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Πεξίιεςε
Ζ επηθή πνίεζε απνηειεί έλα αξηζηνχξγεκα γξαπηνχ ινγνχ, παξαθαηαζήθε θαη
πεγή έκπλεπζεο γηα φιεο ηηο ηέρλεο δηαρξνληθά θαη παγθφζκηα. Ζ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ,
σο ην πξψην έπνο ζην γίγλεζζαη ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο παξακέλεη αμηνδήιεπηε σο
πξνο ηελ αξηηφηεηα ηεο θαη άμηα ιφγνπ σο πξνο ην δνκηθά ηεο ζηνηρεία αιιά θαη απφ
άπνςε πεξηερφκελνπ. Οη αλαθνξέο ηνπ Οκήξνπ ζηελ δσή ησλ πξν-νκεξηθψλ εξψσλ,
ησλ ζεψλ ηνπο θαη ησλ θαηνξζσκάησλ ηνπο, δίλεη πξφζθνξν έδαθνο γηα έξεπλεο ζε
δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ επηζηεηνχ. Ο θφζκνο πνπ πξαγκαηεχεηαη, πιαλάηαη ζηνλ
κπζηθφ θφζκν ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, φπνπ ν ρνξφο θαη θαη‟ επέθηαζε ην πξσηνγελέο
ηξηθπέο δξψκελν έρεη δεζπφδνπζα παξνπζία (Λάκπνπ & Σπξνβνιά, 2016).
O ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη δηηηφο. Αθελφο, ζηνρεχεη ζην λα θαηαγξάςεη ζηνηρεία
ρνξνχ, θαη θαη‟ επέθηαζή ηνπ πξσηνγελνχο ηξηθπνχο δξσκέλνπ, πνπ ζπλαληψληαη
ζηηο ξαςσδίεο ηεο Ηιηάδαο. Αθεηέξνπ, κέζσ ηεο ζηνραζηηθήο ηερληθήο επηρεηξείηαη ε
εξκελεία απηψλ, θαη νη ηπρφλ ζπλδέζεηο κε ηελ ειιεληθή ιατθή κνπζηθν-ρνξεπηηθή
θαη πνηεηηθή παξάδνζε θαζψο θαη ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή θνηλσλία. Ζ αλάδεημε
ησλ παξαπάλσ ζρέζεσλ επηρεηξείηαη ζε επίπεδν θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ.
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο βηβιηνγξαθηθήο (Thomas &
Nelson, 2003) θαη ηεο ηζηνξηθήο αξρεηαθήο έξεπλαο (Thompson, 1978; Adshead &
Layson, 1983; Struna, 2003). Ζ ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία αλαπηχζζεηαη κε βάζε ην
έξγν (Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966), Οιήνμο Ηθζάδα, θαζψο θαη ην πξσηφηππν
θείκελν ηεο Ηθζάδαξ ηνπ Οκήξνπ.

Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηνχληαη ειιεληθέο θαη

δηεζλείο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ζχγρξνλνπο κειεηεηέο ηεο
θηινζνθίαο, ηζηνξίαο, θαζψο θαη ηεο ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ρνξνχ, ηεο κνπζηθήο,
θαη ηεο νκεξηθήο πνίεζεο. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο
θηινζνθηθήο έξεπλαο φπνπ αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ζηνραζηηθήο ηερληθήο
(Kretchmar, 2003; Thomas & Nelson, 2003).
Γηαπηζηψλεηαη, φηη ην έπνο ηεο Ηθζάδαξ ζθχδεη απφ αλαθνξέο γηα ην ρνξφ θαη θαη‟
επέθηαζε γηα ην πξσηνγελέο ηξηθπέο δξψκελν. πγθεθξηκέλα, ζηνηρεία πνπ

παξαηίζεληαη, φπσο ν έξσηαο κέζσ ηεο νπηαζίαο ηνπ ρνξνχ, ε θαζεδξηθή ζέζε ηνπ
ρνξνχ - ηξαγνπδηνχ ζην «πξν-νκεξηθφ» γιέληη θαζψο θαη ζηε γακήιηα ηειεηή, ε ζέζε
ηνπ ρνξνχ - ηξαγνπδηνχ κέζα ζηνλ εηήζην θχθιν ηελ επνρή ηνπ ηξχγνπ, ν ρνξφο σο
κέζν άγξαθεο δηαπαηδαγψγεζεο ζηελ πξν-νκεξηθή θνηλσλία θαζψο θαη ν ρνξφο σο
παίλεκα ή θαηάξα, πξνζνκνηάδεη κε εηθφλεο ηεο ειιεληθήο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο.
Μηαο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο φπσο απηή απνηππψζεθε κέρξη ηα κέζα ηνπ
πεξαζκέλνπ αηψλα, φηαλ αθφκα ην ειιεληθφ ιατθφ ζηνηρείν απνηεινχζε ην θχηηαξν
ηεο ζχλζεζεο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ θαη ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ηεο πξηλ ηε
δεκηνπξγία ησλ κεγαινππφιεσλ θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, δελ επηρεηξείηαη ζε θακηά πεξίπησζε ε πιήξεο
ζχλδεζε κε ην καθξηλφ παξειζφλ, θάηη ηέηνην ζα απνηεινχζε άθξηηε πξνγνλνπιεμία.
Χζηφζν, απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαηαδεηθλχεηαη φηη ηέηνηεο θνηλσληθέο δνκέο (θπιέο
γηα εθείλε ηελ επνρή, ρσξηά ζηελ πξφζθαηε ειιεληθή παξαδνζηαθή θνηλσλία)
δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ
ιατθνχ πνιηηηζκνχ, κηαο θαη ε βάζε πξναγσγήο ηνπ ήηαλ ε χπαηζξνο θαη νη
θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο δνκέο πνπ ηε ραξαθηήξηδαλ. Καη έλα θξηηηθφ κάηη κπνξεί λα
παξαηεξήζεη φηη άπεηξα ζηνηρεία ηνπ πξσηνγελνχο ηξηθπνχο δξψκελνπ, φπσο
αλαθέξνληαη ζηελ Ηθζάδα, παξέκεηλαλ κέζα ηνπο αηψλεο αλ φρη αλαιινίσηα, σζηφζν
κεηαζρεκαηηζκέλα ή «θνξεκέλα» ζηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επνρήο. Έηζη, παξά ηηο
ηνκέο ή ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ πξσηνγελνχο ηξηθπνχο δξσκέλνπ ζηελ πνξεία
ησλ ρηιηεηεξίδσλ θαίλεηαη φηη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη δηαρξνληθά κηα ππφγεηα
ζχλδεζε ησλ νκεξηθψλ ρξφλσλ κε ηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία ζην επίπεδν ηεο
κνπζηθν-ρνξεπηηθήο θαη πνηεηηθήο παξάδνζεο, ή ζην επίπεδν ηεο εζηκηθήο
παξάδνζεο, εθφζνλ πνιιέο απφ ηηο κνπζηθν-ρνξεπηηθέο θαη πνηεηηθέο αλαθνξέο ή ηα
γακήιηα έζηκα πνπ εμηζηνξνχληαη ζηελ Ηθζάδα εμαθνινπζνχλ λα βηψλνληαη κέρξη
ζήκεξα απφ ηνπο ληφπηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζην πιαίζην κηαο εμαθνινπζνχζαο
πξνθνξηθήο «δψζαο παξάδνζεο».
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Abstract
Epic poetry is a masterpiece of writing, a legacy and a source of inspiration for all the
arts over time and worldwide. Homer's Iliad, as the first epic in the human history,
remains enviable in its excellence and worthy of its structural elements and content.
Homer's references to the lives of pre-Homeric heroes, their Gods, and their
accomplishments, give the space for research into various objects of the science. The
world that makes it happens, it is plagued in the mythical world of ancient Greeks,
where dance and, by extension, the primordial trinity occurrence has a dominant
presence (Lambou & Tyrovola, 2016).
The purpose of this paper is twofold. On the one hand, it aims to record elements of
dance, and by extension of primordial trinity occurrence, which are found in the
rhymes of the Iliad. On the other hand the interpretation of these, and any links with
the Greek folk music-dance and poetic tradition as well as the Greek traditional
society, is attempted, through the stochastic technique. The emergence of these
relations is attempted at the level of philosophical reflection.
Data collection was based on the principles of literature (Thomas & Nelson, 2003)
and historical archival research (Thompson, 1978; Adshead & Layson, 1983; Struna,
2003). The relevant argument is developed based on the work of (Kazantzakis &
Krokidis, 1966), Homer Iliad, as well as of the original text of Homer's Iliad.
Meanwhile, Greek and international references are used, deriving from contemporary
scholars of philosophy, history, and the historical approach of dance, music, and
Homeric poetry. Processing of the data was based on the principles of philosophical
research where the stochastic technique was followed (Kretchmar, 2003; Thomas &
Nelson, 2003).
It is noted that the Iliad‟s epic has a lot of dance‟s, and in addition primordial triunity
occurrence‟s references. In particular, elements such as, love through the vision of
dance, the cathedral position of the dance-song at the "pre-homeric" celebration as

well as the wedding ceremony, the position of the dance-song within the annual cycle
at the time of the harvest, dance as a means of unwritten education in pre-Homeric
society, and dance as a bragging or curse, resembles images of Greek traditional
society. A traditional society as impressed by the middle of the last century, when the
Greek folk element was still the cell of the composition of the Greek countryside and
its population groups before the creation of the big cities and the urbanization of the
rural population. Based on the above findings, the full connection with the distant past
is not attempted under any circumstances, this would be an uncritical ancestral
association. However, on the other hand, it is shown that such social structures (tribes
of that time, villages in the recent Greek traditional society) created the prerequisites
for the creation and promotion of Greek folk culture, because the basis for its
promotion was the countryside and the socio-economic structures that characterized
it. And one critical eye can observe that infinite elements of the primordial trinity
occurrence, as mentioned in the Iliad, have remained in the centuries, if not unaltered,
but transformed or "used" in the needs of the time. Thus, in spite of the incisions or
transformations of the primordial trinity occurrence in the course of the millennium, it
seems that an underground link between the Homeric years and contemporary Greek
society continues to exist at the level of the music-dance and poetic tradition, or at the
level of the customary tradition, as many of the musical-dancing and poetic references
or wedding customs that are described at the Iliad, continue to be experienced until
nowadays by local people in local societies following oral "living tradition."
Key words: epic poetry, Iliad, dance, primordial trinity occurrence, philosophical
research.

Χνξόο θαη επηθή πνίεζε. Η πνηεηηθή ηνπ ρνξνύ ζηελ Ιιηάδα ηνπ Οκήξνπ.
Κσλζηαληίλα Λάκπνπ1, Βαζηιηθή Σπξνβνιά1
1

Σπμθή Δπζζηήιδξ Φοζζηήξ Αβςβήξ ηαζ Αεθδηζζιμφ, Δεκζηυ ηαζ Καπμδζζηνζαηυ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ.

1. Εηζαγσγή
Ζ επηθή πνίεζε απνηειεί έλα αξηζηνχξγεκα γξαπηνχ ινγνχ, παξαθαηαζήθε θαη πεγή
έκπλεπζεο γηα φιεο ηηο ηέρλεο δηαρξνληθά θαη παγθφζκηα. Ζ Ηιηάδα ηνπ Οκήξνπ, σο
ην πξψην έπνο ζην γίγλεζζαη ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο παξακέλεη αμηνδήιεπηε ηφζν
σο πξνο ηελ αξηηφηεηά ηεο θαη ηα δνκηθά ηεο ζηνηρεία φζν θαη απφ ηελ άπνςε ηνπ
πεξηερνκέλνπ ηεο. Καηά ηνλ Παπαγεσξγίνπ (1986), «…Ο Όιδνμξ οπήνλε μ
ιεβαθφηενμξ επζηυξ πμζδηήξ υθμο ημο ηυζιμο. Τα δομ ιεβάθα δνςζηά έπδ ημο, δ
«Ηθζάδα» ηαζ δ «Οδφζζεζα» ηένδζζακ ημκ εαοιαζιυ υθςκ ηςκ αζχκςκ ηαζ πήνακ ηδκ
πνχηδ εέζδ ακάιεζα ζη’ ανζζημονβήιαηα ημο έιιεηνμο θυβμο, υπζ ιυκμ ηδξ εθθδκζηήξ,
αθθά ηαζ ηδξ παβηυζιζαξ θμβμηεπκίαξ…» (ζει. 15).
Οη αλαθνξέο ηνπ Οκήξνπ ζηε δσή ησλ πξν-νκεξηθψλ εξψσλ, ησλ ζεψλ θαη ησλ
θαηνξζσκάησλ ηνπο, δίλεη πξφζθνξν έδαθνο γηα έξεπλεο ζε δηάθνξα αληηθείκελα ηνπ
επηζηεηνχ. Ο θφζκνο πνπ πξαγκαηεχεηαη, πιαλάηαη ζην κπζηθφ θφζκν ησλ αξραίσλ
Διιήλσλ, φπνπ ν ρνξφο θαη θαη‟ επέθηαζε ην πξσηνγελέο ηξηθπέο δξψκελν έρεη
δεζπφδνπζα παξνπζία (Λάκπνπ & Σπξνβνιά, 2016). χκθσλα κε ηνπο Παηηάθε &
Μπαηδφγινπ (1989), Πίζς απυ ημ έπμξ ζηέηεηαζ δ ιοεζηή πανάδμζδ (ζει. 8).
O ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη δηηηφο. Αθελφο, ζηνρεχεη ζην λα θαηαγξάςεη ζηνηρεία
ηνπ ρνξνχ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηνπ πξσηνγελνχο ηξηθπνχο δξσκέλνπ πνπ
ζπλαληψληαη ζηηο ξαςσδίεο ηεο Ηιηάδαο. Αθεηέξνπ, κέζσ ηεο ζηνραζηηθήο ηερληθήο
επηρεηξείηαη ε εξκελεία απηψλ θαη νη ηπρφλ ζπλδέζεηο κε ηελ ειιεληθή ιατθή
κνπζηθφ-ρνξεπηηθή θαη πνηεηηθή παξάδνζε θαζψο θαη ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή
θνηλσλία. Ζ αλάδεημε ησλ παξαπάλσ ζρέζεσλ επηρεηξείηαη ζε επίπεδν θηινζνθηθνχ
ζηνραζκνχ.
Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο βηβιηνγξαθηθήο (Thomas &
Nelson, 2003) θαη ηεο ηζηνξηθήο αξρεηαθήο έξεπλαο (Thompson, 1978; Adshead &
Layson, 1986; Struna, 2003). Ζ ζρεηηθή επηρεηξεκαηνινγία αλαπηχζζεηαη κε βάζε ην
έξγν (Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966), Οιήνμο Ηθζάδα, θαζψο θαη ην πξσηφηππν
θείκελν ηεο Ηθζάδαξ ηνπ Οκήξνπ. Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηνχληαη ειιεληθέο θαη

