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16.00 ΥΡΟΔΟΧΘ & ΡΟΣΦΩΝΘΣΕΙΣ  
16.30 ΕΙ. ΚΟΣΜΑ, ΤΕΤΑΔΙΑ ΕΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΟΧΘΣΘΣ ΘΕΑΤΟΥ «ΔΟΑ 
ΣΤΑΤΟΥ» 2013 – 2018  
16.45 Λ. ΣΑΝΤΑΛΑ, Ο ΙΕΟΣ ΧΟΟΣ ΣΤΘΝ ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΝΔΙΑ 
 17.10 Χ. ΤΣΟΚΑΝΘ,  ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΘΣ ΕΚΣΤΑΣΘΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΟΥΣ ΧΟΟΥΣ 
17.35 Κ. ΓΟΓΓΑΚΘ, Θ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΧΟΟΥ ΣΤΘΝ ΑΧΑΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΤΑΓΩΔΙΑ  
18.00 ΧΟΕΥΤΙΚΟ ΔΩΜΕΝΟ: ΟΜΑΔΑ ΑΧΑΙΑΣ ΟΧΘΣΘΣ 
18.20 Χ. ΝΤΑΜΡΑΚΑΚΘΣ, Ο ΧΟΟΣ ΤΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΤΑΓΩΔΙΑΣ: Θ 
ΚΙΝΘΜΑΤΟΓΑΦΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΤΙΓΟΝΘ ΤΟΥ Γ. ΤΗΑΒΕΛΛΑ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΑ, 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΑΔΕΣ ΤΟΥ Μ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΘ  
18.40 Μ. ΚΘΤΣΙΩΤΟΥ, ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΙΕΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΡΑΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ 
ΧΟΟΥΣ: ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΣΘΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΧΟΕΥΤΘ  
19.00 Α. ΧΕΙΛΑΘ, ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΑΚΩΝΙΚΟ ΧΟΟ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ 
ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ  
19.20 Σ. ΔΘΜΟΡΟΥΛΟΥ, ΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ ΡΙΤΣΑ (6οσ π.Χ. αι.) ΩΣ ΑΦΟΦΜΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΝΑΒΙΩΣΘ 
ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΘΣ ΜΟΥΣΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΟΟΥ ΣΤΟΝ ΑΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ 
19.40   Δ. ΜΡΑΜΡΟΥΝΘ, Ο ΧΟΟΣ ΤΩΝ ΡΕΡΛΟΦΟΩΝ  
20.00 ΧΟΕΥΤΙΚΟ ΔΩΜΕΝΟ: ΣΑΝΤΑ ΒΟΥΛΓΑΘ 
20.20 Σ. ΜΡΕΚΑΚΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΘΣ ΑΧΑΙΑΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΜΕΣΑ ΑΡΟ ΤΟΝ 
ΑΧΑΙΟ ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΧΟΟ 
20.40 Φ. ΤΙΓΑΗΘ, ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ ΓΙΑ ΤΘ ΣΥΓΧΟΝΘ ΕΥΣΤΘ ΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑ: ΜΙΑ 
ΔΙΑΔΑΣΤΙΚΘ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΔΑΜΑΤΟΘΕΑΡΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ ΤΩΝ ΑΧΑΙΩΝ ΜΥΘΩΝ 
21.00 Ρ. ΝΤΕ ΦΙΝΑ, ΤΟ ΔΙΑΧΟΝΙΚΟ ΟΑΜΑ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ (ςτα αγγλικά) 
21.20  Φ. ΚΟΥΜΟΝΤ,  ΔΘΜΘΤΑ, ΤΟ ΞΥΡΝΘΜΑ ΤΘΣ ΓΘΣ  & Ο ΧΟΟΣ ΤΘΣ ΑΝΘΩΡΙΝΘΣ 
ΟΥΣΙΑΣ (ΟΜΙΛΙΑ & ΔΩΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΙ ΕΛΛΘΝΙΚΑ) 
 

ΠΕΡΙΛΘΨΕΙ  

Κωνςταντίνα Γογγάκθ, «Θ λειτουργία του χοροφ ςτθν αρχαία τραγωδία. Άλλοτε και 

ςιμερα» 

Οι κρθςκευτικζσ ρίηεσ του αρχαίου δράματοσ είναι αναμφιςβιτθτεσ, και υπεφκυνεσ για 

πολλά από τα ςυμβατικά ςτοιχεία που κακόριςαν τθ δομι, το φφοσ και τθν εμφάνιςι του, 

με πρϊτο και βαςικότερο τον χορό. Θ αποςτολι του χοροφ ςτθν τραγωδία είναι ακόμθ 

ηιτθμα ςυηθτιςιμο και αμφιςβθτοφμενο. Οι περιςςότεροι, πάντωσ, υποςτθρίηουν ότι ο 

τραγικόσ χορόσ - είναι διαφορετικά τα πράγματα για τον χορό τθσ κωμωδίασ - ζχει μια διττι 



αποςτολι: είναι και υποκριτισ -αφθγθτισ και κεατισ - κριτικόσ. Στζκεται, επομζνωσ, μεταξφ 

του κεατι και του πρωταγωνιςτι, παίρνει κζςθ, εκφράηει ςυναιςκιματα, κρινο, παράπονο, 

και άλλοτε ταυτίηεται με τον ζναν και άλλοτε με τον άλλον. Ο χορόσ ςυχνά εκπροςωπεί τθν 

κοινι γνϊμθ ι ζνα μζροσ του λαοφ ι μια ομάδα ανκρϊπων, ςυμμετζχει επιδοκιμαςτικά ι 

αποδοκιμαςτικά ςτθ δραματικι διαδικαςία και ςτο πάκοσ των προςϊπων, ενϊ υπάρχουν 

περιπτϊςεισ όπου μια τραγικι μορφι ςτθ ςκθνι ερμθνεφεται αποκλειςτικά από τον χορό, 

όπωσ λ.χ. θ Καςςάνδρα ςτον Αγαμζμονα του Αιςχφλου.  

