα (1453 – 1821) δε μνημονεύουν χορό με την ονομασία ή το
χαρακτηρισμό «Αγκαλιαστός», άρα ο χορός αυτός δημιουργήθηκε μετά
από την απελευθέρωση της Ελλάδος το 1821. Είναι είδος Γέρανου, ο
χορός που παριστάνει το Θησέα να εξέρχεται από το Λαβύρινθο με την
Αριάδνη. Επί ενετοκρατίας και επί τουρκοκρατίας υπήρχε ο χορός «Κανδιώτης ή Κρητικός», που αφενός θεωρούνταν ότι προήλθε από το χορό
που σύνθεσε ο Δαίδαλος για την Αριάδνη, την κόρη του Μίνωα, με
σκοπό να τις αποτυπώσει τα περάσματα των διαδρόμων του
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Λαβύρινθου, και τον οποίο αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα (Σ 590) και
αφετέρου χορευόταν με πολλές παραλλαγές, άρα από το χορό αυτό
προήλθε ο Συρτός και ο Σιγανός, παραλλαγή των οποίων είναι ο Αγκαλιαστός, ο Ξενομπασάρης κ.α.
14) Ο ΞΕΝΟΜΠΑΣΑΡΗΣ ΣΙΓΑΝΟΣ
Ο Ξενομπασάρης είναι κυκλικός, μεικτός, εύθυμος, αναπνευστικός και τοπικός χορός, παραλλαγή του Σιγανού. Χορεύεται στην περιοχή του Νομού Λασιθίου και η λαβή των χορευτών γίνεται είτε αγκαλιαστά (αγκαζέ) είτε πιασμένα στους ώμους, όπως γίνεται και στον κανονικό Σιγανό. Τα βήματά του είναι 6, με το ένα να είναι μπρος κι όχι
πίσω , όπως γίνεται στο κανονικό σιγανό. Η ονομασία «ξενομπασάρης»,
είναι από τη μαντινάδα "Ξενομπασάρικο πουλί ξενομπασαρικάκι μου..".
Ξενομπασαρικάκι μου ξενομπασάρικό μου,
σγουρό βασιλικάκι μου και να ‘σουνε δικό μου».
15) Ο ΖΕΡΒΟΔΕΞΟΣ
Ο Ζερβόδεξος είναι τοπικός, μεικτός, αναπνευστικός και εύθυμος
χορός της ανατολικής Κρήτης (Ιεράπετρα, Κριτσά κ.α.), που, όπως
υποδηλώνει και το όνομά του, οι χορευτές τον χορεύουν με κατεύθυνση πότε αριστερά (ζερβά) και πότε δεξιά. Ο Ζερβόδεξος δεν είναι
κυκλικός χορός, αλλά στοίχισης, όρμος. Οι χορευτές, ύστερα από ένα
χορό, στοιχίζονται ο ένας πίσω από τον άλλο και κρατιούνται με μια
ιδιότυπη λαβή με τη βοήθεια ίσως και μαντηλιού. Κάθε χορευτής πιάνει
με το δεξί του χέρι το αριστερό του μπροστινού του ο οποίος το έχει
φέρει πάνω από τον ώμο.
Οι συγγραφείς και οι περιηγητές επί εποχής τουρκοκρατίας στην
Ελλάδα (1453 – 1821) δε μνημονεύουν χορό με την ονομασία ή το
χαρακτηρισμό «Ζερβόδεξος», άρα ο χορός αυτός δημιουργήθηκε μετά
από την απελευθέρωση της Ελλάδος το 1821. Επί ενετοκρατίας και επί
τουρκοκρατίας στην Κρήτη υπήρχε η Πυρρίχη και ο χορός «Κανδιώτης
ή Κρητικός», που από αυτούς ο Κανδιώτης θεωρούνταν ότι προήλθε
από το χορό που σύνθεσε ο Δαίδαλος για την Αριάδνη, την κόρη του
Μίνωα, με σκοπό να τις αποτυπώσει τα περάσματα των διαδρόμων του
Λαβύρυνθου, και τον οποίο αναφέρει ο Όμηρος στην Ιλιάδα (Σ 590),
άρα από τους χορούς αυτούς και ως παραλλαγή προήλθε ο Ζερβόδεξος.
Ο χορός Ζερβόδεξος χορεύεται με βήματα περιπατητικά και κάπως
όπως αυτά της σούστας. Είναι είδος του αρχαίου χορού Γέρανου, του
χορού που παριστάνει την Αριάδνη και το Θησέα να εξέρχονται από το
Λαβύρινθο και ο οποίος ήταν μιμική αναπαράσταση των πολύστροφων
κύκλων του Λαβύρινθου, σε ένα ρυθμό που είχε διαδοχικές κινήσεις και
αναπτύξεις.
Με το ξεκίνημα της μουσικής όλοι χορεύουν πηγαίνοντας προς τα
εμπρός. Όταν ο μουσικός, βιολάτορας ή λυράρης, κάνει με το
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δοξάρι του ένα χαρακτηριστικό ήχο σαν στριγκλιά, τότε όλοι οι χορευτές αλλάζουν φορά. Έτσι ο πρώτος γίνεται τελευταίος και ο τελευταίος
πρώτος. Η μελωδία είναι ιδιόρρυθμη και ξεσηκώνει τους χορευτές. Η
όλη ατμόσφαιρα γίνεται ακόμα πιο εύθυμη όταν ο λυράρης ή ο βιολάτορας δεν παίζει το φθόγγο που όλοι περιμένουν για την αλλαγή της
πορείας και οδηγεί τους χορευτές έξω από το χώρο που γίνεται το γλέντι, πάνω σε τοίχους, δένδρα κ.λ.π. Πρόκειται για ένα χορό παιχνίδι που
συνήθως χορεύεται τις αποκριές ή σε άλλες εύθυμες στιγμές και τον
οποίο λέγονται πολλές εύθυμες και σατυρικές μαντινάδες, όπως οι εξής:
_Ήρθανε πάλι α-πο-κριές κιό-λοι κουζουλαθήκαν
Κι οι γράδες κι οι μπαμπό-γριες σαν κοπελιές ντυθή-καν.
_Τσι μυζηθρόπιτες θωρώ απάνω στο τραπέζι
μα η κοιλιά μου ειν’αδειανή και σαν τη λύρα παίζει.
_Ελάτε να γλεντήσομε μασκάρες να ντυθούμε
τσι κουζουλούς να κάνομε να μην κουζουλαθούμε.
_Απόσταν εγεννήθηκα δεν ήφαγα λαζάνια
μα τσ’αποκρές τα ψήσαμε κι ‘φαγα δυο καζάνια.
_Ήφυγε δα κι η αποκρά με γλέντια με τραγούδια
και ήρθε η σαρακοστή μ’ελιές και με λουμπούνια.
_Ο Λαζανάς ψυχομαχεί και ο Μακαρούνης κλαίει
και κρόμμυδος σουσουραδεί και στο τραπέζι βγαίνει.
_Ο Κρέως εξεψύχησε και ο Τύρος αποθαίνει
και ο καημένος ο Κουκιάς μες το τραπέζι μπαίνει.

16) ΤΑ ΝΤΟΥΡΝΕΡΑΚΙΑ
Τα Ντουρνεράκια είναι κυκλικός, εύθυμος και μεικτός χορός, που
το όνομα του το πήρε από τους στίχους ενός ομώνυμου τραγουδιού, το
οποίο πέρασε στη δισκογραφία ο αείμνηστος λυράρης Κώστας Μουντάκης (1926 – 1991) τη δεκαετία του 1960 (σε δίσκο 45″).
Οι χοροί Ντουρνεράκια και Λαζώτης είναι παγκρήτιοι χοροί και η
μουσική και τα τα βήματα τους είναι παρόμοια με αυτά του χασαποσέρβικου, επειδή και οι τρεις χοροί αυτοί είναι παραλλαγές του αρχαίου
ελληνικού χορού «χασάπικος. Μάλιστα τα Ντουρνεράκια έχουν και την
ίδια λαβή με το χασαποσέρβικο, ενώ ο Λαζώτης όχι. Η λαβή των χορευτών στα Ντουρνεράκια γίνεται από τους ώμους, δηλαδή με χέρια
τεντωμένα, δηλαδή όπως γίνεται και στο Σιγανό χορό, όμως ο Σιγανός
χορός χορεύεται σιγανά, γιατί είναι αναπνευστικός χορός, ενώ οι άλλοι
όχι, είναι πυρρύχιοι χοροί.
Ο χορός Ντουρνεράκια και ο Λαζώτης αποτελούν τις Κρητικές
εκδοχές του αρχαίοι ελληνικού λαϊκού χορού με το όνομα «χασάπικος»
, του οποίου εκδοχή είναι και ο Χασαποσέρβικος. Ο χορός Χασάπικος
επι Βυζαντινών λεγόταν Αρναούτικος (Αρναούτης > Αρβανίτης = Έλλην
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εκ Μακεδονίας, διάφορο του Αλβανός) ή «Μακελάρης» (από το μακέλα
= μακέρα = μαχαίρα, εξ ου και «μακελειό» = το σφαγείο) και που στα
τουρκικά έγινε Κασάπ > Χασάπικος. Ο Χασάπικος είναι ο χορός τον οποίο χόρευαν οι του Σωματείου των κρεοπωλών (Κασαπ ογλάν) της
Κωνσταντινούπολης επι Βυζαντινών, που συνάμα ήταν και απόγονοι
των Μακεδόνων στρατιωτών του Μ. Αλέξανδρου, καθώς λέει ο Γάλλος
συγγραφέας
Guys, Pierre Augustin (Voyage littéraire de la
Grèce», Tome premier. Paris, 1783) κ.α.
Τα βήματα του χορού είναι τρία προς τα δεξιά συν αναπήδημα στο
δεξί και συγχρόνως προβολή του αριστερού ποδιού προς τα δεξιά (κάνοντας σταύρωμα με το δεξί) συν ένα βήμα προς αριστερά συν αναπήδημα στο αριστερό και συγχρόνως προβολή του δεξιού προς τα αριστερά (κάνοντας σταύρωμα). Ο χορός ξεκινά το χορό με το δεξί πόδι,
ως εξής: Κάνουμε άρση του δεξιού ποδιού και μετά (πρώτον) πατούμε
προς τα πλάγια τα δεξιά του κύκλου, μετά (δεύτερον) στρέφουμε το
σώμα και συγχρόνως φέρουμε το αριστερό πόδι μπροστά από το δεξί
και πατούμε προς τα δεξιά του δεξιού, μετά (τρίτον) μετακινούμε το
δεξί πόδι προς τα δεξιά, μετά (τέταρτον) κάνουμε αναπήδηση στο δεξί
και συγχρόνως κάνουμε προβολή του αριστερού ποδιού (και σταύρωμα
με το δεξί), μετά (πέμπτον) στρέφουμε το σώμα προς τα αριστερά και
πατούμε με το αριστερό πόδι προς τα αριστερά και μετά (έκτον) κάνουμε αναπήδημα και προβολή του δεξιού ποδιού (σταύρωμα με το αριστερό). Τα βήματα του χορού γίνονταν δυο φορές σε κάθε μαντινάδα
από αυτές που χορεύεται ο χορός αυτός και ο στίχος της κάθε μιας από
τις μαντινάδες αυτές είναι 14 σύλλαβος.
Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο χορός Ντουρνεράκια είναι εξνόφερτος
από τη Σερβία, επειδή το τραγούδι «ντουρνεράκια», λέει ότι «Τα κορίτσια Σέρβικα τα λένε Ντουρνεράκια», όμως αυτό είναι λάθος, γιατί αυτό
το λέει, επειδή είναι ελεύθερη μετάφραση κάποιου σερβικού τραγουδιού
( το τραγούδι, είναι σέρβικο, ίσως και κάποιο μουσικό μετρο ) και όχι ο
χορός, αφού το ίδιο το τραγούδι λέει και ότι ο χορός για τον οποίον
γίνεται λόγος τον είχαν τα περασμένα χρόνια χορό τα ντελικανιδάκια
της Κρήτης, δηλαδή οι νεαροί της Κρήτης επί Τουρκοκρατίας. Η λέξη
«ντουρνεράκια στη Σερβία λέγεται «Dunje Ranke» (=Φρέσκο Κυδώνι,
μεταφορικά το φρέσκο, το νέο κορίτσι) και εκεί υπάρχει τραγούδι όμοιο ρυθμικά με το ελληνικό «ντουρνεράκια:
ΝΤΟΥΡΝΕΡΑΚΙΑ (ΚΡΗΤΙΚΑ)
Τα κο-ρί-τσια Σέρ-βι-κα τα λέ-νε Ντου-ρνε-ρά-κια = 1ος στίχος =
14 συλλαβές
και χο-ρό τον εί-χα-νε τα ντέ-λι-κα-νι-δά-κια
= 2ος στίχος =
14 συλλαβές
Ντου-ρνε-ρά-κια ντουρνεράκια ντουρ και παλαμάκια
Χρόνια περαζόμενα λεβέντες γεροντάκια
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όλο χάρη κι ομορφιά με τα κοντά βρακάκια.
Μες στσι φτωχογειτονιές και τα στενά σοκάκια
ξεφαντώναμε μαζί όλα τα χωριανάκια
Εποχές αξέχαστες με του σεβντά μεράκια
που χορεύαμε κι εμείς στην Κρήτη Ντουρνεράκια
Αντρες που φορούσανε τριζάτα στιβανάκια
και δαχτυλιδόνανε τα μαύρα τους μουστάκια.
ΝΤΟΥΡΝΕΡΑΚΙΑ (ΣΕΡΒΙΚΑ)
Idi kući, obuci se, lele, dunje ranke.
Dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke
Onda dođi, kolo vodi, lele, dunje ranke.
Dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke.
Idi kući, očešljaj se, lele, dunje ranke.
Dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke.
Opet dođi, kolo vodi, lele, dunje ranke.
Dunje ranke, dunje ranke, kruške karamanke.
Και η μετάφραση Goran:
Πάτε στο σπίτι, και ντυθείτε, φρέσκα μου κυδώνια
Φρέσκα μου κυδώνια, φρέσκα μου κυδώνια, αχλάδια
Τότε ελάτε, και σύρτε το χορό, φρέσκα μου κυδώνια
Φρέσκα μου κυδώνια, φρέσκα μου κυδώνια, αχλάδια
Πάτε σπίτι, και χτενιστείτε, φρέσκα μου κυδώνια
Φρέσκα μου κυδώνια, φρέσκα μου κυδώνια, αχλάδια
Πάλι ελάτε, και σύρτε το χορό, φρέσκα μου κυδώνια
Φρέσκα μου κυδώνια, φρέσκα μου κυδώνια, αχλάδια

δροσερά.
δροσερά.
δροσερά.
δροσερά.

17) Ο ΛΑΖΩΤΗΣ
Ο Λαζώτης είναι κυκλικός, εύθυμος και μεικτός χορός και παρόμοιος με το χασαποσέρβικο, όμως με λαβή από τις παλάμες στο ύψος
των ώμων και όχι πιασμένα στους ώμους όπως γίνεται στο χασαποσέρβικο.
Ο χορός Ντουρνεράκια και ο Λαζώτης αποτελούν τις Κρητικές
εκδοχές του αρχαίοι ελληνικού λαϊκού χορού με το όνομα «χασάπικος»
, του οποίου εκδοχή είναι και ο Χασαποσέρβικος. Ο χορός Χασάπικος
επι Βυζαντινών λεγόταν Αρναούτικος (Αρναούτης > Αρβανίτης = Έλλην
εκ Μακεδονίας, διάφορο του Αλβανός) ή «Μακελάρης» (από το μακέλα
= μακέρα = μαχαίρα, εξ ου και «μακελειό» = το σφαγείο) και που στα
τουρκικά έγινε Κασάπ > Χασάπικος. Ο Χασάπικος είναι ο χορός τον οποίο χόρευαν οι του Σωματείου των κρεοπωλών (Κασαπ ογλάν) της
Κωνσταντινούπολης επι Βυζαντινών, που συνάμα ήταν και απόγονοι
των Μακεδόνων στρατιωτών του Μ. Αλέξανδρου, καθώς λέει ο Γάλλος
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συγγραφέας
Guys, Pierre Augustin (Voyage littéraire de la
Grèce», Tome premier. Paris, 1783) κ.α.
Στο χορό Λαζώτη τα βήματα είναι τέσσερα προς τα δεξιά συν «καθιστό» (λύγισμα ελαφρά του ποδιού και άρση-λύγισμα του άλλου, για
να μην πατά ) και δυο όμοια προς τα αριστερά συν «καθιστό». Τα βήματα αυτά γίνονται δυο φορές σε κάθε μαντινάδα από αυτές που χορεύεται ο εν λόγω χορός, της οποίας ο κάθε στίχος είναι 15συλλαβος.
Ο χορός ξεκινά με το δεξί πόδι ως εξής: Κάνουμε άρση του δεξιού και
πατούμε προς τα πλάγια και δεξιά του κύκλου, μετά (δεύτερον) φέρουμε το αριστερό πόδι πάνω και μπροστά από το δεξί και πατά προς τα
δεξιά του, μετά (τρίτον) μετακινούμε το δεξί πόδι προς τα δεξιά, μετά
(τέταρτον) πατούμε με το αριστερό προς τα δεξιά, περνώντας το μπροστά από το δεξί, μετά (πέμπτον) κάνουμε «καθιστό», μετά (έκτο) πατούμε στο δεξί και συγχρόνως στρέφουμε το σώμα προς τα αριστερά,
μετά (έβδομο) πατούμε με το αριστερό πόδι προς τα αριστερά και συγχρόνως κάνουμε ελαφρό καθιστό.
Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο χορός Λαζώτης είναι χορός ξενόφερτος
στην Κρήτη, τον οποίον, λένε, έφεραν στο νησί είτε οι Λαζοί, ένας λαός
της Ασίας, είτε οι Πόντιοι, που αυτοί κανονικά καλούνταν Λαζοί, επειδή
επί τουρκοκρατίας έλεγαν ότι η «Ελλάδα Ζει > Λαζοί». Ωστόσο όλα αυτά
είναι εκτός πραγματικότητας, κακοήθειες, γιατί:
(1) Εκείνοι που το λένε δεν αναφέρουν πηγές ή μελέτες που να
πιστοποιούν του λόγου τους το αληθές. Απλά επειδή η ονομασία Λαζώτης μοιάζει με το λαζοί λένε όσα λένε, όμως και ο ηθοποιός Λάκης Λαζόπουλος έχει τέτοιο όνομα, όμως δεν είναι Τούρκος Λαζός, αλλά Έλληνας..
(2) Ο χορός Λαζώτης, όπως και οι λοιποί σημερινοί χοροί : Ντουρνεράκια, Χανιώτικος, Μελβεζιώτης κ.λπ. δεν υπήρχαν επι Τουρκοκρατίας, είναι δημιουργήματα μετά το 1821. Πριν από το 1821 υπήρχε υπήρχε μόνο ο Χασάπικος, που ήταν λαϊκός χορός, η Πυρρίχη και οι
συρτοί χοροί Καντιώτης, Ρωμαίκα κ.α. Ο χορός Ντουρνεράκια και ο
Λαζώτης είναι οι Κρητικές εκδοχές του ελληνικού χορού «χασάπικος»,
εκδοχή του οποίου είναι και ο Χασαποσέρβικος,
Σημειωτέον ότι στην Κρήτη υπάρχει από πάντα και η λαϊκή καλούμενη μουσική και περισσότερο στη δυτική Κρήτη, μόνο που εκεί η μουσική αυτή λέγεται «ταμπαχανιώτικη».
(3) Ο «χορός Λαζώτης» δε σημαίνει ο χορός των Λαζών, αλλά ο
χορός όπως των «λαζών» (με μικρό λ), όπως ο χορός που χορεύουν/χόρευαν στην Κωνσταντινούπολη επί Βυζαντινών οι χασαπηδες, οι έχοντας στη μέση τους «το λάζο» ή «τον λάζον», ο χασάπικος.χορός. Άλλο
οι Λαζοί, είναι ένας λαός όνομα και πράμα, δηλαδή μαχαιροβγάλτες της
Μ. Ασίας και άλλο το «ο λάζος ή το λάζο» (> λαζώτης χορός) = το
μαχαίρι (η μακέλα ή μακέρα = μαχαίρα) που είχαν στη μέση τους οι
χασάπηδες της Κωνσταντινούπολης για επαγγελματικούς λόγους, αλλά
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και όταν χόρευαν το χορό χασάπικο: <<Ο λάζος» ή το λάζο» (ουσιαστικό) είναι είδος μαχαιριού, μεγάλος σουγιάς με μακριά, λεπτή και τριγωνική λεπίδα, πρβ: Νίκος Καζαντζάκης (μτφ Οδύσσεια Θ 303) "ο αντροφονιάς αντριώθη, το λάζο του ανασέρνει". Βάρναλης («Καλός πολίτης», στίχος 50): «Κάποτε τράβηξα το λάζο με το μανίκι το γαλάζο,
Να μαχαιρώσω τον Τζανή τον άντρα της Κωσταντινιάς, Μα σκόνταψα
σ΄ένα σκαμνί κι έτσι δεν έγινα φονιάς».>> «Λάζος ή Λάζο = μαχαίρι
μακρύ και σουβλερόν, χρήσιμον εις τους κακούργους της Τουρκίας, καθώς το στυλέτον εις τους της Ιταλίας». >>.
(4) Τα Ποντιακά Σωματεία εδώ και καιρό και κατ’ επανάληψη έχουν καταγγείλει και έτσι είναι ότι το «Ελλάς ζει > Λαζοί = οι Πόντιοι»
είναι επιχειρούμενη φαλκίδευση της ταυτότητάς τους, γιατί με την ονομασία Λαζοί (τούρκικα Lazlar, Č’ani, Τζάνοι, στη γλώσσα της Γεωργίας) δεν ονομάζονται οι Πόντιοι, αλλά ένας βάρβαρος λαός της Ασίας
που ήταν οι σφαγείς και η αιτία του ξεριζωμού τους. Οι Λαζοί, που είναι
και η αιτία που μια περιοχή της Μ. Ασίας ονομάζονταν σκοπίμως από
τους Τούρκους Λαζική (τουρκικά Lazistan) αντί «Εύξεινος Πόντος», που
θυμίζει Ελλάδα, εκχριστιανίστηκαν επί Ιουστινιανού και εξισλαμίστηκαν
από τους Οθωμανούς τον 15ο αι..
(5) Ο χορός Χασάπικος, απ’ όπου προήρθε ο Κρητικός Λαζώτης
και το Χασαποσέρβικο, είναι ελληνικός χορός, που αρχικά ήταν ενόπλιος, χορός ξιφασκίας, ο
χορός του σωματείων των κρεοπολών ή
άλλως Χασάπιδων (τούρκικα Κασάπ) ή άλλως Μακελάρηδων (μακέλα =
η μακέρα = μαχαίρα, εξ ου και «μακελειό = το σφαγείο» ) της Κωνσταντινούπολης επι Βυζαντινών και που συνάμα ήταν και απόγονοι των
Μακεδόνων στρατιωτών του Μ. Αλέξανδρου και ο οποίος το 1783 έχει
περιγραφτεί ως εξής:
<<Ο χορός αυτός πήρε την ονομασία του από τους Αρναούτηδες, λαούς
που κατοικούν την αρχαία Μακεδονία και που φαίνεται να διατηρούν στη φυσιογνωμία και την ενδυμασία τους τον στρατιωτικό χαρακτήρα που διέκρινε πάντα τους Μακεδόνες και που, μέσα στις διάφορες συμμαχίες της Ελλάδας, τους
έθεσε υπεράνω των υπολοίπων Ελλήνων. Ο Αρναούτικος, τον οποίο θα περιγράφατε πολύ καλύτερα από εμένα, χορεύεται στο Πέραν και ιδιαίτερα στην πλατεία του Ιπποδρομίου της Κωνσταντινούπολης από διακόσιους έως τριακόσιους
κασάπ-ογλάν, ίσως και περισσότερους καμιά φορά. Ονομάζονται κασάπ-ογλάν
ή σώμα των κρεοπωλών οι έλληνες υπάλληλοι των κρεοπωλείων. Είναι Μακεδόνες, γεροδεμένοι και τολμηροί. Απολαμβάνουν πολλά προνόμια που δεν
έχουν οι άλλοι Έλληνες, όπως το να κρατούν μεγάλα μαχαίρια ή το να φορούν όταν ταξιδεύουν τουρμπάνι και πράσινο ένδυμα, όπως οι Τούρκοι. Στέκονται σε σειρά ο ένας δίπλα στον άλλο και κρατούνται από τα ζωνάρια για να είναι
ακόμη πιο σφιχτά δεμένοι. Κάνουν το ίδιο βήμα και φαίνονται σαν να είναι όλοι
ένα σώμα. Στην κεφαλή του χορού βρίσκονται δύο χορευτές αποσπασμένοι από
τους υπόλοιπους, που κρατούν από ένα μακρύ μαχαίρι…..>> ( Guys, Pierre
Augustin στο βιβλίο του «Voyage littéraire de la Grèce», Tome premier. Paris
1783).
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Συνεπώς τα βήματα του χασάπικου παριστούν βήματα προς τα
πλάγια δεξιά και που τελειώνουν με βήμα ως αυτό που κάνει ο μαχαιροβγάλτης, για να δώσει τη φονική μαχαιρά, δηλαδή πατεί και λυγίζει
το αριστερό, μετά χαμηλώνει (δηλαδή κάνει καθιστό) και μετά ανασηκώνεται και δίδει με το χέρι την υποτιθέμενη φονική μαχαιριά στο θύμα,
κάτι που κάνει μετα και προς αριστερά. Δηλαδή στρέφει το σώμα του
προς αριστερά, όμως τώρα πατεί με το δεξί, και μετά από τη μια λυγίζει
το δεξί πόδι και μετά ανασηκώνεται δίδοντας την υποτιθέμενη μαχαιριά.
Μάλιστα οι κινήσεις του χορού περιλαμβάνουν και ότι μετά τη μαχαιριά
ο μαχαιροβγάλτης, κάνει προβολή του ποδιού που δεν πατά , με το οποίο υποτίθεται δίδει κλωτσά στο θύμα, για να αποκολληθεί από το
μαχαίρι του. Σήμερα το μόνο που λείπει στους χορευτές του χασάπικου
(Λαζώτη, Χασαποσέρβικού και Ντουρνεράκια) είναι το μαχαίρι ή άλλως
«ο Λάζος».
(6) Ο χορός Λαζώτης έγινε και αυτός ευρέως γνωστός με το ωραίο
τραγούδι «Κάνε με κυρά γαμπρό» του αείμνηστου λυράρη Κώστα Μουντάκη.