δηεζλείο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ζχγρξνλνπο κειεηεηέο ηεο
θηινζνθίαο, ηεο ηζηνξίαο, θαζψο θαη ηεο ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ρνξνχ, ηεο
κνπζηθήο θαη ηεο νκεξηθήο πνίεζεο. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ βαζίζηεθε ζηηο
αξρέο ηεο θηινζνθηθήο έξεπλαο φπνπ αθνινπζήζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ζηνραζηηθήο
ηερληθήο (Kretchmar, 2003; Thomas & Nelson, 2003).
Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη γηα πξψηε θνξά
επηρεηξείηαη κηα νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ζηα ζηνηρεία
ηνπ πξσηνγελνχο ηξηθπνχο δξσκέλνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ρνξνχ, φπσο απηά
παξνπζηάδνληαη ζην έπνο ηεο Ηιηάδαο ηνπ Οκήξνπ.
2. Χνξόο/Τξίπηπρν (πξσηνγελέο ηξηθπέο δξώκελν) => Γιέληη
2.1. Ο ρνξόο: Μέζν ιαηξείαο θαη ζξεζθεπηηθήο ηειεηνπξγίαο
ηε Ραςσδία Α/ζη. 469-474, γίλεηαη έθδειε αλαθνξά, πσο ην ηξίπηπρν (ρνξφοηξαγνχδη-πνίεζε), είλαη αλαθαίξεην θνκκάηη ζηηο ιαηξεπηηθέο δηαδηθαζίεο ησλ
αξραίσλ Διιήλσλ. Ο Όκεξνο γξάθεη ζρεηηθά φηη, «..αὐηὰν ἐπεὶ πυζζμξ ηαὶ ἐδδηφμξ ἐλ
ἔνμκ ἕκημ, ημῦνμζ ιὲκ ηνδηῆναξ ἐπεζηέρακημ πμημῖμ, κχιδζακ δ᾿ ἄνα πᾶζζκ
ἐπανλάιεκμζ δεπάεζζζκ· μἳ δὲ πακδιένζμζ ιμθπῇ εεὸκ ἱθάζημκημ ηαθὸκ ἀείδμκηεξ
παζήμκα ημῦνμζ Ἀπαζῶκ ιέθπμκηεξ ἑηάενβμκ· ὃ δὲ θνέκα ηένπεη᾿ ἀημφς…». ηε
κεηάθξαζε ησλ Καδαληδάθε & Καθξηδή (1966), «…ηαζ ζφκηαξ ημο πζμημφ
εανάπερακ ηαζ ημο θαβζμφ ημκ πυεμ, παίνκμοκ ηνμκηήνζα η᾿ ανπμκηυπμοθα, ηναζί ηα
λεπεζθίγμοκ, ηαζ ζ᾿ υθμοξ ηα πμηήνζα εβζυιςζακ, απ᾿ ηζξ ζπμκδέξ κ᾿ ανπίζμοκ. Κζ
μθδιενίξ ιε ημ ηναβμφδζ ημοξ ηαζ ημ πμνυ ημ Φμίαμ βφνεοακ κα βθοηάκμοκ, ηζ υιμνθμ
παζάκα εηναβμοδμφζακ ηζιχκηαξ ημκ μζ Ανβίηεξ, ηζ άημοβε ηζ αβάθθμοκηακ εηείκμο…»
(ζει. 28).
ηνπο ζηίρνπο απηνχο, νη Αραηνί, αθνχ πξνζέθεξαλ ζπζίεο γηα λα εμεπκελίζνπλ ηνλ
ζεφ Φνίβν, θαη ηηο απαηηνχκελεο ζπνλδέο-παηάλεο, θαηέιεμαλ ζε θαγνπφηη. Βαζηθφ
ζηνηρείν ηεο ιαηξεπηηθήο δηαδηθαζίαο, κεηά ηε ζπζία, είλαη ην θαγνπφηη θαη θαη‟
επέθηαζε ν ρνξφο θαη ην ηξαγνχδη (γιέληη). χκθσλα κε ηνλ Γειή (1979),
«…Ηδζαίηενα μ πμνυξ είκαζ απυ ηα ηφνζα ζημζπεία ηδξ θαηνεοηζηήξ πνάλεςξ, βζαηί ι’
αοηυκ πανέπεηαζ δ δοκαηυηδηα ζημκ πζζηυ κα εηδδθχζεζ ιε ιεβάθδ αιεζυηδηα ζημ εευ
ημκ εζςηενζηυ ημο ηυζιμ…» (ζει 43).

ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ε ζξεζθεπηηθή „πίζηε‟ ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε
ηελ ηειεηνπξγία ζηελ νπνία ελππήξρε ην πξσηνγελέο ηξηθπέο δξψκελν. χκθσλα κε
ηηο Λάκπνπ & Σπξνβνιά (2016), «…Δζδζηυηενα, μ πμνυξ, ιέζς ημο πνςηανπζημφ
ηνζθομφξ δνςιέκμο, ζοκδέεδηε απυ ηδ παναοβή ηδξ ακενςπυηδηαξ ιε ηδ ιαβεία, ηδ
θαηνεία, ηδκ έηζηαζδ, ηδ εεναπεία ηαζ ημ ζενυ ηαζ ζοκέζηδζε ημ εειεθζαηυ ζημζπείμ ηςκ
ιοζηδνζαηχκ ή μνβζαζηζηχκ ζενμονβζχκ ηςκ Δθθήκςκ απυ ηδκ ανπασηή επμπή. Ο πμνυξ
ζοκδέεδηε ιε ηζξ θαηνεοηζηέξ ζενμονβίεξ ηαζ ηεθεημονβίεξ, ιέζς ημο πνςηανπζημφ
ηνζθομφξ ηεθεημονβζημφ δνςιέκμο πμο ειθακίγεζ ηνζζοπυζηαηδ δμιή, δδθαδή
εκζςιαηχκεζ ηδκ ηίκδζδ, ηδ ιμοζζηή ηαζ ηδκ πμίδζδ, ζοκζζηχκηαξ ηα εειεθζαηά
ζημζπεία ηάεε ιοζηδνζαηήξ, ιοζηζηζζηζηήξ ή μνβζαζηζηήξ ζενμονβίαξ…» (ζει. 27).
«…Γεκ οπάνπεζ ηαιία ανπαία ηεθεηή πςνίξ πμνυ…», ζα πεη ν Λνπθηαλφο (Πεξί
Οξρήζεσο,

15),

αλαθεξφκελνο

ζηελ

πνηθηιία

ησλ

νκαδηθψλ

ρνξψλ,

αληηπξνζσπεπηηθψλ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο, φπνπ ην ζετθφ αξρέηππν θαη ε
αλζξψπηλε πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ αμερψξηζηα (Σπξνβνιά, 2007, 2012). Καη‟ απηφλ
«…μ Ονθέαξ ηαζ μ Μμοζαίμξ, ελαίνεημζ πμνεοηέξ μζ ίδζμζ, έπμοκ κμιμεεηήζεζ υηζ δ
ιφδζδ πνέπεζ κα βίκεηαζ ζημ νοειυ ηδξ υνπδζδξ…» (Πεξί Οξρήζεσο, 15), ελψ νη
ζρεηηθέο αλαθνξέο εληάζζνπλ ην ρνξφ ζηα αξραία Μπζηήξηα, σο απαξαίηεην κέζν
κχεζεο (Σπξνβνιά, 2007, 2012). πλεπψο, ν ρνξφο αλαδπφκελνο απφ ηειεηνπξγηθάκπζηηθηζηηθά ζπκθξαδφκελα πξνβιήζεθε σο ηεξνπξγηθή θαη, κεηαγελέζηεξα,
ζξεζθεπηηθή-ηειεηνπξγηθή πξαθηηθή αιιειέλδεηε κε έλα πινχζην πεξηερφκελν
ζπλαθψλ κχζσλ θαη θηινζνθηθψλ ξεπκάησλ, σο έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα ζθέςεο
(Σπξνβνιά, 2007, 2012).
ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή θνηλσλία, θαη ζηα απνκεηλάξηα ηεο έσο ζήκεξα,
παξαηεξείηαη ε ζχλδεζε «ρνξφο = ηξίπηπρν» ζε αληηζηνηρία κε ηε «ζξεζθεπηηθή
ιαηξεία» θαη πεξεηαίξσ, κε ην «γιέληη-παλεγχξη». Καηά ηελ Εσγξάθνπ (2003), «…μζ
βζμνηαζιμί ημο Πάζπα, ημο Γεηαπεκηαφβμοζημο ηαζ μζ ηαηά ηυπμο βζμνηέξ πνμξ ηζιήκ
ηςκ Αβίςκ είκαζ πακδβονζηέξ εηδδθχζεζξ (πάκηεξ αβείνμκηαζ) πμο έπμοκ ηαεζενςεεί
απυ ημ ενδζηεοηζηυ εμνημθυβζμ. Οζ βζμνηέξ αοηέξ πνμζθένμοκ ηζξ ηφνζεξ εοηαζνίεξ
έηεεζδξ ηαζ εκίζποζδξ ηδξ ημπζηήξ ηαζ ενδζηεοηζηήξ ηαοηυηδηαξ… Οζ “πνχημζ πμνμί”
είκαζ αθζενςιέκμζ ζ’ αοηήκ ηδκ διένα ηαεχξ ηαζ ηα ηναβμφδζα ηαζ μζ ιεθςδίεξ ιε ηζξ
μπμίεξ ζοκοθαίκμκηαζ […]. Υπάνπμοκ ανηεηά παναδείβιαηα πμνχκ πμο ηεθμφκηαζ ζ’
αοηέξ ηζξ εηδδθχζεζξ ηαζ παναηδνμφκηαζ αηυιδ ηαζ ζήιενα [...]. Μεηά ημκ επίζδιμ

πμνυ δ ζενυηδηα δζαδμπζηά αημκεί ηαζ δ πμνεοηζηή πνάλδ ζοκδευιεκδ ιε θαβμπυηζ,
απμηηά ιζα αζζεδηζηή δζάζηαζδ πενζζζυηενμ εθεφεενδ…» (ζει. 240, 242).
Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα πνιηηηζκηθέο - ζξεζθεπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ θξαηνχλ
ηηο ξίδεο θαη ηηο θαηαβνιέο ηνπο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Καηά ηνλ Μεξαθιή
(1983), «…ηα θαηνεοηζηά έεζια, υιςξ, ιε ηδκ δοκαηυηδηα πμο έπμοκ κα ιεηαπδδμφκ,
“ιεηαιθζεζιέκα”, απυ ενδζηεία ζε ενδζηεία, δζαηδνχκηαξ ακέπαθμ ιυκμ ημκ μοζζχδδ
πονήκα ημοξ, ειθακίγμοκ ιζακ αλζυθμβδ ιαηνμαζυηδηα...» (ζει. 54). ε απηή ηε
καθξνβηφηεηα ζπληέιεζε θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην καγηθφ ζηνηρείν πνπ ν ςπρηζκφο
ηνπ αλζξψπνπ είλαη δχζθνιν λα απνβάιιεη, γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη κε ηα αξρέγνλα
ιαηξεπηηθά έζηκα ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Θξάθεο, φπσο π.ρ. ηα θνπξκπάληα (ιατθέο
ζπζίεο δψσλ γηα ην θαιφ ηεο θνηλφηεηαο), νη κεηακθηέζεηο θαη ηα αλαζηελάξηα, κε
παξαιιαγκέλε ηελ ηειεηνπξγηθή ηνπο κνξθή πνπ εμαθνινπζνχλ λα επηβηψλνπλ κέρξη
ζήκεξα (Μεξαθιήο 1983, 1989). χκθσλα κε ηνλ Μέγα (2003), «…ηα ζπεηζηά ιε ηζξ
εοζίεξ ηαζ ηα πακδβφνζα (ιμθμκυηζ ηαζ πμθθά άθθα απυ ηα θασηά θαηνεοηζηά έεζια είκαζ
ανπαίαξ ηαηαβςβήξ, υπςξ δ πνμζθμνά θμοθμοδζχκ ηαζ ηανπχκ, ηαζ ιάθζζηα ζηδκ
Πακαβία ηαζ ημοξ αβίμοξ, ηα ακαεήιαηα ζηζξ εζηυκεξ, μζ δζακοηηενεφζεζξ ζηζξ εηηθδζίεξ
η.θ.π), βζα κα απμδεζπεεί πυζμ πζμ ακεεηηζηυ είκαζ, ηαζ απυ ηζξ δμλαζίεξ, ημ ηοπζηυ ηδξ
θαηνείαξ…» (ζει. 29). Σέινο ν Nilsson (1953), επηζεκάλεη φηη, «…έκαξ ανπαίμξ
Έθθδκαξ εα αζζεακυηακ ζακ κα ήηακ ζηδκ παηνίδα ημο, ακ πανεονίζημκηακ ζ’ έκα
κευηενμ πακδβφνζ…» (ζει. 415).
2.2. Η «θαζεκεξηλή δσή» ησλ Οιύκπησλ ζεώλ
Σν πξσηνγελέο ηξηθπέο δξψκελν ήηαλ ζπλπθαζκέλν κε ηελ δσή ησλ Οιχκπησλ ζεψλ.
χκθσλα κε ηνλ Ρηζπέλ (2003), ζηα ζπκπφζηα ηνπο, ν Απφιισλαο ηνπο δηαζθεδάδεη
κε ηε ιχξα ηνπ, νη Μνχζεο κε ηα σξαία ηνπο ηξαγνχδηα θαη ε ρνξεπηηθή νκάδα ηνπ
Οιχκπνπ κε ηνπο ρνξνχο ηεο. Σελ απαξηίδνπλ νη Ώξεο, ε Αξκνλία, ε Αθξνδίηε, ε
Άξηεκηο θαη ε Ήβε, ε νπνία ζπλάκα γεκίδεη ηα ρξπζά ηνπο πνηήξηα κε ακβξνζία, ηελ
ηξνθή ηεο αηψληαο ληφηεο.
Ο Όκεξνο ζηελ Ηιηάδα θάλεη πνιιέο θνξέο αλαθνξέο ζηε δσή ησλ Οιχκπησλ, ζε
ζρέζε κε ηηο «θαζεκεξηλέο ζηηγκέο» ηεο αζάλαηεο δσήο ηνπο. ηελ Ραςσδία Α/ζη.
601-604, αλαθέξεηαη θαη ζηε δηαζθέδαζή ηνπο κε ζεκείν αλαθνξάο ην ηξίπηπρν θαη
ζπγθεθξηκέλα ηε κνπζηθή θαη ην ηξαγνχδη: «… Ὣξ ηυηε ιὲκ πνυπακ ἦιαν ἐξ ἠέθζμκ
ηαηαδφκηα δαίκοκη᾿, μὐδέ ηζ εοιὸξ ἐδεφεημ δαζηὸξ ἐΐζδξ, μὐ ιὲκ θυνιζββμξ πενζηαθθέμξ