Ο τραγικόσ χορόσ εκφράηεται με τρία μζςα, τον ςτίχο, το τραγοφδι και τον λατρευτικό χορό. 

Ωςτόςο, δφο από αυτά, θ μουςικι που ςυνόδευε τα χορικά και ο κρθςκευτικόσ χορόσ, ζχουν 

ςχεδόν χακεί, και θ απϊλειά τουσ προξενεί μεγάλα προβλιματα ςτισ ςφγχρονεσ 

παραςτάςεισ των αρχαίων δραμάτων. Είναι βζβαιο, όμωσ, ότι ο χορόσ - είτε ςαν ςφνολο, 

είτε χωριςμζνοσ ςε θμιχόρια - τραγουδοφςε «εν χορϊ», άδοντασ δθλαδι όλα τα μζλθ μαηί 

τα χορικά του. Το ομαδικό τραγοφδι ςυνιςτά κάτι φυςικό και εντυπωςιακό όταν είναι ςωςτό 

και πεικαρχθμζνο. Αντικζτωσ, θ ομαδικι «απαγγελία» ςτθν οποία αςκοφν οι ςφγχρονοι 

ςκθνοκζτεσ τον χορό είναι κάτι αφφςικο, που καταςτρζφει το λυριςμό των ςτίχων και 

εμποδίηει τουσ ακροατζσ να κατανοιςουν τα υψθλά τουσ νοιματα, κακϊσ δεν γίνονται 

αντιλθπτά τα λόγια. Εξάλλου, το μοίραςμα του χορικοφ ςε μζρθ και θ επιμζρουσ απαγγελία, 

κυςιάηει τθ μεγαλοπρζπεια μιασ κοινισ μουςικισ απαγγελίασ, ενϊ θ προςκικθ ςφγχρονθσ 

μουςικισ αλλοιϊνει τθν ατμόςφαιρα του αρχαίου μφκου. Το αρχαίο χορικό άςμα, με τθ 

βακιά ςυναιςκθματικι του επίδραςθ ςτα βαςικά ςθμεία τθσ πλοκισ του μφκου όπου 

ειςάγεται, δεν μπορεί ςιμερα να αντικαταςτακεί με εφκολεσ, δικεν καινοτόμεσ ι 

ανεδαφικζσ εναλλακτικζσ λφςεισ.   

Υπάρχουν και άλλα προβλιματα ςτθν ςφγχρονθ παράςταςθ του αρχαίου δράματοσ. Είναι 

ςαφζσ, λόγου χάριν, ότι και κινθςιολογικά πρζπει να υπάρχει μια προςαρμογι των 

χορευτϊν, ϊςτε να είναι θ κίνθςι τουσ ανάλογθ με το φφλλο, τθν θλικία και τθν ιδιότθτα 

του χοροφ. Οι ζντονοι λατρευτικοί χοροί που ηωντάνευαν τθν αρχαία τραγωδία, ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ κα ζκαναν ςιμερα παράδοξθ εντφπωςθ για ζναν χορό ςεβαςτϊν γερόντων, 

όπωσ π.χ. αυτοί τθσ Αντιγόνησ ι του Οιδίποδοσ Τυράννου, ενϊ κα ταίριαηαν ς’ ζναν χορό 

που αποτελείται από νζουσ άνδρεσ, όπωσ π.χ. ο χορόσ των Σαλαμινίων ναυτϊν ςτον Αίαντα 

του Σοφοκλι. Αναμφιςβιτθτα όμωσ ζνα ςθμαντικό μζροσ από τθ ςυναιςκθματικι δφναμθ 

τθσ αρχαίασ τραγωδίασ πιγαηε από τουσ λατρευτικοφσ χοροφσ.  

Ο χορόσ αποτελοφςε το ςπουδαιότερο και το επιςθμότερο μζςον με το οποίο εκφραηόταν 

ςτισ αρχαίεσ τραγωδίεσ θ λατρεία και ο ςεβαςμόσ προσ τουσ κεοφσ. Θ ζλλειψθ κάκε 

λατρευτικοφ χοροφ και θ αντικατάςταςι του με κινιςεισ χωρίσ κάποιο κρθςκευτικό 

περιεχόμενο, και ςυχνά χωρίσ καλλιτεχνικι αξία, αφαιρεί απ’ τθν αρχαία ελλθνικι τραγωδία 

το τρίτο και ςυναιςκθματικά εντονότερο πεδίο επάνω ςτο οποίο κινείται, τον λατρευτικό 

χορό. Κι αυτό το τρίτο και κορυφαίο ςτάδιο χάνεται ολότελα ςτισ ςφγχρονεσ αναβιϊςεισ του 

αρχαίου δράματοσ. Είναι φυςικό θ πραγματικι κρθςκευτικι ζξαρςθ να μθν επιτυγχάνεται 

ςτισ ςφγχρονεσ παραςτάςεισ και αυτό να τισ μειϊνει αιςκθτικά, αλλά και θκικά, 

προξενϊντασ πλιγμα ςτο ικοσ τουσ. 