ΚΑΝΕ ΜΕ ΚΥΡΑ ΓΑΜΠΡΟ (ΚΡΗΤΙΚΟ)
Κά-νε με κυ-ρά γαμ-πρό, μα/ κα-λό παι-δί εί-μ’ ε-γώ, = 1ος 15
σύλλαβός στίχος
τα παπούτσια που φορώ στου τσαγκάρη τα χρωστώ = 2ος 15
σύλλαβος στίχος
κι ο τσαγκάρης να `ν’ καλά, να τα πεδουλολογά
= 3ος 15
σύλλαβος στίχος
Βάρκα θέλω ν' αρματώσω με σαρανταδυό κουπιά
Με σαράντα παλληκάρια να σε κλέψω μια βραδιά
το γιαλό γιαλό να πάμε μέσα στην αστροφεγγιά
Να σε πάρω να σε πάω στο ψηλότερο βουνό
να σου χτίσω κι ένα πύργο μαρμαροπελεκητό
και βελούδα να σου στρώνω, να ξαπλώνουμε τα δυο
(Δίσκος Κώστα Μουντάκη, 1920)
ΚΑΝΕ ΜΕ ΚΥΡΑ ΓΑΜΠΡΟ (ΠΟΝΤΙΑΚΟ)
Στου παιδιου μου τη χαρα έσφαξα εναν κόκορα
κι έφαγε ολη η Σαμψουντα και η μιση η Κερασουντα
Κάνε με κυρά γαμπρό, τι καλό παιδί ειμ' εγώ
τα παπούτσια που φοράω στο τσαγκάρη τα χρωστώ….
Έχει-ν έχει-ν έχει-ν έχει-ν το σαλβάρι τρύπαν έχει
Το μάθατε τι έγινε γειτόνισσες τη νύχτα
μου κλέψανε το τέντζερη μαζί με τα ρεβίθια
Έχει-ν έχει-ν έχει-ν έχει-ν το σαλβάρι τρύπαν έχει
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ Η ΟΡΧΗΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
1. Η ΟΡΧΗΣΤΙΚΗ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
Η τέχνη του χορού, σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, είναι
μια από τις πιο δύσκολες τέχνες, αφού για να τη μάθει και να την τελειοποιήσει ο χορευτής πρέπει να εκπαιδευτεί και αυτό όχι μόνον στη
μουσική, στη ρυθμική και στη μετρική, αλλά και στη φιλοσοφία, στη
φυσική και στην ηθική. Η τέχνη του ορχηστή είναι να εκφράζει διά των
κινήσεων εκείνων που ορίζει η χορογραφία και όσα άδονται. Δηλαδή
πρέπει, όπως οι ρήτορες, να επιμελείται ώστε να είναι οι παραστάσεις
του, η εκτέλεση της χορογραφίας, σαφείς και παν ό,τι παριστάνει να
εννοείται χωρίς ανάγκην εξηγητών. Συγκεκριμένα ο Λουκιανός στο Περί
Ορχήσεως, σχετικά με την τέχνη του χορού, αναφέρει:
<< Τώρα δε θα σου
αναφέρω τί πρέπει να έχη
ο χορευτής, πως πρέπει ν’
ασκηθή, τί να μάθη και πως
να τελειοποιηθή εις την τέχνην του, δια να εννοήσης
ότι η ορχηστική δεν είνε εκ
των εύκολων τεχνών, αλλ’
έχει ανάγκην τελείας παιδεύσεως, όχι μόνον εις την
μουσικήν, την ρυθμικήν
Μαρμάρινο ανάγλυφο από τη ζωφόρο
και την μετρικήν, αλλά μάτου Παρθενώα, 340 π.Χ., με χορευτριες
λιστα και εις την ιδικήν σου
που ετοιμάζονται να συρουν το χορό
φιλοσοφίαν, την φυσικήν
«Γέρανο»
και την ηθικήν. Την διαλεκτικήν εθεώρησεν ανάρμοστον εις εαυτήν, την ρητορικήν όμως δεν παρημέλησεν, αλλά σχετίζεται
και με αυτήν εις την επίδειξιν του ήθους και του πάθους, την οποίαν και
οι ρήτορες επιτηδεύουν. Και προς την ζωγραφικήν δε και την πλαστικήν
δεν είνε άσχετος, αλλά και την ευρυθμίαν αυτών φαίνεται μιμούμενη,
ούτως ώστε ούτε ο Φειδίας, ούτε ο Απελλής να φαίνωνται ανώτεροι αυτής. Αλλά προ πάντων προσπαθεί να έχη υπέρ αυτής την Μνημοσύνην
και την θυγατέρα αυτής Πολύμνιαν και φροντίζει να μιμήται τας Μούσας
όλας· διότι, όπως λέγει ο Κάλχας εις τον Όμηρον, ο χορευτής πρέπει να
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γνωρίζη τα παρελθόντα, τα μέλλοντα και τα παρόντα, ώστε να μη του
διαφεύγη τίποτε, αλλά να τα έχη όλα πρόχειρα εις την μνήμην του. Ο
κύριος σκοπός της ορχήσεως είνε η μίμησις και είνε επιστήμη παραστατική, εκφράζουσα τα διανοήματα και φανερώνουσα τα μη φαινόμενα·
εκείνο δε το οποίον ο Θουκυδίδης είπεν επαινών τον Περικλέα είνε και
του ορχηστού το μέγιστον εγκώμιον, δηλαδή να γνωρίζη τα πρέποντα
και να δύναται να τα εκφράζη· έκφρασιν δ’ επί του προκειμένου εννοώ
την παραστατικότητα των κινήσεων………….
Επειδή δε η τέχνη τoυ (Ορχηστή)
είνε να μιμήται και επαγγέλλεται να εκφράζη δια κινήσεων
όσα άδονται, πρέπει,
όπως οι ρήτορες, να
επιμελήται ώστε να
είνε αι παραστάσεις
του σαφείς και παν
ό,τι παριστά να εννοήται χωρίς ανάγκην εξηγητών. Όπως ο Πυθικός χρησμός είπε,
πρέπει ο βλέπων όρχησιν να εννοή και ν’
Χάλκινο σύμπλεγμα με επτά γυναίκες που χορεύου
ακούη και όταν ο χοκυκλικό χορό με κρατημα από τους ώμους , 8ου αι.
π.Χ. ( Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας)
ρεύων
σιωπά……….
Κυριωτέρα δε φροντίς
και ο σκοπός της ορχηστρικής, ως είπα, είνε η υπόκρισις, την οποίαν οι
ορχησταί επιτηδεύουν, όπως οι ρήτορες και μάλιστα οι απαγγέλλοντες
τας λεγομένας μελέτας· διότι ο ρήτωρ τότε προ πάντων επιτυγχάνει όταν τα λεγόμενα προσαρμόζονται εις τα πρόσωπα, περί των οποίων πρόκειται, και δεν είνε ανάρμοστα εις τους ήρωας ή πένητας ή γεωργούς,
εις τους οποίους ο λόγος αναφέρεται, άλλα περί εκάστου παρουσιάζουν
ό,τι χαρακτηριστικόν και εξαίρετον…….Εν γένει δε η όρχησις επαγγέλλεται να υποκρίνεται και παριστά χαρακτήρας και πάθη, τώρα μεν τον
έρωτα, έπειτα δε την οργήν, άλλοτε δε την παραφροσύνη και άλλοτε
την θλίψιν και πάντα ταύτα εις τους διαφόρους αυτών βαθμούς. ….
(Λουκιανός, «Περι Ορχήσεως¨35-65)
Ο χορός, σύμφωνα με τους σημερινούς ειδικούς, είναι και ένα
μέσο έκφρασης επικοινωνίας ένας λόγος που βγαίνει από το σώμα. Μέσα
από αυτόν υπάρχει άμεση σύνδεση και με άλλες μορφές τέχνης, όπως
για παράδειγμα με το θέατρο, τη μουσική, τη ζωγραφική και τη γλυπτική. Είναι και μορφή καλλιτεχνικής και αθλητικής έκφρασης η οποία
γενικά αναφέρεται στην κίνηση του σώματος, συνήθως ρυθμική και
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σύμφωνη με τη μουσική. Είναι µια μορφή τέχνης, µια εκδήλωση της
αυτοέκφρασης και της προσωπικής δημιουργίας.
Στην αρχαία Ελλάδα ο χορός θεωρούνταν προσθήκη της μουσικής, καθώς και της ποίησης. Χορός, μουσική και ποίηση αποτελούσαν
την τέχνην των Μουσών. Βασικά στοιχεία του αρχαίου δράματος ήταν
ο λόγος, η μουσική και ο χορός ή αρχαία ελληνικά «ὄρχησις». Ο χορός,
η όρχηση, στο αρχαίο δράμα θεωρούνταν η έκφραση της μουσικής και
του λόγου, της ποίησης. Δηλαδή ο χορός εκφράζει μιμητικά δια των
κινήσεων όσα άδονται, ώστε όποιος δεν εννοεί τα αδόμενα, να τα καταλαβαίνει με το χορό .
Πήλινο σύμπλεγμα του 1700-1580.
π.Χ. που αποδίδει κυκλικό επιλήνιο
(σε πατητήρι) χορό τεσσάρων ανδρών, που κρατιούνται από τους ώμους, όπως ακριβώς συμβαίνει και
σήμερα στους Κρητικούς χορούς Πεντοζάλη και Σιγανό. Βρέθηκε σε θολωτό τάφο στο Καμηλάρι Αγίας Τριάδας Κρήτης (Μουσείο Ηρακλείου). Ο
επιλήνιος χορός ήταν Διονυσιακός,
του θεού Διόνυσου. Οι Διονυσιακοί
χοροί ήταν έκφραση μιμιτική, όμως
καλλιτεχνική των κινήσεων που γίνονται κατά τον τρύγο, πάτημα σταφυλιών και κρασοποσία.
Πήλινο ομοίωμα του 1420 – 1380
π.Χ. από το Παλαίκαστρο Σητείας. Αποδίδει ανοικτό κυκλικό
χορό με τρεις γυναίκες που κρατιούνται από τα χερια σε απόσταση, ενώ μια άλλη στη μεση
παίζει κιθάρα. (Μουσείο Ηρακλείου)

2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΡΧΗΣΗΣ: ΤΟ ΥΠΟΡΧΗΜΑ Κ.ΛΠ.
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Ο Πλάτωνας στους «Νόμους» διαιρεί τους χορούς σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το χαρακτήρα τους: τους πολεμικούς, τους θρησκευτικούς και τους ειρηνικούς. Οι ειρηνικοί χοροί είχαν ως σκοπό
βασικά την ψυχαγωγία, οι πολεμικοί είχαν επιπλέον και σαν σκοπό την
προπαρασκευή των ανδρών για τον πόλεμο (βλέπε «Πυρρίχη») και οι
θρησκευτικοί επιπλέον την εξευμένιση των πιστών. Στους θρησκευτικούς χορούς εντάσσονται και οι Διονυσιακοί χοροί που είχαν το οργιαστικό τυπικό προσπαθώντας να φτάσουν όσο το δυνατό πιο πολύ
τους Βάκχους και τις Μαινάδες. Τους ειρηνικούς χορούς τους διαιρούμε
σε χορούς ιδιωτικής ζωής και σε χορούς θεάτρου. Οι χοροί της ιδιωτικής ζωής χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: α) τους χορούς
των συμποσίων, β) τους χορούς των γάμων, γ) τους χορούς του πένθους, όπου οι νέοι και νέες χορεύουν και τραγουδούν με συνοδεία αυλού ή λύρας Σήμερα ο χορός διακρίνεται σε πολλά είδη, π.χ.: ανδρικός,
γυναικείος, εθνικός ( ελληνικός, τοπικός), ξένος, δημοτικός (παραδοσιακός, λαϊκός), μοντέρνος (σύγχρονος), κλασικός (μπαλέτο), θρησκευτικός, σατυρικός, κ.λπ.. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο ήταν στενά
συνδεδεμένο με το ξεκίνημα του χορού. Οι θεατρικοί χοροί εκτελούνταν
με συνοδεία τραγουδιού από τους υποκριτές οι οποίοι ειδικά λέγονται
ορχηστές και διαιρούνται στις εξής κατηγορίες: α) χορό της τραγωδίας,
β) χορό της κωμωδίας και γ) χορό της σατυρικής ποίησης.

Αρχαϊστικό ανάγλυφο με παράσταση χορού γυναικών. Μουσείο Σαμοθράκης 340 π.Χ.
Ο Λουκιανός στο «Περί Ορχήσεως» αναφέρει ότι στην αρχαία κωμωδία και στην τραγωδία υπήρχαν τρεία ειδη χορών η τραγική εμμελεια,
η σατυρική σίκιννις και ο κωμμικός κόρδαξ; «Όσον αφορά τας Διονυσιακάς και Βακχικάς τελετάς, νομίζω ότι δεν περιμένεις να μάθης από
εμέ ότι απετελούντο όλαι από χορούς. Ήσαν δε τρεις αι κυριώτεραι Διονυσιακαί ορχήσεις, ο κόρδαξ, η σικιννίς και η εμμέλεια, και οι θεράποντες του Διονύσου, οι Σάτυροι, έδωκαν εις αυτάς τα ονόματα των.».
(Λουκιανός, «Περί ορχήσεως» 22, Μετάφραση Ιωάννη Κονδυλάκη). Ο
Πολυδευκης Ιούλιος (γραμματικός και λεξικογράφος του 2ου αι. μ.Χ.,
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γνωστός ως Pollux) τα διακρίνει σε: «Είδη δέ ορχημάτων, εμμέλεια,
τραγική, κόρδακες, κωμική, σίκιννις, σατυρική.». (Πολυδεύκης, IV, 100
«Σίκιννις» λεγόταν στην αρχαιότητα ο χορός του σατυρικού
δράματος που χόρευαν και τραγουδούσαν οι Σάτυροι ή άλλως σικιννιστές με συνοδεία αυλού ή λύρας. Ήταν ο χορός των Σατύρων και των
Σειληνών που συνοδεύονταν από αστεία και πειράγματα. Ήταν με γρήγορες και ζωηρές κινήσεις, με πηδήματα και πολύ θόρυβο, ζωηρός,
ρωμαλέος, άσεμνος, με πολλές χειρονομίες και ακροβατικά. Συχνά αναπαριστούσε σατιρικά, μυθολογικά θέματα. Ο Λουκιανός (Περί ορχήσεως
22) υποστηρίζει ότι η σίκιννις εφευρέθηκε από τη Σίκιννι, τη νύμφη της
Κυβέλης (Ρέας): «η εκ Σικίννιδος, νύμφης της Κυβέλης, καίπερ εξ αρχής
εχορεύετο προς τιμήν του Σαβαζίου» Σαβάζιος ή Σεβάζιος ήταν μια φρυγική θεότητα, τα μυστήρια της οποίας έμοιαζαν με τις τελετές του Βάκχου. Ο Αθήναιος στους «Δειπνοσοφισταί» αναφέρει ότι μερικοί πιστεύουν πως η σίκιννις εφευρέθηκε από ένα βάρβαρο (ξένο) ή ένα Κρητικό,
που ονομαζόταν Σίκιννος και ο Σκάμων ισχυρίζεται πως το όνομά της
σικιννις προήλθε από το ρήμα σείεσθαι και πως την πρωτοχόρεψε ο
Θέρσιππος: «Καλειται δ’ η μεν σατυρική όρχησις, ως φησί Αριστοκλής
εν ογδόω των περί χορών, σίκιννις, και οι σάτυροι σικιννισταί. Τινες δε
φασί, Σίκιννον τινά βάρβαρον ευρετήν αυτής γενέσθαι, άλλοι δε Κρήτα
λεγουσι το γένος είναι Σίκιννον, ορχησταί δ΄οι Κρήτα λέγουσι το γένος
είναι Σίκιννον, ορχησταί δ’ οι Κρήτες, ως φησίν Αριστόξενος. Σκάμων
δ’ εν πρώτω περί ευρυμάτων σίκιννιν αυτής ειρήσθαι από του σείεσθαι,
και πρωτον ορχησασθαι την σίκιννιν Θέρσιπον. Πρώτη δε ευρηται η περί
τους πόδας κίνησις της δια των χειρών, οι γαρ παλαιοί τους πόδας μάλλον εγυμνάζοντο εν τοις αγώσι και τοις κυνηγεσίοις. Οι δε Κρήτες κυνηγετικοί, διο και ποδώκεις, ειδί δε τινές, οι και φασί την σίκιννιν ποιοτικώς ωνομάσθαι από της κινήσεως, ην και οι σάτυροι ορχούνται ταχυτάτην ούσαν . οὐ γὰρ έχει πάθος αύτη ἡ όρχησις, διο ουδέ βραδύνει,
συνέστηκεν δε και σατυρική: πάσα ποίησις το παλαιὸν εκ χορών, ως και
η τότε τραγωδία: διόπερ ουδέ ὑποκριτὰς είχον. τρεις δ᾽ εισί της σκηνικῆς
ποιήσεως ορχήσεις, τραγική, κωμική, σατυρική, ομοίως δε και της λυρικής ποιήσεως τρεις, Πυρρίχη, γυμνοπαιδική, υπορχηματική. και εστὶν
ομοία η μεν πυρρίχη τη σατυρική· αμφότεραι γαρ δια τάχους. πολεμική
δε δοκεί είναι ἡ πυρρίχη· ἔένοπλοι γαρ αὐτὴν παίδες ορχούνται. τχους
δε δεί τω πολέμῳ εις το διώκειν και εις το ηττωμένους φεύγειν μηδὲ
μένειν, μηδ᾿ αιδείσθαι κακούς είναι» ( Athénée de Naucratis, les
Deipnosophistes, livre XIV)
«Κόρδαξ» λεγόταν στην αρχαιότητα ο χιουμοριστικός, όμως
προκλητικός και άσεμνος χορός . Ήταν ο χαρακτηριστικός χορός της
κωμωδίας και έχει περιγραφεί ως πρόστυχος και άσεμνος και που συνάμα περιλάμβανε περιστροφές του σώματος με υπονοούμενα. Χορεύονταν από έναν ή περισσότερους χορευτές χωριστά, με τη συνοδεία δίαυλου, με γελοίες και πρόστυχες φιγούρες. Δηλαδή με λίκνισμα της
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μέσης, για επίδειξη αυτής της σημαντικής περιοχής του σώματος και είχε
σκοπό να τραβήξει την προσοχή ερωτικά. Άλλωστε από τη λέξη « Κόρδαξ» προέρχεται και το ρήμα «κορδώνομαι». Κατά τον Ησύχιο, ο Κόρδαξ ήταν χορός ακόλαστος με κινήσεις της γενετησίου ορμής και ήτο
όρχησις της αρχαίας κωμωδίας. Ο Αθήναιος τον βάζει μαζί με την υπορχηματική όρχηση, προσθέτοντας ότι και οι δύο είναι «παιγνιώδεις»
(ΙΔ’ 630Ε, 28), ενώ λέει: «Ο μεν κόρδαξ παρ’ Έλλησι φορτικός», δηλαδή
«Ο κόρδακας είναι στους Έλληνες, χυδαίος». Ο Πολυδεύκης (IV, 99)
τον χαρακτηρίζει κωμικό λέγοντας: «Είδη δε ορχημάτων, εμμέλεια τραγική, κόρδακες κωμικοί, σικιννίς σατυρική», ενώ η Σούδα γράφει: «κορδακίζειν· αισχρώς ορχείται. Κόρδαξ γαρ είδος ορχήσεως κωμικής».
«Εμμέλεια» λεγόταν στην αρχαιότητα ο ήσυχος και ταπεινός χορός
με ρυθμικές κινήσεις του
σώματος. Πρόκειται μάλλον για έναν τύπο χορών
που μιμούνταν τα δρώμενα
με χειρονομίες εκφραστικές και παραστατικές, αλλά
σοβαρές και μετρημένες.
Γεωμετρικό αγγείο 8ου αιώνα π.Χ. που φέρει την επι- Συμπεριλάμβανε έναν κώδικα συμβολικών χειρονογραφή: «ΗΟΣ ΝΥΝ ΟΡΧΕΣΤΟΝ ΠΑΝΤΟΝ ΑΤΑΛΟΤΑΤΑ ΠΑΙΖΕ ΤΟΤΟ [ΔΕΚΑΝ ΜΙΝ]» = όποιος από τους
μιών, μέσω του οποίου ο
χορευτές χορεύει πιο ανάλαφρα, αυτός να το πάρει (το
χορευτής μπορούσε και να
αγγείο)».
δώσει μια ολόκληρη ιστορία ενός δραματικού έργου, χωρίς να μιλήσει. Λέγεται ότι πρώτος ο Αρχίλοχος οργάνωσε τη
Διονυσιακή όρχηση, το χορό του θεάτρου, τον αποτελούσαν 50 άνδρες
χορεύοντας κύκλιον χορόν ή τη Διονυσιακήν πέριξ του βωμού Πυρίχην
(Ηροδ.Α.24 – Πίνδ. Ολυμπ. ΙΓ.18 – Σιμον. Επιγρ.58).
ΤΟ ΥΠΟΡΧΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΙΣΤΗΡΕΣ
«Υπόρχημα» στην αρχαία ελληνική μουσική λεγόταν ο χορός
(το όρχημα) υπό μουσικής. Το ζωηρό άσμα που συνοδευόταν με χορό
όπως ο διθύραμβος ή αντίθετα ο χορός που χορευόταν με μουσική. Ο
χορός αυτός χορευόταν από αγόρια και κορίτσια. Ως ύμνος ήταν αφιερωμένο στο θεό Απόλλωνα και έμοιαζε σε αρκετά σημεία με τον παιάνα.
Το υπόρχημα αρχικά συνοδευόταν από φόρμιγγα, αργότερα από αυλό
και κιθάρα ή λύρα και είχε τρεις φάσεις. Στην πρώτη όλα τα μέλη του
χορού τραγουδούσαν και χόρευαν μαζί, στη δεύτερη τα μισά τραγουδούσαν και τα μισά χόρευαν και στην Τρίτη τραγουδούσε ο κορυφαίος
και χόρευαν όλοι οι άλλοι. Ο Πλούταρχος αναφέρει τον Πίνδαρο
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συνθέτη παιάνων και υπορχημάτων και γράφει ότι η ποίηση και ο χορός
είναι παράλληλες τέχνες, που και οι δύο δε συγκλίνουν στο υπόρχημα,
για να μιμηθούν την πραγματικότητα με κινήσεις και λόγια. Ο Λουκιανός στο περί Ορχήσεως αναφέρει ότι: «Στη Δήλο οι θυσίες όχι μόνο δε
γίνονταν χωρίς όρχηση, αλλά γίνονταν και με χορό και με μουσική.. τα
τραγούδια που σύνθεταν γι’ αυτούς τους χορούς λέγονταν υπορχήματα». Κατά τον Πρόκλο (Biblioteca, 320 a-b) το υπόρχημα ήταν Κρητικό εύρημα: «Υπόρχημα δε το μετ’ ορχήσεως αδόμενον μέλος ελέγετο
και γαρ οι παλαιοί την υπό αντί της μετά πολλάκις ελάμβανον. Ευρέτας
δε τούτων λέγουσιν οι μεν Κουρήτας, οι δε Πύρρον τον Αχιλλέως όθεν
Πυρρίχην είδος τι ορχήσεως λέγουσιν». Στο αρχαίο Ετυμολογικό Μέγα
λεξικό σημειώνεται: «Υπορχήματα δε, άτινα πάλιν έλεγον ορχούμενοι
και τρέχοντες κύκλω του βωμού, καιομένων των ιερείων».
Ο Αθήναιος στους «Δειπνοσοφισταί» επικαλούμενος
στίχους της Ιλιάδας του Ομήρου (από τη Ραψωδία Σ), λεει
ότι το υπόρχημα είναι Κρητική
επινόηση και επίσης μιλά για
Κρητικούς επιχωριους χορούς
με κυβιστήρες, Κυβιστήρες
στην αρχαιότητα λέγονταν οι
χορευοντες και οι βαδίζοντες
δια των χειρών και με την κεφαλήν προς τα κάτω ή οι χορευτές, που βοηθούμενοι από
το χέρι του διπλανού τους,
στροφάρουν το σώμα τους και
συνάμα ίπτανται φέρνοντας
τα πόδια προς τον ουρανό και
Ο χοροδιδάσκαλος Γεώργιος Φρατο κεφάλι προς τα κάτω προς
γκάκης σε κιβυστικές δεξιοτεχνίες.
επίδειξη δεξιότητας:.
<<αλλ´ ὅπερ είπον, ἡ
των ακροαμάτων εις τὸ σώφρον τούτο συμπόσιον εἰσαγωγὴ παρέγγραφός έστιν εκ του κρητικού χορού μετενηνεγμένη, περί ου φησιν εν
Οπλοποιίᾳ·
«Εν δε χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς Αμφιγυήεις, τω ίκελον οίον
ποτ´ ενί Κνωσσώ ευρείῃ Δαίδαλος ήσκησεν καλλιπλοκάμῳ Ἀριάδνῃ.
Ένθα μεν ηίθεοι και παρθενία αλφεςίβοιαι ωρχεύντ´, αλλήλων επί
καρπώ χέρας έχουσαι.
Τούτοις γαρ ἐπιβάλλει· Πολλὸς δ´ ἱμερόεντα χορὸν περιίσταθ´ όμιλος τερπόμενος· 〈μετά δε σφιν ἐμέλπετο θείος αοιδὸς φορμίζων·〉 δοιώ
δε κυβιστητήρε κατ´ αυτούς μολπής εξάρχοντες εδίνευον κατά
μέσσους.
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Τοις μεν ουν Κρηςὶν ή τε όρχησις επιχώριος και το κυβιστάν. Διό
φησι προς τὸν Κρήτα Μηριόνην·
Μηριόνη, τάχα κεν σε και ορχηστήν περ εόντα έγχος εμον κατέπαυσε διαμπερές, είς´ έβαλόν περ.