ἣκ ἔπ᾿ Ἀπυθθςκ, Μμοζάςκ ε᾿ αἳ ἄεζδμκ ἀιεζϐυιεκαζ ὀπὶ ηαθῇ…» (Όκεξνο). «…Τυηε
έηζζ εηείκμζ, ςξ πμο εααζίθερεκ μ βήθζμξ, υθδ ιένα έηνςβακ, ηζ είπεκ, ςξ έηαίνζαγε,
ηαεείξ ημ ιενηζηυ ημο' ιήηε δ βθοηζά ηζεάνα απυθεζπε ζημο Απυθθςκα ηα πένζα, ιήηε ηζ
μί Μμφζεξ, πμο βθοηυθςκα ιε ηδ ζεζνά έηναβμφδμοκ…» (Καδαληδάθεο & Καθξηδήο,
1966, ζει. 31).
Οη παξαπάλσ ζηίρνη ζπκίδνπλ εηθφλα απφ ειιεληθφ ιατθφ γιέληη πνπ ζπκβαίλεη έσο
θαη ηηο κέξεο καο. Φέξλεη εηθφλα απφ «ειιεληθφ ηξαπέδη», φπνπ έπεηηα απφ ην
θαγνπφηη μεθηλνχλ ηα ηξαγνχδηα.
Oη Οιχκπηνη ζενί ήηαλ πιαζκέλνη θαζ‟ εηθφλα θαη νκνίσζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
αξραίνπο Έιιελεο, πξνηθηζκέλνη κε ηα “θνπζνχξηα” ηνπο, ηα ηαιέληα θαη ηηο
αδπλακίεο ηνπο, ζε ππεξζεηηθφ βαζκφ, ψζηε απηφκαηα απηά λα εμηδαληθεχνληαη θαη
λα εμεπκελίδνληαη. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, νη ζενί λα ζπκθηιηψζνπλ ηνλ άλζξσπν
κε ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε θαη ηε ζλεζηκφηεηα ηνπ, εθφζνλ θαη απηνί, σο αζάλαηνη,
«έπαζραλ» απφ ηα ίδηα πάζε.
2.3. H γακήιηα ηειεηή
ηε Ραςσδία Χ/ζη. 61-62, ν Όκεξνο θάλεη αλαθνξά ζην μαθνπζηφ γάκν ηνπ Πειέα,
θαη ζην ζετθφ γιέληη πνπ είρε επαθνινπζήζεη, δηα ζηφκαηνο ηεο ζεάο Ήξαο:
«…Πδθέσ, ὃξ πενὶ ηῆνζ θίθμξ βέκεη᾽ ἀεακάημζζζ. πάκηεξ δ᾽ ἀκηζάαζεε εεμὶ βάιμο· ἐκ δὲ
ζὺ ημῖζζ δαίκο᾽ ἔπςκ θυνιζββα ηαηῶκ ἕηαν᾽, αἰὲκ ἄπζζηε…» (΄Οκεξνο). «ημκ Πδθέα,
πμο αβάπδζακ υθμζ μζ εεμί πενίζζζα. Κζ υθμζ ήζηε εηεί μζ εεμί ζημ βάιμ ημο, ηαζ ζο
ιαγί βθεκημφζεξ ιε ηδκ ηζεάνα, πάκηα ζμο άπζζηε ηαζ ηςκ ηαηχκ αηνάκδ!...»
(Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966, ζει. 378).
Αληίζηνηρα, ζηε ξαςσδία /ζη. 490-496, ζηελ εθηελή πεξηγξαθή ηεο αζπίδαο ηνπ
Αρηιιέα, παξνπζηάδεηαη κηα ζθελή γάκνπ κε έληνλν ην ζηνηρείν ηνπ ηξηπηχρνπ θαη ηε
ζεκαζία ηνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο γακήιηαο ηειεηήο. Όπσο αλαθέξεη ν Όκεξνο, «…ἐκ
δὲ δφς πμίδζε πυθεζξ ιενυπςκ ἀκενχπςκηαθάξ. ἐκ ηῇ ιέκ ῥα βάιμζ η᾽ ἔζακ εἰθαπίκαζ
ηε, κφιθαξ δ᾽ ἐη εαθάιςκ δαΐδςκ ὕπμ θαιπμιεκάςκ ἠβίκεμκ ἀκὰ ἄζηο, πμθὺξ δ᾽
ὑιέκαζμξ ὀνχνεζ· ημῦνμζ δ᾽ ὀνπδζηῆνεξ ἐδίκεμκ, ἐκ δ᾽ ἄνα ημῖζζκ αὐθμὶ θυνιζββέξ ηε
αμὴκ ἔπμκ· αἳ δὲ βοκαῖηεξ ἱζηάιεκαζ εαφιαγμκ ἐπὶ πνμεφνμζζζκ ἑηάζηδ…». Καηά ηελ
κεηάθξαζε Καδαληδάθε & Καθξηδή (1966), «…Κζ αηυια παίνκεζ αάγεζ απάκς ημο
δομ πμθζηείεξ ακενχπςκ, πακέιμνθεξ· ζηδ ιζα λεθάκηςζεξ ζζηυνδζε ηαζ βάιμοξ· ηζξ

κφθεξ παίνκακ απ᾿ ηα ζπίηζα ημοξ ιε θχηα, ιε θαιπάδεξ, ηαζ ηζξ πενκμφζακ ιε
κοθζάηζηα ηναβμφδζα απυ ηίξ νμφβεξ. Καζ ζηνμοθμβφνζγακ πμνεφμκηαξ μζ κζμί, ηζ
ακάιεζα ημοξ θζαιπυθζα ηαζ ηζεάνεξ άημοβεξ κα παίγμοκ ηζ μζ βοκαίηεξ ζηδκ πυνηα δ
ηαεειζά ημοξ έζηεηε ηαζ εάιαγε ημ ρίηζ…» (ζει. 299-300).
Καηά ηνλ Γειή (1985), ζηνπο παξαπάλσ ζηίρνπο, βιέπνπκε φηη, «…δ βαιήθζα πμιπή
λεηζκμφζε απυ ημ ζπίηζ ηδξ κφθδξ ηαζ πενκχκηαξ ιέζα απυ ηδκ πυθδ (ἀκὰ ἄζηο· Σ 493)
ιε θαιπάδεξ, ηναβμφδζα, ηαζ πμνμφξ έθεακε ζημ ζπίηζ ημο βαιπνμφ· υηζ δ εοεοιία ηαζ
βεκζηχξ δ ζοιιεημπή ημο ηυζιμο ήηακ ιεβάθδ (· αἳ δὲ βοκαῖηεξ ἱζηάιεκαζ εαφιαγμκ· Σ
496) · υηζ απαναίηδημ ζοιπθήνςια ηδξ ηεθεηήξ ήηακ ημ βαιήθζμ βεφια (εἰθαπίκδ· Σ
491)…» (ζει. 290).
Δίλαη πξνθαλέο, φηη ην ηξίπηπρν θαη σο επαθφινπζν, ην γιέληη, απνηεινχλ ζπζηαηηθά
ζηνηρεία ηνπ γάκνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ ηειεηή. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πθίζηαληαη
θαη εθδειψλνληαη κέρξη ηηο κέξεο καο, εθφζνλ νη ζθελέο πνπ πεξηγξάθνληαη
παξαιιειίδνληαη κε εζηκηθά πνπ απαληψληαη ζηε δψζα ειιεληθή εζηκηθή κνπζηθφρνξεπηηθή παξάδνζε. Ζ λχθε πάεη ζηελ εθθιεζηά κε ηε ζπλνδεία ηεο ιατθήο
παξαδνζηαθήο δπγηάο πεξλψληαο απφ ηνπο δξφκνπο-ζνθάθηα ηεο θνηλφηεηαο θαη ν
θφζκνο ηνπο θακαξψλεη, γιέληη πνπ ήδε έρεη μεθηλήζεη απφ ην ζπίηη ηεο λχθεο θαη
θαηά αληηζηνηρία ηνπ γακπξνχ. χκθσλα κε ηελ Εσγξάθνπ (2006), « …Ο βάιμξ είκαζ
έκαξ παιπάθαζμξ εεζιυξ [...]. Τμ βαιήθζμ ηοπζηυ πανμοζζάγεηαζ, εα θέβαιε,
«ημζκυηοπμ» ηαζ μ πμνυξ πθαζζζχκεζ υθα ζπεδυκ ηα επεζζυδζα… είκαζ εκδεζηηζηή δ
θασηή πανμζιία «βάιμξ πςνίξ αζμθζά δεκ βίκεηαζ…» (ζει. 268). Καηά ηελ ίδηα (2006),
«…δ έλμδμξ απυ ηδκ ηθεζζηή παναδμζζαηή γςή ηδξ αβνμηζηήξ ημζκυηδηαξ ιεηά ημκ Β’
Παβηυζιζμ Πυθειμ, είπε ςξ απμηέθεζια ημ ιεηαζπδιαηζζιυ, ηδκ ηνμπμπμίδζδ αηυιδ
ηαζ ηδκ ελαθάκζζδ δζαθυνςκ ιμνθχκ ημο παναδμζζαημφ ηνυπμο γςήξ. Απυ ηα έεζια
ηαζ ηζξ ζοκήεεζεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ παναδμζζαηή γςή δ ακεεηηζηυηδηα ηςκ
βαιήθζςκ εείιςκ πανμοζζάγεζ ιεβάθδ ακημπή αηυιδ ηαζ ζήιενα. Καζ ημφημ μθείθεηαζ
ζηδκ ιαβεία πμο είκαζ έκημκα ηονίανπδ ζημκ βάιμ. Τμ ιεβάθμ αίζεδια ηδξ πανάξ θένκεζ
ιαγί ηαζ ημκ θυαμ βζα ηζξ αθαπηζηέξ επζδνάζεζξ ηςκ δαζιμκζηχκ..» (ζει. 269). Καηά
ηνλ Λνπθάην (1960), «…μ βάιμξ ακηέπεζ ζηδκ θαμβναθζηή εεζιμηοπία ημο, βζαηί
αβνυηεξ ηαζ αζημί θμαμφκηαζ ηζξ ιαβζηέξ επζπηχζεζξ ημο ηαζ δφζημθα αβαίκμοκ απυ ηζξ
παηνμπανάδμηεξ απαζηήζεζξ ημο…» (ζει. 49).

2.4. Η επνρή ηνπ Τξύγνπ
ηελ εθηελή πεξηγξαθή ηεο αζπίδαο ηνπ Αρηιιέα ζηελ ξαςσδίαο / ζη. 565-572, ν
Όκεξνο παξνπζηάδεη κηα ζθελή απφ ηελ δηαδηθαζία ηνπ ηξχγνπ: «…ιία δ᾽ μἴδ
ἀηανπζηὸξ ἦεκ ἐπ᾽ αὐηήκ, ηῇ κίζμκημ θμνῆεξ ὅηε ηνοβυῳεκ ἀθςήκ. πανεεκζηαὶ δὲ ηαὶ
ἠΐεεμζ ἀηαθὰ θνμκέμκηεξ πθεηημῖξ ἐκ ηαθάνμζζζ θένμκ ιεθζδδέα ηανπυκ. ημῖζζκ δ᾽ ἐκ
ιέζζμζζζ πάσξ θυνιζββζ θζβείῃ ἱιενυεκ ηζεάνζγε, θίκμκ δ᾽ ὑπὸ ηαθὸκ ἄεζδε θεπηαθέῃ
θςκῇ· ημὶ δὲ ῥήζζμκηεξ ἁιανηῇ ιμθπῇ η᾽ ἰοβιῷ ηε πμζὶ ζηαίνμκηεξ ἕπμκημ…»
(Όκεξνο). Καηά ηελ κεηάθξαζε Καδαληδάθε & Καθξηδή (1966) «… ηζ έκα ςξ
η'αιπέθζ ιυκμ ηνααμφζε ιμκμπάηζ, πμο 'παζνκακ μζ ανβάηεξ πμο ηνοβμφζακ. Καζ
ημοααθμφζακ ημ ιεθυβθοημ ηανπυ ζημοξ χιμοξ πάκς·ημπέθεξ ηζ άβμονμζ πανμφιεκμζ
ιεξ ζε πθεπηά ημθίκζα' ηζ ακαιεζυ ημοξ ηδκ ρζθυθςκδ ηζεάνα ηάπμζμ αβυνζ βθοηά
αανχκηαξ υιμνθα έρεθκε ημο Λίκμο ημ ηναβμφδζ ιε βάνβανδ θςκή· ηζ μζ επίθμζπμζ ζηδ
βδ ηα πυδζα εηνμφβακ λμπίζς ημο, πδδμφζακ, θχκαγακ ηαζ ηναβμοδμφζακ υθμζ…»
(ζει. 301).
Ο Γειήο (1985), ζηελ αλάιπζε ηνπ ζρεηηθά κε ηνπο ζηίρνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ
ηξπγεηφ επηζεκαίλεη φηη, «... η’ αιπέθζα ηα ηνοβμφζακ αβυνζα ηαζ ημνίηζζα ηαζ
ημοααθμφζακ ζημοξ χιμοξ ημκ ηανπυ ιέζα ζε πθεηηά ημθίκζα· υηζ δ δμοθεζά βίκμκηακ
ιε ηναβμφδζα, ηζεάνεξ, ηαζ ανιμκζηά πμδμηνμηήιαηα…» (ζει. 290).
Ο ηξχγνο, γεσξγηθή δηαδηθαζία εληαγκέλε ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ εζηκηθνχ θχθινπ,
ήηαλ άκεζα ζπλπθαζκέλε κε γηνξηέο θαη ηειεηέο απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ. Όπσο
επηζεκαίλνπλ νη Λάκπνπ & Σπξνβνιά (2016), «…μ δήιμξ Ηηανίαξ Αηηζηήξ, βζυνηαγε
ηα «Αζηχθζα», πμο είπε ζδνφζεζ μ Ηηάνζμξ. Ήηακ βζμνηή ηδξ επμπήξ ημο ηνφβμο. Καηά
ηδκ δζάνηεζα ηδξ, μζ αιπεθμονβμί πυνεοακ πάκς ζε αζημφξ θμοζηςιέκμοξ ιε αένα ηαζ
αθεζιιέκμοξ ιε θάδζ. Πίζηεοακ, υηζ, δ βζμνηή λεηίκδζε υηακ μ Ηηάνζμξ ζηυηςζε έκακ
ηνάβμ πμο αθάκζγε ηα ηθήιαηα ημο, ηαζ απυ ημ δένια ημο έηακε έκακ αζηυ, πάκς ζημκ
μπμίμ αάθεδηε κα πμνεφεζ…» (ζει. 12).
Μάιηζηα, απηέο νη αξρέγνλεο γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ενξηέο, απνηέιεζαλ ην έλαπζκα
γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ηξαγσδίαο, αλαδεηθλχνληαο φηη ηα ηξία ζπζηαηηθά ηνπ
ηξίπηπρνπ ιεηηνχξγεζαλ θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία απηήο ηεο αλψηεξεο ηέρλεο. Ζ
Λάκπνπ & Σπξνβνιά (2016), γξάθνπλ γηα ηε γηνξηή ησλ Λήλαησλ φηη, «…υηακ
ηεθείςκε ημ “εηηθδζίαζια”, πναβιαημπμζμφκηακ έκα ηενάζηζμ ζοιπυζζμ απυ ηδκ
πμθζηεία. Οζ ζοιπμζζαζηέξ, θυβς ηδξ επήνεζαξ ημο άθεμκμο ηναζζμφ πμο