Χρειάηεται, επομζνωσ, ςεβαςμόσ ςτθν προςζγγιςθ του αρχαίου δράματοσ ςιμερα, και 

ουςιαςτικι κεατρικι παιδεία, ϊςτε οι νεϊτερεσ ςκθνοκεςίεσ να μθ παραμερίηουν τον 

παραδοςιακό, μεγαλοπρεπι ρυκμό τθσ αρχαίασ τραγωδίασ, βάηοντασ ςτθ κζςθ του ανοφςια 

ςτοιχεία του ςφγχρονου ρεαλιςτικοφ κεάτρου. 



 

Fabienne Courmont, «Demeter, The awakening of the Earth» & «The Dance of Being©»  

«Demeter, The awakening of the Earth» is a presentation on 3 moments: 

1 - Dance Performance: «Demeter Melaina» solo Performance: Fabienne Courmont, 

Narration: Anna Lazou (μετάφραςθ κειμζνου τθσ Ευχ. Μαραγκοφ) 

2 - Extract of the spectacle: «Demeter, The awakening of the Earth» choreography by 

Fabienne Courmont  

3 - Demonstration of «Dance of Being©» by Fabienne Courmont and her students from 

France. 

This show, inspired by the ancient Greek theatre and the NÔ theatre, in the tradition of 

Isadora Duncan, traces in a timeless quest, the myth of Demeter, his daughter Persephone 

and the mysteries of life associated with the cycles of nature. It is a Dora Stratou project on 

«Ancient Greek dance revival» inspired by the relationship between Nô and Butô tradition 

and the Ancient Greek Theatre. The «Dance of Being©» is the culmination of 30 years of 

Fabienne’s research. It takes its inspiration from Nature, Isadora Duncan dance and 

philosophy and different traditions unifying body, soul and spirit: Tai chi, Butô, No theatre, 

Shinto, Shamanic dance, Indian sacred dance, Dervish dance and the ancient Greek tradition. 

Beyond a Dance therapy for everybody, this method is a universal language, the essence of 

dance, eternal, timeless, sacred.  It embodies the revival of the sacred tradition of dance in a 

free form that Isadora Duncan called: «The Dance of the Future». 

ωτθρία Δθμοποφλου, «Οι πίνακεσ Πιτσά (6οσ π.Χ αιώνασ)  ωσ αφορμι για τθν αναβίωςθ 

των ιδεών τθσ μουςικισ και του χοροφ ςτον αρχαίο κόςμο» 

Στο Αρχαιολογικό Μουςείο Ακινασ βρίςκονται  δφο καυμάςιοι ζγχρωμοι ξφλινοι πίνακεσ 

τθσ αρχαϊκισ εποχισ (540-530 π.Χ.), οι πίνακεσ Πιτςά, ςτουσ οποίουσ υπάρχουν αναφορζσ 

για μουςικι και χορό. Τα παραπάνω ςθμαντικά ευριματα ανζτρεψαν δεδομζνα τθσ 

ιςτορίασ τθσ τζχνθσ, επειδι  μζχρι τότε πίςτευαν ωσ αρχαιότερα αντίςτοιχα ζργα, τα 

Φαγιοφμ τθσ Αιγφπτου, τα οποία τελικά χρονολογοφνται ςχεδόν οκτϊ αιϊνεσ 

μεταγενζςτερα.  

Στθν εργαςία αυτι  αρχικά κα αναλφςουμε τουσ πίνακεσ και κα αναφερκοφμε ςτο 

ιςτορικοκοινωνικό πλαίςιο τθσ εποχισ. Στθ ςυνζχεια με αφορμι τον πρϊτο πίνακα κα 

παρουςιάςουμε το ρόλο τθσ μουςικισ ςτθν πολιτιςμικι δομι τθσ αρχαιοελλθνικισ 

κοινωνίασ, ωσ μζςον εκπαίδευςθσ φιλοςοφικισ κεϊρθςθσ και ςφνκετθσ μορφισ  τζχνθσ, θ 

οποία ςυνδζεται με τον λόγο και τθν ςωματικι δράςθ (όρχθςθ). 

Κατόπιν κα εξετάςουμε τθν όρχθςθ ωσ αναπόςπαςτο μζροσ του τριφυοφσ δρϊμενου, ωσ 

υψθλότατθσ μορφισ ομαδικι λατρεία και ωσ τελετουργικι δραςτθριότθτα απαραίτθτθ για 

τθν λειτουργία τθσ κοινότθτασ.  

Τζλοσ, αφοφ επιςθμάνουμε τθ γόνιμθ ςφνκεςθ του Απολλϊνιου και του Διονυςιακοφ 

ςτοιχείου, θ οποία διαφαίνεται κατά τθν ανάλυςθ των πινάκων, κα επιχειριςουμε να 

ςυνδζςουμε τθ ςκθνι όρχθςθσ του δεφτερου πίνακα Πιτςά με τον τςακϊνικο παραδοςιακό 

μασ χορό. 

 

 

 



Pamela de Fina, «The Perennial Vision of the Classical Ideal» 

Pamela’s presentation based on her own book is revealing the parallels between the Art of 

the Dance of Maria Theresa Duncan and the Ancient Greek Culture in dance, music and 

poetry. 