Όθεν και Κρητικὰ καλούσι τα υπορχήματα·
Κρήτα μεν καλέουσι τρόπον, το δ´ όργανον Μολοσςόν. « Οι δε
λεγόμενοι Λακωνισταί, φηςὶν ὁ Τίμαιος εν τετραγώνοις χοροίς ήδον. »
Καθόλου δε διάφορος ην ἡ μουσική παρά τοις Έλλησι, των μεν Αθηναίων τους Διονυσιακούς χορούς και τους κυκλίους προτιμώντων, Συρακοςίων δὲ τοὺς ἰαμβιστάς, άλλων δ´ άλλο τι. Ο δ´ Αρίσταρχος ου μόνον εις το του Μενελάου συμπόσιον εμβαλὼν ους ου προσήκε στίχους
και της Λακώνων παιδείας αλλότριον εποίησε και της τοῦ βασιλέως σωφροσύνης, ἀλλὰ και του κρητικού χορού τον ωδὸν ἐξείλεν, επιτεμὼν τα
ποιήματα τον τρόπον τούτον…>> (Αθήναιος, «Δειπνοσοφισται» 5,
κεφ. 10, 181)
3. Ο ΧΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Τα θεμέλια του χορού έθεσαν πρώτοι στον κόσμο οι αρχαίοι πολιτισμοί της Ελλάδας και ιδιαίτερα η Μινωική Κρήτη. Με αφετηρία το Μινωικό Πολιτισμό, επηρεάζονται και οι κοινωνίες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Λέγεται και έτσι είναι ότι κανένας άλλος λαός δεν έδωσε μεγαλύτερη αξία στον χορό όσο οι αρχαίοι Έλληνες. Ο χορός εκεί για πρώτη
φορά παρουσιάζεται στους αγώνες σαν αγώνισμα µε κριτές. Στην κλασική περίοδο του 5ου π.Χ. αιώνα με επίκεντρο την Αθήνα, στην ακμή
των γραμμάτων και των τεχνών, ιδιαίτερη θέση ανάμεσά τους φαίνεται
να κατέχει και ο χορός, εγκολπωμένος μάλιστα-εκτός των άλλων – και
στο θρησκευτικό τελετουργικό της εποχής. Η μούσα Τερψιχόρη αποτελούσε την επιστάτησα του χορού. Επίσης, φαίνεται να υπάρχει μια στενή
σύνδεση του χορού, τόσο με τη μουσική, όσο και την ποίηση.
Για τους χορούς των αρχαίων Ελλήνων γνωρίζουμε πάρα πολλά
πράγματα, όπως τα ονόματά τους: Επικρήδιος, Ορσίτης, Γέρανος κ.λπ.
, τον εφευρέτη (ο Κουρήτης Πύρριχος την Πυρρίχη, ο νεοπτ’όλεμος ο
Πυρρός την Πυρρίχη, ο Δαίδαλος τοο χορό της Αριάδνης κ.λπ. ), και
για τον τρόπο που χορεύονταν (Πυρρίχη = πηδηκτός κυκλικός χορός,
Κανδιάτη ή Κρητικός = συρτός κ.λπ.), κ.λπ. , όμως δε γνωρίζουμε επακριβώς τα βήματά τους, γιατί από τη μια υπάρχει η εξέλιξη και που αλλάζει και τους χορούς και από την άλλη για διάφορους λόγους (λόγω
κατακτητών κ.α.) δεν έχει γίνει επακριβή καταγραφή τους.
Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε και ως παιδαγωγικό µέσο και μάλιστα σε πολύ ευρεία κλίμακα για τα δύο φύλα, ακόμα
και ως κύρια στρατιωτική γυμναστική για την προετοιμασία εύψυχων
και ευέλικτων πολεμιστών. Οι χοροί εκείνοι βέβαια, ήταν πολύ
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περισσότερο γυμναστικοί από τους σημερινούς. Οι αρχαίοι χοροί καλλιεργούσαν µια τελειότητα των γραμμών του σώματος, την οποία θαυμάζουμε σε παραστάσεις, αγάλματα και αγαλματίδια.
4. ΟΙ ΕΝΟΠΛΙΟΙ ΧΟΡΟΙ: ΠΥΡΡΙΧΗ, ΠΥΡΙΧΙΟΣ, ΟΡΣΙΤΗΣ, ΕΠΙΚΡΗΔΙΟΣ,
ΟΡΜΟΣ, ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΜΝΟΠΑΙΔΕΙΕΣ
Ο Πλάτωνα στους «Νόμους» αναφέρει ότι η Πυρρίχη είναι πιστή
μίμηση των κινήσεων του οπλίτη στη μάχη: κινείται πλαγίως για να αποφύγει το χτύπημα του αντιπάλου, υποχωρεί για να πάρει φόρα, εφορμά με μεγάλο πήδημα, σκύβει για να δώσει μικρό στόχο. Αρχικά η
ενόπλια όρχηση χρησιμοποιούνταν και για εκπαιδευτικούς λόγους, δηλαδή και ως γυμναστική των νέων για την προετοιμασία τους ως ευέλικτων, ευλύγιστων, ευκίνητων και με αντοχή πολεμιστών, όμως μετά
εξελίχτηκε σε διονυσιακή. Ως ενόπλια όρχηση χορευόταν είτε από ένα
πρόσωπο είτε από ένα ή περισσότερα ζεύγη χορευτών, που έφεραν πανοπλία (ασπίδα και δόρυ ή σπαθί) και μιμούνταν τις κινήσεις των πολεμιστών, σε επίθεση και σε άμυνα. Ο Αθήναιος («Δειπνοσοφισταί» 14,
26) αναφέρει ότι μετά την εμφάνισή της η Πυρρίχη απόκτησε πολλές
παραλλαγές και ως εκ τούτου πολλές παρονομασίες Έτσι το χορό αυτό
στην Κρήτη τον συναντάμε με τις ονομασίες «Ορσίτης» και «Επικρήδιος» κ.α.: «όθεν εκινήθησαν αι καλούμεναι Πυρρίχαι και πας ο τοιούτος τρόπος της ορχήσεως· πολλαί γαρ αι παρονομασίαι αυτών, ως παρά
Κρησίν ορσίτης και επικρήδιος.. εμμέλεια, κόρδαξ, σίκιννις… θράκιος,
τελεσιάς η μακεδονική, …. » («και μπήκαν τότε σε χρήση οι λεγόμενες
πυρρίχες και κάθε τέτοιο είδος χορού· πολυάριθμες είναι αληθινά οι ονομασίες τους, όπως λ.χ. στους Κρητικούς ο ορσίτης και ο επικρήδιος»,
Αθήναιος ΙΔ’ 629C, 26)
Οι αρχαίοι συγγραφείς με την ονομασία «Πυρρίχη», όπως είδαμε
πιο πριν, ονόμαζαν τον πρώτο χορό που βρήκε ο Κουρήτης με το όνομα
Πύρριχος, Ο Λουκιανός αναφέρει ότι ο Νεοπτόλεμος, ο γιος του Αχιλλέα, δε βρήκε αυτή τούτην την Πυρρίχη, αλλά «επενόησε νέον είδος
χορού, το ωραιότερον, τον εξ αυτού ονομασθέντα Πυρρίχιον» (Λουκιανού, «Περί ορχήσεως» 9). Η ονομασία «πυρίχιος» = ο χορός ως η πυρρίχη ή αυτός γύρω απο την πυρ΄(= φωτιά).
Ο υμνογράφος Καλλίμαχος ο Κυρηναίος (310 – 240 π.Χ.) σε ένα
ύμνο του αναφέρει ότι «η πρύλις» ήταν ο ενόπλιος χορός που χόρευαν
οι Κουρήτες κατά τη γέννησε του Δία: «Κούρητές σε περί πρύλιν ωρχήσαντο» (οι Κουρήτες χόρεψαν τον πολεμικό χορό γύρω σου» (Καλλίμαχος Ύμνος στον Δία, 51). Ωστόσο εδώ ο Καλλίμαχος ψεύδεται,
όπως είδαμε πιο πριν (βλέπε Κεφάλαιο 4ο ) , δεν υπήρχε παλιά
τέτοιος χορός.
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Ο Αθήναιος αναφέρει ότι οι Λακεδαιμόνιοι έλεγαν την Πυρρίχη και
με την ονομασία «χειρονομία» : «καλείται δέ η Πυρρίχη καί χειρονομία» ( Αθήναιος «Δειπνοσοφισταί» ΙΔ, 631α), κάτι που ήταν αντίστοιχο
με την ονομασία «καροπαία» (βλέπε πιο κάτω) και ότι στην εποχή του
(2ος – 3ος αι. μ.Χ.) η Πυρρίχη υπήρχε μόνο στους Λακεδαιμονίους σαν
προγύμνασμα του πολέμου (τη μάθαιναν από πέντε ετών), ενώ στους
άλλους Έλληνες είχε σταματήσει, επειδή είχαν σταματήσει και οι πόλεμοι. Ειδικότερα στις μέρες του η Πυρρίχη ήταν, λέει, επιεικέστερη της
αρχαίας και χορευόταν ως διονυσιακός χορός, δηλαδή διασκέδασης: «η
δε καθ᾽ ἡμάς πυρρίχη Διονυσιακή τις είναι δοκεί, επιεικέστερα ούσα της
αρχαίας».. (Αθήναιος Δειπνοσοφισταί ΙΔ’, 631Β, 29).

Χορός πυρριχιστών (ανδρών που χορεύουν τον πολεμικό χορό Πυρρίχη) στα Παναθήναια. Η πρώτη μορφή αριστερά είναι του χορηγού . Μαρμάρινη ανάγλυφη πλάκα από τη βάση αγάλματος που αφιέρωσε ο Άταρβος
ως χορηγός το 320 π.Χ. ( Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα
Ο Αθήναιος αναφέρει επίσης ότι η Πυρρίχη κατά τον Αριστόξενο
πήρε το όνομά της από το Λάκωνα Πύρριχο που τον βρήκε. Ωστόσο ο
Λάκωνας αυτός Πύρριχος ήταν ο Κρητικός Κουρήτης Πυρριχος που είχε
μετοικίσει στη Λακωνία και είχε διδάξει και στους Λάκωνες το χορός,
αφού από τη μια ο Στράβων αναφέρει «Τον χορό που συνηθίζουν στη
Λακεδαίμονα, τους ρυθμούς, τους παιάνες που τραγουδάνε σύμφωνα
με τους κανονισμούς τους, καθώς και πολλά ακόμη έθιμά τους τα λενε
οι ίδιοι Κρητικά, ωσαν να έρχονται από εκεί…». (Στράβων Ι, IV, 18 C
471) και επίσης ότι οι «Να ασκούν (οι νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο χορό, που βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα ονομάστηκε Πυρρίχη από το όνομα αυτού που
τον οργάνωσε..». (Στράβων 10 ΙV 16). και από την άλλη ο Παυσανίας
στα Λακωνικά (25, 1-3) αναφέρει ότι στη Λακεδαίμονα υπήρχε η πόλη
Πύρριχος, που πήρε το όνομα αυτό από το ότι ιδρύθηκε είτε από τον
Πύρριχον των καλλούμενων Κουρητών είτε από το γιο του Αχιλλέα, τον
(Νεοπτόλεμο, τον καλούμενο) Πύρρο: «Πύρριχος εν μεσογαίᾳ. το δε
όνομα τη πόλει γενέσθαι φασὶν από Πύρρου του Αχιλλέως, οι δε είναι
θεόν Πύρριχον των καλουμένων Κουρήτων….») που όμως ο
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Νεοπτόλεμος, δε βρήκε αυτή τούτην την Πυρρίχη, αλλά «επενόησε νέον
είδος χορού, το ωραιότερον, τον εξ αυτού ονομασθέντα Πυρρίχιον»,
πρβ: «Καίτοι έχω να αναφέρω και πολλούς άλλους εκ των ηρώων,
οίτινες ήσαν γυμνασμένοι εις την όρχησιν και είχον αναγάγη αυτήν εις
τέχνην, θεωρώ αρκετόν να αναφέρω μόνον τον Νεοπτόλεμον τον υιόν
του Αχιλλέως, όστις διέπρεψε ως χορευτής και επενόησε νέον είδος χορού, το ωραιότερον, τον εξ αυτού ονομασθέντα Πυρρίχιον. Ο δε Αχιλλεύς μανθάνων ταύτα περί του υιού του έχαιρεν, υποθέτω, περισσότερον παρά δια το κάλλος και την άλλην ανδρείαν του. Τωόντι δε η ορχηστική τέχνη εκείνου συνετέλεσεν εις το να εκπορθηθή και καταστραφή η δυσπόρθητος πόλις των Τρώων». (Λουκιανού, «Περί ορχήσεως» 9 Μετάφραση Ιωάννη Κονδυλάκη)
Ο Λουκιανός στο «Περί Ορχήσεως» αναφέρει ότι οι Λακεδαιμόνιοι
είχαν διδαχθεί από τους Διόσκουρους να καρυατίζουν, δηλαδή να χορεύουν μια παραλλαγή ενόπλιου χορού που χορευόταν στις Καρυές της
Λακωνικής, ο οποίος ονομαζόταν «όρμος» (> ορμή, ορμάω), και με το
ρυθμό του χορού αυτού οδηγούνταν στη μάχη. Ο χορός όρμος ήταν,
λέει, είδος κυκλικού χορού, που που χορευόταν από μικτή ομάδα κοριτσιών και εφήβων, σε σχηματισμό που έμοιαζε με περιδέραιο, άρα ήταν
χορός όπως οι σημερινοί Κρητικοί χοροί Αγκαλιαστός και Ζερβόδεξος,
όπου οι χορευτές είναι ό ένας πίσω από τον άλλο και όχι πιασμένοι με
τις παλάμες και ο ένας πλάι στον άλλο, όπως γινεται στο συσρτό Χανιώτικο, Καλαματιανό κ.α. Οδηγώντας το χορό ένας έφηβος μιμούνταν πολεμικά σχήματα με νεανικές κινήσεις και μια κορασίδα ακολουθούσε με
σεμνές και συγκρατημένες κινήσεις και έτσι, καταλήγει ο Λουκιανός,
σύνεση και γενναιότητα συνδυάζονταν στον όρμο, πρβ: «Οι Λακεδαιμόνιοι, οίτινες θεωρούνται ως οι ανδρειότεροι των Ελλήνων, εδιδάχθησαν παρά του Πολυδεύκους και Κάστορος να καρυατίζουν — είνε δε
τούτο είδος ορχήσεως, τον οποίον χορεύεται εις τας Καρύας της Λακωνικής — και πράττουν τα πάντα ρυθμικώς· και εις αυτόν ακόμη τον πόλεμον πορεύονται με ρυθμόν και κανονίζουν το βήμα των κατά τον ήχον
του αυλού, ο οποίος δίδει και το πρώτον σύνθημα προς την μάχην. Κατώρθωναν δε να νικούν πάντοτε, οδηγούμενοι υπό της μουσικής και της
ευρυθμίας. Αλλά και τώρα ακόμη δύνασαι να ίδης τους εφήβους των να
εξασκούνται περισσότερον εις τον χορόν παρά εις την οπλομαχητικήν.
Όταν παύσουν αγωνιζόμενοι εις το παγκράτιον και αλληλοκτυπούμενοι,
αι ασκήσεις των τελειώνουν εις χορόν. Ο αυλητής κάθηται εις το μέσον
αυτών και αυλεί και κροτεί με τον πόδα, οι δε νέοι ακολουθούν αλλήλους εις γραμμήν και χορεύοντες λαμβάνουν διαφόρους στάσεις κινούμενοι ρυθμικώς, άλλοτε μεν πολεμικάς, άλλοτε δε ερωτικάς και βακχικάς. Και το άσμα, με το οποίον συνοδεύουν την όρχησιν, είνε επίκλησις
προς την Αφροδίτην και τους Έρωτας, τους οποίους καλούν να λάβουν
μέρος εις το άσμα και την όρχησιν αυτών, το δε άλλο άσμα — διότι δύο
άσματα τραγουδούν — διδάσκει και πώς πρέπει να χορεύουν· εμπρός
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παιδιά το πόδι, λέγει το τραγούδι, κι’ ας βράση ο χορός. Ανάλογα κάμνουν και οι χορεύοντες τον λεγόμενον όρμον. Ο δε όρμος είνε χορός
κοινός των εφήβων και των παρθένων, οίτινες χορεύουν ο εις παρά τον
άλλον και σχηματίζουν αληθώς όρμον. Σύρει δε τον χορόν ο έφηβος και
χορεύει επιδεικνύων δια των κινήσεων του πράξεις νεανικάς και όσα
κατόπιν θα πράττη εις τον πόλεμον και ακολουθεί η παρθένος, υποδεικνύουσα εις τας άλλας να χορεύουν κοσμίως, τοιουτοτρόπως δε ο όρμος
πλέκεται εκ σωφροσύνης και ανδρείας. Και αι γυμνοπαιδίαι δε είνε
επίσης Λακωνική όρχησις» (Λουκιανού, «Περί ορχήσεως» 10-12, Μετάφραση Ιωάννη Κονδυλάκη)
Οι Γυμνοπαιδίες στη δωρική Σπάρτη, που είχαν σκοπό εκπαιδευτικό, ήταν κάτι παρόμοιο με τον ενόπλιο χορό Πυρρίχη, αλλά και με
στοιχεία ως αυτά της σημερινής καλούμενης ρυθμικής γυμναστικής. Οι
Γυμνοπαιδίες τελούνταν κάθε χρόνο στην ομώνυμη γιορτή, στο κέντρο
της αγοράς της Σπάρτης. Στην Κρήτη κύριο, αγαπημένο μουσικό όργανο
ήταν η λύρα και στη Σπάρτη ο αυλός, καθώς λέει ο Ηρόδοτος, ο Πλούταρχος («Περί Μουσικής») και ο Αθήναιος: «διόπερ καν οι ανδρειότατοι
Λακεδαιμόνιοι μετ᾽ αυλών στρατεύονται, Κρήτες δε μετά λύρας, μετά δε
συρίγγων και αυλών Λυδοί, ως Ηρόδοτος ιστορεί… (Αθήναιος «Δειπνοσοφισταί», βιβλίο 14)
5. Ο ΥΜΕΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ « ΕΥΟΙ ΕΥΑΝ > ΕΒΙΒΑ = ΩΡΑΙΑ ΖΩΗ»
Μια χαρακτηριστική περιγραφή γαμήλιας πομπής – χορού παραδίδεται από τον Ευριπίδη στην τραγωδία του Τρωάδες. Η Κασσάνδρα,
που βρίσκεται στο ναό του Απόλλωνα στο Άργος, λίγο πριν παντρευτεί
τον Αγαμέμνονα φωνάζει, αυτό βέβαια ειρωνικά:
<< ΚΑΣΑΝΔΡΑ: Ἄνεχε· πάρεχε.Φώς φέρ’, ω· σέβω· φλέγω ιδού,
ιδού λαμπάσι τόδ’ ιερόν.Ω Ὑμέναι’ άναξ·μακάριος ὁ γαμέτας·μακαρία δ’
εγὼ βασιλικοίς λέκτροις κατ’ Άργος ἁ γαμουμένα.Υμήν, ω Υμέναι’ άναξ.
Επεὶ συ, μάτερ, επί δάκρυσι και γόοισι τον θανόντα πατέρα πατρίδα τε
φίλαν καταστένουσ’ έχεις, εγώ δ’ ἐπὶ γάμοις εμοίς αναφλέγω πυρὸς φως
ες αυγάν, ες αἴγλαν,διδούσ’, ὦ Ὑμέναιε, σοί,διδούσ’, ὦ Ἑκάτα,
φάος,παρθένων επί λέκτροις ᾇ νόμος έχει. Πάλλε πόδα.Αιθέριον άναγε
χορόν· ευάν, ευοἵ·ως επί πατρὸς εμού μακαριωτάταις τύχαις· ὁ χορός
όσιος.Άγε σύ, Φοίβε, νῦν· κατὰ σὸν ἐν δάφναις ἀνάκτορον θυηπολώ,
Ὑμήν, ὦ Ὑμέναι’, Ὑμήν.Χόρευε, μάτερ, ἀναγέλασον έλισσε τάδ’ ἐκείσε
μετ’ εμέθεν ποδών φέρουσα φιλτάταν βάσιν.>> (Ευριπίδης, Τρωάδες
330 – 334).
Μτφ: <<ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: Σήκω εσύ. Κάντε στην άκρη. Κρατώ φωτιά. Ιερουργώ. Να! Να! Το ναό φωτίζω με τον πυρσό. Βασιλιά μου και
άντρα μου! Ευτυχισμένος είναι ο γαμπρός. Ευτυχισμένη κι εγώ που θα
παντρευτώ βασιλιά, στο Άργος. Ω Υμέναιε βασιλιά! Μάνα μου, στα δάκρυα και στους θρήνους για τον πατέρα μου και την Τροία την
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αγαπημένη, στενάζεις, κι εγώ το φως για το γάμο μου ανάβω, να φωτίσω και να λάμψω! Φως σου δίνω Υμέναιε. Φως σου δίνω Εκάτη, για
τους γάμους της παρθένας όπως είναι η συνήθεια. Χτύπα το απαλό πόδι.
Σύρε το χορό – Ευοί, ευάν! Όπως έκανες όταν ζούσε και ήταν ευτυχισμένος ο πατέρας σου! Χόρεψε ιερό χορό. Σύρε τον Φοίβε τον χορό.
Μέσα στο δαφνοστόλιστο ναό σου κάνω θυσίες. Υμέναιε! Υμέναιε! Χόρευε μάνα. Γέλα. Σύρε τα πόδια σου. Πάμε με το δικό μου βήμα. Τραγουδήστε στον Υμέναιο με ευτυχίας τραγούδια. Τραγουδάτε μαζί με τη
νύφη όμορφες κοπέλες της Τροίας! Τραγουδήστε τον άντρα μου που
μου έστειλε η μοίρα>>. (Ευριπίδης, Τρωάδες 330 – 334).
6. Η ΚΑΡΠΑΙΑ, Ο ΑΡΝΑΟΥΤΙΚΟΣ ή ΧΑΣΑΠΙΚΟΣ, Ο ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ
«ΣΕΡΑ» Κ.ΛΠ.
Ξενοφώντας (Κύρου Ανάβασις 6.1.5 – 13 σ’ 1 και 12) αναφέρει
μια γιορτή που διοργάνωσε ο στρατός των Μυρίων, όταν βρισκόταν
στην παραλιακή πόλη του Πόντου Κοτύωρα, προς τιμήν των απεσταλμένων του βασιλιά Κορύλα της Παφλαγονίας (η Παφλαγονία ήταν ορεινή περιοχή μεταξύ Βιθυνίας και Πόντου), στην οποία οι στρατιωτικές
μονάδες της κάθε περιοχής των Μυρίων χόρεψαν η κάθε μια και το δικό
της τοπικό χορό, που όλοι ήταν ενόπλιοι. Στη γιορτή πρώτα σηκώθηκαν
Θράκες και, συνοδεία αυλού, χόρεψαν οπλισμένοι και πηδούσαν ψηλά
και ελαφρά, κρατώντας και τα μαχαίρια τους, δηλαδή χόρεψαν είδος
ενόπλιου χορού, που αργότερα τον βρίσκουμε με την ονομασία Μακελάρης ή Αρναούτικος ή Χασάπικος. Ακολούθως σηκώθηκαν οι Αινιάνες και οι Μάγνητες, που χόρεψαν ένοπλοι και συνοδεία αυλού το
χορό που λέγεται «καρπαία», η οποία ονομάζονταν έτσι, όπως βγαίνει
τα συμφραζόμενα, επειδή τελούνταν-συνηθιζόταν να τελείται γύρω από
μαζεμένους καρπούς κατά το μάζεμα των καρπών και από αυτούς που
τον προφύλασαν.Η λεπτομερής περιγραφή του Ξενοφώντα προσφέρει
μια σπάνια εικόνα των χορών της συγκεκριμένης γιορτής ως εξης:
<< Ο Κορύλας λοιπόν, που τότε συνέβαινε να είναι αρχηγός των
Παφλαγόνων, στέλνει στους Έλληνες απεσταλμένους με άλογα και ωραίες στολές να τους ειπούν πως ήταν πρόθυμος μήτε να αδικεί τους
Έλληνες, αλλά και μήτε να αδικείται. Οι στρατηγοί όμως αποκρίθηκαν
ότι γι᾽ αυτό το ζήτημα θα αποφασίσουν μαζί με το στρατό, δέχθηκαν
όμως να τους φιλοξενήσουν. Στη φιλοξενία προσκάλεσαν κι από τους
Έλληνες όσους εθεωρούσαν κατ᾽ εξοχήν αξίους μιας τέτοιας τιμής. Αφού λοιπόν θυσίασαν βόδια, που είχαν πάρει από τους εχθρούς και άλλα
ζώα κατάλληλα για θυσία, οργάνωσαν ένα μεγάλο συμπόσιο κι εδειπνούσαν ξαπλωμένοι σε στοιβάδες φύλλων από δένδρα κι έπιναν κρασί
από κεράτινα ποτήρια, που τα εύρισκαν εκεί σ᾽ αυτή τη χώρα. Όταν
έκαμαν σπονδές κι ετραγούδησαν τον παιάνα, πρώτα σηκώθηκαν
Θράκες και, συνοδεία αυλού, χόρεψαν οπλισμένοι και πηδούσαν
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ψηλά και ελαφρά, κρατώντας και τα μαχαίρια τους. Τέλος κτυπά ο
ένας τον άλλον ώστε να φανεί σ᾽ όλους πως τον πλήγωσε· κι ο πληγωμένος έπεσε κάτω με αρκετή τέχνη. Και οι Παφλαγόνες φώναξαν δυνατά. Τότε ο νικητής εσκύλευσε τα όπλα του νικημένου και βγήκε από
τον τόπο που χόρευαν, τραγουδώντας το τραγούδι του Σιτάλκα, ενώ
άλλοι Θράκες μετέφεραν έξω τον νικημένο, που τάχα ήταν νεκρός,
πράγματι όμως τίποτε δεν είχε πάθει. Ακολούθως σηκώθηκαν Αινιάνες
και Μάγνητες, που χόρεψαν ένοπλοι το χορό που λέγεται καρπαία. Ο τρόπος που χόρευαν ήταν τούτος: ένας βάζει κάτω στη γη τα
όπλα κι αρχίζει δήθεν να σπέρνει και να οδηγεί τα βόδια, συχνά όμως
στρέφει προς τα πίσω το κεφάλι του, σα φοβισμένος, και να που άλλος
παρουσιάζεται και κάνει το ληστή. Μόλις ο πρώτος τον ιδεί από μακριά,
αρπάζει τα όπλα του από κάτω, τον συναντά και μάχεται μαζί του εμπρός
στο ζευγάρι τα βόδια. Κι αυτά όλα τα έκαναν με ρυθμό σύμφωνα με τη
μουσική του αυλού. Στο τέλος ο ληστής δένει το ζευγολάτη και φεύγει,
παίρνοντας μαζί του και το ζευγάρι τα βόδια. Καμιά φορά όμως δένει ο
ζευγολάτης το ληστή κι έπειτα ζέχνει το ληστή κοντά στα βόδια και με
τα χέρια του δεμένα πίσω οδηγεί κι εκείνον και τα βόδια. Έπειτα άρχισε
να χορεύει ένας Μυσός κρατώντας σε κάθε του χέρι από μια μικρή από
κλωνάρια ιτιάς ασπίδα, κι άλλοτε, χορεύοντας, έκανε πως μαχόταν με
δυο αντιπάλους κι άλλοτε χρησιμοποιούσε τις μικρές ασπίδες για ν᾽ αποκρούσει τον ένα, άλλοτε πάλι, κρατώντας τις ασπίδες στροβιλιζόταν
κι έκανε τούμπες προς τα πίσω κι έτσι φαινόταν ένα ωραίο θέαμα.