πνμζθένμκηακ, δδιζμονβμφζακ έκα λέθνεκμ βθέκηζ, ιζα «ηνεηθίγμοζα πμιπή», δ μπμία
ηαηεοεφκμκηακ πνμξ ημ ηέκηνμ ηδξ πυθδξ. Οζ βζμνηαζηέξ, υπζ ιυκμ ηναβμοδμφζακ
εβηχιζα ζημ εευ ηαζ βθέκηαβακ, αθθά ακηάθθαζακ ιεηαλφ ημοξ άθεμκα πεζνάβιαηα ηαζ
πμκηνμημιιέκα αζηεία. Τα πεζνάβιαηα αοηά βίκμκηακ πάκς απυ αιάλζα (ηάνα),
δζαδζηαζία απμηοπςιέκδ ιε ιία βκςζηή ςξ ζήιενα έηθναζδ, ηα «ελ αιάλδξ».
Μαζηανεφμκηακ ζε υ,ηζ ήεεθακ, ια πνμπακηυξ, ζηδκ αημθμοεία ημο Γζμκφζμο, ζε
Σάηονμοξ, Σεζθδκμφξ ηαζ Πάκεξ. Πμθθμί οπμζηδνίγμοκ υηζ ηαηά πνμζέββζζδ, οπάνπμοκ
αηυια ζε ηάπμζεξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ, βζμνηέξ πμο θένμοκ ζημζπεία απυ ηζξ
παναπάκς ανπαζυηαηεξ βζμνηέξ. Απυ εηεί λεηίκδζε μ δζεφναιαμξ ηαζ έπεζηα δ
ηναβςδία. Ζ πνχηδ ηναβςδία δυεδηε ηαηά ηα Λήκαζα ημ 536 π.Φ, ηδκ πενίμδμ πμο
ηοαενκμφζε ηδκ πυθδ μ Πεζζίζηναημξ, μ μπμίμξ ηαεζένςζε ηζξ παναζηάζεζξ…» (ζει.
13).
Καηά ηνλ Nilson (1953), «…βζα κα ηαηαθάαμοιε ηδκ εθθδκζηή θασηή ενδζηεία πνέπεζ
κα λεηζκήζμοιε απυ ηδκ αβνμηζηή ηαζ πμζιεκζηή γςή ημο πςνζμφ, πμο δεκ ήηακ μφηε
πμθφ ελεθζβιέκδ μφηε πμθφ πνςηυβμκδ πμθζηζζηζηά, αθμφ μζ πνχημζ πονήκεξ ηδξ
θαηνείαξ ζηδκ ανπαία Δθθάδα δδιζμονβήεδηακ ζε επμπή, υπμο μθυηθδνδ δ πχνα γμφζε
απυ ηδκ βεςνβία ηαζ ηδκ ηηδκμηνμθία. Τα αβνμηζηά έεζιά, δεκ ακήημοκ ζηζξ ακχηενεξ
ζθαίνεξ ηδξ ενδζηείαξ· ανίζημκηαζ υιςξ ημκηά ζημ ζηένεμ ανάπμ ηδξ πνςηυβμκδξ
ζηέρδξ ηαζ έγδζακ πενζζζυηενμ απυ ημοξ ιεβάθμοξ εεμφξ. Γζαηδνήεδηακ ιέπνζ ζήιενα
ζηδκ Δθθάδα, υπςξ ζοκέαδ ηαζ ζε άθθεξ εονςπασηέξ πχνεξ βζα πανυιμζεξ ενδζηεοηζηέξ
ιμνθέξ» (ζει. 24).
ηελ πξφζθαηε ειιεληθή παξαδνζηαθή θνηλσλία ηέηνηεο εηθφλεο είλαη πξνζθηιείο,
ηδίσο θαηά ηε δηάξθεηα γεσξγηθψλ εξγαζηψλ φπσο απηή ηνπ ηξχγνπ. Ο ιατθφο
δεκηνπξγφο ζπληαίξηαμε ηελ εξγαζία κε ην ηξαγνχδη, ψζηε λα μεπεξλά ηνλ θάκαην.
Όπσο ν ηζνπάλεο «θειαεδάεη» κε ηε θινγέξα θαη δεκηνπξγήζεθε ε βνπθνιηθή
πνίεζε θαη ε κνπζηθή θαη -επξχηεξα- ε βνπθνιηθή ηέρλε, έηζη θαη ν γεσξγφο (γε +
έξγν), δεκηνπξγεί ιατθή ηέρλε θαηά ηε γεσξγηθή δηαδηθαζία, φπσο ην ζέξνο ή ν
ηξχγνο.
3.Τα δώξα ησλ ζεώλ
Σα δψξα ησλ ζεψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ηξία ζπζηαηηθά ηνπ πξσηνγελνχο ηξηθπνχο,
(ηξίπηπρνπ) είλαη γλσζηά ζην κπζηθφ θφζκν ζεψλ θαη εξψσλ. Σα πεξηζζφηεξα
κνπζηθά φξγαλα -πνιιά απφ ηα νπνία ήηαλ δψξα- θαζψο θαη νη ρνξνί, πεξηβάιινληαη
κε κηα ζετθή-κπζηθή πξνέιεπζε (Λάκπνπ & Σπξνβνιά, 2016).

ηελ Ραςσδία Γ/ζη. 54, παξνπζηάδεηαη ε νκνξθηά θαη ε γλψζε ηεο ιχξαο ηνπ
Αιέμαλδξνπ, δψξν ηεο Αθξνδίηεο: «…μὐη ἄκ ημζ πναίζιῃ ηίεανζξ ηά ηε δῶν᾽
Ἀθνμδίηδξ ἥ ηε ηυιδ ηυ ηε εἶδμξ ὅη᾽ ἐκ ημκίῃζζ ιζβείδξ…» (Όκεξνο). «…Πμζμ εα 'πεζξ
δζάθμνμ απ᾿ ηδ θφνα ζμο ηζ απυ ηδξ Αθνμδίηδξ ηα δχνα πνυζςπμ, ζβμονμιάθθα ζακ
ηοθζζηείξ ζηδ ζηυκδ;…» (Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966, ζει. 45). Αληίζηνηρα ζηε
Ραςσδία Ν/ζη. 730-734, έλαο ζχληξνθνο-πνιεκηζηήο ηνπ Έθηνξα, κηιάεη γηα ηηο
ράξεο πνπ πξνζδίδεη ν ζεφο ζηνπο ζλεηνχο θαη παξνπζηάδεη ην ηξαγνχδη, ηε κνπζηθή
θαη ην ρνξφ, σο ζετθά ραξίζκαηα, φπσο ε παιηθαξηά ή ζσθξνζχλε: «…ἄθθῳ ιὲκ βὰν
ἔδςηε εεὸξ πμθειήσα ἔνβα, ἄθθῳ δ᾽ ὀνπδζηφκ, ἑηένῳ ηίεανζκ ηαὶ ἀμζδήκ, ἄθθῳ δ᾽ ἐκ
ζηήεεζζζ ηζεεῖ κυμκ εὐνφμπα Εεὺξ ἐζεθυκ, ημῦ δέ ηε πμθθμὶ ἐπαονίζημκη᾽ ἄκενςπμζ,ηαί
ηε πμθέαξ ἐζάςζε, ιάθζζηα δὲ ηαὐηὸξ ἀκέβκς…» (Όκεξνο). «…Σημκ έκακ μ εευξ
επάνζζε παθζηανζά πενίζζζα, ηζεάνα ηαζ θςκή ζημ δεφηενμ, πμνυ ζημκ άθθμ δίκεζ, ηαζ
πάθε ζ᾿ άθθμκ μ ανμκηυθαθμξ μ Γίαξ θοηεφεζ βκχιδ ζςζηή, ηαζ πθήεμξ ηυζιμξ
ανίζηεηαζ ιαγί ημο ηενδειέκμξ' πμθθμφξ βθζηχκεζ, υιςξ ηαθφηενα ηζ ηάκεζ αοηυξ ημ
λένεζ…» (Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966, ζει. 213).
ηνπο παξφληεο ζηίρνπο, αλαδχεη θαη κηα ινγηθή ηεο επνρήο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα
ραξίζκαηα ηνπ αλζξψπνπ είλαη έκθπηα, εκθπζεκέλα απφ ηε ζετθή βνχιεζε. Λνγηθή
πνπ επηθξάηεζε ζηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή θνηλσλία έσο θαη ζήκεξα, ηδηαίηεξα απφ
ηνλ απιφ ιατθφ άλζξσπν, κε γλσζηή ηε ιατθή ξήζε φηη «ν άλζξσπνο γελληέηαη δελ
γίλεηαη».
ηελ Ραςσδία , ν Όκεξνο παξνπζηάδεη κε ην πιένλ γιαθπξφ ηξφπν ην δεκηνχξγεκα
ηεο αζπίδαο ηνπ Αρηιιέα, δψξν απφ ηνλ ζεφ Ήθαηζην, δίλνληαο πξφζθνξν έδαθνο ζε
εξεπλεηέο έσο θαη ζήκεξα, λα αληιήζνπλ ιανγξαθηθά, ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά
ζηνηρεία, ηεο πξν-νκεξηθήο επνρήο. ηελ παξνχζα εξγαζία, γίλνληαη αλαθνξέο ζε
δηαθνξέο ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν θαη ηε ζεκαηνινγία
ηεο ζθελήο πνπ παξνπζηάδεηαη πάλσ ζηελ αζπίδα.
ηνλ ζηίρν δε, 590-607, παξνπζηάδεηαη κηα αλαιπηηθή ζθελή απφ έλα ρνξνζηάζη,
φπνπ δίλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρνξνχο ηεο επνρήο: «…ἐκ δὲ πμνὸκ πμίηζθθε
πενζηθοηὸξ ἀιθζβοήεζξ, ηῷ ἴηεθμκ μἷυκ πμη᾽ ἐκὶ Κκςζῷ εὐνείῃ Γαίδαθμξ ἤζηδζεκ
ηαθθζπθμηάιῳ Ἀνζάδκῃ. ἔκεα ιὲκ ἠΐεεμζ ηαὶ πανεέκμζ ἀθθεζίαμζαζ ὀνπεῦκη᾽ ἀθθήθςκ
ἐπὶ ηανπῷ πεῖναξ ἔπμκηεξ. ηῶκ δ᾽ αἳ ιὲκ θεπηὰξ ὀευκαξ ἔπμκ, μἳ δὲ πζηῶκαξ εἵαη᾽
ἐτκκήημοξ, ἦηα ζηίθαμκηαξ ἐθαίῳ· ηαί ῥ᾽ αἳ ιὲκ ηαθὰξ ζηεθάκαξ ἔπμκ, μἳ δὲ ιαπαίναξ