 

Ειρινθ Κοςμά, «Σετράδια εργαςίασ τθσ ομάδασ μελζτθσ αρχαίασ όρχθςθσ του κεάτρου 

Δόρα τράτου: 2013 - 2018» 

Εδϊ και 27 χρόνια λειτουργεί ςτο Θζατρο Δόρα Στράτου μια ξεχωριςτι ομάδα, με πλοφςιο 

ερευνθτικό και καλλιτεχνικό ζργο, το οποίο τελευταία αναγνωρίηεται όλο και περιςςότερο 

ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό. Σε αυτιν ςυμμετζχουν μελετθτζσ από διαφορετικοφσ 

χϊρουσ, καλλιτζχνεσ, φοιτθτζσ, εραςιτζχνεσ και επαγγελματίεσ τθσ τζχνθσ του χοροφ και 

του κεάτρου. Τα τελευταία 5 χρόνια θ ομάδα επεξεργάςτθκε ζνα πλιρεσ πρόγραμμα 

διδαςκαλίασ του αρχαίου Ελλθνικοφ χοροφ – κεωρίασ και πράξθσ – αναδεικνφοντασ τισ 

εφαρμογζσ του τόςο ςτθ ςκθνι, όςο και γενικότερα ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία όλων 

των βακμίδων και ςτθν δια βίου μάκθςθ, όπωσ και ςτθ χοροκεραπεία. Τα τετράδια 

εργαςίασ που κα παρουςιαςκοφν για πρϊτθ φορά ςτθν θμερίδα, περιλαμβάνουν, άρκρα, 

δοκίμια και κεατρικά ζργα μελϊν και φίλων τθσ ομάδασ που καταγράφουν τθν εμπειρία τθσ 

πρόςφατθσ – ϊριμθσ φάςθσ – τθσ ζρευνασ που διεξιγαγε θ ομάδα μελζτθσ υπό τθν 

εποπτεία τθσ Άννασ Λάηου. Θα εκδοκοφν ςτο άμεςο μζλλον ςε ενιαίο τόμο – λεφκωμα, 

ϊςτε να παραδοκοφν ςτθν χριςθ του κάκε ενδιαφερόμενου που επικυμεί να αςχολθκεί με 

το αντικείμενο του αρχαίου Ελλθνικοφ χοροφ. 

Μαριγοφλα Κρθτςιώτου, «Οι ςυμβολιςμοί του ιεροφ κζντρου ςτουσ παραδοςιακοφσ 

χοροφσ: ζννοιεσ και ςθμαςία του πρώτου και του τελευταίου χορευτι» 

Θ εργαςία ανιχνεφει χαρακτθριςτικά του ιεροφ κζντρου και του κφκλου ςτουσ κυκλικοφσ 

χοροφσ των γλεντιϊν τθσ κοινότθτασ. Θ κεωρθτικι προςζγγιςθ βαςίηεται ςε λαογραφικι 

μζκοδο αντλϊντασ από κείμενα που αναφζρονται ςτο ςϊμα, ςτθν κίνθςθ και ςτον 

ςυμβολιςμό. Για το ηθτοφμενο, αναλφονται αρχικά ςτθ βάςθ κάποιων δεδομζνων, 

χορευτικοί ρόλοι ωσ πράξεισ και κινιςεισ, με τισ οποίεσ επιτυγχάνεται θ επιδιωκόμενθ, ςτθ 

βράςθ του γλεντιοφ, ομαλι ανάπτυξθ τθσ κυκλικισ πορείασ του χοροφ. Σε δεφτερο επίπεδο, 

θ εργαςία βαςίηεται ςτο τοπικό χορευτικό γλωςςάρι ωσ μζςον ανάλυςθσ και επιβεβαίωςθσ 

των ςωματικϊν πρακτικϊν που υποδεικνφονται για τον εφτακτο και αιςκθτικό κφκλο, 

αναλφοντασ τουσ ρόλουσ του πρϊτου και τελευταίου χορευτι, των δφο πόλων του κφκλου. 

Οι λζξεισ και οι εκφράςεισ που τουσ προςδιορίηουν, καταδεικνφουν με ποιεσ κινθτικζσ 

διαςτάςεισ κακζνασ ςυμβάλλει ςτθν /ι αναλαμβάνει τθν εφρυκμθ λειτουργία του χοροφ. 

Ωσ λεκτικοί όμωσ ςυμβολιςμοί  ανακαλοφν για τον κακζνα κι άλλεσ ιδιότθτεσ: εκείνεσ που 

πρωταρχικά αναλογοφν ςτο αντικείμενο ι τθν κατάςταςθ που αυτζσ ςυμβολίηουν (π.χ. τισ 

ιδιότθτεσ του παπουτςιοφ) και που δεν κα μποροφςαν να αποδοκοφν διαφορετικά. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο αναςφρουν βακφτερεσ ςθμαςίεσ, ερχόμενεσ από ζνα απϊτερο βάκοσ του 

χρόνου. Ο ςυςχετιςμόσ αυτϊν των ςθμαςιϊν με εξωχορευτικά κυκλικισ αρχιτεκτονικισ 

περιβάλλοντα και κυκλικισ δραςτθριότθτασ, που για τουσ παραδοςιακοφσ ανκρϊπουσ, 

αναπαριςτοφν το χορό, ςυμβάλλει ςτθν ολοκλιρωςθ των επιδιϊξεων τθσ εργαςίασ.  Θ μθ 