Στο τέλος χόρεψε τον περσικό
χορό, κτυπώντας τις
ασπίδες και καθόταν
οκλαδόν και ξανασηκωνόταν.
Κι όλ᾽
αυτά τα έκανε ρυθμικά, σύμφωνα με το
σκοπό που του έδινεν
ο αυλός. Αμέσως κατόπιν, στρατιώτες απ᾽
τη Μαντίνεια και μερικοί άλλοι Αρκάδες
Ποντιακός Πυρρίχιος «Σέρα»
σηκώθηκαν και, φέροντας όσο το δυνατό πιο ωραίον οπλισμό, βάδιζαν ρυθμικά σύμφωνα με τον ενόπλιο
ρυθμό που έδινεν ο αυλός κι έπειτα τραγούδησαν τον παιάνα και χόρεψαν, όπως ακριβώς γίνεται με την προσέλευση της ιεράς πομπής προς
το βωμό. Βλέποντας οι Παφλαγόνες έμειναν κατάπληκτοι με όλους αυτούς τους ένοπλους χορούς. Κατόπιν αυτών βλέποντας ο Μυσός εκείνους να τα έχουν χαμένα, έπεισε κάποιον Αρκάδα που είχε μια
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χορεύτρια και την έφερε μέσα στον τόπο του χορού, αφού την ετοίμασε
και την στόλισε, όσο γινόταν πιο όμορφα, και της έδωσε να κρατεί μιαν
ελαφρά ασπίδα. Εκείνη χόρεψε ανάλαφρα την πυρρίχη. Τότε χαλασμός
έγινε από τα χειροκροτήματα κι οι Παφλαγόνες ρώτησαν αν μαζί τους
πολεμούσαν και γυναίκες. Κι εκείνοι τους είπαν πως αυτές ήταν που
έτρεψαν εις φυγήν το βασιλιά απ᾽ το στρατόπεδό του! Έτσι τελείωσε η
νύχτα εκείνη. (Ξενοφώντα, Κύρου Ανάβαση βιβλίο 6, 104, 6.1-12 ,
μετφ Θ.Κ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη, Λ. Αντζουλή, Γ. Κριτσέλη).
Πολλοί συνδέουν τον Πυρρίχιο χορό «Καρπαία» που αναφέρει ο
Ξενοφώντας με τους ποντιακούς χορούς Σέρα και Κότσαρι, που είναι
λάθος. Η αλήθεια είναι ότι οι χοροί αυτοί είναι παραλλαγές, και μάλιστα
«καθαρόαιμες», της Πυρρίχης, του χορού των Κουρητών της Κρήτης
και όχι της Καρπαίας, αφού οι χοροί αυτοί των ποντίων είναι θορυβώδεις και πηδηχτοί και αφετέρου οι χορευτές φέρουν μάχαιρες (ξίφη)
στη μέση τους, όπως έφεραν και οι Κουρήτες, καθώς αναφέρει η Ελληνική Μυθολογία (με τα ξίφη και τα δόρατα κτυπούσαν τις ασπίδες
τους κ.λπ.), αλλά και όπως αναφέρεται στην Ιλιάδα (Σ 590) του Ομήρου. Η Καρπαία, όπως συνάγεται από τα λεγόμενα του Ξενοφώντας,
ήταν ενόπλιος χορός, όμως όχι κουρητικός, «καθαρόαιμη» Πυρρίχη. Ο
Ποντιακός χορός Πιτσάκ-οΐν (που στα τουρκικά σημαίνει: μονομαχία με
μαχαίρια) είναι χορός όπως αυτός των Θρακών που περιγράφει ο Ξενοφώντας, και που ο χορός αυτός είναι παραλλαγή του χορού Χασάπικου,
που αρχικά λεγόταν Αρναούτικος ή Μακελάρης και στα τούρκικα Κασάπ.
7. Ο ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ Ή ΛΑΒΥΡΥΝΘΟΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΡΤΟΙ ΧΟΡΟΙ
Ο Πλούταρχος στο «Θησεύς» αναφέρει ότι ο Θησεύς κατά την
επιστροφή του από την Κρήτη αποβιβάστηκε με τους συντρόφου του
στη Δήλο, όπου «χόρεψε» ένα χορό, ο οποίος ήταν «μιμική αναπαράσταση των πολύστροφων κύκλων του Λαβύρινθου, σε ένα ρυθμό που
είχε διαδοχικές κινήσεις και αναπτύξεις»: «Εκ δε της Κρήτης αποπλέων
εις Δήλον κατέσχε και τω Θεώ θύσας και αναθείς το αφροδίσιον ό παρά
της Αριάδνης έλαβε, εχόρευσε μετά των ημιθέων χορείαν ην έτι νυν
επιτελείν Δηλίους λέγουσι, μίμημα των εν τω λαβυρίνθω περιόδων και
διεξόδων εν τινι ρυθμώ πραλλάξεις και ανελίξεις έχοντι γιγνομένην. Καλείται δε το γένος τούτο της χορείας υπό Δηλίων Γέρανος, ως ιστορεί
Δικαίαρχος. Εχόρευσε δε περί τον Κερατώνα βωμόν, εκ κεράτων συνειρμοσμένων ευωνύμων απάντων. Ποιήσαι δε και αγώνα φασιν αυτόν
εν Δήλω, και τους νικώσι τότε πρώτον υπ’ εκείνου φοίνικα δοθήναι».
Ο Πολυδευκης Ιούλιος (2ου αι. μ.Χ., γνωστός ως Pollux) αναφέρει
ότι στην αρχαιότητα «συνήθιζαν να χορεύουν το Γερανό πολλοί μαζί,
με τον ένα χορευτή πίσω από τον άλλο σε μια σειρά - · τα άκρα της
σειράς σε κάθε πλευρά τα κρατούσαν οι κορυφαίοι γύρω από το Θησέα
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και [χόρευαν το Γέρανο] πρώτα γύρω από τον Δήλιον βωμό, μιμούμενοι
την έξοδο από το λαβύρινθο». (Πολυδεύκης, IV, 101).
Κατά το μύθο, ο βασιλιάς της Κρήτης Μίνωας νίκησε σε πόλεμο τους Αθηναίους, επειδή δολοφόνησαν το
γιο του Ανδρόγεω από φθόνο
κάποιοι Αθηναίοι, επειδή νίκησε στα Παναθήναια
και
τους ανάγκασε να του παραδίνουν κάθε εννιά χρόνια επτά
νέους και επτά νέες ως θυσία
και τροφή στο Μινώταυρο,
που ήταν άνθρωπος με κεφάλι
ταύρου. O Θησέας ανέλαβε να
σώσει την Αθήνα από το βαρύ
αυτό φόρο και πήγε στην
Κρήτη για να παλέψει ο ίδιος
με το Μινώταυρο. Εκεί με τη
βοήθεια της Αριάδνης φόνευσε το Μινώταυρο κ.λπ..
Κατά την πραγματικότητα,
καθώς αναφέρει ο Πλάτων
Χορός του Θησέα, κοινώς καλούμενος
(«Μίνως», 318 – 321), ο
Διαργητός – προ του 1840. Σχέδιο από
Πλούταρχος (Θησεύς, 18)
το “Χρονικό” του Δ. Βαρβιάνη, περίκ.α. , ο μύθος του Μίνωα με
που 1840.
το Μινώταυρο κ.λπ. δεν είναι
πραγματικό γεγονός, αλλά μια
διακωμώδηση του Μίνωα από τους Αττικούς θεατρικούς συγγραφείς,
όταν κατέλαβε την Αθήνα, για τον προαναφερθέντα λόγο Ειδικότερα
ο Μινώταυρος ήταν η διακωμώδηση του «αιμοβόρου» θα λέγαμε σήμερα στρατηγού του Μίνωα ονόματι «Ταύρου», ο οποίος, επειδή οι Αθηναίοι «προβοκάτορες» (οι αντίπαλοι του βασιλιά της Αθήνας Αιγέα)
δολοφόνησαν το γιο του Μίνωα Ανδρόγεω στα Παναθήναια, ώστε να
αναγκάσουν το Μίνωα να τον ανατρέψει, μια και ήταν ο πιο ισχυρός
βασιλιάς της εποχής, κατέλαβε την Αττική και επέβαλε στους Αθηναίους
να στέλνουν κάθε χρόνο ως φόρο υποτελείας νέους και νέες στην Κρήτη
για καταναγκαστικά έργα ως τιμωρία.
Το 1804 ο βάρδος του Πρίγκηπος της Ουαλίας Jones, Edward:
“Lyric airs” ( Λυρικοί αέρηδες, μια πραγματεία περί της προελεύσεως
της αρχαίας ελληνικής μουσικής), αναφέρει, σχετικά με τους τότε ελληνικούς χορούς, ότι στα Κρητικά ο Κρητικός χορός ή άλλως Καντιότ,
ενίοτε αποκαλείται Διαργιο: «Κρητικά, the Cretan, or Candiote Dance,
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called sometimes Διαργιο»)>>. Κατά τα λεγόμενα του Δημήτρη Λάγιου:
<<Υπάρχουν τρεις εκδοχές για την ετυμολογία της λέξης Γιαργητό ή
Διαργητό», από την κρητική λέξη γιαγέρνω-διαγέρνω, ή από το γύρος,
λόγω των πολλών γύρων-στροφών που απαιτεί ο χορός, οπότε γράφεται Γιαργυτό. Αργητός, από το αργήεις, δηλαδή ταχύς ή και σιγανός.
Ακόμα η λέξη ενδέχεται να προέρχεται από τον αρχαίο δήμο της Αττικής
Γιαργητό. Εκεί ο Θησέας όταν γύρισε από την Κρήτη ήρθε σε σύγκρουση
με τα ξαδέρφια του, τους πενήντα Παλλαντίδες, όπως αναφέρει ο Πλούταρχος (Θησεύς ΧΙΙΙ). Εκεί ο Θησέας έκανε καθαρτήρια θυσία στον Δία
Μειλίχιο και χόρεψε. Οι κινήσεις του κορυφαίου είναι δύσκολες. Η μουσική παίζεται από ταμπουρλονιάκαρα. Στο πρώτο μέρος ο ρυθμός είναι
σύνθετος, στο δεύτερο μέρος είναι δίσημος και μικρή παραλλαγή του
Λεβαντίνικου η μελωδία. Δεν υπήρχε μουσική σημειογραφία αυτού του
χορού ως τον Απρίλη του 1985, που την κατέγραψα>>.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Πλούταρχος στον «Βίο του Θησέα»
αναφέρει ότι: «ο Θησέας, σε ανάμνηση της δραματικής του δραπετεύσεως από το παλάτι του Βασιλιά Μίνωα στην Κνωσό, μιμήθηκε άρα χορογράφησε – όπως θα λέγαμε σήμερα – ένα χορό που τα βήματά του
ήταν μίμηση των βημάτων εντός του Λαβύρινθου και από το χορό αυτόν
κατάγονται σήμερα πολλοί χοροί.
Ωστόσο παρατηρώντας τα ως άνω λεγόμενα του Πλούταρχου βλέπουμε ότι ο Θησεύς στη Δήλο δεν οργάνωσε ή βρήκε ένα νέο χορό,
αλλά χόρεψε ένα νέο χορό των Δηλίων που λεγόταν «Γέρανος» και ο
οποίος ήταν μιμική αναπαράσταση των πολύστροφων κύκλων του Λαβύρινθου, σε ένα ρυθμό που είχε διαδοχικές κινήσεις και αναπτύξεις».
Λέει επακριβώς ο Πλούταρχος: «Φεύγοντας ο Θησευς από την Κρήτη
ήρθε στη Δήλο. Εκεί θυσίασε στο θεό και αφιέρωσε ένα άγαλμα της
Αφροδίτης που του είχε δώσει η Αριάδνη, χόρεψε με τους Αθηναίους
νέους ένα χορό, που λένε πως και τώρα τον χορεύουν οι Δήλιοι και που
ήταν μιμική αναπαρασταση των πολύστροφων κύκλων του Λαβύρινθου,
σε ένα ρυθμό που είχε διαδοχικές κινήσεις και αναπτύξεις. Ο Δικαίαρχος
σημειώνει πως το είδος αυτό του χορού λέγεται από τους Δήλιους «γέρανος». Ο χορός έγινε γύρω από τον Κερατώνα βωμό, αρμοσμένον με
κέρατα, όλα αριστερά. Ακόμα λένε πως οργάνωσε και αγώνα στη Δήλο,
και πως τότε για πρώτη φορά έδωσε φοίνικα στους νικητές». (Πλούταρχος, Θησεύς, 21, μτφ «Εκδόσεις Κάκτος»).
Επομένως, αφού ο χορός «Γέρανος» ήταν «μιμική αναπαράσταση
των πολύστροφων κύκλων του Λαβύρινθου», άρα ο χορός αυτός ήταν
παραλλαγή του χορού της Αριάδνης, ο χορός που πρώτος είχε συνθέσει
ο Δαίδαλος (ο κατασκευαστής του Λαβύρινθου) για την Αριάδνη, την
κόρη του Μίνωα (Ιλιάδα Σ. 590, Αθηναίος ΧΙV 40) και στον οποίο ο
Δαίδαλος υπέδειχνε ευφυώς και εμπιστευτικά τα περάσματα. που μπορούσε να
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μπει και να βγει εντός του Λαβυρίνθου και εκείνη τα πρόδωσε μαζί με
το «μίτο» στο Θησέα. Παραλλαγή του χορού της Αριάδνης ήταν, λένε,
καταρχήν ο χορός «Κανδιώτης ή Κρητικός» και απ’ αυτόν «ο Ελληνικός
ή Ρωμαίικα» και γενικά ο ένας μετά τον άλλον όλοι οι σιγανοί και συρτοί
χοροί.
Ο Θεσσαλονίκης Ευστάθιος αναφέρει και αυτός ένα ελικοειδή χορό
ναυτικών: «.. ναυτικοί, όσοι το παλαιόν ανδρώδες παρεκνεύουσι, χορόν
τινά ελίσσουσι ποικιλόστροφον και πολυκαμπή τας του λαβυρίνθου μιμείσθαι θέλοντες έλικας….» (ΕΠ 1167,15).
2) Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Λουκιανός στο «Περι Ορχήσεως»
(34) αναφέρει πως ο αρχαίος χορός «Γέρανος» λεγόταν ο χορός που
απομιμούνταν το πέταγμα των γερανών σε σειρά», κάτι που δεν είναι
αληθές, γιατί ο Λουκιανός απλώς και μόνο το όνομά του χορού Γέρανου
αναφέρει.

Θησέας με τους συντρόφους του χορεύουν το χορό Γέρανο. Αττικός κρατήρας («Αγγείο
François»), 570-565 π.Χ., Museo Archeologico Etrusco, Φλωρεντία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΟΙ ΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
1. ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΟΡΙΕΝΤΑΛ - ΧΟΡΟΣ ΚΟΙΛΙΑΣ
Με τον όρο “oriental” καλούν οι Άγγλοι (και από αυτούς μετά οι
Αμερικάνοι κ.α.) ό,τι προέρχεται από τις χώρες απ΄όπου γι αυτούς βγαίνει ο ήλιος, ήτοι για τους Άγγλους από την Ασία. Από το αγγλικό
origin/rise = ανατέλλω), «Oriental» = ο ανατολικός, οι ανατολικοί χοροί.
‘Ένας από τους
χορούς αυτούς είναι και
αυτός που
στην Ελλάδα ονομάζεται «χορός της κοιλιάς», με πιο
γνωστά στυλ σήμερα το
Αιγυπτιακό και το Περσικό. Στις ΗΠΑ ονομάζεται
belly dancing,
στη Γαλλία dance du
venrte (χορός του στομαχιού), στην Τουρκία
Rakasse, στην Αίγυπτο
Τούρκικη γιορτή. Fête turque. 1782 στη Μικρά Αως Raks Sharki κ.α. Ήσία. CHOISEUL-GOUFFIER, Gabriel Florent Auταν αγαπημένος χορός
guste de. Voyage pittoresque de la Grèce, Παρίσι, J.-J. Blaise, .DCC.LXXXII [=1782]. Βιβλιο- των αστών Οθωμανών.
θήκη Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη.
Το γνωστό σε όλους
μας "τσιφτετέλι", απομεινάρι της 400ετούς κατοχής του ελληνικού χώρου από τους Τούρκους, θεωρείται ως η ελαφρά μορφή του χορού της κοιλιάς. Χαρακτηρίζεται από ελεύθερη μορφή κίνησης σύμφωνα με τον ρυθμό, χωρίς
συγκεκριμένους κανόνες. Για τους οπαδούς του χορού της κοιλιάς, ο
χορός αυτός είναι ερωτικός που προήλθε από την ανάγκη εκπλήρωσης
συγκεκριμένων συναισθηματικών καταστάσεων και κινητικών ορμών με
ιδιαίτερες ηθικές αξίες. Είναι γυναικείος χορός προσαρμοσμένος στα χαρίσματα του θηλυκού κορμιού: λικνίσματα του κορμού και της λεκάνης,
ροή στην κίνηση, αργές διαδοχικές κινήσεις γύρω από και κοντά στο
σώμα. Κάθε κίνηση ξεκινά από το κέντρο του σώματος, την περιοχή της
κοιλιάς. Οι ρυθμικές κινήσεις των χεριών και των ποδιών είναι μικρές
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και φορτίζουν με ένταση το χορό, με την ακουστική τους ποικιλία και
τις εναλλαγές της.
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο χορός της κοιλιάς προέρχεται από την
αρχαία Ελλάδα, από τις Διονυσιακές γιορτές, καθώς και από τις τελετουργίες γονιμότητας προς τιμήν των Θεών Αφροδίτης, Άρτεμης κ.α.
Κατ’ άλλους ο χορός της κοιλιάς προέρχεται από τις τελετουργίες της
θεάς Αστάρτης στην Ασία και την Αίγυπτο κ.α.
Η αλήθεια είναι ότι ο χορός της κοιλιάς είναι σαφώς δημιούργημα
της γυναικείας φιλαρέσκειας και πονηράδας με σκοπό να σαγηνεύει
τους άνδρες και για αυτό από πολλούς ο χορός αυτός θεωρείται προκλητικός ή χυδαίος . Το χορό της κοιλιάς χόρεψε και η Σαλώμη προκειμένου να σαγηνέψει το βασιλιά Ηρώδη, για να τον αναγκάσει να διατάξει να πάρουν οι στρατιώτες του το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή.
Φυσικά ο χορός αυτός προέρχεται από τους χορούς που χόρευαν
όχι οι Κουρήτες και οι Κορύβαντες στην Κρήτη, αλλά οι Κορύβαντες στη
Φρυγία της Μ. Ασίας, στα Καμβύρια κ.α. μυστήρια. Οι Κορύβαντες της
Φρυγίας ακολουθούσαν και διακόνευαν το Διόνυσο, το θεό του οίνου,
καθώς και την Κυβέλη στην Ασία στα οργιαστικά της γλέντια που προκαλούσε η κατανάλωση οίνου.
Αντίθετα οι Κουρήτες ήταν αυτοί που ακολούθησαν τη Ρέα στην
Κρήτη όπου μετά διακόνευαν το γιος της, το σοβαρό, τον καλό θεό Δία
στο Δικταίο άντρο και ως εξ αυτού είχαν άλλη φιλοσοφία ακόμη και
στους χορούς τους. Οι χοροί τους είχαν σκοπό αρχικά την ψυχαγωγία
της νιότης του Δία και μετά των στρατιωτών κ.α.
Ο Λουκιανός στο «Περί Ορχήσεως» (34) αναφέρει ότι ο «Φρυγικός
χορός», που χορεύεται με αυλούς, προϋποθέτει χορευτές μέθυσους,
αγροίκους και της κραιπάλης και οι χοροί αυτοί πρέπει να αποδοκιμάζονται, γιατί δεν είναι χρήσιμοι και τερπνοί.
2. Ο ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΕΡΒΙΣΙΔΩΝ
Στο Ισλάμ και ιδιαίτερα στην Οθωμανική αυτοκρατορία υπήρχε
παλιότερα ο καλούμενος «περιστρεφόμενος χορός» των Δερβίσιδων,
που οργάνωσε ένας δάσκαλος χορού με το όνομα Ρωμιός, δηλαδή Έλληνας, εξισλαμισμένος υπήκοος των Οθωμανών, ο Τζελαλεντίν Ρουμί
(= ο Εξαίσιος Ρωμιός). Η αλήθεια είναι ότι και τα δυο ισχύουν.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με τους ειδικούς, τον 13ο αιώνα (12071273) εμφανίστηκε στον ιδεολογικό-θρησκευτικό χώρο του Ισλάμ μια
χαρισματική προσωπικότητα, που άφησε τη σφραγίδα του στο μουσουλμανικό μυστικισμό, ο Τζελαλεντίν Ρουμί ή Εξαίσιος Ρωμιός, όπως
σημαίνει το όνομα του στα ελληνικά και ο οποίος επινόησε τον εν λόγω
χορό των Δερβίσηδων και τις τελετουργίες του. Απώτερος στόχος της
τελετουργίας αυτής είναι η μέθεξη και η ένωση του δερβίση με τον Θεό.
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Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί τον περιστροφικό χορό που με τη
διαρκή περιδίνηση επιδιώκει να φέρει τον χορευτή σε κατάσταση έκστασης, υπό τους ήχους της μουσικής σούφι, που εκτελείται από παραδοσιακά μουσικά όργανα όπως νέυ, μπεντίρ, κανονάκι, κεμεντζέ, αλλά και
φωνή. Με τα χέρια ανοιχτά σαν φτερούγες, την παλάμη του δεξιού χεριού στραμμένη προς τον ουρανό και του αριστερού προς τη γη, με το
κεφάλι ελαφρά γερμένο προς το δεξιό ώμο, οι δερβίσηδες περιστρέφονται γύρω από τον εαυτό τους ενώ ταυτόχρονα κινούνται κυκλικά σε
όλη τη σκηνή, σε μια χορευτική κίνηση που μοιάζει με τον κοσμικό χορό
των πλανητών γύρω από τον ήλιο.
Ο περιηγητής Dodwell, Edward: A classical and topographical tour through Greece, during the years 1801, 1805, and
1806. London, Rodwell & Martin, 1819, 2 vol., σχετικά με το
χορό των Οθωμανών Δερβίσηδων που γινόταν στο Πύργο των
Ανέμων στην Αθήνα, αναφέρει τα εξής (μετάφραση Άλκη Ράπτη):
<< Στα νοτιοανατολικά της Αγοράς βρίσκεται ο οκτάγωνος
Πύργος των Οκτώ Ανέμων, η Κλεψύδρα του
Ανδρόνικου
Κυρρήστου, που ονομάζεται
ωρολόγιον
από
τον
Varro
(Β.3.c.5.
DereRust.) και περιγράφεται από τον Βιτρούβιο
(Β.1 c.6). Είναι περισσότερο ενδιαφέρον για
την πρωτοτυπία του
παρά για την ομορφιά
του. Ήταν το υδραυλικό
Δερβίσηδες στον τεκέ του Πέρα (Κωνσταντινούπολη), ενώ ολοκληρώνουν τον χορό τους. Les ρολόι, το χρονόμετρο
και ο μετεωρολογικός
Dervichs dans leur temple de Pèra, achevant de
σταθμός της Αθήνας. Ο
tourner. 1714 [VAN MOUR, Jean Baptiste]., ce
recueil ce vend A Paris…, Avec privilège du Roi,
Παυσανίας δεν το παραΠαρίσι 1714. Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Αικατερίνης τήρησε. Τα σχέδια και οι
Λασκαρίδη
μετρήσεις του Stuart
(Ιδε 1/3) κάνουν περιττές περισσότερες λεπτομέρειες για την αρχιτεκτονική του. Το ανώφλι
της εισόδου, που βλέπει στα νοτιοανατολικά βάφτηκε κόκκινο από τους
Τούρκους με μια επιγραφή επάνω του που μας πληροφορεί ότι "δεν υπάρχει άλλος θεός από τον θεό» και ότι «ο Μωάμεθ είναι ο προφήτης
του»: «Λα ιλλά αλλά Μωχάμεντ ου ρεσούλ ηλλά». Το εσωτερικό του
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πύργου καλύπτεται με ένα ξύλινο πάτωμα που στηρίζεται στην κατώτερη *κορνίζα, αρκετά πόδια πάνω από το αρχικό πάτωμα. Οι άσπροι
μαρμάρινοι τοίχοι είναι ασβεστωμένοι σωστά και στολισμένοι με ξύλινες
πινακίδες βαμμένες με διάφορα χρώματα όπου αναγράφονται ρητά του
Κορανίου στην αραβική γραφή στην οποία αρχικά γράφτηκε, γι' αυτό
τα αραβικά είναι η ιερή γραφή των μουσουλμάνων. Προς την Ανατολή
είναι το «μιχραμπ», που είναι μια εσοχή στον τοίχο βαμμένη με κατακόρυφες λωρίδες πράσινες και κόκκινες. Η θέση του προσδιορίζει την
κατεύθυνση της Κάσμπα δηλαδή του*Αναγνωστηρίου στη Μέκκα. Κάθε
πλευρά της εσοχής περιέχει ένα κερί και μπροστά του μια απομίμηση
της πράσινης σημαίας του Μωάμεθ. Το Κοράνι αποτίθεται μέσα στο "μιχράμπ". Στον τοίχο είναι κρεμασμένη η απομίμηση του δίκοπου σπαθιού
του Αλή. Το φημισμένο αυτό σπαθί κληρονόμησε ο χαλίφης Αλή από
τον Προφήτη, που ήταν ο αρχικός του κτήτωρ. Δώδεκα φαναράκια αιωρούνται από μια αλυσσίδα που κρέμεται από τον *ακρόλιθο της οροφής
του πύργου.
Παρατήρησα επίσης δεκαέξι αυγά στρουθοκαμήλου που κρέμονται
από έναν σπάγκο, που με βεβαίωσαν ότι είναι αντίδοτο για το κακό μάτι!
Ο Πύργος των Ανέμων είναι σήμερα "σεμά-χανές", δηλαδή παρεκκλήσιο
για το χορό που ονομάζεται "σεμά" και εκτελείται κάθε Παρασκευή από
ένα μοναστικό τάγμα χορευόντων δερβίσηδων που ονομάζεται Μουλεβί,
από το όνομα του ιδρυτού τους, του Χαζρετ Μευλανά, επίσης ονομαζόμενου Μολλά-Χουνκεάρ (ίδε την έξοχη και λεπτομερή περιγραφή των
διαφόρων ταγμάτων των χορευόντων δερβίσηδων από τον d'Ohsson.