εἶπμκ πνοζείαξ ἐλ ἀνβονέςκ ηεθαιχκςκ. μἳ δ᾽ ὁηὲ ιὲκ ενέλαζημκ ἐπζζηαιέκμζζζ
πυδεζζζ ῥεῖα ιάθ᾽, ὡξ ὅηε ηζξ ηνμπὸκ ἄνιεκμκ ἐκ παθάιῃζζκ ἑγυιεκμξ ηεναιεὺξ
πεζνήζεηαζ, αἴ ηε εέῃζζκ· ἄθθμηε δ᾽ αὖ ενέλαζημκ ἐπὶ ζηίπαξ ἀθθήθμζζζ. πμθθὸξ δ᾽
ἱιενυεκηα πμνὸκ πενζίζηαε᾽ ὅιζθμξ ηενπυιεκμζ·δμζὼ δὲ ηοαζζηδηῆνε ηαη᾽ αὐημὺξ
ιμθπῆξ ἐλάνπμκηεξ ἐδίκεομκ ηαηὰ ιέζζμοξ…» (Όκεξνο). «…Ξυιπθζαγε αηυια μ
ημοηζμπυδανμξ εευξ ηαζ πμνμζηάζζ, υιμζμ ι᾿ εηείκμ πμο 'πε μ Γαίδαθμξ ηδξ
μιμνθμιαθθμφζαξ ηδξ Ανζάδκδξ ζηδκ απθυπςνδ Κκςζυ παθζά θηζαβιέκμ. Άβμονμζ εηεί
ηζ αηνζααβυναζηεξ πανεέκεξ είπακ ζηήζεζ πμνυ, ηζ μ έκαξ ημο άθθμο εηναημφζακε πα
ζημκ ανιυ ηα πένζα. Λζκυ αβακυ εθμνμφζακ υθεξ ημοξ, ηαθυθακημοξ εηείκμζ πζηχκεξ,
απαθά πμο εβοάθζγακ ιε θάδζ πμηζζιέκμζ. Φμνμφζακ υθεξ ακεμζηέθακα ζηδκ ηεθαθή, ηζ
εηείκμζ πνοζά ιαπαίνζα πμο ακαηνέιμοκηακ απυ θμονζά αζδιέκζα. Κζ υμζ ημοξ πυηε
ακηάια επυνεοακ ιε πυδζα ιαεδιέκα, ηυζμ αθαθνζά, ζακ υκηαξ ηάεεηαζ ηαζ ημκ ηνμπυ
ημο αάγεζ μ ηακαηάξ ιπνμζηά, ημζηάγμκηαξ ακ εφημθα βονίγεζ, ηαζ πυηε πάθε ανάδεξ
έηνεπακ δ ιζα ζηδκ άθθδ ακηίηνα. Γφνς εζηεηυηακ ηαζ ηαιάνςκε ημκ υιμνθμ πμνυ ημοξ
ηυζιμξ πμθφξ· ηαζ πθάζ ημοξ ηάεμοκηακ αανχκηαξ ηδκ ηζεάνα μ εείμξ ηναβμοδζζηήξ· ηζ
ςξ άκμζβε ημ ζηυια ημο κα ράθεζ, εηεί ζηδ ιέζδ ημφιπεξ άνπζγακ κα ηάκμοκ δομ
αηνμαάηεξ…» (Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966, ζει. 302).
Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ Γειή (1985), έρνπκε ηα παξαθάησ: «…α) υηζ πυνεοακ μζ κέμζ
ιε ηζξ κέεξ πεζνμπζαζημί· α) υηζ μζ κέεξ θμνμφζακ θεπηά θζκά εκδφιαηα ηαζ μζ κέμζ
πζηχκεξ ηαθυβκεζημοξ. β) υηζ μζ ημπέθεξ έθενακ ζηδκ ηεθαθή ακεμζηέθακα ηαζ μ κέμζ
πνοζά ιαπαίνζα ηνειαζιέκα απυ ζιάκηεξ· δ) υηζ ζπδιάηζγακ ηφηθμ ηαζ ηάπμηε εοεείεξ
βναιιέξ · ε) υηζ ζηδκ ιέζδ ημο πμνμφ ηαευηακ μ αμζδυξ ιε ηδκ ηζεάνα ημο· ζη) υηζ ζε
ηάπμζεξ θάζεζξ λέημαακ δφμ πμνεοηέξ, ιπαίκακ ζηδκ ιέζδ ηαζ έηακακ ηοαζζηήζεζξ· γ)
υηζ πμθφξ ηυζιμξ βφνς ηαιάνςκε ημκ υιμνθμ πμνυ…» (ζει. 291).
Όζνλ αθνξά ηε ιαβή θαη ηα ζρήκαηα ησλ ρνξψλ, φπνπ απνηεινχλ ζπζηαηηθά
ζηνηρεία ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ρνξνχ, ε ηξάηνπ (1966), έρεη εθπνλήζεη κηα εξγαζία
ζηελ νπνία πξνζπαζεί λα αληηζηνηρήζεη κνξθέο ησλ ηφηε αξραίσλ ρνξψλ θαη απηψλ
ηνπ ζήκεξα.
4. Γπλαίθα-ρνξόο-κύζνο
ε αξραία ειιεληθά θείκελα, θαη ζπγθεθξηκέλα ζε φζα αλαθέξνληαη ζηε κπζνινγία,
δελ είλαη ιίγεο νη αλαθνξέο, πνπ ην αξζεληθφ εξσηεχεηαη ην ζειπθφ, κέζα απφ ηελ
νπηαζία ηνπ ρνξνχ. Έηζη, ν Πνζεηδψλαο εξσηεχηεθε ηελ Ακθηηξίηε θαζψο ηελ είδε

λα ρνξεχεη ζηελ Νάμν, ν Απφιισλαο ηελ Γξπφπε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν (Λάκπνπ &
Σπξνβνιά, 2016). Σέηνηεο αλαθνξέο βξίζθνληαη ηφζν ζην πξσηαξρηθφ θείκελν ηεο
Ηιηάδαο φζν θαη ζην κπζηθφ θφζκν πνπ απηφ αλαθέξεη.
ηελ ξαςσδία Π/ζη. 179-183, παξνπζηάδεηαη ε γελεαινγία ηνπ Δχδσξνπ πνπ ήηαλ
γέλλεκα ελφο ζενχ, ηνπ Δξκή, θαη κηαο ζλεηήο, πνπ εξσηεχζεθε ν πξψηνο βιέπνληαο
ηελ λα ρνξεχεη: «…ηῆξ δ᾽ ἑηένδξ Δὔδςνμξ ἀνήσμξ ἡβειυκεοεπανεέκζμξ, ηὸκ ἔηζηηε
πμνῷ ηαθὴ Πμθοιήθδ Φφθακημξ εοβάηδν· ηῆξ δὲ ηναηὺξ ἀνβεσθυκηδξ ἠνάζαη᾽,
ὀθεαθιμῖζζκ ἰδὼκ ιεηὰ ιεθπμιέκῃζζκ ἐκ πμνῷ Ἀνηέιζδμξ πνοζδθαηάημο ηεθαδεζκῆξ…»
(Όκεξνο). «…Σημκ άθθμ θυπμ μ βαφνμξ Δφδςνμξ αθέκηεοε, ιζαξ ηυνδξ, ηδξ
Πμθοιήθαξ, ηθεθημβέκκδια, πμο ζημ πμνυ ήηακ πνχηδ, ημο Φφθα δ εοβαηένα· ηζ άνεζε
ημο Ανβμθμκζά, ςξ ηδκ είδε πμο ζημ πμνυ εηναβμφδα ηάπμηε ιε άθθεξ ιαγί ημπέθεξ ζηδ
πάνδ ηδξ πμοβζάπηναξ Άνηειδξ ηδξ πνοζμδμλανμφζαξ …» (Καδαληαθήο & Καθξηδήο,
1966, ζει. 252).
Σν ηξίπηπρν (κνπζηθή-ρνξφο-πνίεζε) είλαη έθδειν εδψ, εθφζνλ θαη ν ίδηνο ν Όκεξνο
αλαθέξεη «… ηζ άνεζε ημο Ανβμθμκζά, ςξ ηδκ είδε πα ζημ πμνυ εηναβμφδα..»
(Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966). Γηαδηθαζία πνπ εθηπιίζζεηαη έσο θαη ηηο κέξεο
καο, θαζψο θαη ην ρνξνηξάγνπδν, απφ ηνπο ηδίνπο ηνπο ρνξεπηέο, αλαδχεη απηή ηελ
αξρέγνλε ηξηζππφζηαηε δνκή ζηε -κέρξη ζήκεξα- δψζα ειιεληθή παξάδνζε.
Ο ρνξφο, εδψ κε ζεκαζία ηνπ ζέιγεηξνπ, θάλεη ηελ ίδηα ηελ πξάμε ηζρπξή, κέζσ ηεο
νπνίαο εκπλέεηαη ν έξσηαο ή θαη ν ζαπκαζκφο γηα ην άιιν θχιιν. Γηαδηθαζία, πνπ
εθηπιίζζεηαη θαη ζηε ειιεληθή παξαδνζηαθή θνηλσλία, εθφζνλ θαη ε πξάμε ηνπ
ρνξνχ ζηε γηνξηή ή ζην παλεγχξη είρε βαζχηεξεο έλλνηεο θαη ζεκαζίεο. Μέζσ ηνπ
ρνξνχ, δεκηνπξγνχληαλ ε έιμε ησλ δπν θχισλ, θαη ν ρνξεπηήο/ηξία πξνζπαζνχζε λα
ζαγελεχζεη κε ην ρνξφ ηνπ, ψζηε ε ρξήζε ηνπ ρνξνχ λα απνηειεί κέζν εχξεζεο
ζπληξφθνπ. Ζ Kurath (1949), κέζα ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρνξνχ θαηέγξαςε θαη απηή
ηνπ θιεξη θαη ηνπ γάκνπ. χκθσλα κε ηνλ Γήκα (2004), ζηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία
ηα θνξίηζηα έκπαηλαλ λα ρνξεχνπλ κπξνζηά ζηελ δεκφζηα παλήγπξε φηαλ
βξίζθνληαλ ζε ειηθία γάκνπ, ελψ ηα αγφξηα κεηά ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. Καηά
ηνλ Ληάπε (1980), «… Καηά ηζξ Κονζαηέξ ηαζ ηζξ βζμνηέξ, πμο βίκμκηακ μ πμνυξ ηςκ
ημνζηζζχκ ιπνμζηά ζημ ίζζςια ηδξ εηηθδζίαξ, ημ ηναβμφδζ (ενςηζηυ ελμθμηθήνμο),
έανζζηε ηδκ ηεθείςζδ ημο. Δηεί λεδζπθχκμκηακ έκαξ απένακημξ ηυζιμξ ζοκαζζεδιάηςκ
απυ ηζξ πμνεφηνζεξ ημπέθεξ. Έκαξ απένακηυξ ανζειυξ απυ ενςηζηά ζηζπάηζα

πνμζςπζηήξ επζκυδζδξ, πμο απμηάθοπηακ κεακζημφξ πυεμοξ, υκεζνα ηαζ εθπίδεξ ηαζ
έηνεπακ κα ηα ιεηαδχζμοκ ημοξ κέμοξ πμο άημοβακ βφνς…» (ζει. 19).
ηελ ξαςσδία Χ/ ζη. 614-617, ν Αρρηιέαο δηεγείηαη ζηνλ Πξίακν ηελ άηπρε ηζηνξία
ηεο Νηφβεο, θαη πσο απηή βξίζθεηαη πιένλ «…ζηδ Σίποθμ, πμο θεκ πςξ δζάθελακ μζ
αεάκαηέξ κενάζδεξ κα πμοκ θδιένζ, ηαζ πμνεφμοκε ζημκ Απεθχμ ηνμβφνα, ηθςζάεζ ημοξ
πυκμοξ ημοξ εευζηαθημοξ ηαζ αξ έπεζ βίκεζ πέηνα…» (Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966,
ζει. 391). «…ἐκ Σζπφθῳ, ὅεζ θαζὶ εεάςκ ἔιιεκαζ εὐκὰξ κοιθάςκ, αἵ η᾽ ἀιθ᾽Ἀπεθχσμκ
ἐννχζακημ...» (Όκεξφο).
Ο ρνξφο απφ ην γπλαηθείν θχιν -λεξάηδεο θαη λχκθεο πηζηέο ζηηο αξραίεο ειιεληθέο
ηειεηνπξγίεο θαη δνμαζίεο- ηεινχληαλ ζε ηεξνχο ηφπνπο θαη γχξσ απφ βσκνχο
(Λάκπνπ & Σπξνβνιά, 2016). Ο Nilson (1953), παξαιιειίδνληαο ην ρζεο κε ην
ζήκεξα, αλαθέξεη φηη, «…μ Φνζζηζακζζιυξ εφημθα ζάνςζε ημοξ ιεβάθμοξ εεμφξ, αθθά
μζ ιζηνυηενμζ δαίιμκεξ ηδξ θασηήξ πίζηδξ ακηζζηάεδηακ ιε πείζια, βζαηί ήηακ ηάηζ πζμ
γςκηακυ. Ο Έθθδκαξ πςνζηυξ πζζηεφεζ αηυιδ ηαζ ζήιενα ζηζξ “κφιθεξ”· ιυκμ πμο
υθεξ ακελαζνέηςξ ηζξ μκμιάγεζ, ιε ημ υκμια ηςκ κδνδίδςκ, “κεναζδεξ”» (ζει. 14).
5. Τν ηξίπηπρν σο ςπρνζεξαπεπηηθό κέζν
Σν ηξίπηπρν, φπσο θαη ε θάζε ηέρλε μέρσξα, απνηέιεζαλ ςπρνζεξαπεπηηθά κέζα ήδε
απφ εθείλα ηα ρξφληα, θαζψο απηή θαζεαπηή ε νπζία ηνπο εμέπεκπε ηέηνηα ελέξγεηα.
Καηά ηνλ Nef (1960), «… Όζμ υιςξ μ άκενςπμξ εθεοεενχκεηαζ απ’ ηα δεζιά ηδξ
ιαβείαξ, ηαζ δέπεηαζ ηδ επίδναζδ πνχηα ηδξ ενδζηείαξ, ηαζ ζημοξ κευηενμοξ πνυκμοξ
ηδξ παζδείαξ, μ πμνυξ, ημ ηναβμφδζ, ηαζ δ ιζιζηή ανπίγμοκ κα ζηακμπμζμφκ πζα ημ
ζοκαζζεδιαηζηυ ηαζ πκεοιαηζηυ ηυζιμ…» (ζει. 19). χκθσλα κε ηελ Rouce (2005),
«ιενζημί πμνμί αμδεμφκ ζηδκ ροπμθμβζηή απεθεοεένςζδ ή δζέλμδμ.. Ο πμνυξ είκαζ έκα
απυ ηα πζμ απμηεθεζιαηζηά ιέζα βζα κα απεθεοεενςεεί ηακείξ ροπζηά, ηαεχξ ημ
υνβακμ ημο είκαζ ημ ακενχπζκμ ζχια. Ζ ακαγςμβυκδζδ ηαζ δ ηάεανζδ είκαζ ηα άιεζα
απμηεθέζιαηα, ηυζμ βζα ημ πμνεοηή υζμ ηαζ βζα ημκ εεαηή» ( ζει. 91).
ηελ Ραςσδία Η/ ζη.185- 189, ν Όκεξνο γξάθεη γηα ηνλ Αρηιιέα: «…Μονιζδυκςκ δ᾽
ἐπί ηε ηθζζίαξ ηαὶ κῆαξ ἱηέζεδκ, ηὸκ δ᾽ εὗνμκ θνέκα ηενπυιεκμκ θυνιζββζ θζβείῃ ηαθῇ
δαζδαθέῃ, ἐπὶ δ᾽ ἀνβφνεμκ γοβὸκ ἦεκ, ηὴκ ἄνεη᾽ ἐλ ἐκάνςκ πυθζκ Ἠεηίςκμξ ὀθέζζαξ· ηῇ
ὅ βε εοιὸκ ἔηενπεκ, ἄεζδε δ᾽ ἄνα ηθέα ἀκδνῶκ…». Καηά ηε κεηάθξαζε ησλ