εξαντλθτικι γεωγραφικά ζρευνα εγείρει ερωτιματα για τθν κακολικότθτα των 

ςυμπεραςμάτων. Τθν απάντθςθ δίνει θ αιωνιότθτα και παγκοςμιότθτα των χορευτικϊν 

ςχθμάτων, των οποίων θ οργάνωςθ και λειτουργία δεν κα μποροφςε να αποτελεί 



πολιτιςμικι ιδιαιτερότθτα, αλλά μια ευρφτερθ παγιωμζνθ διαδικαςία και πείρα. Εξάλλου θ 

εργαςία αποτελεί μια πρϊτθ προςζγγιςθ ςτο κζμα που μπορεί να δϊςει ερεκίςματα για 

τθν παραπζρα διερεφνθςθ και αξιολόγθςι του. Ακόμθ, και οι ςυςχετιςμοί τουσ ςτο πλαίςιο 

αυτισ τθσ εργαςίασ μποροφν να αποδϊςουν μια κακολικότθτα ςτουσ ρόλουσ και 

ςυμβολιςμοφσ του  τελευταίου χορευτι των κυκλικϊν χορευτικϊν ςχθμάτων. Κςωσ κα 

μποροφςε να λεχκεί ότι αντανακλοφν περιςςότερο μια μόνο γεωπολιτιςμικι περιοχι. 

Σίγουρα θ πιο εκτεταμζνθ ζρευνα και τα περιςςότερα δεδομζνα κα ενίςχυαν τα 

ςυμπεράςματα. Για τθν υποςτιριξθ του κζματοσ, ωςτόςο, προςφεφγουμε ςτο ότι κανζνασ 

πολιτιςμόσ δεν είναι αυτοφςιοσ, παρά ζνα ςφνολο πολιτιςμϊν. Ρόςο μάλλον που 

αναφερόμαςτε ςε προαιϊνια και οικουμενικά ςχιματα, ϊςτε θ οργάνωςι τουσ να μθν 

αποτελεί πολιτιςμικι ιδιαιτερότθτα, αλλά μια παγιωμζνθ διαδικαςία και πείρα. Πςο, 

δθλαδι, το ορατό εικονικό ςφμβολο του αλωνιοφ και του αλωνιςμοφ, άλλο τόςο οι μθ 

ορατζσ ςυνειρμικζσ εικόνεσ τοφ πϊσ λειτουργεί εκείνο το οποίο τον ςυμβολίηει, τον 

αναδεικνφουν ςτθν προχπόκεςθ τθσ κυκλικότθτασ, ςτο εν κινιςει κζντρο, το οποίο αυτόσ 

υποςταςιοποιεί πάνω ςτθ χορευτικι γραμμι. Αλλά οι ςυμβολιςμοί πρϊτου και τελευταίου 

είναι καταςκευζσ κοινωνικϊν αρχϊν, εμπειριϊν και παραςτάςεων ςε διαπλοκι με τα 

εςωτερικά αρχεία μνιμθσ και φανταςίασ. Για τοφτο, ζχουν ζνα πανάρχαιο μυςτικό ιερό 

κεμζλιο. Ο Tomassin λζει ότι πολλζσ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ και τεχνικζσ του ςϊματοσ 

δεν «κανονίηονται μόνο από πραγματιςτικά κίνθτρα», αλλά από «κανόνεσ που ορίηονται 

από το βάκοσ των μφκων.  

Άρα οι εικόνεσ κίνθςθσ του τελευταίου ςαν ουρά, ςαν πίςω, ςαν ςτφλοσ, ςαν κουντοφρα και 

τόςα άλλα, ςαν, που απαιτοφν οι πρακτικζσ ανάγκεσ του χοροφ, διαπερνϊνται κι από άλλεσ 

βακφτερεσ ςθμαςίεσ, με απροςδιόριςτο το χρονικό ςθμείο εκκίνθςθσ. Ζτςι, οι λεκτικοί 

ςυμβολιςμοί του, ανακαλϊντασ τισ ιδιότθτεσ εκείνου ςτο οποίο πρωταρχικά αντιςτοιχοφν, 

κακιςτοφν αντιλθπτζσ τισ πολλζσ και διαφορετικζσ μεςολαβιςεισ του ςτθν άρτια τζλεςθ του 

χοροφ. Πςο, δθλαδι, το ορατό εικονικό ςφμβολο του αλωνιοφ και του αλωνιςμοφ, άλλο 

τόςο οι μθ ορατζσ ςυνειρμικζσ εικόνεσ του πϊσ λειτουργεί εκείνο το οποίο τον ςυμβολίηει, 

τον αναδεικνφουν ςτθν προχπόκεςθ τθσ κυκλικότθτασ, ςτο εν κινιςει κζντρο, το οποίο 

αυτόσ υποςταςιοποιεί πάνω ςτθ χορευτικι γραμμι. Αλλά οι ςυμβολιςμοί πρϊτου και 

τελευταίου είναι καταςκευζσ κοινωνικϊν αρχϊν και εμπειριϊν. Θ κίνθςθ, όπωσ θ γλϊςςα, 

εκφράηει μια εμβζλεια εννοιϊν, που ςτθν περίπτωςθ του πολιτιςμικοφ κινθτικοφ 

ςυςτιματοσ του χοροφ κτίηει πολλά επίπεδα ιςτορίασ και γνϊςθσ. Ειδικότερα,  «λειτουργεί 

με βάςθ ςυμβατικοφσ κανόνεσ και δθμιουργεί ζννοιεσ που μποροφν να ανατραποφν ι να 

ανακεωρθκοφν ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ»  (Kaeppler, 1992, 24). 