OΜολλά-Χουνκεάρ πέθανε το 1273). Ο χορός που είδα να εκτελείται
εδώ ήταν συγχρόνως η πλέον αποκρουστική και η πλέον γελοία τελετή
που μπορεί να φανταστεί κανείς! Είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν θεατή που δεν έχει εξοικειωθεί με τέτοια παράξενα θεάματα να κρατήσει
τη σοβαρότητά του, ενώ θα ήταν επικίνδυνο να γελάσει σε μια θρησκευτική τους τελετή. Η ιερή παράσταση αρχίζει με τους δερβίσηδες (οι δερβίσηδες, ή φακίρηδες όπως ονομάζονται απ’ τους Άραβες, πιστεύουν
στην πενία και αντιστοιχούν κάπως με τους καπουτσίνους των καθολικών χωρών) και όποιους άλλους Τούρκους όλων των τάξεων και των
ηλικιών που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Κάθονται κάτω σε κύκλο στο
πάτωμα και αρχίζουν ψάλλοντας εγκώμια στον Θεό και τον Μωάμεθ σε
αργό και επίσημο τόνο, επαναλαμβάνοντας πολύ συχνά "Ουλλά ου
Ουλλά" ενώ συγχρόνως κινούν κεφάλι και σώμα εμπρός-πίσω κρατώντας το ρυθμό.
Η μόνη οργανική συνοδεία συνίστατο σε δύο μικρά τύμπανα,
μπρούντζινα ημισφαίρια με το άνοιγμά τους σκεπασμένο με δέρμα. Το
τραγούδι και η κίνηση των χορευτών γίνονται σταδιακά πιο ζωηρά, μέχρι που απότομα όλοι πετάγονται απάνω και αρχίζουν να χορεύουν σε
κύκλο με μεγάλη ταχύτητα και βία! Οταν πια κουραστούν αφήνουν τους
δύο βασικούς εκτελεστές που, κρατώντας ο ένας τον άλλον από το
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ζωνάρι που είναι τυλιγμένο στη μέση τους, γυρίζουν με απίστευτη ταχύτητα που ξεπερνά κατά πολύ οτιδήποτε θα μπορούσα να φανταστώ
ότι ήταν ικανό να κάνει το ανθρώπινο σώμα, και που θα άφηνε κατάπληκτους τους πλέον ενεργητικούς χορευτές μας ή δασκάλους κινήσεων και στάσεων. Ο σεΐχης, δηλαδή ο αρχηγός των δερβίσηδων, ντυμένος με το ιερό χρώμα πράσινο, φορώντας ένα φαρδύ άσπρο σαρίκι,
τους παροτρύνει με τη φωνή του και χτυπώντας ένα μεγάλο ντέφι, όργανο που επίσης χρησιμοποιούσαν στις αρχαίες πανηγύρεις και ονομαζόταν τύμπανον ή τύπανον.
Ο κύριος Hamilton λέει
στα "Αιγυπτιακά" ότι σύμφωνα
με τον Ηρόδοτο και τον Ευριπίδη το όργανο αυτό το εισήγαγε ο Ανάχαρσης από την Κύζικο στη Σκυθία, όπου του στοίχισε τη ζωή του. Η μεγαλύτερη
παραλλαγή
λεγόταν
tympanummajus, ενώ ο Κάτουλλος ονομάζει το μικρότερο
τύμπανο tympanumleve και ο
Αρνόβιος tympaniolum. Οι δερβίσηδες συνεχίζουν να γυρίζουν, να ουρλιάζουν και να
βογγούν για αρκετό διάστημα,
Οθωμανικός χορός. Dances des Turcs. 1694 DU
MONT, [Jean, Baron de Carlscroon]. Nouveau ρίχνοντας τα κεφάλια τους
voyage du Levant, par le Sieur D. M. Contenant
πίσω-μπρος, με τα μακριά μαλce qu'il a vû de plus remarquable en Allemagne,
λιά τους να ανεμίζουν. Τέλος
France, Italie, Malthe, & Turquie. Où l'on voit
καταρρέουν, σαν εξαντλημένοι
aussi le brigues secretes de Mr. Chateau-neuf, από την κούραση και νικημένοι
Ambassadeur de France à la Cour Ottomane, &
από τη ζαλάδα, στα χέρια των
plusieurs histoires galantes, Χάγη, Etienne Foulπαρευρισκόμενων, όπου για
que, MDCXCIV [=1694].
λίγα λεπτά δείχνουν να έχουν
χάσει τα λογικά τους και να κατέχονται από το ένθεον, δηλαδή τον θείο ενθουσιασμό (Cumfuritad
Phrygios entheatur bamodos, Martialb 11.Epig. 84/4). Άλλοι με βεβαίωσαν εντούτοις ότι η δύναμη της συνήθειας είναι τόσο μεγάλη ώστε η
εμφανής αυτή απώλεια των αισθήσεων είναι προσποιητή και όχι πραγματική. Αυτό το πιστεύω πρόθυμα, εξαιτίας ενός παρόμοιου χορού που
είδα αργότερα στη Ρώμη σε ένα υπαίθριο θέαμα από μια γυναίκα που
στριφογύριζε με τέτοια ταχύτητα για δέκα λεπτά συνεχώς, τόσο που η
ανθρώπινη μορφή είχε γίνει αδιόρατη στο μάτι και φαινόταν σαν μια
στήλη περιστρεφόμενη γύρω από τον άξονά της:
Όπως γυρίζει ένας τροχός με δύναμη σπρωγμένος
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τόσο γοργά που οι ακτίνες του δεν φαίνονται. (Ομήρου Ιλιάδα
18/600)
Σαν απόδειξη ότι οι αισθήσεις της δεν είχαν καθόλου διαταραχθεί,
εκτελούσε διάφορες επιδείξεις δεξιοτεχνίας καθώς περιστρεφόταν, όπως το να ισορροπεί σπαθιά, να περνάει κλωστή σε μια βελόνα και να
παίζει βιολί με τη μεγαλύτερη ευκολία. Όταν σταμάτησε να γυρίζει δεν
έδειχνε το παραμικρό σύμπτωμα κόπωσης ή ζαλάδας, αλλά σε λίγα λεπτά άρχισε πάλι να γυρίζει και εξετέλεσε το θέαμα αρκετές φορές το ίδιο
βράδυ. Οι λιποθυμίες και τα βογγητά των δερβίσηδων μπορούν λοιπόν
να θεωρηθούν σαν απλές θρησκευτικές ταχυδακτυλουργίες. Ο
Tavernier παρατηρεί ότι υπάρχουν δερβίσηδες που περιστρέφονται έτσι
επί δύο ώρες χωρίς να σταματήσουν, και ότι η ματαιοδοξία τους ικανοποιείται με μια ενέργεια που εμείς θα ονομάζαμε τρέλα. Η παράξενη
αυτή τελετή έχει μεγάλη ομοιότητα με τις γιορτές των Κορυβάντων που,
προς τιμή της Κυβέλης χόρευαν στον ήχο κυμβάλων μέχρι παροξυσμού.
Οι περιγραφές του χορού αυτού που δίνουν ο Απούλειος (Capite de
misso cervices lu bricas in torquentes motibus, crinesquependulosin
circulumrotantes. Metamorph. 8) και ο Στράβων (10/473) μπορεί να
εφαρμοστεί στον χορό των δερβίσηδων>> (Edward Dodwell: Views in
Greece. London, 1830. E. Dodwell: A classical and topographical tour
through Greece, during the years 1801, 1805 and 1806, vol II, p. 212).
3. Ο ΚΛΑΣΣΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ ή ΑΛΛΩΣ ΜΠΑΛΕΤΟ
Το μπαλέτο ή άλλως κλασικός χορός, σύμφωνα με τους ειδικούς,
είναι είδος χορού, με καταγωγή από την Ιταλία του 15ου αιώνα, το οποίο αργότερα εξελίχθηκε στη σκηνική του μορφή, κυρίως στη Γαλλία
και τη Ρωσία. Φυσικά η λέξη balletto προέρχεται από την ιταλική
γλώσσα, είναι υποκοριστικό της λατινικής λέξης ballo, ballare (απ΄όπου
και ο ελληνικός χορός Μπάλος), που σημαίνει χορός, χορεύω, όμως με
τη σειρά τους οι λατινικές λέξεις προέρχονται από το αρχαίο ελληνικό
ρήμα βαλλίζω, και για το οποίο ο Αθήναιος στους «Δειπνοσοφισταί» αναφέρει:: «ότι το βαλλίζειν ήτοι κωμάζειν ή χορεύειν ἤ τι τοιούτον και
το εξ αυτού παραγόμενον ο βαλλισμός, παρά πολλοίς των αρχαίων εύρηται, Επίχαρμός τε γάρ φησι και Σώφρων και Άλεξις μέμνηται της λέξεως» (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 2, 1, 173, 20-22).
Το ρήμα βαλλίζω χρησιμοποιούνταν με τη σημασία του πηδώ, χορεύω, χοροπηδώ κινώντας τα πόδια εδώ κι εκεί· Αθήν. (Η' 362Α): βαλλίζουσιν οι κατά τήν πόλιν άπαντες τηι Θεώι", και σε άλλη παράγραφο
πιο κάτω (362Β-C), όταν ο Ουλπιανός, ένας από τους δειπνοσοφιστές,
αμφισβητούσε την πραγματική σημασία του ρήματος βαλλίζω σχετικά
με το χορό, ο Μύριλος αναφέρει διάφορα παραδείγματα της χρήσης του
ρήματος στην ελληνική γλώσσα με τη σημασία του χορεύω. Πέραν
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αυτού ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς στη «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» αναφέρει ότι ο χορός είναι ελληνικό επιτήδευμα, τον οποίον είχαν βρει πρώτοι
οι Κουρήτες στην Κρήτη και οι Ρωμαίοι πήραν το χορό από τους Έλληνες
κ.λπ. Επομένως το μπαλέτο είναι παραλλαγή της αρχαίας ελληνικής όρχησης που εξελίχτηκε αρχικά στην Ιταλία.
Κατά τους ειδικούς
στην πρώιμη μορφή του
μπαλέτου απουσίαζε η
χρήση σκηνικών και λάμβανε χώρα σε μεγάλες αίθουσες συναθροίσεων, όπου οι θεατές καταλάμβαναν τις θέσεις μπροστά
και εκατέρωθεν της σκηνής. Έκτοτε έχει εξελιχθεί
σε είδος χορού υψηλών
Detail from frontispiece to Thomas Wilτεχνικών απαιτήσεων, με
son's Correct Method of German and
δική του ορολογία και δοFrench Waltzing (1816), showing nine
μική σύσταση. Η μουσική
positions of the Waltz
συνοδεία είναι κατά κύριο
λόγο από το ρεπερτόριο
της κλασικής μουσικής, ενώ πολλοί συνθέτες έχουν γράψει μουσική ειδικά γι' αυτόν το σκοπό. Το μπαλέτο διδάσκεται σε σχολές ανά τον κόσμο, σε καθεμία από τις οποίες εναποτίθενται στοιχεία του πολιτισμού
και της ιδιοσυγκρασίας του κάθε λαού. Ο χορός αυτός καθαυτός καθορίζεται στα βήματα και τις κινήσεις του, ως μέρος μιας διεργασίας που
ονομάζεται χορογραφία, η οποία με τη σειρά της εκτελείται από επαγγελματίες του χώρου και περιλαμβάνει άλλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, όπως την ηθοποιία και τη μιμητική. Θεωρείται μία από τις πλέον
υψηλόβαθμες τέχνες, που απαιτεί πολυετή εξάσκηση ώστε να φτάσει
κανείς σε επαγγελματικό επίπεδο. Η πιο γνωστή και δημοφιλής απόχρωση του μπαλέτου είναι αυτή που αναπτύχθηκε την εποχή του Ρομαντισμού (το λεγόμενο Ballet blanc =λευκό μπαλέτο), κατά την οποία το
βάρος πίπτει στην κορυφαία του χορού (τη λεγόμενη πρίμα μπαλαρίνα),
που ως πρωταγωνιστικός ρόλος αποκλείει την ανάδειξη σχεδόν όλων
των άλλων· καλείται να εκτελέσει δύσκολες τεχνικές, που περιλαμβάνουν κατακόρυφη κίνηση στηριζόμενη στα δάκτυλα του ποδιού (en
pointe), πιρουέτες και λοιπές ακροβατικές κινήσεις δεξιοτεχνίας, ενώ έχει καθιερωθεί η ένδυσή της με τη λεγόμενη γαλλική τουτού (κοντό φόρεμα από λευκό τούλι που αφήνει εκτεθειμένους τους μηρούς και επιτρέπει έτσι την ελευθερία κινήσεων). Η εξέλιξη του μπαλέτου περιλαμβάνει τα είδη του εξπρεσιονιστικού και νεοκλασικού μπαλέτου, αλλά και
στοιχεία του σύγχρονου χορού.
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Σημειώνεται και ότι ο κρητικός χορός Σούστα και ο νησιώτικος
χορός Μπάλος είναι χοροί που χορεύονται κάπως όπως και αυτοί του
μπαλέτου. Δηλαδή είναι και αυτοί αντικριστοί και ζευγαρωτοί χοροί, όπως δεν είναι αισθησιακοί, όπως οι χορογραφίες του μπαλέτου.
4. ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Με τον όρο «Ευρωπαϊκοί ή Ballroom χοροί» ονομάζονται οι χοροί
που χορεύονται σε μεγάλες αίθουσες, ανά ζεύγη και έχουν καταγωγή
από την Ευρώπη (Αυστρία, Αγγλία, Ιταλία κ.λπ.), καθώς και από τις
Η.Π.Α. Η αρχική έννοια του όρου ήταν να ξεχωρίσει τους χορούς που
χορεύονταν από τα ψηλότερα κοινωνικά στρώματα, σε αντίθεση με τους
λαϊκούς χορούς που χορεύονταν από τις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις.
Με την πάροδο του χρόνου όμως, και καθώς οι διαχωριστικές γραμμές
μεταξύ των κοινωνικών τάξεων έγιναν λιγότερο εμφανείς, πολλοί λαϊκοί
χοροί εντάχθηκαν στους λεγόμενους Ευρωπαϊκούς χορούς. Οι ευρωπαϊκοί χοροί είναι οι εξής:
Το waltz, που κατά την
παράδοση
δημιουργήθηκε
στη Βιέννη εξ ου και «Βιενέζικο βάλς». Γύρω στο 1780,
το waltz είχε γίνει ο πιο δημοφιλής χορός στη Βιέννη. Αργότερα, και καθώς το waltz
γινόταν δημοφιλές σε όλο και
περισσότερες χώρες, αναπτύχθηκαν διάφορα βηματολόγια
για διαφορετικούς ρυθμούς,
ενώ δεν ήταν σπάνιο το φαινόμενο πολλοί χοροί (όπως
π.χ. η polka) να αναπτύξουν
“Η γυναίκα είναι η καρδιά του τάνγκο», ισχυρίζεται
στυλ που περιλάμβαναν είτε
ο Αργεντίνος χορευτής και χορογράφος Μιγκέλ Ανχελ Ζότο, Η φιγούρα αυτή με την παρτενέρ του Νταβήματα είτε ρυθμό από waltz.
ϊάνα Γκούσπερο το αποδεικνύει.
Το βάλς συναντούμε σε 2
είδη. Το Vienesse / Quick
Waltz: με πιο γρήγορες και κυκλικές κινήσεις και το Μodern/ Slow Waltz
με πιο απλά και μεγάλα βήματα. Απαλή, συνεχόμενη κίνηση με έντονο
ύψος-βάθος. To βαλς αρχικά θεωρήθηκε τολμηρός χορός, καθώς ήταν
η πρώτη φορά που τα χέρια του καβαλιέρου αγκάλιαζαν τη μέση της
ντάμας. . Η λέξη waltz (βαλς) προέρχεται από τη λατινική λέξη ballo >
bαλς> vals , μπάλος… και εκείνη με τη σειρά τη από την ελληνικό βαλλίζω = χορεύω κωμικά (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 2, 1, 173, 20-22).
Το tango ή «ballroom tango», που αποτελεί εξέλιξη
του Argentine Tango. Πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι στις αρχές της
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δεκαετίας του 1900, από Αργεντινούς χορευτές και ορχήστρες, όπου
γρήγορα έγινε μόδα. Ακολούθησαν το Λονδίνο, το Βερολίνο και πολλές
άλλες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ το 1913 είχε κατακτήσει φανατικό
κοινό από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Όσλο. Αποτέλεσμα της τόσο γρήγορης
επέκτασής του, ήταν η δημιουργία πολλών διαφορετικών στυλ tango,
με αρκετές διαφοροποιήσεις από το γνήσιο Argentine Tango (από τα
πλέον ασυνήθιστα είναι το Φινλανδικό και το Κινέζικο). Η λέξη Tango
στα λατινικά σημαίνει «επαφή».
Το foxtrot, που πήρε το όνομά του από το δημιουργό του, τον
ηθοποιό και χορευτή Arthur Fox, ο οποίος ήταν βαθιά επηρεασμένος
από της νέες χορευτικές τάσεις μετά την επανάσταση της τζαζ μουσικής,
που ήθελαν τα ζευγάρια να χορεύουν σε πολύ μικρή απόσταση ο ένας
απο τον άλλον, αυτοσχεδιάζοντας στο ρυθμό της μουσικής.
Το Quickstep, που θεωρείται ο πιο χαρούμενος και πιο θεατρικός
χορός. Είναι ένας συνδυασμός μεταξύ των χορών Charleston και FoxTrot. Το Quick Step είναι ιδιαίτερα δυναμικός και ευχάριστος χορός και
όπως λέει το όνομα του υπερτερούν τα γρήγορα βήματα. Το quickstep
εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1920, συνδυάζοντας στοιχεία τόσο από
το foxtrot όσο και από το charleston. Στη σημερινή του μορφή, το
quickstep είναι ένας πολύ ζωντανός και γρήγορος χορός, καθώς περιλαμβάνει πάρα πολλά πολύ γρήγορα βήματα (σε ρυθμό 1/8 ή και γρηγορότερα) όταν παλιότερα ο γρήγορος βηματισμός ήταν σε ρυθμό 2/4.
5. ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΛΑΤΙΝ
Με τον όρο «Χοροί Latin» ονομάζονται μια πλειάδα χορών της Λατινικής Αμερικής ή χορών που το στυλ τους μοιάζει με αυτό των χορών
της Λατινικής Αμερικής. Οι χοροί αυτοί είναι ζευγαρωτοί αντικριστοί
χοροί και σε σχέση προς τους Ευρωπαϊκούς , σύμφωνα με τους οπαδούς
τους, είναι σε πιο γρήγορο ρυθμό, περισσότερο αισθησιακοί, δίνουν
μεγαλύτερο βάρος στη σωστή ρυθμική έκφραση και συνδυάζουν
ρυθμό, ελευθερία έκφρασης και πάθος.. Επιστημονικά υπάγονται στους
ερωτικούς - αισθησιακούς χορούς, κατηγορία χορών, που δεν ήταν και
τόσο αρεστή στην αρχαία Ελλάδα πλην μόνο σε διονυσιακές γιορτές.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με τους ειδικούς του είδους, οι λάτιν χοροί
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε αυτούς του International Style, που
περιλαμβάνει Cha cha, Rumba, Samba, Paso Doble και Jive (όπου οι
δύο τελευταίοι χοροί στην πραγματικότητα δεν έχουν καταγωγή από τη
Λατινική Αμερική) και στο American Style, που περιλαμβάνει Cha cha,
Rumba, Samba, Salsa, Mambo, Merengue, Bachata, Cumbia και
Bolero. Το Tango Argentino - ίσως ο πιο δημοφιλής χορός από τη Λατινική Αμερική - παρά την κοινή γεωγραφική καταγωγή με τους λάτιν
χορούς, έχει σημαντικές διαφορές στα βήματα και το στυλ με τους υπόλοιπους χορούς της περιοχής. Επίσης σε κάθε χώρα υπάρχουν και άλλοι
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παραδοσιακοί χοροί Λάτιν. Στην Αργεντινή υπάρχουν οι Τσακαρέρα,
Γκάτο, Εσκοντίδο και Ζάμπα. Στη Βολιβία υπάρχουν οι Μορενάδα, Γιαμεράδα, Καποράλες και ο πρόσφατα δημιουργηθείς Τίνκου
Το Cha-cha είναι παιχνιδιάρικος χορός. Γεμάτος σκέρτσο, παιχνίδι, ταχύτητα και φλερτ. Η ωραιότερη αίσθηση αυθορμητισμού. Ο
χορός του παιχνιδιού και της προσωπικότητας. Η ωραιότερη αίσθηση
αυθορμητισμού. Θεωρητικά η ονομασία του είναι ο ήχος που έκαναν τα
παπούτσια των χορευτών στην πίστα, προσπαθώντας να ακολουθήσουν
το νέο ρυθμό για την εποχή του 1950, ακουγόταν σαν cha-cha-cha Η
ιστορία του Cha-cha ξεκινάει το 1952 από τον Pierre Lavalle, ιδρυτή του
τμήματος Latin χορών του I.S.T.D., ο οποίος ανακάλυψε αυτό το Κουβανέζικο στυλ του Mambo (ή Rumba κατά άλλους) και το έφερε στην
Ευρώπη.
Η Rumba θεωρείται το πνεύμα και η ψυχή της λατινοαμερικάνικης μουσικής και χορού. Οι μαγευτικοί ρυθμοί και οι σωματικές εκφράσεις, λένε, την κάνουν έναν από τους πιο δημοφιλείς λάτιν χορούς.
Χαρακτηρίζεται με τον γοητευτικό, ρομαντικό και ευχάριστο ρυθμό όπως επίσης και με την απαλή της κίνηση. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής
γύρω στο 1890 στην Αβάνα. Η σημερινή του μορφή παραμένει από τα
μέσα της δεκαετίας του 1940, μετά από τη συγχώνευση των δύο βασικότερων τύπων της Rumba (του Dan;n και του Son Montuno) σε ένα
ενιαίο στυλ. Η Rumba θεωρείται από τους πιο ερωτικούς χορούς, όχι
μόνο επειδή αναδεικνύει θαυμάσια τις γραμμές του γυναικείου σώματος,
αλλά και λόγω του ρυθμού, των κινήσεων και του συναισθήματος που
αποπνέουν οι χορευτές. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που το άλλο όνομα της
Rumba είναι «ο χορός του έρωτα».
Η Samba είναι χορός που προέρχεται από τη Βραζιλία όπου χορεύεται σε όλες τις γιορτινές περιστάσεις. Ο χορός του καρναβαλιού,
του κεφιού και της σαμπάνιας. Έντονη κυκλική κίνηση γοφών, πρωτότυπες φιγούρες, γρήγοροι και έντονοι νέγρικοι ρυθμοί. Το χαρακτηριστικό λύγισμα και τέντωμα των γονάτων καθώς και οι κυκλικές κινήσεις
στη λεκάνη σε συνδυασμό με την ταχύτητα των βημάτων κατατάσσουν
την samba στον πιο ζωντανό λάτιν χορό. Στην πραγματικότητα, η
Samba δεν είναι ένας χορός αλλά μια ομάδα χορών της Βραζιλίας με
κάποια κοινά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κάποιο
συγκεκριμένο στυλ Samba που να θεωρείται με βεβαιότητα ως γνήσιο.
Στην Αμερική παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 1920 , στο
θεατρικό έργο «Street Carnival», στο Broadway. Η samba είναι δημοφιλής και ζωντανός χορός ακόμα και σήμερα χάρη στην γιορτινή της
διάθεση..
Η Salsa, που θεωρείται ο πιο ενθουσιώδης και ξεσηκωτικός χορός
και χαρακτηρίζεται με πολύ ενέργεια, φαντασία και τσαχπινιά, είναι μίξη
διαφόρων ρυθμικών χορών της Κούβας (κατά κύριο λόγο Son), αλλά η
καταγωγή της διεκδικείται και από το Πόρτο Ρίκο. Εμφανίστηκε στις
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αρχές της δεκαετίας του 1940 και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970
είχε γίνει πολύ δημοφιλής - ειδικά στη Ν. Υόρκη - λόγω του μεταναστευτικού ρεύματος προς τις Η.Π.Α. Κουβανών και Πορτορικάνων.
Το Mambo είναι η εξέλιξη του Κουβανέζικου «Danzon», το οποίο
προήλθε από την Ισπανική «Contradanza». Στην πραγματικότητα, το
Mambo είναι ο χορός που παρουσιάστηκε στην Αβάνα από το μουσικό
Perez Prado το 1940, προκειμένου να προωθήσει την ομώνυμη μουσική.
Από την Αβάνα ο Prado πέρασε στο Μεξικό και από εκεί στη Ν. Υόρκη.
Αργότερα ο χορευτής και χορογράφος Arthur Murray απλοποίησε το
χορό στη σημερινή του μορφή.
Η Merenque θεωρείται ότι κατάγεται από τη Δομινικανή Δημοκρατία στα μέσα του 180υ αι, αν και η πραγματική καταγωγή του δεν έχει
προσδιοριστεί. Λέγεται επίσης πως οι δημιουργοί του χορού αυτού εμπνεύστηκαν από τις κινήσεις των αλυσοδεμένων σκλάβων. Άλλοι πάλι
υποστηρίζουν πως οι συμπονετικοί κάτοικοι ενός χωριού υιοθέτησαν αυτόν τον τρόπο χορού από κάποιον ήρωα τραυματισμένο στο πόδι (δηλαδή χόρευαν κουτσαίνοντας). Η Merengue είναι ένας ζωντανός και ευχάριστος χορός που χορεύεται από ζευγάρια.
Η Bachata είναι ένας ακόμα χορός που έρχεται από την περιοχή
της σημερινής Δομινικανής Δημοκρατίας - συγκεκριμένα από την επαρχία της χώρας - και χορεύεται με την ομώνυμη μουσική και αποτελεί
εξέλιξη του Bolero, ενώ έχει δεχτεί σημαντική επιρροή και από τη
Merengue.
Η Cumbia, που ονομάζεται αλλιώς «χορός της ερωτικής πολιορκίας», είναι o παραδοσιακός χορός της Κολομβίας, αλλά είναι ευρύτατα
διαδεδομένος σε όλη τη Λατινική Αμερική (εκτός από τη Βραζιλία), με
πολλές τοπικές παραλλαγές.
Το Bolero ξεκίνησε από την Ισπανία στα τέλη του 18ου αιώνα και
μεταφέρθηκε σύντομα στις Ισπανικές αποικίες της Κούβας και του Μεξικού.