Καδαληδάθε & Καθξηδή (1966), «…Κζ ςξ ηέθμξ ζηα ηαθφαζα ηζ άνιεκα ηςκ
Μονιζδυκςκ θηάζακ, κα θναίκεηαζ ημκ ανήηακ ιε υιμνθδ, πμθφπθμοιδ ηζεάνα,
βθοηυθςκδ, πμο μ ηαααθάνδξ ηδξ λεπχνζγε αζδιέκζμξ— ημονζυξ δζηυ ημο, ημο
Ζεηίςκα ζακ πάηδζε ημ ηάζηνμ. Με αφηδ θναζκυηακ ηχνα ηζ έρεθκε παθζηανζέξ
ιεβάθεξ…» (ζει. 135).
Ο Αρηιιέαο, ζεξαπεχεη/ηέξπεη ηελ ςπρή ηνπ ηξαγνπδψληαο κε ηνπο ήρνπο ηεο
θηζάξαο. Γηαδηθαζία πνπ κπνξεί θάπνηνο λα δεη θαη ζήκεξα, ψζηε θάιιηζηα απηή ε
ζθελή λα παξνκνηάδεηαη κε έλα λέν πνπ κέζσ ηνπ κνπζηθνχ νξγάλνπ θαη ηδηαίηεξα
ηεο θηζάξαο, εθθξάδεη ην παξάπνλφ ηνπ ή, επξχηεξα, ηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν.
ην παξφλ θεθάιαην ζα παξαηεζεί ελδεηθηηθά θαη κηα ζθελή, κε θεληξηθφ ζέκα ην
κνηξνιφη, ην νπνίν κέζσ ηεο δχλακεο ησλ ζηίρσλ, ήρσλ θαη θηλήζεσλ πνπ ην
ζπλνδεχνπλ, απνηέιεζε αλά ηηο ρηιηεηίεο ην θχξην κέζν έθθξαζεο θαη, βαζχηεξα,
ςπρηθήο εθηφλσζεο ηεο κίαο εθ ησλ ηξαγηθφηεξσλ ζηηγκψλ ηεο αλζξψπηλεο ζλεηήο
ςπρήο, απηήο ηεο ζέαζεο ηνπ ζαλάηνπ, ηδίσο ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ.
Ο Όκεξνο ζηελ Ραςσδία Χ/ ζη.718-722 γξάθεη φηη, «…ὣξ ἔθαε᾽, μἳ δὲ δζέζηδζακ ηαὶ
εἶλακ ἀπήκῃ. μἳ δ᾽ ἐπεὶ εἰζάβαβμκ ηθοηὰ δχιαηα, ηὸκ ιὲκ ἔπεζηαηνδημῖξ ἐκ θεπέεζζζ
εέζακ, πανὰ δ᾽ εἷζακ ἀμζδμὺξ ενήκςκ ἐλάνπμοξ, μἵ ηε ζημκυεζζακ ἀμζδὴκ μἳ ιὲκ ἄν᾽
ἐενήκεμκ, ἐπὶ δὲ ζηεκάπμκημ βοκαῖηεξ». «Δίπε, ηζ εηείκμζ επαναιένζζακ, βζα κα δζααεί
η᾿ αιάλζ. Κζ αθμφ ημκ ιπάζακ ιεξ ζημ ζπίηζ ημο ημ λαημοζηυ, ημκ ααθακ πα ζε ηθζκάνζ,
ηαζ ημο ανάδζζακ ηναβμοδζζηάδεξ δίπθα, ημ ιμζνμθυζ πμο πνχημζ ανπίκζγακ, ηαζ ημ
εθζθηυ ζημπυ ημοξ ιμζνμθμβμφζακ, ηζ απμηνίκμοκηακ ιε ηθάιαηα μζ βοκαίηεξ…»
(Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966, ζει. 394).
ηνπο παξφληεο ζηίρνπο νη κνηξνινγηζηέο αλαθέξνληαη σο ηξαγνπδηζηέο. Πεξαηηέξσ,
ζχκθσλα κε ηελ Lawler (1984), «…άθθεξ κεηνζηέξ ηεθεημονβίεξ πενζθαιαάκμοκ
πμνμφξ θζηακεοηζημφξ ζημοξ μπμίμοξ έπαζνκακ ιένμξ ιμζνμθμβήηνεξ, πηοπχκηαξ ημ
ηεθάθζ ηαζ ημ ζηήεμξ ημοξ ζε έκδεζλδ εθίρδξ, ηαζ ηναβμοδχκηαξ εθεβείεξ ηαζ
ιμζνμθυβζα…» (ζει. 45). Καηά ηελ Εσγξάθνπ (2003), μζ ανπαίμζ έθθδκεξ πυνεοακ ζηζξ
ηδδείεξ, υπςξ ηαζ μζ Καθθάξ ζήιενα (ζει. 29). «… Ζ Πνφθζξ ακαθένεηαζ ςξ έκμπθυξ
επζηήδεζμξ πμνυξ…» (Εσγξάθνπ, 1991, ζει. 40).

Σν θεθαιαίν ηνπ κνηξνινγηνχ, είλαη κεγάιν, ζην θείκελν ηεο Ηιηάδαο, κηαο θαη
απνηειεί έλα έπνο ηζηνξηθφ, κε κάρεο θαη έλδνμνπο ζαλάηνπο, δίλνληαο “πξφζθνξν
έδαθνο” γηα έξεπλα ηνπ παξαπάλσ αληηθεηκέλνπ. Όπσο ζεκεηψλεη ε Μπαηδφγινπ
(1988), δ Ηθθζάδα είκαζ δνςζηυηενδ ηαζ ζοβπνυκςξ ηναβζηυηενδ ςξ έπμξ (ζει. 11).
5.1. Η παξνπζία ηνπ ηξίπηπρνπ ζηε δηαδηθαζία ηνπ πνιέκνπ
Ζ κνπζηθή, ν ρνξφο θαη ε πνίεζε, σο ηξίπηπρν, έρνπλ θαη ζεκαίλνληα ξφιν ζηε
δηαδηθαζία ηφζν ησλ πνιέκσλ φζν θαη ησλ επί κέξνπο καρψλ, πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα,
αιιά θαη κεηά απφ απηέο. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο αλαθνξέο εξεπλεηψλ γηα ηε
ρξεζηκφηεηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καρψλ θαη ησλ πνιέκσλ. πγθεθξηκέλα
ηειεηνπξγηθά εθηπιίζζνληαη γηα λα δψζνπλ ζηνλ ζλεηφ πνπ εηνηκάδεηαη γηα πφιεκν
άξα θαη ζάλαην, ην απαηηνχκελν ςπρηθφ ζζέλνο ψζηε λα αληεπεμέιζεη ζε κηα ηέηνηα
δηαδηθαζία πνπ γηα πνιινχο, ζεσξείηαη θαη ππεξάλζξσπε. Δμάιινπ, ρνξνί ήηαλ
αθηεξσκέλνη ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, φπσο ν ππξξίρηνο, κεισδίεο, κνπζηθά φξγαλα θαη
επηθήδεηνη ιφγνη (Λάκπνπ &Σπξνβνιά, 2016) . Ο άλζξσπνο απνθάζηζε αθφκα θαη ηηο
πην ηξαγηθέο ζηηγκέο ηνπ λα ηηο θαιχςεη κε απηήλ ηελ ηέρλε/εο ψζηε λα αλαγαιιηάδεη
ζηα κέηξα ηνπ εθηθηνχ ε ςπρή ηνπ. Γηα απηφ επηιέγεηαη απηή ε ελφηεηα λα απνηειεί
ππνελφηεηα ηεο παξαπάλσ, κηαο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο έγθεηηαη ζην πιαίζην ηεο
πξψηεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Ραςσδία Κ/ ζη. 11-13, βιέπνπκε φηη ε θινγέξα απνηειεί ην
εθαιηήξην κνπζηθφ φξγαλν ηνπ αγψλα. χκθσλα κε ηνπο Καδαληδάθε & Καθξηδή
(1966), «…ἤημζ ὅη᾽ ἐξ πεδίμκ ηὸ Τνςσηὸκ ἀενήζεζε, εαφιαγεκ πονὰ πμθθὰ ηὰ ηαίεημ
Ἰθζυεζ πνὸ αὐθῶκ ζονίββςκ η᾽ ἐκμπὴκ ὅιαδυκ η᾽ ἀκενχπςκ..» (Όκεξνο). «… Κάεε
πμο βφνζγε ηα ιάηζα ημο ζηδξ Τνμίαξ ημκ ηάιπμ πένα, ηζξ πθήεζεξ ηζξ θςηζέξ
εαιάγμοκηακ, πμο μιπνυξ ζημ ηάζηνμ ακάαεζ, ηαζ ηδξ θθμβέναξ ηα θαθήιαηα, ηαζ ηςκ
ακηνχκ ημ ιμφβηνμξ…» (ζει. 149 ). Άιισζηε, θαη ζηε κεηαγελέζηεξε δπηηθή ηζηνξία,
είλαη γλσζηή ε ρξήζε πλεπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ σο εθαιηεξίσλ κέζσλ πξηλ θαη
γηα ηελ έλαξμε ηεο κάρεο. ηε ζχγρξνλε θνηλσλία, κπνξεί λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη
άκεζα ζηνπο λένπ ηχπνπ πνιέκνπο, αιιά πθίζηαληαη ζηξαηησηηθέο κπάληεο φπνπ κε
ηνπο
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ηνπο

ζθνπνχο,
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ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ εθάζηνηε ζηξαηεχκαηνο.
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ηε Ραςσδία Υ/ζη. 391, αλαδεηθλχεηαη ε ρξήζε ηνπ ηξαγνπδηνχ-ςαικνχ, σο κέζν
έθθξαζεο ηεο λίθεο. Όπσο πεξηγξάθεη ν Όκεξνο, «… λῦλ δ᾽ ἄγ᾽ ἀείδνληεο παηήνλα
θνῦξνη Ἀραηῶλ λεπζὶλ ἔπη γιαθπξῇζη λεψκεζα, ηφλδε δ᾽ ἄγσκελ. ἠξάκεζα κέγα
θῦδνο· ἐπέθλνκελ Ἕθηνξα δῖνλ, ᾧ Σξῶεο θαηὰ ἄζηπ ζεῷ ὣο εὐρεηφσλην…». Δλψ,
θαηά ηηο πεξηγξαθέο ησλ Καδαληδάθε & Καθξηδή (1966), «… Μα ηψξα νκπξφο,
Αξγίηεο! Φέιλνληαο ηεο λίθεο ην ηξαγνχδη ζηα βαζνπιά θαξάβηα αο γχξνπκε, θη αο
ζχξνπκε θαη ηνχηνλ: Σξαλή είλαη ε δφμα καο, ηνλ Έρηνξα ζθνηψζακε ην γαχξν, πνπ
νη Σξψεο ζην θάζηξν ηνπ πξνζεχθνπληαλ, ζεφο ζαξξείο πσο ήηαλ!..». (ζει. 351).
Αληίζηνηρα, ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή ηζηνξία, φπνπ ν ειιαδηθφο ρψξνο ζεκαδεχηεθε
απφ δηάθνξνπο πνιέκνπο, ε ηζρχο ηνπ ηξαγνπδηνχ ήηαλ ηέηνηα φπνπ θιέθηηθα θαη
αληάξηηθα ηξαγνχδηα έθηαζαλ λα ηξαγνπδηνχληαη έσο ηηο κέξεο καο. Μάιηζηα, πνιιά
εθ ησλ νπνίσλ ζπλνδεχηεθαλ θαη κε ρνξφ, φπσο ν «ρνξφο ησλ ηαπξαδεξθψλ» θαη ν
«Καηζαληψλεο» ησλ αξαθηαηζαλαίσλ, νη «Κιέθηεο» ηεο Ζπείξνπ, ην ηζάκηθν ησλ
«Κνινθνηξσλαίσλ» ηεο Πεινπνλλήζνπ. Σν θάζε ηξαγνχδη-ρνξφο, κέζσ ηνπ
πνηεηηθνχ ηνπ ιφγνπ παξαπέκπεη ζηελ εθάζηνηε εξσηθή ηζηνξία απηψλ ησλ
«αζάλαησλ» γηα ην αλζξψπηλν κπαιφ, ζλεηψλ, ψζηε ην δένο πνπ απνπλένπλ λα
εκθπζάηαη κέρξη ζήκεξα, ηπιίγνληαο ηνπο ζην πέπιν ηνπ κχζνπ κέζσ κηαο
ππεξάλζξσπεο δηάζηαζεο. Απνθνξχθσκα ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο απνηειεί θαη ν
εζληθφο καο χκλνο, πνίεζε, αθηεξσκέλε ζε θείλε ηελ νκαδηθή θαη θαηά κνλάο
πξνζπάζεηα, ψζηε νη πξάμεηο απηψλ λα κείλνπλ αέλαα απνηππσκέλεο ζην ειιεληθφ
κπαιφ.
Άιισζηε, θαηά ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε, αθφκε θαη ρνξνί δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα
ηζρπξνπνηήζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ κηα επηθείκελε κάρε, είηε θαη ηε λίθε. Γηα
παξάδεηγκα, ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο, ν θξεηηθφο ρνξφο “πεληνδάιεο” ή
“πεληνδάιη” εκπιέθεηαη κε κηα ηέηνηα κπζνπιαζία. Ολνκάζηεθε “πεληνδάιη” γηαηί
ζπκβνιίδεη ην πέκπην δάιν (βήκα), ε πέκπηε θαηά ζεηξά θίλεζε ησλ Κξεηηθψλ,
ζρεηηδφκελε -κε αξρεγφ ηνλ Γαζθαινγηάλλε- κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο Κξήηεο απφ
ηνπο Σνχξθνπο. χκθσλα κε ηνπο πιεξνθνξεηέο, έρεη δέθα βήκαηα, ζε αλάκλεζε ηεο
10εο Οθησβξίνπ ηνπ 1769, νπφηε ιήθζεθε ε απφθαζε ησλ θαθηαλψλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο επαλάζηαζεο. Δλψ, ε κνπζηθή ηνπ απνηειείηαη απφ δψδεθα
πάξηεο, δειαδή δψδεθα κνπζηθέο θξάζεηο (γπξίζκαηα ή ζθνπνχο ηηο ιέλε ζηελ
Κίζζακν), πξνο ηηκή ησλ δψδεθα πξσηεξγαηψλ ηεο εμέγεξζεο. O ζπλζέηεο ή
δηακνξθσηήο ησλ 12 κεισδηψλ ιέγεηαη φηη είλαη ν ηέθαλνο Σξηαληαθπιιάθεο ή