 

Διμθτρα Μπαρμποφνθ, «Ο χορόσ των πεπλοφόρων» 

Στθν αρχαία ελλθνικι τζχνθ το γυναικείο κάλλοσ ςυχνά αποκαλφπτεται και αναδφεται μζςα 

από ενδφματα ι ωσ ςτοιχείο τθσ φφςθσ. Μφκοι αποκάλυψθσ, ανάδυςθσ ι πλιρουσ 

ανάπτυξθσ ενόσ όντοσ αποτζλεςαν τθ βάςθ ςυμβολιςμϊν ςτθν αρχαία ελλθνικι κρθςκεία, 

λογοτεχνία και ςκζψθ και αποτελοφν πθγι ζμπνευςθσ για τα ανάλογά τουσ εικονογραφικά 

και γλυπτικά μοτίβα. 

Ο πζπλοσ αποτελεί τθν τυπικι ενδυμαςία των γυναικείων μορφϊν ιδθ από τθν δαιδαλικι 

εποχι (7οσ αι. π.Χ.), εποχι τθσ δθμιουργίασ τθσ μνθμειακισ πλαςτικισ. Ρρόκειται για βαρφ, 



χονδρό ζνδυμα, πικανϊσ μάλλινο, το οποίο ςτερεϊνεται με περόνεσ (καρφίτςεσ) ςτουσ 

ϊμουσ και δζνεται ςυνικωσ με ηϊνθ ςτθ μζςθ. 

Στθν ανακοίνωςθ κα ανιχνευκεί θ παρουςία και χριςθ του πζπλου ςε οριςμζνουσ 

αρχαιοελλθνικοφσ χοροφσ ςε ςφγκριςθ με μεταγενζςτερουσ και παραδοςιακοφσ. 

 
ωτιρθσ Μπεκάκοσ, «Διδακτικζσ προςεγγίςεισ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ μζςα από τον 

αρχαίο ελλθνικό χορό» 

Τί είναι θ διδακτικι τεχνικι; μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ο αρχαίοσ ελλθνικόσ χορόσ ωσ 

πολιτιςμικό ςτοιχείο, το οποίο ενιςχφει τθν γνϊςθ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ; Ροιεσ είναι οι 

τεχνικζσ εκείνεσ που βοθκοφν ςτθν παγίωςθ τθσ γνϊςθσ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ και του 

αρχαίου ελλθνικοφ χοροφ; μποροφν αυτζσ οι τεχνικζσ να χρθςιμοποιθκοφν ςε ςχολικό και 

πανεπιςτθμιακό περιβάλλον; 

Αυτά είναι τα ερευνθτικά ερωτιματα, τα οποία αναφζρονται ςτθν ςχζςθ του Αρχαίασ 

Ελλθνικισ με τον αρχαίο ελλθνικό χορό, ο οποίοσ αποτελεί ςθμαντικό αλλά λθςμονθμζνο 

μζροσ του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ. Σε αυτιν τθν εργαςία κα γίνει αναφορά ςτισ ςφγχρονεσ 

διδακτικζσ τεχνικζσ και ςτισ φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ, οι οποίεσ μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν διδαςκαλία τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ με τθν βοικεια του αρχαίου 

ελλθνικοφ χοροφ ι για τθν διδαςκαλία του αρχαίου ελλθνικοφ χοροφ με τθν βοικεια τθσ 

κειμενοκεντρικισ προςζγγιςθσ. 

Μία από τισ τεχνικζσ, θ οποία χρθςιμοποιείται ςιμερα ςτθν διδαςκαλία τθσ Κοινισ Ιταλικισ 

(ιταλ. Italiano Comune, βλ. Balboni, 2017) περιλαμβάνει και αναφορζσ ςτθν διδαςκαλία τθσ 

κίνθςθσ και τθσ ζννοιασ του κφκλου. Αυτά είναι βαςικά ςτοιχεία τθσ ταραντζλα, τα οποία θ 

τεχνικι «Cloze in Movimento» (ελλ. αντιςτοίχιςθ λζξεων γραμμζνεσ ςε κάρτεσ για τθν 

δθμιουργία ενόσ κειμζνου εν κινιςει) αξιοποιεί, με ςκοπό τθν διδαςκαλία τθσ ιταλικισ 

γλϊςςασ μζςα από τραγοφδια και ποιθτικά κείμενα.  

Σκοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να αναδείξει τθν βιωματικι προςζγγιςθ τθσ γλϊςςασ και τθν 

αναφορά των ςφγχρονων τεχνικϊν διδαςκαλίασ, οι οποίεσ κα βοθκιςουν το διδάςκοντα 

αλλά και τον διδαςκόμενο να προςεγγίςει με ευχάριςτο τρόπο τθν διδαςκαλία τθσ Αρχαίασ 

Ελλθνικισ και του αρχαίου ελλθνικοφ χοροφ.  

Στο πλαίςιο αυτό κα αναφερκϊ και ςτο περίφθμο ςτάςιμο «Ἔρωσ Ἀ νίκατε Μάχαν» από 

τθν Αντιγόνη του Σοφοκλι, το οποίο διδάςκει και χορογραφεί θ Ομάδα Μελζτθσ Αρχαίασ 

Πρχθςθσ του Θεάτρου «Δόρα Στράτου». 