Το Paso Doble προέρχεται από τη Νότια Γαλλία. Θεωρείται παρ'
όλα αυτά Χορός Latin λόγω του ρυθμού του και των βημάτων του, που
μοιάζουν με ταυρομαχία. Το Paso Doble είναι σχεδόν αποκλειστικά διαγωνιστικός χορός. Σε κοινωνικό επίπεδο χορεύεται σαν άνοιγμα σε ορισμένες περιοχές της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Γερμανίας. Έχει υιοθετήσει πολλά κινησιολογικά στοιχεία από τον παραδοσιακό ισπανικό
χορό Flamenco. Μέσα από τις κινήσεις και τα βήματά του, αυτός ο χορός
απεικονίζει τη μονομαχία ανάμεσα στον ταυρομάχο και τον ταύρο. Πολλές φορές η ντάμα με τις κινήσεις της μοιάζει να είναι η κόκκινη κάπα
και άλλες φορές ο ταύρος που τελικά χάνει τη μάχη. Θεωρείται ο χορός
του καβαλιέρου αφού είναι ο μόνος από τους υπόλοιπους latin χορούς
που ο ρόλος του είναι περισσότερο ορατός. Το Paso Doble είναι ο μόνος
latin χορός με το «ψηλότερο» κράτημα και με ανύπαρκτη κίνηση γοφών.
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Το Rock 'n Roll, ο χορός των parties, είναι ένας έντονος, δυναμικός χορός, με ταχύτητα στα πόδια και με απεριόριστη δυνατότητα αυτοσχεδιασμών, που ξεσηκώνει. Με την ανάπτυξη και διάδοση του rock
‘n’ roll, ως μουσικού είδους, δημιουργήθηκε ένας χορός, που να ταιριάζει με τη μουσική αυτή. Γεννήθηκε στη Νότια περιοχή των ΗΠΑ και έχει
λατινοαμερικάνικες επιρροές πρώτη εμφάνιση έγινε το 1940, αλλά δεν
έγινε αμέσως συμπαθής, λόγω της άγριας μορφής και των ακροβατικών
φιγούρων. Αυτός όμως ο ευχάριστος και ενεργητικός χορός, αγαπήθηκε
και κατέκλυσε τον κόσμο μετά τη δεκαετία του 1950.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ (JAZZ)
Πέρα από τους τυποποιημένους Ευρωπαϊκούς, Ελληνικούς και
Latin χορούς, υπάρχει και η ελεύθερη χορογραφίας (jazz). Η jazz είναι
το πλέον σύγχρονο είδος χορού, το οποίο δεν είναι τυποποιημένο με
συγκεκριμένα βήματα, αλλά αποτελεί ένα μοναδικό είδος χορευτικής
έκφρασης. Η ελεύθερη χορογραφία, μπορεί να είναι συγκεκριμένη σύμφωνα με τη φαντασία ενός δεδομένου χορογράφου, είτε αυτοσχεδιαστική. Η τελευταία μάλιστα είναι ένα πολύ δύσκολο είδος που ακόμα και
χορευτές με εμπειρία χρόνων δυσκολεύονται να. αποδώσουν. Σήμερα η
jazz αποτελεί τη βάση για κάθε σύγχρονη χορογραφία που παρουσιάζεται σε διάφορα τηλεοπτικά show, σε θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.
HIP-HOP
Το Hip-Hop αναπτύχθηκε σε υποβαθμισμένες περιοχές των ΗΠΑ
όπου υπήρχε μεγάλη ανεργία και φτώχεια. Δεν είναι ένα είδος μουσικής
ή ένα είδος χορού, αλλά μια κουλτούρα που αποτελείται από τα παρακάτω 4 στοιχεία: Rap (ο στίχος), Break dance (ο χορός), Djing (η μουσική), Grafity (η εικόνα). Τα 4 αυτά στοιχεία δεν αναπτύχθηκαν την ίδια
χρονική στιγμή αλλά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
1. Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΕΧΝΗ ΠΟΥ ΤΕΡΠΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΕΙ
Ο χορός, σύμφωνα με τον αρχαίο συγγραφέα Λουκιανό («Περί ορχήσεως») είναι μια τέχνη που και τέρπει, αλλά και ωφελεί. Ειδικότερα ο Λουκιανός,
επειδή αρχικά οι άνθρωποι πίστευαν μόνο ότι ο χορός τέρπει, εξ ου και μια από
τις μούσες λεγόταν «Μούσα Τερψιχόρη» (= η τέρψη του χορού.), στο βιβλίο του
«Περί ορχήσεως» συμπληρώνει λέγοντας ότι ο χορός είναι μια τέχνη που όχι
μόνο τέρπει, αλλά και ωφελεί, γιατί ο χορός είναι μουσική και γυμναστική, όπου
η μουσική ευχαριστεί-ψυχαγωγεί, ρυθμίζει την ψυχή και η γυμναστική (ο χορός)
γυμνάζει το σώμα και έτσι έχουμε μία ωραία αρμονία μεταξύ ψυχής και σώματος,
το σώμα αποκτά ευλυγισία, υγεία κ.α. Για παράδειγμα, λέει, ο Όμηρος επαινεί
τον Κρήτα Μηριόνη ονομάζοντας τον ορχηστήν, για την ευκινησία και ευρυθμία
με την οποίαν πολεμούσε αποφεύγοντας τα ριπτόμενα εναντίον του ακόντια και
την οποίαν είχε αποκτήσει εκ της ορχήσεως: «Μηριόνη, τάχα κεν σε και ορχηστήν
περ εόντα εγχος εμόν κατέπαυσε διαμπερές, ει σ' εβαλόν περ» (Ιλιάς Π 617)
Πράγματι οι χορευτές με το χορό διατηρούν το σώμα τους υγιές, σωματικά
και ψυχικά, αφού με το χορό αφενός διασκεδάζουν και ψυχαγωγούνται και αφετέρου γυμνάζονται, άρα ασκούν το σώμα τους και έτσι το διατηρούν ευλύγιστο,
ευκίνητο, όμορφο και υγιές. Η κίνηση χαλαρώνει, εκτονώνει, κάνει απώλεια περιττού βάρους και συνεπώς εξασφαλίζει στο σώμα αντοχή, καλή υγεία, ευεξία,
καλή φυσική κατάσταση και όμορφο σώμα.
Ο χορός κοινωνικοποιεί, εξημερώνει τους ανθρώπους. Ειδικότερα ο χορός
με τη μουσική αποτελούν την κύρια αιτία προκειμένου να έρθουν οι άνθρωποι
και κυρίως οι νέοι και οι νέες πιο κοντά, σε επικοινωνία και συναναστροφή είτε
για να γνωριστούν και να συζητήσουν, να βρουν φίλο ή ταίρι, δηλαδή για να
αναπτύξουν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους είτε να ζήσουν όλοι μαζί πολλές
ευχάριστες στιγμές. Οι θεατές με το χορό και τέρπονται και μορφώνονται και διδάσκονται με τα ωραία του θέματα και των εξαίρετων ακουσμάτων του και επιδεικνύουν μίαν ωραία αρμονία μεταξύ ψυχής και σώματος. Ο χορός προσφέρει
στους θεατές τέρψη, αλλά και μόρφωση στο νου και καλλιέργεια στην ψυχή
μέσω της μουσικής και της χορογραφίας. Ο χορός δεν είναι μόνο οι κινήσεις,
αλλά και η χορογραφία, η μουσική, το τραγούδι, η ενδυματολογία κ.λπ. και συνεπώς ένα σύνολο γνώσεων και συναισθημάτων. Ο Χορός είναι μέσο εκτόνωσης
από το άγχος και τα καθημερινά προβλήματα και συνάμα αποτελεί μια μορφή
επικοινωνίας του χορευτή τόσο µε τον εαυτό του, όσο και µε τους άλλους συγχορευτές του, καθώς και με τους θεατές. Μέσα από το χορό, χορευτές και θεατές,
αναπτύσσουν ηθικές και πνευματικές αξίες, ξεφεύγοντας από τις τυπικές και καθημερινές τους ασχολίες. Ο Λουκιανός στο «Περί ορχήσεως», σχετικά με το τι
παρέχει ο χορός, αναφέρει χαρακτηριστικά:
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«Θέλεις ν' αφήσης, αγαπητέ μου, αυτάς τας ύβρεις και να μ' ακούσης να σου ομιλήσω
περί ορχήσεως και δια τα καλά της και να σου αποδείξω ότι δεν είνε μόνον τερπνή, αλλά και οφελεί
τους θεατάς, να σου παραστήσω πως τους μορφώνει και τους διδάσκει και πως ρυθμίζει τας
ψυχάς των, γυμνάζουσα αυτάς δι' ωραίων θεμάτων και εξαίρετων ακουσμάτων και επιδεικνύουσα
μίαν ωραίαν αρμονίαν μεταξύ ψυχής και σώματος; Το ότι η όρχησις εκτελεί πάντα ταύτα με μουσικήν και ρυθμόν, δεν είνε λόγος δια να κατακριθή, αλλά μάλλον να επαινεθή.» (Λουκιανός, «Περί
ορχήσεως» 6,μτφ Ι. Κονδυλάκης)
«Διότι ο μεν Όμηρος, αναφέρων τα πλέον ευχάριστα και ωραιότερα των πραγμάτων, τον
υπνον, την ερωτικήν απόλαυσιν, το άσμα και τον χορόν, μόνον τον τελευταίον ωνόμασεν αμύμονα
(άμεπτον). Ως λέγει, η τέρψις γεννάται εκ της μουσικής, και τα δύο δε ταύτα είνε ηνωμένα εις τον
χορόν, το γλυκερόν άσμα και η αμύμων (άμεπτος) όρχησις»· (Λουκιανός «Περί ορχήσεως», 23
μτφ Ι. Κονδυλάκης)
«Ενώ δε εκ των άλλων έργων τα μεν υπόσχονται το τερπνόν, τα δε το χρήσιμον, μόνον η
όρχησις παρέχει και τα δύο· είνε δε το χρήσιμον πολύ ωφελιμώτερον όταν συνοδεύεται υπό του
τερπνού. Πόσον τωόντι πλέον ευχάριστον είνε να βλέπη τις χορόν παρά νέους πυγμαχούντας και
καθημαγμένους, των οποίων το αίμα τρέχει, και άλλους παλαίοντας και κυλιόμενους εις τον κονιορτόν, πράγματα τα οποία η όρχησις πολλάκις εκτελεί κατά τρόπον ακριβέστερον, ωραιότερον
και τερπνότερον. Η συνεχής κίνησις του χορού, αι συστροφαί και αι περιστροφαί αυτού, τα πηδήματα και του σώματος οι υπτιασμοί δια μεν τους θεατάς είνε τερπνά, δια δε τους χορεύοντας
υγιεινότατα· διότι εκ των ασκήσεων εκείνην εγώ τουλάχιστον θεωρώ ως την ωραιοτέραν και ευρυθμοτέραν, η οποία μαλάσσει το σώμα και το λυγίζει και το ελαφρώνει και του δίδει την ευκολίαν
εις την αλλαγήν στάσεων και συγχρόνως του παρέχει όχι μικράν δύναμι. Πώς λοιπόν να μη είνε
κάτι το παναρμόνιον η όρχησις, η οποία οξύνει την ψυχήν και εξασκεί το σώμα, τέρπει τους βλέποντας και διδάσκει πολλά εκ των παλαιών συμβάντων δια των αυλών και των κυμβάλων και της
ευρυθμίας των μελών, δια της γοητείας των οφθαλμών και της ακοής; Αλλά και αν θέλης ν' ακούσης
μίαν ωραίαν φωνήν, που αλλού δύνασαι να εύρης συναυλίαν πολυφωνοτέραν και αρμονικωτέραν; Αλλ' εάν περισσότερον σου αρέσουν οι ήχοι του αυλού και της σύριγγας, και τούτους δύνασαι αφθόνως ν' απόλαυσης εις την όρχησιν. Παραλείπω ότι ο χαρακτήρ σου θα βελτιωθή εις αυτά
τα θεάματα, όταν θα βλέπης τους θεατάς να εκδηλούν μίσος κατά των κακών πράξεων και να
δακρύουν δια τ' αδικήματα. Εν γένει το θέαμα είνε ηθοπλαστικόν δια τους θεατάς. Αλλ' ο μεγαλείτερος έπαινος δια τον χορόν είνε ότι κατορθώνει να δίδη εις τα μέλη συγχρόνως ευκαμψίαν και
δύναμιν, πράγμα τόσον παράδοξον, ως εάν τις κατώρθωνε να ενώση εις εν σώμα την δύναμιν του
Ηρακλέους και την αβρότητα της Αφροδίτη (Λουκιανός, «Περί ορχήσεως» 71-73, μτφ Ι. Κονδυλάκης)
2. Ο ΧΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ο Πλάτωνας στους Νόμους αναφέρει ότι μόρφωση είναι και το να
αναπτύσσει κάποιος το σώμα με τη γυμναστική και να καλλιεργεί την
ψυχή με τη μουσική . Ο χορός είναι ένα είδος γυμναστικής που χαρίζει
στο σώμα ρωμαλεότητα, ευκινησία και ευλυγισία και για να το επιτύχει
αυτό πρέπει να κάνει μίμηση της έκφρασης κάποιων ποιημάτων, αλλά
και των ενόπλιων παιγνιδιών των Κουρητών στην Κρήτη, στη Λακεδαίμονα των Διοσκούρων και στην πατρίδα του την Αθήνα της κόρης ( =
η θεά Αθηνά), πρβ:
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«Η μόρφωση, για να εκφρασθούμε έτσι, είναι δυο ειδών: οφείλει δηλαδή
να αναπτύξει το σώμα με τη γυμναστική και να καλλιεργήσει την ψυχή με τη μουσική. Και τα δυο είδη πάλι της γυμναστικής είναι δυο. Ο χορός και η πάλη. Ένα
είδος του χορού είναι η μίμηση της έκφρασης των ποιημάτων και η προσπάθεια
να αποδοθούν πιστά ό,τι μεγαλειώδες και φιλελεύθερο κλείνουν μέσα τους. Το
άλλο είδος αποβλέπει στη διατήρηση της ρωμαλεότητας, της ευκινησίας, της ομορφιάς των μελών και των άλλων μελών του σώματος, χαρίζοντας τους το
βαθμό ευλυγισίας και της της έκτασης που τους ταιριάζει και αποδίδονται στο
καθένα απ΄αυτά τη ρυθμική κίνηση που μοιράζεται συμμετρικά σ’ όλο το χορό
συνοδεύοντας τον συγχρόνως με ικανοποιητικό τρόπο…….. Ούτε πάλι να παραλείψουμε τις χορευτικές κινήσεις που είναι άξιες μιμήσεως, όπως συμβαίνει
στην Κρήτη, τον τόπο αυτών των Κουρητών με τα ενόπλια παιχνίδια και
στη Σπάρτη με τα παιχνίδια των Διοσκούρων. Στην πατρίδα μου πάλι, η κόρη
(= η Αθηνά) κι η δέσποινα Περσεφόνη, επειδή ευχαριστήθηκε από το παιχνίδι του
χορού, νόμισε ότι δεν έπρεπε να παίζει με άδεια χέρια, αλλά, αφού στολιστεί φορώντας όλη της την πανοπλία, να τελειώνει έτσι στολισμένη το χορό. Αυτά ασφαλώς πρέπει να τα μιμούνται οι νέοι, καθώς κι οι νέες τιμώντας το παιχνίδι που
γοήτευσε τη θεά και προετοιμαζόμενοι έτσι για τον πόλεμο ή για την τελετή των
εορτών»….. (Πλάτων, Νόμοι Ζ 795 – 797)
«Θέλετε, λοιπόν, να παραδεχτούμε πρώτα αυτό: ότι δηλαδή η πρώτη εκπαίδευση είναι έργο του Απόλλωνα και των Μουσών ή όχι? Λοιπόν, δεν πρέπει
να πούμε ότι εκείνος που δεν ξέρει να χορεύει είναι απαίδευτος και δεν θα
παραδεχτούμε σα μορφωμένο εκείνο που έχει εξασκηθεί αρκετά στο χορό?
Ο συνδυασμός, χορευτικών κινήσεων (κινήσεων με ρυθμό και αρμονία) και τραγουδιού λέγεται χορός. Επομένως εκείνος που έχει εκπαιδευτεί σωστά θα είναι
ικανός να τραγουδά και να χορεύει ωραία…….. Επειδή η τέχνη του χορού συνίσταται στη μίμηση χαρακτήρων που γίνεται με κάθε είδους πράξεις και τυχαία
γεγονότα και όσοι παίρνουν μέρος σ’ αυτήν θέτουν σ’ ενέργεια τις συνήθειες και
τις υποκριτικές τους ικανότητες, δεν είναι φυσικό να ευχαριστιούνται, να εγκωμιάζουν και να θεωρούν ωραία όσα από εκείνα που απαγγέλθηκαν ή τραγουδήθηκαν ή χορεύτηκαν κατά κάποιο τρόπο, ταιριάζουν με τον χαρακτήρα ή τις συνήθειες τους ή και με τα δύο αυτά; Όσοι όμως τα βρίσκουν αντίθετα με τη φύση
, το χαρακτήρα ή κάποια συνήθεια τους δεν είναι δυνατό ούτε να ευχαριστιούνται
μ’ αυτά ούτε να τα εγκωμιάζουν, αλλά να τα ονομάζουν άσχημα … ……..» (Πλάτων Νόμοι, Β 653 - 658)
Η Madame Chénier, Ελληνίδα με άριστη γνώση της Γαλλικής
γλώσσας, αλλά και της ελληνικής ιστορίας, σε μια από τις επιστολές που
έστειλε το 1783 , δηλαδή επί Τουρκοκρατίας, στο συγγραφέα PierreAuguste de Guys, σχετικά με την ωφέλεια των ελληνικών χορών, αναφέρει τα εξής (μετάφραση, επιμέλεια Άλκης Ράφτης):
<< Τα έθιμά μας, κύριε, διαφέρουν από την υπόλοιπη Ευρώπη.
Κάνουμε συχνά επισκέψεις για να πολλαπλασιάζουμε τις ευκαιρίες να βλεπόμαστε. Κάθε επίσκεψη είναι μια μικρή γιορτή όπου ο χορός μάς αποζημιώνει για τα
πάντα. Χωρίς κανένα περιορισμό στην ηλικία, το πιο αξιοπρόσεκτο άτομο έχει
την τιμή να ανοίξει τον χορό αν θέλει. Έχει τύχει να δούμε, εγώ όπως κι εσείς, τη
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γιαγιά να χορεύει μαζί με την εγγονή. Αντίθετα, στο Παρίσι δεν χορεύεις όταν είσαι
πάνω από 30 χρονών. Ποιος είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να καθορίζει κάποιο όριο ηλικίας στις απολαύσεις των συναναστροφών; Γιατί τελικά οι χάρες, η
υγεία, η όμορφη διάθεση, είναι δώρα της φύσης και δεν έχει κανείς δικαίωμα να
τα στερεί. Υπάρχει μια τέτοια σύμβαση; Ποιος την θεσμοθέτησε; Μήπως οι νέοι;
Σίγουρα βγαίνουν χαμένοι, αφού κάθε στιγμή που περνά τους φέρνει πλησιέστερα στο όριο που έβαλαν σ’ αυτές τις διασκεδάσεις. Γιατί, έχει ήδη λεχθεί και η
εμπειρία δεν παύει να το επιβεβαιώνει: η νεότητα είναι σύντομη. Μήπως είναι τα
άτομα της ώριμης ηλικίας που έχουν καθιερώσει αυτόν τον θεσμό; Τότε χάνουν
ακόμα περισσότερο. Αν υπάρχουν μερικοί που δεν αγαπούν καθόλου τον χορό,
δεν φοβούνται μήπως μαθευτεί ότι εφαρμόζουν τον μύθο της αλεπούς του Λα
Φονταίν, που πρότεινε στις άλλες να κόψουν την ουρά τους γιατί η ίδια δεν είχε;
Κατά τα άλλα, δεν πιστεύω ότι όλος σχεδόν ο κόσμος πρέπει να χορεύει. Θα
ήθελα να είναι ο καθένας ελεύθερος να χορεύει, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να
δείχνει πιστοποιητικό γεννήσεως. Κάνοντας σύγκριση των εθίμων των δύο χωρών για τις οποίες τρέφω τα ίδια αισθήματα, κατέληξα σε αυτούς τους συλλογισμούς. Εξάλλου, υπερασπιζόμενη τον χορό διεκδικώ υπέρ της συντροφιάς το
δικαίωμα στα ευχάριστα ταλέντα χωρίς διάκριση ηλικίας, εφόσον τελικά το φθινόπωρο έχει τις χάρες του όπως η άνοιξη τις δικές της. Ο κύριος Μπελεγκσέρ από
την Γενεύη, διακεκριμένος συγγραφέας, έχει αποδείξει στο βιβλίο του “Φυσική
αγωγή” ότι η ευθυμία συμβάλλει πολύ στην υγεία. Οι σοφοί της Αρχαιότητας πιστεύουν το ίδιο για τον χορό. Ο Σωκράτης, τον οποίον αναφέρετε, πίστευε ότι
εμποδίζει κάποιον να βαρύνει. Οι φιλόσοφοι που θεωρούν τον χορό μέσον για τη
διατήρηση της υγείας, δεν κάνουν εξαίρεση, εφόσον η υγεία είναι απαραίτητη σε
κάθε ηλικία. Ο ίδιος ο Σωκράτης, αναγνωρισμένος σαν ο σοφότερος από όλους,
χόρευε στα εξήντα του χρόνια και συμβούλευε τους μαθητές του να κάνουν το
ίδιο. Να λοιπόν τι πιστεύουν ορισμένες αυθεντίες υπέρ του χορού, ο οποίος όσον
αφορά την υγεία θα έπρεπε να έχει μια πιο γενική χρήση σε χώρες όπου οι άνθρωποι ασκούνται λίγο. Σας ομολογώ ότι, αν είχα την τιμή να έχω σπουδάσει
στην Ιατρική Σχολή, θα έδινα συνταγές για τη χρήση του χορού. Αλλά θα μου
πείτε ίσως ότι μοιάζω με τον γιατρό εκείνο που επειδή του άρεσε ο καφές τον
συνιστούσε σε όλους τους ασθενείς του………………………… Η συνήθεια του
χορού υπάρχει σε όλους τους λαούς και σε όλες τις εποχές, είναι ωστόσο αναμφισβήτητο ότι οι Έλληνες έχουν χορέψει περισσότερο από όλους τους άλλους
λαούς. Ο χορός γι' αυτούς ήταν μέρος της γυμναστικής, συχνά τον συνιστούσαν
οι γιατροί. Ήταν τμήμα των στρατιωτικών ασκήσεων. Ήταν παρών σε όλες τις
περιστάσεις. Ήταν πάντα το κλείσιμο των επίσημων γευμάτων. Έδινε ζωντάνια
σε όλες τις γιορτές. Οι ίδιοι οι ποιητές απήγγειλαν και τραγουδούσαν τα ποιήματά
τους χορεύοντας. Ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Αθήναιος, ο Ξενοφών, ο Πλούταρχος, ο Λουκιανός, όλοι όσους γνωρίζουμε από τους Έλληνες συγγραφείς, όλοι
επαινούσαν τον χορό. Ο Ανακρέων, ο πατήρ της ηδονής, είναι μέσα στα γεράματά του πάντα έτοιμος να χορέψει. Η Ασπασία, που δεν είχε παρά να εμφανιστεί
κάπου για να κάνει τα βλέμματα να ζωηρέψουν αμέσως, έκανε μέχρι και τον γέρο
Σωκράτη να χορεύει.. Γελάτε, έλεγε ο Σωκράτης στους φίλους του, επειδή επιθυμώ να χορεύω σαν αυτά τα νέα παιδιά. Βρίσκετε λοιπόν ότι είμαι γελοίος κάνοντας μια άσκηση τόσο απαραίτητη για την υγεία, μόνο και μόνο για να ελαφρύνω το σώμα μου; Έχω άδικο να θέλω να μειώσω λίγο το βάρος του σώματός
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μου χορεύοντας; Δεν γνωρίζετε λοιπόν ότι ο Χαρμίδης, ο οποίος με ακούει τώρα,
με εξέπληξε πρόσφατα χορεύοντας σήμερα το πρωί στο σπίτι μου; Είναι αλήθεια,
είπε ο Χαρμίδης, ότι εξεπλάγην και μάλιστα φοβήθηκα ότι τρελαθήκατε. Όταν όμως άκουσα αυτά που μόλις είπατε περί του χορού, δεν έβλεπα την ώρα να δοκιμάσω να σας μιμηθώ, αμέσως μόλις επιστρέψω εις την οικία μου…( Guys,
Pierre Augustin: Voyage littéraire de la Grèce, ou lettres sur les Grecs, anciens
et modernes, avec un parallèle de leurs moeurs par M. Guys, secrétaire du Roi,
de l’Académie des Sciences et Belles Lettres de Marseille. Tome premier. Paris,
1783.):
«Ο μέγιστος μάλιστα της αρχαιότητας, ο Σωκράτης, εξετίμα μεγάλως την
ευεργετικήν αυτού επίδρασιν επί της υγιείας και δια τούτο δεν απώκνει να χορεύη
και κατά την πρεσβυτικήν του έτι ηλικίαν. Ημέραν τινά συνέλαβον αυτόν εκτελούντα ζωηράν τινά όρχησιν και κατεγελασαν αυτού επί τούτω πως αυτός πρεσβύτης
ήδη, να χοροπηδά ως νεανίας! Αλλά ο σοφός γέρων δεν εδίστασε να απαντήσει:
Θέλετε να γελάσετε εις βάρος μου! Και διατί; Διότι θέλω να επιρρώσω την υγείαν
μου δια της ασκήσεως, να καταστήσω ευγεστότερα τα φαγητά μου, να δώσω
περισσότεραν γλυκύτητα εις τον ύπνο μου; Διότι θέλων να ασκηθώ εκλέγω ως
την καταλληλοτάτην άσκησιν τον χορόν, δια του οποίου δεν κινδυνεύω να ομοιάσω με τους δρομείς, οι οποίοι έχουσι παχείας τας κνήμας και τους ώμους
ισνούς ή με τους παλαιστάς, των οποίων οι ώμοι παχύνονται υπερμέτρως, ενώ
οι κνήμαι λεπτύνονται; Διότι τέλος εκγυμνάζων όλα ομού τα μέλη μου δίδω εις το
σώμα μου ωραίας και κανονικάς αναλογίας; Ο,τωι και αν είπητε, εγω θα χορεύω
υπό στέγην μεν το χειμώνα, εις το ύπαιθρον δε κατά τα υπερβολικά θάλπη του
θερους. Ο δε Πλάτων λέγει περι του χορού τα εξης: εν τελει ενουσιώδους εγκωμίου, το οποίον έπλεξε εις την τέχνη ταυτην: Αι μετρημεναι και κανονικαί κινήσεις
του χορού ως αποτέλεσμα έχουσι να δίδωσιν εις το σώμα και εις τα μέλη αυτού
την υγείαν, την ευλιγισίαν, το κάλλος, εθιζουσαι ταυτα να κάπτωνται και να κινώνται μετά χάριτος και ευρυθμίας. Σοβαρός ή ζωηρός, φαιδρός ή πενθήρης, ο χορός διερμηνεύει πολλάκις δια των κινημάτων αυτού και των σχημάτων τους λόγους της συνοδευούσης αυτόν μουσικής. (Αργυρίου Ν. Ανδρεοπουλου «Διδασκαλία του Χορού», 1897)
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Α) Τα βασικά πλεονεκτήματα, τα οφέλη που προσφέρει ο χορός
στον άνθρωπο, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορούν να καταταχθούν
σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Τα σωματικά, τα πνευματικά, τα κοινωνικά και τα εκπαιδευτικά.