Κηφξνο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 νη θάηνηθνη
ησλ επαξρηψλ Κηζζάκνπ θαη ειίλνπ φηαλ ρφξεπαλ ην πεληνδάιη, ζην άθνπζκα θάζε
ζθνπνχ ηεο κνπζηθήο ηνπ ρνξνχ, θψλαδαλ ην φλνκα ηνπ θαπεηάληνπ πνπ
αληηζηνηρνχζε ν κνπζηθφο ζθνπφο, ηηκψληαο έηζη ηε κλήκε ηνπ Γαζθαινγηάλλε, θαη
ησλ ππφινηπσλ νπιαξρεγψλ (Καινγεξφπνπινο, 2001).
ηελ πνίεζε, θαη ηδηαίηεξα ζηελ επηθή θαη κεηαγελέζηεξα ζηε ιπξηθή, θπξηάξρεζαλ
ηα ζρήκαηα ιφγνπ. Έηζη, ζηελ παξαθάησ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη απφ ηελ Ηιηάδα,
επηπιένλ ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ζηε ζρέζε ρνξνχ θαη πνιέκνπ, ψζηε λα αλαδεηρζεί ε
ρξήζε ηνπο ζηνλ πνηεηηθφ ιφγν. Άιισζηε, δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ αθφκα θαη
ζήκεξα ζηε δψζα ειιεληθή παξάδνζε βιέπνπκε λα ιεηηνπξγεί ν ρνξφο σο κέζν
παξνκνίσζεο ζηνλ πξνθνξηθφ θαη ζην γξαπηφ πνηεηηθφ ιφγν απνηππψλνληαο βαζηέο
έλλνηεο, πνπ πεγάδνπλ απφ ην ρψξν ηεο παξάδνζεο.
6. Η ρξήζε ηνπ ρνξνύ ζηνλ πνηεηηθό ιόγν ηνπ έπνπο, κέζσ ζρεκάησλ ιόγνπ
6.1. Χνξόο-Πόιεκνο
ηε Ραςσδία Ζ/ζη. 234-241, ν ρνξφο ρξεζηκνπνηείηαη κεηαθνξηθά δηα ζηφκαηνο ηνπ
Έθηνξα, παξνπζηάδνληάο ηνλ ζηε κάρε, αλαδεηθλχνληαο πσο θαη απηή ε δηαδηθαζία
ην “αληξνπάιεκα”, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, είλαη θαη απηφ ζαλ έλαο
πνιεκηθφο ρνξφο αθηεξσκέλνο ζην ζεφ ηνπ πνιέκνπ, ηνλ Άξε. Όπσο αλαθέξνπλ νη
Καδαληδάθεο & Καθξηδήο (1996), «…ηὸκ δ᾽ αὖηε πνμζέεζπε ιέβαξ ημνοεαίμθμξ
Ἕηηςν· Αἶακ δζμβεκὲξ Τεθαιχκζε ημίνακε θαῶκ ιή ηί ιεο ἠΰηε παζδὸξ ἀθαονμῦ
πεζνήηζγε ἠὲ βοκαζηυξ, ἣ μὐη μἶδεκ πμθειήσα ἔνβα. αὐηὰν ἐβὼκ εὖ μἶδα ιάπαξ η᾽
ἀκδνμηηαζίαξ ηε· μἶδ᾽ ἐπὶ δελζά, μἶδ᾽ ἐπ᾽ ἀνζζηενὰ κςιῆζαζ αῶκ ἀγαθέδκ, ηυ ιμζ ἔζηζ
ηαθαφνζκμκ πμθειίγεζκ·μἶδα δ᾽ ἐπαΐλαζ ιυεμκ ἵππςκ ὠηεζάςκ·μἶδα δ᾽ ἐκὶ ζηαδίῃ δδΐῳ
ιέθπεζεαζ Ἄνδσ…» (Οκεξνο). «…Τμο Τεθαιχκα οβζέ ανπμκηυβεκκε, ηνακέ νδβάνπδ, απ
υπζ, ιδ εεξ κα ιε ηνμιάλεζξ, άπθενμ παζδί θεξ ηζ είιαζ ηάπα, βζα ηαζ βοκαίηα, πμο απυ
πυθειμ ηαευθμο δεκ ηαηέπεζ. Δβχ ηαθά απυ ακηνμζημηχιαηα ηζ απυ πμθέιμοξ λένς'
λένς δελζά ημ αμσδμζημφηανμ, λένς γεναά πζδέλζα κα ηοαενκχ, ηαί ιμο 'καζ ζφκενβμ
ααζηαβενυ πμθέιμο ᾿λένς κα πφκμοιαζ ζημκ ηάναπμ ηςκ βνήβμνςκ αθυβςκ λένς κα
ζηήκς ζημ ακηνμπάθεια πμνυ ζημκ Άνδ ακηνίηεζμ…» (ζει. 110).
ηνλ αξραίν ειιεληθφ πνιηηηζκφ ε έθθαλζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπ πξσηνγελνχο
ηξηθπνχο δξψκελνπ, θαη δε ηνπ ρνξνχ κε ηελ πνιεκηθή ηέρλε θαη δηαδηθαζία, είλαη

έθδειε θαη πνιχπιεπξε. Ο πξψηνο ρνξφο ζηε κπζνινγία, απηφο ησλ ΚνπξεηψλΚνξπβάλησλ, ήηαλ πνιεκηθφο (Λάκπνπ & Σπξνβνιά, 2016). Ζ πνιεκηθή δεμηφηεηα
ζπλδπάδεηαη κε ηελ ηξηζππφζηαηε ηέρλε, ψζηε λα κπνξεί θάπνηνο θάιιηζηα λα πεη,
ηνλ δεμηνηέρλε ρνξεπηή ζπλάκα θαη θαιφ πνιεκηζηή. Άιισζηε, ν ρνξφο ζηελ αξραία
ειιεληθή εθπαίδεπζε ήηαλ αλαθαίξεην θνκκάηη θαη πθίζηαλην πνιεκηθνί ρνξνί, φπνπ
εθγχκλαδαλ ηνπο λένπο κε θηλεζηνιφγην βαζηζκέλν ζηελ πνιεκηθή ηέρλε. Ζ
Εσγξάθνπ (1991), αλαθέξεη πσο οπάνπμοκ ζημζπεία βζα ηδκ μκμιαζία δεηαμηηχ
ποννζπίςκ πμνχκ πμο ήηακ ιζιδηζημί πμθειζημί πμνμί (ζει. 43).

6.2. Χνξόο ≠ Πόιεκνο
ηελ Ραςσδία Γ/ζη. 394-395, ε ζεά Αθξνδίηε καγεχεη κε ηα ιφγηα ηεο ηελ Διέλε
ψζηε λα ζπλαληήζεη ζηελ θιίλε ηνπ ηνλ Πάξε, κέζσ ρξήζεο κηαο παξνκνίσζεο ηνπ
ιφγνπ: «…δεῦν᾽ ἴε᾽· Ἀθέλακδνυξ ζε ηαθεῖ μἶημκ δὲ κέεζεαζ. Κεῖκμξ ὅ β᾽ ἐκ εαθάιῳ ηαὶ
δζκςημῖζζ θέπεζζζ ηάθθεΐ ηε ζηίθαςκ ηαὶ εἵιαζζκ· μὐδέ ηε θαίδξ ἀκδνὶ ιαπεζζάιεκμκ
ηυκ β᾽ ἐθεεῖκ, ἀθθὰ πμνὸκ δὲ ἔνπεζε᾽, ἠὲ πμνμῖμ κέμκ θήβμκηα ηαείγεζκ» (Όκεξνο).
«…Έθα ιαγί, ζε ηνάγεζ μ Αθέλακηνμξ ζημ ζπίηζ κα βονίζεζξ· ζηδκ ηάιανα ζαξ ιέζα
ανίζηεηαζ, ζημ ημνκεοηυ ηθζκάνζ· ημνιί ηαζ νμφπα ημο πεκηάιμνθα ζηναθημαμθμφκ πςξ
θηάκεζ απυ ακηνμπάθεια δε εα 'θεβεξ, ιυκ᾿ βζα πμνυ πςξ θεφβεζ, βζα απυ πμνυ πςξ
ιυθζξ βφνζζε ηαζ λαπμζηαίκεζ ηχνα…» (Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966, ζει. 53).
Δίλαη θαλεξή, ε παξνκνίσζε ηνπ πνηεηή, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ν
ρνξφο ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ πφιεκν, αλαδεηθλχνληάο ηνλ σο πεγή θαη θνκκάηη ηεο
δσήο, θαη πεξαηηέξσ σο ηχπν ηεο εξσηηθήο έιμεο.
ηελ ξαςσδία Ν/ ζη. 630, ν ρνξφο πξνζσπνπνηεκέλνο, κέζσ κηαο ξήζεο ηνπ
Μελέιανπ, δείρλεη ηελ ηζρχ ζηελ αλζξψπηλε δσή ζε αληηδηαζηνιή/ αληίζεζε πάιη κε
ηνλ πφιεκν άξα θαη ζάλαην «…πάκηςκ ιὲκ ηυνμξ ἐζηὶ ηαὶ ὕπκμο ηαὶ θζθυηδημξ
ιμθπῆξ ηε βθοηενῆξ ηαὶ ἀιφιμκμξ ὀνπδειμῖμ, ηῶκ πέν ηζξ ηαὶ ιᾶθθμκ ἐέθδεηαζ ἐλ ἔνμκ
εἷκαζ ἢ πμθέιμο· Τνῶεξ δὲ ιάπδξ ἀηυνδημζ ἔαζζκ...» (Όκεξνο). «…Όθα ζημ ηέθμξ ηα
ιπμοπηίγμοιε, ημκ φπκμ, ηδκ αβηάθδ, ηαζ ημ πμνυ ιαεέξ ημκ υιμνθμ, ηαζ ημ βθοηυ
ηναβμφδζ᾿ ηζ υιςξ αοηά είκαζ πμο μ ηαεέκαξ ιαξ κα ηα πανεί βονεφεζ, ηζ υπζ ημκ
πυθειμ᾿ ακεπυνηαβμζ βζα ιάπεξ ιυκμ μζ Τνχεξ!...». ην ζεκείν απηφ, παξαηίζεηαη ε

πνηεηηθή ξήζε ελφο εζληθνχ ήξσα, ηνπ Αζαλάζηνπ Γηάθνπ, πνπ αλαδεηθλχεη απηφ ην
αληηζεηηθφ ζχζηεκα Εσή ≠ Θάλαηνο:
"Γζα δεξ ηαζνυ πμο δζάθελε μ πάνμξ κα ιε πάνεζ, ηχνα πμο ακείγμοκ ηα ηθαδζά
ηαζ αβάγεζ δ βδξ πμνηάνζ". (Σξηθνχπεο, 1994).

6.3. Χνξόο – Παίλεκα
ηε ξαςσδία Π/ ζη. 616- 619, ν Αίαληαο πξνζδίδεη ζηνλ Μεξηφλε ηνλ
επηζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ «ρνξεπηαξάο», παηλεχνληάο ηνλ ελ ψξα κάρεο:
«…Αἰκείαξ δ᾽ ἄνα εοιὸκ ἐπχζαημ θχκδζέκ ηε· Μδνζυκδ ηάπα ηέκ ζε ηαὶ
ὀνπδζηήκ πεν ἐυκηα ἔβπμξ ἐιὸκ ηαηέπαοζε δζαιπενέξ, εἴ ζ᾽ ἔααθυκ πεν…»
(Όκεξνο). «…Κζ μ Αζκείαξ υθμ εοιυ ηαζ ιάκδηα θςκή ιεβάθδ ζένκεζ: «
Φμνεοηανάξ ηζ ακ είζαζ, ζίβμονα, Μδνζυκδ, ημ ημκηάνζ κα ζ᾿ έανζζηε ιμκάπα, ζμο
'ημαε ηδ θυνα ιζα βζα πάκηα!…» (Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966, ζει. 179).
6.4. Χνξόο ≠ Παίλεκα
ηε ξαςσδία Ο/ζη. 506-509, παξνπζηάδεηαη ν ρνξφο, δηα ζηφκαηνο ηνπ Αίαληα κε έλα
ζρήκα αληίζεζεο, ππνηηκψληαο απηή ηε θνξά ηελ αμία ηνπ ρνξνχ ζπγθξηηηθά κε ηε
αμία ηνπ πνιέκνπ: «…ἦ μὐη ὀηνφκμκημξ ἀημφεηε θαὸκ ἅπακηα Ἕηημνμξ, ὃξ δὴ κῆαξ
ἐκζπνῆζαζ ιεκεαίκεζ; μὐ ιὰκ ἔξ βε πμνὸκ ηέθεη᾽ ἐθεέιεκ, ἀθθὰ ιάπεζεαζ. ἡιῖκ δ᾽ μὔ ηζξ
ημῦδε κυμξ ηαὶ ιῆηζξ ἀιείκςκ…» (Όκεξνο). «…Γεκ ημκ αημφηε εζείξ ημκ Έπημνα πχξ
ηνάγεζ ηαζ βηανδζχκεζ ημ αζηένζ ημο υθμ, απά ζηδ θφζζα ημο κα ηάρεζ ηα ηανάαζα; Γεκ
ημοξ ηαθκά πμνυ κα ζηήζμοκε, ημοξ θέεζ κα πμθειήζμοκ. Άθθμ δεκ έπμοιε ηαθφηενμ ηζ
ειείξ πανά ιαγί ημοξ…» (Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966, ζει. 242).
Αληίζηνηρα ζηε ξαςσδία Χ/ζη.263-270, ν Πξίακνο, ρξεζηκνπνηεί ηνλ επηζεηηθφ
πξνζδηνξηζκφ «ρνξεπηαξάδεο» ππνηηκεηηθά, γηα ηνπο γηνπο πνπ ηνπ έκεηλαλ ζε ζρέζε
κε ηνπο γηνπο - πνιεκηζηέο πνπ έραζε, κε απνθνξχθσκα απηψλ, ηνλ Έθηνξα. «…ηνὺο
κὲλ ἀπψιεζ᾽ Ἄξεο, ηὰ δ᾽ ἐιέγρεα πάληα ιέιεηπηαη ςεῦζηαί η᾽ ὀξρεζηαί ηε
ρνξνηηππίῃζηλ ἄξηζηνη ἀξλῶλ ἠδ᾽ ἐξίθσλ ἐπηδήκηνη ἁξπαθηῆξεο. νὐθ ἂλ δή κνη
ἄκαμαλ ἐθνπιίζζαηηε ηάρηζηα, ηαῦηά ηε πάλη᾽ ἐπηζεῖηε, ἵλα πξήζζσκελ ὁδνῖν;…»
(Όκεξνο). «…Σνχηνη ραιάζηεθαλ ζηνλ πφιεκν, θη έκεηλαλ νη ρακέλνη, ρνξεπηαξάδεο,
ςεχηεο φινη ηνπο, ζηνπο ρνξνπήδνπο πξψηνη, άμηνη κνλάρα η᾿ αξλνθάηζηθα ησλ
άιισλ Σξσψλ λ᾿ αξπάδνπλ. Ση ζηέθεζηε έηζη θαη δελ πηάλεηε ην θάξν λα εηνηκάζηε,