Χριςτοσ Νταμπακάκθσ, «Ο χορόσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ τραγωδίασ: θ κινθματογραφικι 

απεικόνιςθ ςτισ ταινίεσ  Αντιγόνη  του Γ. Σηαβζλλα και Ηλζκτρα, Ιφιγζνεια και Τρωάδες                                   

του Μ. Κακογιάννθ» 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ειςιγθςθσ είναι θ μελζτθ τθσ απεικόνιςθσ του ρόλου και τθσ 

λειτουργίασ του Χοροφ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ τραγωδίασ, όπωσ αποτυπϊκθκαν κατά τθν 

κινθματογραφικι μεταγραφι τουσ μζςω των ταινιϊν Αντιγόνη του Γ. Τηαβζλλα και Ηλζκτρα, 

Ιφιγζνεια και Τρωάδεσ του Μ. Κακογιάννθ. Ειδικότερα, οι ςυγκεκριμζνεσ ταινίεσ αποτελοφν 

πεδίο μελζτθσ, προκειμζνου να εξάγουμε ςυμπεράςματα ωσ προσ το αν θ τεράςτια 

ςθμαςία και λειτουργικότθτα του Χοροφ ςτθν πλοκι τθσ αρχαίασ ελλθνικισ τραγωδίασ 

αποτυπϊνεται και κατά τθν κινθματογραφικι μεταφορά των μφκων αυτϊν.  

Θ ςφγκριςθ των ταινιϊν αυτϊν με τισ αντίςτοιχεσ τραγωδίεσ υπό το πρίςμα του χοροφ κα 

φωτίςει με τον καλφτερο δυνατό τρόπο τθ διαφορετικι αντιμετϊπιςθ που επιφυλάςςει ςτο 



ρόλου του χοροφ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ τραγωδίασ ο ελλθνικόσ κινθματογράφοσ, ο οποίοσ 

με πρωτοπόρο το Γιϊργο Τηαβζλλα ιδθ από το 1961 αξιοποίθςε τθ ςυγγραφικι παραγωγι 

των αρχαίων Ελλινων τραγικϊν. 

Λιδα Shantala, «Ιερόσ χορόσ ςτθν αρχαία Ελλάδα και Ινδία: μια ςυγκριτικι προςζγγιςθ 

τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ορχθςτικισ τζχνθσ των Μουςών και του Ινδικοφ κλαςικοφ χοροφ, 

μζςα ςτο φιλοςοφικό πλαίςιο των δφο πολιτιςμών» 

Ο χορόσ και το κζατρο ζχουν δφο πατρίδεσ, τθν Ελλάδα και τθν Ινδία. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ 

και οι αρχαίοι Ινδοί απολάμβαναν και τιμοφςαν το χορό με παρόμοιουσ τρόπουσ. Και για 

τουσ δφο, ο χορόσ είχε πνευματικι ουςία, ιταν δϊρο των κεϊν και τρόποσ επικοινωνίασ με 

αυτοφσ. Και ςτουσ δφο πολιτιςμοφσ, ο χορόσ, θ μουςικι, το κζατρο και θ μιμθτικι, 

αποτελοφςαν  πτυχζσ τθσ ίδιασ τζχνθσ, τθσ ορχθςτικισ ςτθν Ελλάδα και του Natyam ςτθν 

Ινδία. Οι ςυγγενικζσ αυτζσ τζχνεσ περιείχαν ωσ εκφραςτικό μζςον ζναν κωδικοποιθμζνο 

δακτυλικό κϊδικα, τισ «χειρονομίεσ», τα «Hastas, ι mudras» για τθν απόδοςθ του 

ποιθτικοφ ςτίχου.  Αυτι θ κωδικοποιθμζνθ λεκτικι αλφάβθτοσ, μαηί με τθν τζχνθ τθσ 

ζκφραςθσ των ςυναιςκθμάτων λεγόταν  «εμμζλεια» και αντίςτοιχα  «abhinayia».  και  ςε 

ςυνδυαςμό με άλλεσ χορευτικζσ κινιςεισ αποτελοφςε αναπόςπαςτο μζροσ  του χοροφ.   

Για τουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ, όπωσ και για τουσ Ινδοφσ, θ τζχνθ του χοροφ και του κεάτρου 

κατείχε ςπουδαίεσ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ και επιτελοφςε «κάκαρςθ»,  «saucha», ςτον 

καλλιτζχνθ και ςτουσ κεατζσ. Θεωρείτο πνευματικό μονοπάτι αυτογνωςίασ και 

απελευκζρωςθσ.  

Αυτι θ ςυγκριτικι μελζτθ αποτζλεςε τθ βάςθ ζμπνευςθσ για πολλζσ από τισ παραγωγζσ του 

«Χοροκεάτρου Λιδα Shantala», αποςπάςματα από τισ οποίεσ κα προβλθκοφν ςτθ διάρκεια 

τθσ ομιλίασ για να φωτίςουν καλλιτεχνικά αυτι τθν εςωτερικι πνευματικι ςχζςθ τθσ 

αρχαίασ ελλθνικισ και ινδικισ τζχνθσ και φιλοςοφίασ. 