• Σωματικά οφέλη: 1. Αύξηση αντοχής 2. Ενδυνάμωση καρδιοαγγειακού συστήματος 3. Πρόληψη από σοβαρές ασθένειες ( έμφραγμα,
οστεοπόρωση ) 4. Ενδυνάμωση οστών και σπονδυλικής στήλης  Σωστή
στάση, σώμα ίσιο και στητό 5. Διατήρηση ή απόκτηση σωστού σωματικού βάρους  Καύση θερμίδων, μείωση λίπους, αύξηση του μεταβολισμού. 6. Καθυστέρηση γήρατος και των συνεπειών του
• Ψυχολογικά οφέλη: 1. Βελτίωση αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης 2. Απελευθέρωση και τρόπος έκφρασης 3. Αύξηση κοινωνικότητας 4. Καλλιέργεια αξιών  υπομονή, κατανόηση 5. Χαλάρωση από
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την πίεση της καθημερινότητας  αποβολή δυσάρεστων συναισθημάτων
6. Βελτίωση της συγκέντρωσης  καλύτερη κυκλοφορία του αίματος 7.
Αποβολή της υποχρεωτικής καθημερινής ακινησίας  « Αντίδοτο στη
ρουτίνα»
• Διανοητικά οφέλη: 1. Βελτίωση της μνήμης  απομνημόνευση
τεχνικών στοιχείων, βημάτων χορογραφίας 2. Όξυνση του νου  η απομνημόνευση κινήσεων δε γίνεται αυτόματα. Απαιτούν νοητικές διεργασίες οι οποίες κρατούν το μυαλό σε άριστη φόρμα 3. Μύηση ουσιαστικού τρόπου αντίληψης  κατανόηση γνώσεων, κάνοντάς τις κτήμα
και όχι απομνημόνευση στείρων γνώσεων
Β) Γενικά το όφελος από την εκμάθηση χορού και ιδιαίτερα παραδοσιακών είναι πολλαπλό. Η μουσική συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία
και ο χορός είναι μια δυνατότητα έκφρασης, μια διέξοδος από την καθημερινότητα και το στρες. Ο χορός είναι ένας από τους καλύτερους
τρόπους άθλησης και διατήρησης της φυσικής μας κατάστασης. Ο χορός αυξάνει το ρυθμό του μεταβολισμού , βοηθάει στις καύσεις του
οργανισμού και επομένως συμβάλλει στην απώλεια κιλών. Έχει μάλιστα
υπολογιστεί ότι 90" χορογραφίας διαγωνιστικού τύπου (υψηλού δηλαδή
επιπέδου) ισοδυναμεί με 800 μέτρα σπριντ. Ο χορός βοηθά στη σύσφιγξη των κοιλιακών, δυναμώνει τον κορμό και γυμνάζει τα άκρα, ενώ
παράλληλα χαρίζει ευλυγισία. O μαθητής διδάσκεται να συντονίζει τα
διάφορα μέλη του σώματός του, αποκτώντας αρμονία στην κίνηση. Επίσης, μέσα από το χορό, διδάσκεται κανείς να στέκεται και να περπατάει σωστά, ελέγχοντας το σώμα του. Όλα αυτά επιτυγχάνονται και με
τη βοήθεια της διαφραγματική αναπνοής, που ισχυροποιεί την καρδιά
και διευρύνει την ελαστικότητα των πνευμόνων. Με το χορό επίσης
εκτονωνόμαστε, γιατί ξεφεύγουμε από όλα μας τα προβλήματα και συνάμα μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε και επίσης μορφωνόμαστε, αφού
μαθαίνουμε μουσικά, λαογραφικά, ενδυματολογικά, γεωγραφικά και ιστορικά στοιχεία.
Ο χορός είναι ένα από τους καλύτερα ψυχαγωγικά παιγνίδια και
ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους. Ο χορός είναι
φυσική σωματική και συνάμα ψυχική δραστηριότητα, που προκαλεί φυσιολογικά φαινόμενα : κυκλοφορία του αίματος, οξυγόνωση και μάλαξη
των οργάνων, διεγερτικά ή χαλαρωτικά αποτελέσματα, καλή φυσική
κατάσταση των αρθρώσεων, της καρδιάς κτλ Ο χορός ενισχύει τη σωματική υγεία (μειώνει χοληστερίνη κ.λπ.) και επίσης ανεβάζει τη διάθεση, μειώνει το στρες και ενισχύει την αυτοεκτίμηση, βελτιώνοντας
την εμφάνιση και τη σωματική δύναμη. Πέρα αυτού ο χορός βοηθά τα
άτομα στο να επικοινωνήσουν και να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά
τους. Γνωρίζοντας να χορεύουμε δεν πλήττουμε, όταν πάμε σε μια εκδήλωση. Χορεύοντας ξεχνούμε τις έννοιες και το άγχος, εκτονωνόμαστε. Χορεύοντας γυμναζόμαστε, χορεύοντας
γνωρίζουμε άλλους
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χορευτές και κάνουμε γνωριμίες.. Με το χορό οι συμμετέχοντες εκτονώνονται και µε τη μουσική ξεχνούν την κούραση. Ο χορός δημιουργεί
άνθρωπο αφενός κοινωνικό, άρα πολιτισμένο και αφετέρου μορφωμένο. Ο χορός σε συνδυασμό µε τη µμουσική είναι η απόλυτη έκφραση
συναισθημάτων. Ο χορός είναι ο πιο άμεσος τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων, ενώ η μουσική ασκεί ακατανίκητη έλξη. Σήμερα, ο χορός
χρησιμοποιείται και ως μέθοδος ψυχοθεραπείας. Ο χορός θεραπευτικά
έχει πολλές διαστάσεις. Αρχικά βοηθά τα άτομα να επικοινωνήσουν και
να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους, μέσα από το κράτημα των
χεριών προωθείται η προσαρμοστικότητα και η αποδοχή των άλλων. Τα
άτομα µέσω του χορού αλληλοεπιδρούν κοινωνικά.
Μέσα από το χορό, τα παιδιά γυμνάζονται διασκεδάζοντας. Έτσι,
μαθαίνουν να αγαπούν τη σωματική άσκηση γνωρίζοντας παράλληλα
πόσο σημαντική είναι για το σώμα τους. Εκτός όμως από την καλή φυσική κατάσταση, ο χορός συμβάλλει και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, ενισχύοντας την κοινωνικότητα και την αυτοπεποίθησή του, διδάσκοντας του το σεβασμό προς τον εαυτό του και τους
άλλους και μαθαίνοντάς την έννοια της πειθαρχίας. Επιπλέον, το παιδί
μαθαίνει να συγκεντρώνεται σε έναν συγκεκριμένο στόχο, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του, ενώ βελτιώνεται η μνήμη του.

3. ΟΙ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΧΟΡΟ, Η ΚΡΑΙΠΑΛΗΙ, ΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΚΛΠ
Ο Λουκιανός στο «Περί ορχήσεως» (34), επικαλούμενος τον Πλάτωνα (Νόμοι, ομιλεί για χορούς που τέρπουν και είναι χρήσιμοι (γιατί
γυμνάζουν, ψυχαγωγούν κ.λπ.) και σ’ αυτούς που υποθέτουν χορευτές
μεθυσμένους, αγροίκους κ.λπ. και ως εξ αυτού πρέπει να αποδοκιμάζονται, όπως οι φρυγικοί χοροί, πρβ:
«Όχι εξ αγνοίας επίσης παρέλειψα τον Φρυγικόν χορόν, ο οποίος υποθέτει χορευτάς μεθυσμένους και κραιπαλώντας ή και αγροίκους, τους οποίους συνοδεύει μουσική αυλών, παιζομένων υπό γυναικών, και οίτινες κάνουν πηδήματα
μεγάλα και επίπονα. Ο χορός ούτος εξακολουθεί ακόμη, να χορεύεται εις τα εξοχικά μέρη, αλλ' ουδεμίαν σχέσιν έχει με την σημερινήν όρχησιν. Και ο Πλάτων εις
τους Νόμους του επαινεί είδη τινά ορχήσεως, άλλα δε εντελώς αποκρούει και
αποδοκιμάζει, διαιρών τα είδη των χορών κατά το τερπνόν και το χρήσιμον και
απορρίπτων μεν τα ασχημότερα, επιδοκιμάζων δε και θαυμάζων τα αλλά. (Λουκιανός «Περι Ορχήσεως» 34 μτφ Ι. Κονδυλάκης)
Η Εκκλησία κατά τη Βυζαντινή περίοδο θεώρησε ως εχθρό της το
χορό και ο λόγος γι αυτό ήταν το ότι την εποχή αυτή υπήρχαν ακόμη
πολλοί καλλιτέχνες (ηθοποιοί , μουσικοί, μίμοι κ.λπ.) που πίστευαν στη
θρησκεία των Ολύμπιων θεών και συνάμα προέβαιναν σε χορούς κραιπάλης, διακωμώδησης ηθών κ.α.
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Προ αυτού ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος χαρακτήριζε ακόμη και τους
χορούς ως “σατανικούς και ολέθριους”, όμως ο Γρηγόριος ο Θεολόγος
επέτρεπε μεν τους ευπρεπείς χορούς, αλλά δεν ξεχνούσε ποτέ τον χορό
της Σαλώμης..: «Ει δε δε ορχήσασθαι ως πανηγυριστικήν και φιλέορτον,
ορχήσαι μεν, αλλά μη της Ηρωδιάδος όρχησιν της ασχήμονος». Παρ'
όλα αυτά, οι Βυζαντινοί δεν έχαναν ευκαιρία για χορό, “ιδίως κατά τις
θρησκευτικές πανηγύρεις, οπότε μετά το τέλος της Λειτουργίας χόρευαν
συμποσιάζοντες”.
Οι Βυζαντινοί, άνδρες και γυναίκες, σαφώς διασκέδαζαν (χόρευαν
κ.λπ.) στις διάφορες σημαντικές εορτές (Απόκριες, Πάσχα κ.λπ.) και
μάλιστα, κατά τη Ρωμαϊκή συνήθεια, κατά τις Καλάνδες (Απόκριες) μεταμφιεσμένοι χόρευαν στους δρόμους και συνάμα διακωμωδούσαν και
λοιδορούσαν τους πάντες και κυρίως τους κρατούντες, κάτι όπως γίνεται και σήμερα. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι βέβαια συνέχεια των Διονυσιακών και προ αυτού η Εκκλησία τις θεωρεί ως μη σεμνές και μη επιτρεπτές και καλώς κάνει από τη θέση της, γιατί κάποιος πρέπει να κρατεί και το «φρένο». Απλά δεν πρέπει να θεωρεί συνολικά ως απαράδεκτες όλες τις εκδηλώσεις των αποκριών Να θεωρεί ως τέτοιες μόνο αυτές της κραιπάλης,
Κατ’ άλλους, επειδή ο χορός και η μουσική γίνονται αιτία να συγκεντρώνονται πολλοί νέοι, που ενίοτε πολλοί από αυτούς οδηγούνται
σε ακολασίες και στα ναρκωτικά, πολλοί θεωρούν ότι ο χορός και η
μουσική πρέπει να απαγορευτούν, κάτι που δεν είναι σωστό, γιατί δεν
είναι η μουσική και ο χορός που οδηγούν στα ναρκωτικά κ.λπ., αλλά
άλλα πράγματα, όπως η ανεργία, οι κακές συναναστροφές, τα προβλήματα , η κακή διαπαιδαγώγηση, η εγκατάλειψη των παιδιών, οι χωρισμοί
των γονιών κ.λπ. και αυτά πρέπει να καταπολεμούνται.
Όλοι οι χοροί τέρπουν και ωφελούν. Εκείνα που μπορεί αρχικά να
τέρπουν και στο τέλος να αποβαίνουν βλαβερά, είναι η κραιπάλη, το
πολύ ποτό, το ξενύχτι, το τσιγάρο, τα ναρκωτικά, οι πορνοχοροί κ.α.
Ο συνδυασμός χορού, γυμνογραφίας και υπέρ κατανάλωση ποτού, δηλαδή με μέθη, είναι κραιπάλη και ακολασία, και πρέπει να
αποδοκιμάζεται αυτού του είδους η διασκέδαση.
4. Ο ΧΟΡΟΣ, ΟΙ ΕΟΡΤΕΣ ΚΛΠ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ
Ο Πλάτωνας στους «Νόμους» (Β 653.12 - 658), σχετικά με το
χορό, τις γιορτές κ.α., αναφέρει τα εξής σημαντικά (Μετάφραση Β.
Μόσκοβη):
«Και οι θεοί, από οίκτο στο ανθρώπινο γένος που από τη φύση του πλάστηκε να υποφέρει, μας χάρισαν σαν διαλείμματα στους κόπους μας διαδοχικές
εορτές με τους θεούς και μας έδωσαν τις Μούσες με αρχηγό τον Απόλλωνα και
το Διόνυσο για συνεορταστές, για να διορθώσουν την ανατροφή μας με τις εορτές
που γίνονται με τους θεούς. πρέπει τώρα να εξετάσουμε, αν ο λόγος που εμείς
εγκωμιάζουμε τώρα, είναι από τη φύση του αληθινός ή όχι. Σύμφωνα μ’ αυτόν,
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όλα εν γένει τα νεαρά άτομα δεν μπορούν να κρατήσουν σε ησυχία ούτε τα σώματα ούτε τη φωνή τους, αλλά ζητούν πάντοτε να κινούνται και να μιλούν, και
άλλα πηδούν και σκιρτούν, άλλα χορεύουν ηδονικά και παίζουν μεταξύ τους και
άλλα τέλος φωνάζουν με κάθε λογής φωνή. Λοιπόν τα άλλα ζώα δεν έχουν την
αίσθηση της τάξεως ούτε της αταξία στις κινήσεις τους, που τα ονομάζουμε, καθώς είναι γνωστό, ρυθμό και αρμονία. Σε μας όμως οι Θεοί που είπαμε πως μας
δόθηκαν σαν συνεορταστές, μας χάρισαν την ρυθμική αίσθηση μαζί με την
ηδονή, με την οποία μας παρακινούν και γίνονται χορηγοί μας, συνδυάζοντας με τραγούδια και χορούς το ένα μετά το άλλο και δίδοντας στους χορούς
αυτό το όνομα που παράγεται φυσικά από τη χαρά, που αισθάνονται. Θέλετε, λοιπόν, να παραδεχτούμε πρώτα αυτό: ότι δηλαδή η πρώτη εκπαίδευση
είναι έργο του Απόλλωνα και των Μουσών ή όχι? Λοιπόν, δεν πρέπει να πούμε
ότι εκείνος που δεν ξέρει να χορεύει είναι απαίδευτος και δεν θα παραδεχτούμε σα μορφωμένο εκείνο που έχει εξασκηθεί αρκετά στο χορό? Ο συνδυασμός, χορευτικών κινήσεων (κινήσεων με ρυθμό και αρμονία) και τραγουδιού
λέγεται χορός. Επομένως εκείνος που έχει εκπαιδευτεί σωστά θα είναι ικανός να
τραγουδά και να χορεύει ωραία……..
Επειδή η τέχνη του χορού συνίσταται στη μίμηση χαρακτήρων που γίνεται
με κάθε είδους πράξεις και τυχαία γεγονότα και όσοι παίρνουν μέρος σ’ αυτήν
θέτουν σ’ ενέργεια τις συνήθειες και τις υποκριτικές τους ικανότητες, δεν είναι
φυσικό να ευχαριστιούνται, να εγκωμιάζουν και να θεωρούν ωραία όσα από εκείνα που απαγγέλθηκαν ή τραγουδήθηκαν ή χορεύτηκαν κατά κάποιο τρόπο,
ταιριάζουν με τον χαρακτήρα ή τις συνήθειες τους ή και με τα δύο αυτά; Όσοι
όμως τα βρίσκουν αντίθετα με τη φύση , το χαρακτήρα ή κάποια συνήθεια τους
δεν είναι δυνατό ούτε να ευχαριστιούνται μ’ αυτά ούτε να τα εγκωμιάζουν, αλλά
να τα ονομάζουν άσχημα ……
Και φυσικά, όταν μας κυριεύει ένα τέτοιο συναίσθημα χαράς, δεν μπορούμε
να μείνουμε ήσυχοι. Γι αυτό, λοιπόν, οι πιο νέοι από μας δεν είναι έτοιμοι να στήσουν το χορό κι εμείς οι ηλικιωμένοι δεν νιώθουμε ευχαριστημένοι, βλέποντας
τους καμαρώνοντας για τα παιγνίδια και τις γιορτές τους, επειδή τώρα μας λείπει
η ελαφράδα της νιότης: Αυτήν, επειδή ποθούμε και λαχταρούμε, δεν ορίζουμε
αγώνες για όσους μπορούν, να μας ξαναφέρουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στη
νεότητα με την ανάμνηση……..» (Πλάτων Νόμοι, Β 653.12 - 658)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ - ΚΡΙΤΙΚΟ
1. ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, όπως είδαμε στα πιο πριν (βλέπε
Κεφάλαιο 7ο ), είναι ανθρώπινες δραστηριότητες που επινοήθηκαν από
τους αρχαίους Κρήτες αφενός για να τέρπουν και αφετέρου για να ωφελούν τους χορευτές και θεατές. Οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, όπως είδαμε επίσης στα πιο πριν, είναι από τη μια γυμναστική και από την άλλη
μουσική , ποίηση – τραγούδι και παιγνίδι και έτσι από τη μια ο χορός γυμνάζει το
σώμα, ώστε να καθίσταται αυτό υγιές και από την άλλη η μουσική με την ποίηση
και το παιγνίδι υγιαίνουν- ευχαριστούν - ψυχαγωγούν την ψυχή και έτσι έχουμε
αρμονία μεταξύ ψυχής και σώματος. Συνεπώς ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί
πρέπει να διατηρούνται πάντα.
Ο Πλάτωνας στους «Νόμους» (Β 653 - 658) λέει ότι οι θεοί, ο
Διόνυσος (= ο εφευρέτης του οίνου), οι Μούσες και ο Απόλλωνας (=αυτός που εφεύρε τη λύρα και τη μουσική), χάρισαν στον άνθρωπο τις
γιορτές, ώστε με τα τραγούδια, τη μουσική, τους χορούς και τις τελετές
τους να είναι ανάπαυλα στα βάσανα και στους κόπους τους.
Το χορό συναντούμε στις πιο σημαντικές στιγμές της ανθρώπινης
ζωής, από την γέννηση έως το θάνατο, επειδή ο χορός είναι ένας τρόπος
έκφρασης των συναισθημάτων, ισορροπεί την ψυχή, εκτονώνει και δυναμώνει το σώμα και συνεπώς αποτελεί μια διέξοδο από την καθημερινότητα και το στρες.
Πρέπει να διατηρήσουμε τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς
και για το λόγο ότι αφενός αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού και αφετέρου είναι σεμνοί, με χάρη και με υπερηφάνεια.
Ο ρυθμός, το ύφος, τα τραγούδια και η ενδυμασία των χορευτών
στους χορούς αποτελούν ενιαίο σύνολο. Τα στοιχεία αυτά συνδέονται
άμεσα με τα ήθη και τα έθιμα του κάθε τόπου, επειδή οι άνθρωποι εκδηλώνουν τα συναισθήματά τους με χορό στους γάμους, βαπτίσεις κ.λπ.
οπότε μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς καθρεφτίζεται ο πολιτισμός
μιας κοινωνίας.
2. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ
Μερικοί μελετητές ισχυρίζονται ότι «δεν υπάρχει χορογραφική συνέχεια μεταξύ αρχαίου και σύγχρονου ελληνικού χορού και για κάθε τι
που γνωρίζουμε για το χορό των Ελλήνων της κλασικής ή της
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σύγχρονης εποχής υπάρχει το αντίστοιχο στους χορούς άλλων λαών,
είτε σε αρχαίους πολιτισμούς είτε σε πρωτόγονους είτε σε σύγχρονους».
Ωστόσο όλα αυτά είναι αυθαίρετα, άγνοια, γιατί:
Α) Σαφώς και κάποιοι άλλοι λαοί έχουν ιστορία στο χορό, όμως
άλλο αυτό και άλλο η φιλοσοφία και χορογραφική συνέχεια του χορού.
Ο αρχαίος ελληνικός χορός, όπως είδαμε πιο πριν να λένε με επιχειρήματα οι αρχαίοι συγγραφείς είναι τέχνη που τέρπει (ψυχαγωγεί), αλλά
και ωφελεί (καλλιεργεί, γυμνάζει, κ.λπ.), γιατί είναι μουσική, παιγνίδι
και γυμναστικής, άρα υγεία και ψυχαγωγία σώματος και ψυχής, κάτι
που ισχύει και σήμερα στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορού και κάτι
που δεν ισχύει πλήρως στους χορούς που καλούνται στριπτίζ, οριεντάλ,
λάτιν κ.α. με την αισθησιακή-προκλητική, αν όχι πορνογραφική τους
διάθεση. Οι χοροί αυτοί θεωρούνται ότι κατάγονται από τους χορούς
που χόρευαν οι Κορύβαντες στη Φρυγία της Μ. Ασίας στα Καμβύρια
μυστήρια κ.α., ενώ οι παραδοσιακοί ελληνικοί από τους Κουρήτες.
Οι σημερινοί ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, όπως ήταν και οι αρχαίοι ελληνικοί, είναι αφενός ελεύθεροι χοροί , σε αυτούς μπορούν να
συμμετέχουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά, και αφετέρου οργανωμένοι
έτσι ώστε να παρέχουν την τέρψη, μόρφωση και ωφέλεια (σωματική,
πνευματική και ψυχική) τόσο στους χορευτές, όσο και στους θεατές,
κάτι όπως το παιχνίδι και η γυμναστική, όπως είδαμε σε άλλο μέρος ,
και γι αυτό αφενός στην αρχαία Ελλάδα ο χορός υπήρχε και στα σχολεία
και στο στρατό για εκπαιδευτικούς λόγους και αφετέρου οι λαοί που
ήρθαν σε επαφή με τους αρχαίους Έλληνες (Ρωμαίοι κ.λπ.) όχι μόνο
δεν απαγόρευσαν, αλλά και αντέγραψαν τους ελληνικούς χορούς. Οι
αρχαίοι συγγραφείς: Διονύσιος Αλικαρνασσεύς («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Λόγος 2ος LXIΧ, 5), Διόδωρος Σικελιώτης (5,65), Στράβων
(10.ΙΙΙ,11 C 469) κ.α., όπως είδαμε πιο πριν, αναφέρουν ότι ο χορός
είναι ελληνικό επιτήδευμα που βρήκαν και δίδαξαν πρώτοι οι Κουρήτες
στην Κρήτη και από εκεί μετά διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Αντίθετα οι
μη ελληνικοί χοροί (χοροί Οριεντάλ, χορός Σαλώμης, Λάτιν κ.α.) είναι
από λίγο έως πολύ πορνογραφία, χοροί με επίκεντρο τη γυναίκα και
σκοπό να παρέχουν τον αισθησιασμό, την αισθητική σαγήνευση (σεξουαλική, φιλήδονη, ηδυπαθή κ.λπ. διέγερση) και γι αυτό από λίγο έως
πολύ θεωρούνται ανεπιθύμητοι χοροί από τις διάφορες θρησκείες.
Β) Οι Έλληνες έχουν το χορό μέσα τους και από αρχαιοτάτων χρόνων συνεχώς χορεύουν, όμως χωρίς να αλλάξουν ποτέ το είδος της
φιλοσοφίας του χορού τους, όπως προκύπτει από τις διαχρονικές παραστάσεις και τα διαχρονικά λεγόμενα των συγγραφέων. Από τις αρχαίες
παραστάσεις και τις αρχαίες περιγραφές των αρχαίων συγγραφέων φαίνεται καθαρά ότι αφενός οι σημερινοί χοροί έχουν τις ρίζες τους στην
αρχαία Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Μινωική Κρήτη και αφετέρου στο μόνο
που διαφέρουν οι σημερινοί χοροί από τους αρχαίους και αυτό λόγω
εξέλιξης, άρα τελειοποίησης, είναι στο ότι σήμερα έχουμε πιο πολλούς
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χορούς και πιο πολλά μουσικά όργανα και ως εξ αυτού και ειδίκευση,
άρα διαφορές στα επιμέρους βήματα, σκοπούς κ.λπ..
Γ) Οι λαοί από τους οποίους κατακτήθηκαν οι Έλληνες ήσαν αφενός οι Ρωμαίοι και οι Ενετοί, οι οποίοι είχαν πάρει το χορό από τους
αρχαίους Έλληνες, καθώς λέει στη «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» ο Διονύσιος
Αλεξανδρέας, ο Αθήναιος στους «Δειπνοσοφισταί» κ.α. και αφετέρου
οι Οθωμανοί (Τούρκοι κ.λπ.), οι οποίοι δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με
το χορό, όπως αναφέρουν οι περιηγητές επι τουρκοκρατίας, π.χ.: Sir
James Porter ( “Observations on the religion, law, government, and
manners of the Turks”. London, Nourse, MDCCLXVIII = 1768, VOL 1),
Jones, Edward ( “Lyric airs” Λονδίνο, G. & J. Robinson, 1804.), Ignace
Mouradgea d’ Ohsson («Tableau général de l'Empire Othoman» 1788)
κ.α. Οι Οθωμανοί, όπως και οι άλλοι μουσουλμάνοι αρέσκονταν στο
να βλέπουν είτε τις γυναίκες , κυρίως των άλλων, να χορεύουν χορούς
Οριεντάλ ( χορούς της Σαλώμης) είτε τους Δερβίσηδές τους, οι οποίοι
χόρευαν τον καλούμενο περιστροφικό μυσταγωγικό χορό και που σημειωτέον τους τον είχε οργανώσει ένας εξισλαμισμένος υπήκοος τους,
ο Τζελαλεντίν Ρουμί (= ο Εξαίσιος Ρωμιός), και με το χορό αυτό και
την τελετή του υμνούσαν όλοι μαζί το θεό τους:
«Οι Τούρκοι, πλην των δερβίσηδων, τρέφουν την μεγαλύτερη περιφρόνηση για το χορό, ο οποίος όπως πιστεύουν υποβιβάζει την αξιοπρέπεια του ανθρώπου και αρμόζει μόνο σε παιδιά και σε τρελούς. Όμως αρέσκονται πολύ να
βλέπουν άλλους να χορεύουν και να γελοιοποιούνται για να διασκεδάζουν οι σώφρονες» (Edward Dodwell «Views in Greece. London», 1830).