θη απάλσ ηνχηα λα θνξηψζεηε, λα κπνχκε πηα ζην δξφκν;..» (Καδαληδάθεο &
Καθξίδεο, 1966, ζει. 383).
6.5. Ο ρνξόο πξνζσπνπνηεκέλνο κε νληνινγηθή ππόζηαζε
ηε ξαςσδία /ζη. 483-487, ππάξρεη κηα πξνζσπνπνίεζε ηνπ ρνξνχ. Ο Όκεξνο
πεξηγξάθνληαο ηελ αζπίδα ηνπ Αρηιιέα, δίλεη ζην ρνξφ ζεκαίλνληα ξφιν, ηνλ
πξνζσπνπνηεί γξάθνληαο ηνλ κε θεθάιαην «Υ» (Υνξφ), θαη ηνλ ραξαθηεξίδεη σο
«Δθηαπάξζελν» θαη «Ακάμη»: «…ἐλ κὲλ γαῖαλ ἔηεπμ᾽, ἐλ δ᾽ νὐξαλφλ, ἐλ δὲ
ζάιαζζαλ, ἠέιηφλ η᾽ ἀθάκαληα ζειήλελ ηε πιήζνπζαλ ἐλ δὲ ηὰ ηείξεα πάληα, ηά η᾽
νὐξαλὸο ἐζηεθάλσηαη, Πιετάδαο ζ᾽ Ὑάδαο ηε ηφ ηε ζζέλνο Ὠξίσλνο Ἄξθηφλ ζ᾽, ἣλ
θαὶ Ἄκαμαλ ἐπίθιεζηλ θαιένπζηλ…» (Όκεξνο). «Βάγεζ ηδ βδξ, αάγεζ ηδ εάθαζζα,
αάγεζ ηα μονάκζα απάκς, αάγεζ ημκ ήθζμ ημκ αημφναζημ, η᾿ μθυβζμιμ θεββάνζ, ηζ υθα η᾿
αζηένζα, ςξ ζηεθακχκμοκε ημκ μονακυ ηνμβφνα' ημ Αθεηνμπυδζ, ηα Βνμπάζηενα, ηδκ
χνζα Πμφθζα αάγεζ ηαζ ημ Φμνυ ημκ Δθηαπάνεεκμ, πμο ηυκε θεκ ηζ Αιάλζ…»
(Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966, ζει. 299).
Ζ πξνζσπνπνίεζε, δίλεη ζην ρνξφ νληνινγηθή ππφζηαζε, είηε αλζξψπηλε είηε ζετθή,
αλαδεηθλχνληαο ηνλ ζεκαίλνληα θαη ηζρπξφ ηνπ ξφιν. Όζνλ αθνξά ηνλ επηζεηηθφ
πξνζδηνξηζκφ «Δθηαπάξζελνο», ζχκθσλα κε ηελ Σπξνβνιά (2006), ν αξηζκφο
“επηά”, είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλνο κε ην ρνξφ, αθνχ ε κπζηηθή αξηζκνζφθηα ησλ
ππζαγφξεησλ δηέπεη -ζε ζπκβνιηθφ επίπεδν- θαη ην ρνξφ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ
ρνξνχ σο “παξζέλνο”, «…ζφιθςκα ιε ημκ Ακαηυθζμ, δ επηάδα απμηαθείηαζ “αιήηςν”
ηαζ “πανεέκμξ”…» (Σπξνβνιά, 2006, ζει. 323). Γηαθαίλεηαη φηη κπζηηθηζηηθή
αξρέγνλε γλψζε απνηππψλεηαη θαη ζην πξσηαξρηθφ θείκελν ηεο Ηιηάδαο.
6.6. Ο Χνξόο σο κέζν δηαπαηδαγώγεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο
ηελ Ραςσδία Ε/ζη. 474), ππάξρεη έλαο επηξξεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ζην ξήκα
“ρνξεχσ”, “ημκ πυνερε ζηα πένζα” (Καδαληδάθεο & Καθξηδήο, 1966, ζει. 103). Πην
ζπγθεθξηκέλα, «…ὐηὰν ὅ β᾽ ὃκ θίθμκ οἱὸκ ἐπεὶ ηφζε πῆθέ ηε πενζὶκ…» (Όκεξνο),
«…Παίνκεζ ιεηά ημ βζμ, ημκ θίθδζε, ημκ πυνερε ζηα πένζα…» (Καδαληδάθεο &
Καθξηδήο, 1966, ζει. 103). Ζ θξάζε απηή παξνπζηάδεη κηα ζθελή πνπ έρεη
παξακείλεη κέζα ζηνπο αηψλεο ζηελ ειιεληθή θχζε. Ο Έθηνξαο παίξλεη αγθαιηά ηνλ
γην ηνπ θαη ηνλ ρνξεχεη ζηα ρέξηα, δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κέρξη θαη ζήκεξα
ηφζν ζηε δψζα ειιεληθή παξάδνζε, ηα ιεγφκελα μαθνπζηά “ηαρηαξίζκαηα”. Ο
Γήκαο (2004) ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη γηα ηελ παξαδνζηαθή θνηλσλία, «...ζηε

βξεθηθή θαη λεπηαθή ειηθία ην ξπζκηθφ θνχλεκα ηνπ παηδηνχ ζηελ θνχληα, πνπ
ζπλνδεχνληαλ απφ λαλνπξίζκαηα, ε ζπλήζεηα ησλ γνληψλ λα ρνξεχνπλ ηα κσξά ζηα
γφλαηα ή ζηα ρέξηα, κε ξπζκηθά «ηαρηαξίζκαηα», απνηεινχζαλ γηα απηφ ηα πξψηα
βήκαηα ηεο κνπζηθνρνξεπηηθήο παξάδνζεο ηνπ ηφπνπ ηνπ...» (ζει. 93). Ο ρνξφο
απνηειεί θαη απνηέιεζε έλα απφ ηα θπξίαξρα κέζα γηα ηελ έληαμή ελφο παηδηνχ ζηελ
θνηλσλία.
6.7. Η δύλακε ηεο θαηάξαο
ηελ Ραςσδία Η/ζη. 455, πθίζηαηαη ην ζρήκα ιφγνπ ηεο κεηαθνξάο. Καηά ηνπο
Καδαληδάθε & Καθξηδή (1966), «…ηζ απάκς ιμο ηαηάνεξ ζχνζαζε αανζέξ, ηζ
ακαηαθζυηακ ηζξ άβνζεξ Δνζκφεξ, ζηα βυκαηα κα ιδ πμνέρεζ αββυκζ, πμο κα 'πεζ βεκκδεεί
απ᾿ ημ ζπένια ιμο᾿ …» (ζει. 142). «…πμθθὰ ηαηδνᾶημ, ζηοβενὰξ δ᾽ ἐπεηέηθεη᾽
νζκῦξ, ιή πμηε βμφκαζζκ μἷζζκ ἐθέζζεζεαζ θίθμκ οἱὸκ ἐλ ἐιέεεκ βεβαῶηα…»
(Όκεξνο). Ζ ίδηα ζρεδφλ έθθξαζε κε ηελ παξαπάλσ, δειαδή «ημκ πυνερε ζηα πένζα»
(Καδαληδάθεο & Καθξίδεο, 1966, ζει. 103), παξνπζηάδεηαη αληηζεηηθά κέζσ ηεο
ππεξθπζηθήο δχλακεο ηεο θαηάξαο «κα ιδ πμνέρεζ αββυκζ» (Καδαληδάθεο &
Καθξίδεο, 1966, ζει. 142). Ο παηέξαο ηνπ Φνίληθα ηνλ θαηαξηέηαη αλαδεηθλχνληαο
ηελ ηζρχ πνπ πεξίθιεηε ε θαηάξα σο έλλνηα ζηελ ηφηε νκεξηθή θνηλσλία. Δπίζεο,
αλαδχεη ηελ άξξεθηε ζρέζε ηεο αλαηξνθήο ηνπ παηδηνχ κε ηα ηξία ζηνηρεία ηνπ
πξσηνγελνχο ηξηθπνχο δξσκέλνπ αιιά θαη ηνλ ζεκαίλνληα ξφιν ηνπ ρνξνχ σο
άγξαθε θαη απηνλφεηε θνηλσληθή δηαδηθαζία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, παξνπζηάδεη
ελδηαθέξνλ θαη ε παξαπάλσ έθθξαζε ζηνλ θαζεκεξηλφ πξνθνξηθφ ιφγν. Έθθξαζε,
πνπ έρεη ηαμηδέςεη ζηνλ ειιεληθφ θφζκν ψζηε λα κπνξεί αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο λα
ηελ αθνχζεη θάπνηνο απφ ηνπο παιηνχο ζε έλα ρσξηφ -θαη φρη κφλν- σο θαηάξα ή θαη
σο φξθν.
Σπδήηεζε -Σπκπεξάζκαηα
Γηαπηζηψλεηαη φηη ην έπνο ηεο Ηθζάδαξ ζθχδεη απφ αλαθνξέο θαη ζηα ηξία ζπζηαηηθά
ηνπ πξσηνγελνχο ηξηθπνχο δξσκέλνπ (ρνξφο, κνπζηθή, πνίεζε). πγθεθξηκέλα,
ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη, φπσο ν έξσηαο κέζσ ηεο νπηαζίαο ηνπ ρνξνχ, ε ζέζε ηνπ
ρνξνχ θαη ηνπ ηξαγνπδηνχ ζην «πξν-νκεξηθφ» γιέληη θαζψο θαη ζηε γακήιηα ηειεηή,
ε ζέζε ηνπ ρνξνχ θαη ηνπ ηξαγνπδηνχ ζηνλ εηήζην εζηκηθφ θχθιν φπσο π.ρ. ηελ επνρή
ηνπ ηξχγνπ, ν ρνξφο σο κέζν άγξαθεο δηαπαηδαγψγεζεο ζηελ πξν-νκεξηθή θνηλσλία
θαζψο θαη ν ρνξφο σο παίλεκα ή θαηάξα, πξνζνκνηάδεη κε εηθφλεο ηεο ειιεληθήο
παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο. Μηαο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο φπσο απηή απνηππψζεθε

κέρξη ηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα, φηαλ αθφκα ην ειιεληθφ ιατθφ ζηνηρείν
απνηεινχζε ην θχηηαξν ηεο ζχλζεζεο ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ θαη ησλ πιεζπζκηαθψλ
νκάδσλ ηεο πξηλ ηε δεκηνπξγία ησλ κεγαινππφιεσλ θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο ηνπ
αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
Με βάζε ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε, δελ επηρεηξείηαη ζε θακηά πεξίπησζε ε πιήξεο
ζχλδεζε κε ην καθξηλφ παξειζφλ, θάηη ηέηνην ζα απνηεινχζε άθξηηε πξνγνλνπιεμία.
Χζηφζν, απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαηαδεηθλχεηαη φηη ηέηνηεο θνηλσληθέο δνκέο (θπιέο
γηα εθείλε ηελ επνρή, ρσξηά ζηελ πξφζθαηε ειιεληθή παξαδνζηαθή θνηλσλία)
δεκηνχξγεζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ειιεληθνχ
ιατθνχ πνιηηηζκνχ, κηαο θαη ε βάζε πξναγσγήο ηνπ ήηαλ ε χπαηζξνο θαη νη
θνηλσληθφ-νηθνλνκηθέο δνκέο πνπ ηε ραξαθηήξηδαλ. Καη έλα θξηηηθφ κάηη κπνξεί λα
παξαηεξήζεη φηη άπεηξα ζηνηρεία ηνπ πξσηνγελνχο ηξηθπνχο δξψκελνπ, φπσο
αλαθέξνληαη ζηελ Ηθζάδα, παξέκεηλαλ κέζα ηνπο αηψλεο φρη αλαιινίσηα, αιιά
κεηαζρεκαηηζκέλα ή «πξνζαξκνζκέλα» ζηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε επνρήο.
Έηζη, παξά ηηο ηνκέο ή ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηνπ πξσηνγελνχο ηξηθπνχο δξσκέλνπ
ζηελ πνξεία ησλ ρηιηεηεξίδσλ θαίλεηαη φηη εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη δηαρξνληθά κηα
ππφγεηα ζχλδεζε ησλ νκεξηθψλ ρξφλσλ κε ηε ζχγρξνλε ειιεληθή θνηλσλία ζην
επίπεδν ηεο κνπζηθφ-ρνξεπηηθήο θαη πνηεηηθήο παξάδνζεο, ή ζην επίπεδν ηεο
εζηκηθήο παξάδνζεο, εθφζνλ πνιιέο απφ ηηο κνπζηθφ-ρνξεπηηθέο θαη πνηεηηθέο
αλαθνξέο ή ηα γακήιηα έζηκα πνπ εμηζηνξνχληαη ζηελ Ηθζάδα εμαθνινπζνχλ λα
βηψλνληαη κέρξη ζήκεξα απφ ηνπο ληφπηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ζην πιαίζην κηαο
εμαθνινπζνχζαο πξνθνξηθήο «δψζαο παξάδνζεο».
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