«Υπάρχουν χιλιάδες αστοί της Κωνσταντινούπολης που ποτέ δεν πήγαν
πέρα από το Βόσπορο και τα Δαρδανέλια. Οι παραστάσεις, χορού και συναυλίες
τους είναι επίσης άγνωστο. Αναρωτιούνται πώς ένας πλούσιος άνθρωπος που
παραιτήθηκε για να χορέψει τον εαυτό του, όταν, με τα χρήματα του, μπορεί να
κάνει τους άλλους χορό. Συχνά, στην πραγματικότητα, με την ευκαιρία τις οικογενειακές γιορτές που γίνονται στο χαρέμι, φέρνουν ένα μικρό στράτευμα χορευτών που εκτελούν κάποια ανατολίτικα μπαλέτα σε ένα πρωτόγονο στάδιο.( Louis
Enault: «Constantinople et la Turquie». Paris, Hachette, 1855),
«Οι χοροί στα βόρεια μέρη της Αφρικής και σε όλα της Ανατολής (Ασίας)
είναι έργο αποκλειστικό των γυναικών και δύναται να θεωρηθεί ως εις εκ των
γυναικείων προορισμών. Σημειωτέον ότι οι Ανατολίτες αγαπώσι κυρίως να βλέπωσι τους άλλους ορχουμένους ενώπιον των, ενώ αυτοί οι ίδιοι ελάχιστα ή ουδόλως χορεύουσιν. Είναι δε αι ανατολικαί ορχήσεις μόνον μιμιτικαί και έχουσι
μοναδικό σκοπόν την έκφρασιν εσωτερικών παθών και την παρ άλλοις διέγερσιν
τοιούτων. Το κυρίως παριστώμενον πάθος είναι ο έρως, και διαπρεπείς αυτού εν
τη ορχήσει ερμηνείς είναι αι αλμαίαι και οι βαγιαδέραι’…». (Αργυρίου Ν. Ανδρεόπουλου «Διδασκαλία του Χορού», 1897)
3. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
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Α. ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΓΕΝΙΑ?
Οι χοροί κανονικά δε διαφοροποιούνται στο χρόνο ή από γενιά σε
γενιά, γιατί όλοι αποτελούνται από συγκεκριμένα βήματα – κινήσεις
που εκτελούνται σε συγκεκριμένο χρόνο (ρυθμό). Για παράδειγμα ο
χορός Συρτός Χανιώτικος έχει δώδεκα κινήσεις, παρόλο που συνηθίζεται
να μετράμε 11 βήματα και δεν αλλάζει ούτε από τόπο σε τόπο ούτε και
από γενιά σε γενιά. Απλά κατά καιρούς δημιουργούνται είτε καλλιτεχνικές είτε τοπικές παραλλαγές. Όταν δημιουργείται παραλλαγή χορού
έχουμε αλλαγές όχι μόνο στην κίνηση και τα βήματα του χορού, αλλά
και στο ρυθμό της μουσικής κ.α.
Ειδικότερα κατά καιρούς καταργούνται κάποιοι χοροί και συνάμα
γεννιούνται άλλοι, είτε εντελώς διαφορετικοί είτε παραλλαγές άλλων.
Παλιότερα υπήρχαν οι χοροί Μπόσα Νόβα, Τσάρλεστον, Τουίστ κ.α.,
που σήμερα είναι retro. Στην Κρήτη υπάρχει ο χορός πηδηχτός και συνάμα οι παραλλαγές Πηδηχτός Μαλεβιζιώτης, Πηδηχτός Στειακός κ.α.
Οι ίδιοι χοροί φαίνεται σε κάποιους να αλλάζουν στο χρόνο , γιατί
σε κάθε χορό υπάρχουν και οι λεγόμενες φιγούρες, ατομικές και ομαδικές, που άλλες είχαν επινοηθεί παλιότερα και άλλες σήμερα ή που
αλλιώς τις κάνει ο τάδε χορευτής ή το τάδε χορευτικό συγκρότημα και
αλλιώς ο άλλος ή το άλλο χορευτικό συγκρότημα. Οι φιγούρες είναι
ελεύθερες παραλλαγές των βασικών βημάτων – κινήσεων, για εμπλουτισμό-ωραιοποίηση του χορού, άρα χρονικά-ρυθμικά είναι επακριβώς
ανάλογες με αυτά των βημάτων του χορού, αλλά και της μουσικής.
Παρατηρώντας ο ίδιος τους Κρητικούς χορούς στα 60 τελευταία
χρόνια είδα ότι στα βασικά βήματα – κινήσεις δεν έχουν γίνει αλλαγές,
εκτός και αν μιλούμε για τοπικές παραλλαγές χορών. Αλλαγές στους
ίδιους χορούς γίνονται μόνο στις φιγούρες τους. Μάλιστα αυτές τελευταία έχουν πληθύνει και τελειοποιηθεί λόγω του πλήθους των σχολών
χορού που υπάρχουν σήμερα, κάτι που σε κάνει να νομίζεις ότι κάπως
αλλιώς χόρευαν οι παλιότεροι και κάπως αλλιώς οι σημερινοί ή αλλιώς
χορεύουν π.χ. στα Χανιά και αλλιώς στο Λασίθι.
Β. ΑΛΛΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΕΙΧΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ;
Φυσικά στην αρχαιότητα υπήρχαν άλλοι χοροί και άλλοι σήμερα.
Πρώτα δημιουργήθηκε απο τους Κουρήτες στην Κρήτη ένας χορός η
Πυρρίχη, όπως λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, ο οποίος στη συνέχεα εξαπλώθηκε παντού, παραλλαγές του οποίου είναι οι νεότεροι χοροί, που
δημιουργήθηκαν από τους κατά τόπους μουσικούς και χορευτές.
Οι νέοι χοροί δημιουργούνται είτε για λόγους ποικιλίας είτε για
λόγους καλύτερης έκφρασης κ.α. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των χρόνων από τους αρχικούς χορούς δημιουργούνται παραλλαγές και μέσω
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αυτών οι νέοι ή οι διάφοροι χοροί. Στο χρόνο από τις παραλλαγές επικρατούν οι καλύτερες ή οι πιο διαδεδομένες. Ο λόγος για τον οποίο οι
αρχαίοι χοροί περιγράφονται ως εντελώς διαφορετικοί από τους σημερινούς.
«Είχον δε και άλλους χορούς (οι Κρήτες) συνήθεις εις αυτούς, ως τους καλούμενους Επικρέδιον και Ορσίτην, περί ως αναφέρει ο Αθήναιος: Ο Ορσίτης
ίσως εστί ο παρ’ αυτοίς νυν καλούμενοι ο Συρτός, Επικρέδιος δε η νυν Σούστα,
ή Πηδηκτόν (Ο μεταφρ.)». (Δ.Ο Δαπερ Μ.Δ.: «Ακριβής περιγραφή της Κρήτης»,
μτφ Μ. Βερνάρδου του Κρητός, 1835)
«Εις δε τον πηδηκτόν,(οι Κρήτες) όστις έχει τριπλήν ταχύτητα από τον Σιγανόν, πότε κάμνουν τρία βήματα δεξιά και ένα αριστερά (πλαγίως) και τότε λέγεται τριζάλης και πότε πέντε δεξιά και εν αριστερά και λέγεται Πεντοζάλης, αλλά
κάθε επαρχίας ο χορός διαφέρει κατά τι» («Κρητικά» Μ. Χορμούζης – Βυζάντιος,
1842).
Το 1783 ο συγγραφέας Pierre Augustin («Voyage littéraire de la
Grèce». Tome premier. Paris, 1783) αναφέρει: «Οι κυριότεροι χοροί
που εκτελούνται σήμερα (το 1783) στην Ελλάδα είναι ο Κανδιώτης, ο
Ελληνικός Χορός, ο Αρναούτικος, οι Χοροί της Υπαίθρου, ο Βλάχικος και
η Πυρρίχη». Από αυτούς ο Κανδιώτης είναι συρτός και η Πυρρίχη ενόπλιος χορός».
Ο Στ. Ξανθουδίδης αναφέρει: «Ο Βελών (σ.σ. Pierre Belon = Γάλλος φυσιοδίφης) περιηγηθείς την Κρήτη εν έτει 1550, είδε τους Σφακιώτας φέροντας έτι τόξα, φαρέτρας και βέλη. Νυν φέρουσι ταύτα μόνον εν εορταίς, ότε ένοπλοι και περιβεβλημένοι την παλαιάν ενδυμασία
των χορεύουσι την Πυρρίχη, ως περιγράφουσι οι παλαιοί τον πολεμικόν
χορόν. Τον χορόν τούτον χορεύουσι μέχρι σήμερον ένοπλοι πανταχού
της Κρήτης, καλούντες αυτόν πηδηκτόν ή σούσταν, εν Ηρακλείω δε μαλεβυζιώτικον, διότι εν Μαλεβυζίω ιδίως εν των ανατολικών επαρχιών
χορεύουσιν αυτόν κανονικώτατα. Ανάγεται δε η αρχή του εις τους μυθικούς χρόνους. Κατά την μυθολογίαν ότε η Ρέα έτικτεν εντός σπηλαίου
επι της Δίκτης τον Δία οι Κουρήτες εχόρευον περί το σπήλαιον κρούοντες ταόπλα των , ίνα δια θορύβου τούτου αποκρύψωσι τας κραυγάς
της τεκτούσης, και κατόπιν τους κλαυθμυρισμούς του βρέφους από του
Κρόνου όστις είχε την συνήθεια να κατατρώγη τα τέκνα του, και ούτως
εσώθη ο Ζευς. (Ιωσήφ Χατζιδάκης «Περιήγησις εις Κρήτη», 1881, σελίδα 78,79).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Α) Σημαντική προσφορά στην καλλιτεχνική διάδοση και διαμόρφωση-εκτέλεση των σημερινών χορών έχουν πολλοί μουσικοί με τους
μουσικούς χορευτικούς σκοπούς που επινοούν, όπως π.χ. στη Κρήτη οι:
Δερμιτζογιάννης, Μουντόκωστας, Μαρτζακης κ.α. και επίσης πολλοί χορευτές-δάσκαλοι χορού, με τις φιγούρες που επινοούν, όπως π.χ. στην
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Κρήτη οι: Γ. Φραγκάκης, Θ. Τσόντος, Γ. και Γ. Μεγαλακάκης, Κ. Κυριακάκης, Εμμ. Παπαδακης, Θ. Ταμιωλάκης κ.α.
Β) Αρχικά τις παραλλαγές των αρχαίων χορών δημιουργούσαν οι
κατά τόπους μουσικοί σε συνεργασία με τους καλούς χορευτές και το
αντίθετο. Σήμερα αυτό γίνεται από τους χορογράφους.
Γ) Παλιότερα τα παιδιά μάθαιναν τους χορούς από τους γονείς
και το περιβάλλον τους, επειδή δεν υπήρχαν βιβλία χορών, χοροδιδάσκαλοι και σχολές χορού. Και επειδή η εκμάθηση των διαφόρων χορών
γινόταν από τον ένα στον άλλο, από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους, άρα χωρίς ενιαίο τρόπο, γι αυτό και δημιουργήθηκαν από τους
κατά τόπους μουσικούς και χορευτές οι τοπικές παραλλαγές χορών, πρβ
π.χ. Μαλεβιζιώτης Πηδηχτός, Στειακός Πηδηχτός, Γεραπετρίτης Πηδηχτός κ.α. Σήμερα, επειδή υπάρχουν οι χοροδιδάσκαλοι, οι χορογράφοι,
τα βιβλία χορών και οι σχολές οπότε η διδασκαλία των χορών γίνεται
παντού όμοια, γι αυτό και οι χοροί χορεύονται σε όλα τα μέρη ίδια. Απλά
ως κοινός χορός γίνεται η παραλλαγή τοπικού χορού που παρουσιάζεται
ως καλύτερη. Για παράδειγμα στην Κρήτη ως κοινοί Κρητικοί πηδηχτοί
χοροί θεωρούνται ο Πεντοζάλης και ο Μαλεβιζιώτης. και όχι ο Στειακός
ή ο Γεραπετρίτης.
Χορευτικό τμήμα
Πολιτιστικού
και
Φιλανθρωπικού
Συλλόγου
Αγίας
Παρασκευής
«Η
Αλληλεγγύη για όλους»: Μάκης Κρασανάκης
(Πρόεδρος), Χρήστος Αχναντής (Δ/ντης Ε’
Γυμνασίου), Άννα
Μακρή (Χοροδιδάσκαλος) Αντωνία
Λιάπη, Βούλα Θανάσουλα, Ηλέκτρα
Αντωνοπούλου κ.λπ.
Γ. • ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΥΦΟΣ ΧΟΡΟΥ; ΕΓΙΝΕ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΟ, ΠΙΟ
ΑΝΑΛΑΦΡΟ; ΠΑΛΙΑ ΧΟΡΕΥΑΝ ΠΙΟ ΣΤΡΩΤΑ; ΠΙΟ ΧΟΡΟΠΗΔΗΤΑ;
Από πάντα , από επινόησής του, ο κάθε χορός χορεύεται με συγκεκριμένο τρόπο, άρα και με συγκεκριμένο ύφος, χαρακτήρα κ.α. Για
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παράδειγμα ο χορός Μαλεβιζιώτης χορεύεται με συγκεκριμένα πηδηχτά
βήματα, ο χορός Χανιώτης με συγκεκριμένα συρτά, ο Σιγανός με σιγανά
βήματα κ.λπ.. Απλά ανάλογα με το που, σε ποια εκδήλωση-τελετή χορεύεται ο κάθε χορός έχει και ανάλογο ύφος. Με άλλο ύφος π.χ. χορεύεται ο ίδιος χορός σε φιλικό γλέντι και με άλλο σε επίσημη τελετή, Στις
επίσημες τελετές οι χορευτές χορεύουν ευπρεπώς ενδεδυμένοι και σεμνά και σοβαρά, ενώ στα φιλικά γλέντια με κέφι, με χαλαρές κινήσεις
κ.λπ..
Το γενικός ύφος του χορού καθορίζεται από τη λαϊκή πολιτιστική
παράδοση και ιδιαίτερα από την αισθητική και ηθική αντίληψη που έχει
διαμορφώσει η περιοχή στην οποία χορεύεται ο χορός. Ειδικότερα οι
χοροί έχουν κατηγορίες χρήσης, δηλαδή άλλοι απο αυτούς είναι για
κοινή δημόσια ψυχαγωγία, για μικρούς και μεγάλους, όπως οι ομαδικοί
παραδοσιακοί χοροί: καλαματιανός, πεντοζάλης κ.α., άλλοι μόνο για
ενήλικους και για ιδιαίτερη αισθησιακή ψυχαγωγία, όπως οι χοροί τσιφτετέλι, Disco, oriental κ.α.
.
Δ. • Η ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΑΛΑΞΕ;
Από πάντα , από επινόησής του, ο κάθε χορός χορεύεται με συγκεκριμένη ρυθμική αγωγή, δηλαδή ρυθμική ταχύτητα κίνησης, που
είναι ανάλογη με αυτόν της μουσικής. Αν αλλάξει η ρυθμική αγωγή ενός
χορού γίνεται παραλλαγή.
Οι χοροί διακρίνονται σε συρτούς (Καλαματιανός, Χανιώτης κ.α.),
πηδηχτούς (Πεντοζάλης, Μαλεβιζιωτης, Σούστα κ.α.), σιγανούς, κουνιστούς (swing): Roch n Roll, Disco, Hip Hop κ.α.) οπότε το κάθε είδος
χορού έχει τη δική του ρυθμική αγωγή, που είναι ανάλογη με αυτή της
μουσικής και του ρυθμού, εκτός και μιλούμε για τοπικές παραλλαγές
χορών.
Η ομορφιά του χορού βρίσκεται στην απόλυτη ταύτιση του ρυθμού
της μουσικής με αυτόν της κίνησης, που με τις βηματικές ρυθμικές φιγούρες των χορευτών δημιουργούν το αίσθημα της αρμονίας.
Ε. • Η ΛΑΒΗ, ΑΛΑΞΕ;
Από την επινόησή του ο κάθε χορός χορεύεται με συγκεκριμένη
λαβή, δηλαδή με το δικό του τρόπο με τον οποίο κρατιούνται οι χορευτές μεταξύ τους. Και αυτό και γιατί αφενός κάθε είδος κίνησης χορού
θέλει το δικό του είδος κράτημα, άλλως δεν είναι δυνατόν να χορευτεί
και αφετερου όμοιο για όλους για λόγους ομοιόμορφής καλλιτεχνικής
εμφάνισης. Για παράδειγμα στον κρητικό χορό Πεντοζάλη κρατιούνται
από τους ώμους, ενώ στους κρητικούς χορούς Μαλεβιζιώτη και Χανιώτη
κρατιούνται από τις παλάμες, γιατί έτσι βολεύει τις κινήσεις των χορευτών. Αλλαγές στη λαβή, στον τρόπο που κρατιούνται, των χορευτών

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: Ο ΧΟΡΟΣ ( ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ, ΚΛΠ)

203

σήμερα δεν έχουν παρατηρηθεί. Απλά παλιά οι χορευτές στους συρτούς
χορούς δεν κρατιούνταν από τις παλάμες, αλλά με ένα μαντήλι. Μάλιστα
το μαντήλι αυτό κανονικά το πρόσφερε-διέθετε ο κάθε άντρας χορευτής
στη γυναίκα που χόρευαν μαζί. Επίσης παλιά δεν επιτρεπόταν μια γυναίκα να είναι τελευταία στο χορό («να κρατά στην κουντούρα) για λόγους ευγένειας.
ΣΤ. • ΑΛΛΑ ΤΑΓΟΥΔΙΑ ΕΙΧΑΝ ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ;
Σαφώς παλιά υπήρχαν άλλα τραγούδια, γιατί παλιά υπήρχαν και
άλλοι χοροί. Πέραν αυτού συνεχώς δημιουργούνται για εμπλουτισμό
νεα τραγούδια και από αυτά επικρατούν τα καλύτερα.
Από επινόησής του ο κάθε χορός χορεύεται με τα δικά του τραγούδια, αφού ο κάθε χορός απαιτεί και τα ανάλογα με αυτό τραγούδιαμουσική σε ρυθμό. Απλά στο χρόνο μερικά τραγούδια καταργούνται,
επειδή επικρατούν τα καλύτερα από αυτά που δημιουργούνται. Σημειώνεται ότι στους παραδοσιακούς χορούς τα τραγούδια αποτελούνται από
στίχους ή μαντινάδες. Προ αυτού κάθε οργανοπαίχτης έχει δημιουργήσει ή συλλέξει για κάθε χορό που παίζει τα ανάλογα τραγούδια-μαντινάδες. Άλλα τραγούδια, όμως ίδια σε ρυθμό κ.λπ., έλεγαν παλιότερα
στους χορούς και άλλα σήμερα. Σημειώνεται επίσης ότι στο χρόνο έχουν δημιουργηθεί και παραλλαγές χορών (π.χ. Μαλεβιζιώτης Πηδηκτός, Στειακός Πηδηκτός κ.α.) που ως εξ αυτού εδώ έχουμε αλλαγές
όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στα βήματα και στα τραγούδια τους.
Ζ. • Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΕΥΤΩΝ ΑΛΛΑΞΕ; ΠΩΣ ΧΟΡΕΥΑΝ( ΑΝΤΡΕΣ – ΓΥΝΑΙΚΕΣ; ΜΟΝΟ ΑΝΤΡΕΣ, ΜΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ; ΟΙ ΠΡΩΤΟΧΟΡΕΥΤΕΣ ΗΤΑΝ ΑΝΤΡΕΣ Η ΓΥΝΑΙΚΕΣ;
Από πάντα , από επινόησής τους, οι χοροί , πέραν των άλλων διακρίσεων, διακρίνονται και σε ανδρικούς, γυναικείους, παιδικούς και μεικτούς. Στους μικτούς χορούς (π.χ. Χανιώτη, Συρτό κ.λπ.) πρώτος χορευτής μπορεί να είναι άντρας ή γυναίκα. Απλά και π.χ. στο χορό Πεντοζάλη δε συνηθίζεται-δεν πρέπει να είναι ο πρώτος χορευτής γυναίκα,
επειδή ο χορός αυτός είναι πυρρίχιος (νεανικός, πολεμικός) και πρώτοι
στη μάχη μπαίνουν οι άντρες. Συνάμα υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν
ότι γενικά οι γυναίκες δεν είναι σωστό να χορεύουν πεντοζάλη, γιατί
στα πηδήματα αποκαλύπτονται τα πόδια τους, κάτι που είναι λάθος. Ο
Πεντοζάλης χορεύεται από όλα «τα κοράσια της Κρήτης», καθώς λέει
και το βασικό του χορευτικό άσμα, και απλά οι γυναίκες στο χορό αυτό
δε χορεύουν με μίνι φούστα ή με πολύ μεγάλα πηδήματα.
Ομοίως στους συρτούς χορούς (Χανιώτη, Σιγανό κ.α..) κανονικά
δεν πρέπει να σέρνει πρώτος το χορό άντρας, αλλά γυναίκα που την
ακολουθεί άνδρας, γιατί ο χορός αυτός παριστάνει την είσοδο και έξοδο
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της Αριάδνης, συνοδεία του Θησέα, στο Λαβύρινθο. Ωστόσο αυτό σήμερα δεν συνηθίζεται. Ο χορός Χανιώτης είναι παραλλαγή του Κανδιώτη
(συρτός κρητικός χορός επι Ενετών) και εκείνος του αρχαίου χορού Γέρανος και εκείνος του Δαιδάλειου (αυτόν που δημιούργησε ο Δαίδαλος
και που παρίστανε τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουν Αριάδνη και
Θησέας για να μπουν και να βγουν στο Λαβύρινθο.
Εννοείται ότι στους εκπαιδευτικούς και επιδεικτικούς χορούς πρώτος χορευτής γίνεται αυτός που ξέρει καλά το χορό, άντρας ή γυναίκα.
Η. • ΑΛΛΑΞΑΝ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ;
Από επινόησής του ο κάθε χορός έχει τη δική του κίνηση, δηλαδή
τη δική του κινητική κατεύθυνση (κυκλική ή παράλληλη αντικρυστή
κ.α.), καθώς επίσης και το δικό του κινητικό τρόπο με τον οποίο γίνονται τα βήματα του χορού, καθώς και οι φιγούρες και αυτό είναι κάτι
που δεν αλλάζει, αφού τα βήματα του χορού αφενός είναι συγκεκριμένα
και αφετερου είμαι ανάλογα με το ρυθμό. Απλά τα βήματα-κινήσεις εμπλουτίζεται ως προς τις φιγούρες.
Θ. • ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ - ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ
ΧΟΡΕΥΤΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΡΕΣ, Η ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ Η
ΜΟΝΟ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ;
Φυσικά αυτοσχεδιασμούς ή άλλως φιγούρες κάνουν όλοι οι χορευτές. Απλά άλλες είναι οι ανδρικές φιγούρες και άλλες οι γυναικείες.
Άλλες οι ομαδικές και άλλες οι ατομικές. Ατομικές φιγούρες στο χορό
μπορεί να κάνει μόνο ο πρώτος χορευτής στους κυκλικούς χορούς, άλλως θα χαλάσει η συνοχή - αρμονία του χορού.
Σε κάθε χορό υπάρχει από τη μια η δέσμευση με την οποία γίνονται τα βήματα-κινήσεις του χορού και από την άλλη η ελευθερία για
δημιουργία σχετικών παραλλαγών τους, οι καλούμενες φιγούρες, και
αυτό για εμπλουτισμό και σπάσιμο της μονοτονίας. Προ αυτού άλλες
φιγούρες έχει επινοήσει-χρησιμοποιεί π.χ. ο τάδε χορευτής ή το τάδε
χορευτικό συγκρότημα και άλλες ο άλλος ή το άλλο χορευτικό συγκρότημα. Σήμερα, λόγω και των χορευτικών σχολών, οι φιγούρες σε κάθε
χορό έχουν τελειοποιηθεί και αυξηθεί. Φιγούρες κάνει είτε μόνο ο πρώτος χορευτής είτε όλη η ομάδα την αυτή.
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Χορευτικό Συλλόγου Κρητών και Φίλων Κρήτης Αγίας Παρασκευής Αττικής,
2016:: Αδάμ (Μάκης) Κρασανάκης (Πρόεδρος Δ.Σ.), Δημ. Χριστοφοράτου
(Γραμματέας Δ.Σ.) και οι χορευτές: Χρ. Βλαχόπουλος, Απ. Κατσόρχης, Γιώργος Λατζουράκης, Δημ. Κουκουνιάς, Χρύσα Μουσούρη, Μαντώ Καλλονάκη,
Βάσω Πολλάκη, Ν, Καράλης, Ελένη Καράλη, Μαρίτα Μουσιούτη, Ζωή Καραπασιάδου, Εύη Καραπτσιά, Χρ. Καφρομάνη, Δήμ. Καφρομάνη, Κ. Μαραγκουδάκης.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το παρόν βιβλίο είναι μια πρωτότυπη μελέτη, η οποία βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε επίσημες πηγές, αρχαίες και νέες, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται εντός του βιβλίου, εκεί όπου αναφέρονται και τα λεγόμενά τους.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
Ο συγγραφέας Αδαμάντιος (Μάκης) Γ. Κρασανάκης έχει γράψει
πάρα πολλές μελέτες και άρθρα, που έχουν δημοσιευτεί στις Κρητικές
και Αθηναϊκές εφημερίδες, καθώς και πάρα πολλά άλλα βιβλία, όπως
τα εξής:
1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ)
3. Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ
6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ, ΚΑΝΤΑΔΑ, ΡΙΜΑ, ΡΙΖΙΤΙΚΟ, ΑΜΑΝΕΣ Κ.ΛΠ.
7. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ
9. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ)
10. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
11. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΕΙΔΗ Κ.ΛΠ.)
12. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ – ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΣΗ
13. ΙΣΤΟΡΙΑ MΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ Κ.ΛΠ.),
14. ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
15. ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ & Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
16. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
17. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ Κ.ΛΠ.)
18. Η ΑΘΗΝΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)
19. Η ΘΗΒΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ Κ.ΛΠ.)
20. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ Κ.ΛΠ. ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ )
21. Η ΣΠΑΡΤΗ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)
22. Η KΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ)
23. Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
24. ΟΙ KΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ
25. ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ-ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
26. Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΙ Κ.ΛΠ.)
27. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
28. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ - ΘΕΟΣ, ΨΥΧΗ, ΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΧΙ
29. ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑΣ
30. ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ
31. ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
32. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: (ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ κ.α.).
33. Η ΚΙΘΑΡΑ, Η ΛΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΥΛΟΣΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΡΗΤΕΣ
34. Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΙΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΥ (ΥΔΡΑΛΕΤΗ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ κ.α.).
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35. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΠΑΜ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
36. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