Φώφθ Σριγάηθ, «Ζνασ μφκοσ για τθ ςφγχρονθ ρευςτι πραγματικότθτα» 

Θ διαδραςτικι αυτι παρουςίαςθ κα κινθκεί ςτουσ τζςςερισ παρακάτω άξονεσ: 

 Θα διερευνθκεί θ ζννοια τθσ ρευςτότθτασ, που ςιμερα βιϊνεται ωσ μία 

κανονικότθτα  

 Θα αναλυκεί, γιατί θ χριςθ των μφκων ςτθν δραματοκεραπευτικι προςζγγιςθ 

είναι μία επιλογι για τθν διερεφνθςθ και διεργαςία κεμάτων που αφοροφν τουσ 

μθχανιςμοφσ που ζχουν οι άνκρωποι "για να τα βγάηουν πζρα" (coping 

mechanisms), χτίηοντασ τθν ανκεκτικότθτά τουσ 

 Θα χρθςιμοποιθκεί και κα αναλυκεί ζνα μικρό μζροσ του μφκου του Οδυςςζα, 

επικεντρωμζνο ςτισ γυναίκεσ τθσ διαδρομισ του. Στον μφκο δεν παρακολουκοφμε 

μόνο τισ ψυχικζσ κινιςεισ για  τθν ςυγκρότθςθ του υποκειμζνου – ιρωα, αλλά και 

τισ ψυχικζσ κινιςεισ για τθν ςυγκρότθςθ  του αντικειμζνου, του ςθμαντικοφ άλλου, 

των παντοδφναμων γυναικϊν, που ο ιρωασ ςυναντά ςτο δρόμο προσ τθν 

Ρθνελόπθ. Ο μφκοσ επιλζχκθκε, γιατί ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία ο άνκρωποσ καλείται 

να χρθςιμοποιιςει  ςαν βαςικό μθχανιςμό επιβίωςθσ το να μείνει  πιςτόσ ςτο 

δικό του νόςτο, ςτθ δικι του επιςτροφι προσ τθν ουςία του. 

 Πςον αφορά ςτο διαδραςτικό μζροσ, κα ηθτθκεί από το κοινό, ςε ρόλο 

αναςτοχαςτικοφ team, ςφμφωνα με τθν ςυςτθμικι ψυχοκεραπεία, ι βοηθητικοφ 



εγώ, ςφμφωνα με το ψυχαναλυτικό ψυχόδραμα, ι του χοροφ, ςφμφωνα με τθν 

αρχαία τραγωδία, να λειτουργιςει ωσ προςομοίωςθ χοροφ, "αντιδρϊντασ" ςτον 

μφκο και  χρθςιμοποιϊντασ τισ δραματοκεραπευτικζσ τεχνικζσ. 

Χαρίκλεια Σςοκανι, «Οι τεχνικζσ  τθσ  ζκςταςθσ  ςτον διονυςιακό  χορό» 

Στθν  ειςιγθςθ  αυτι κα εξετάςουμε  οριςμζνεσ  πρακτικζσ  με  τισ οποίεσ  οι μετζχοντεσ  

ςτα  διονυςιακά  δρϊμενα  οδθγοφνται  ςτθν εκςτατικι εμπειρία.  Θα  εςτιάςουμε  το  

ενδιαφζρον  μασ,  κυρίωσ,  ςτθν  ειδικι  τεχνικι  τθσ  κυκλοτεροφσ  κίνθςθσ, με  τθν οποία   

φαίνεται  να    αναπτφςςεται  ο  διονυςιακόσ  χορόσ.  Τα  ερωτιματα  τα  οποία  κα  μασ  

απαςχολιςουν είναι τα  εξισ: γιατί  θ  κυκλικι  κίνθςθ   ςτα  χορευτικά  δρϊμενα  ζχει 

 εκςτατικά αποτελζςματα;  Ροια   είναι  τα  κεμζλια    τθσ  κοςμοαντίλθψθσ, ςτο πλαίςιο τθσ 

οποίασ  θ  κυκλικότθτα ορίηεται  ωσ  βαςικι αρχι  για  τθν   επιτζλεςθ  των  διονυςιακϊν  

δρϊμενων;  Από ποια άποψθ  οι κανονιςτικζσ  ιδιότθτεσ  τθσ  ομαλότθτασ  και  τθσ  

ςυμμετρίασ μποροφν να  ςυνδεκοφν  με  τον  φαινομενικά  άναρχο  χορό  τθσ  διονυςιακισ  

τελετουργίασ;   Και  ακόμθ,   γιατί  ο  αυλόσ  είναι  όργανο  οργιαςτικό;  

 
Αναςταςία Χείλαρθ, «Μακαίνοντασ για τον τςακώνικο χορό: μφκοι και κοινωνικι 
πραγματικότθτα» 
Ο τςακϊνικοσ χορόσ είναι γνωςτόσ και αρκετά δθμοφιλισ ςτον ελλαδικό  χϊρο εξαιτίασ τθσ 

ζνταξισ του ςτα ςχολικά αναλυτικά προγράμματα. Για τουσ Τςάκωνεσ, ωσ ηωντανό κομμάτι 

τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τόπου, είναι  ζνα ιςχυρό ςφμβολο ταυτότθτασ,  είναι  «ο 

δικό νάμου χορζ» (δθλ. ο δικόσ μασ χορόσ), που κυλά ςτο αίμα τουσ και τουσ προμθκεφει 

μια «ζννοια πρόκλθςθσ υπερθφάνειασ, διάκριςθσ και γοιτρου».  

 Τα μορφικά χαρακτθριςτικά του, όπωσ το λαβυρινκιακό ςχιμα, δθλ. οι οφιοειδείσ και 

ςπειροειδείσ ςχθματιςμοί και ο παιωνικόσ ρυκμόσ ςε ςυνδυαςμό με το τοπικό γλωςςικό 

ιδίωμα τθσ Τςακωνιάσ, που κατά τουσ μελετθτζσ, παραπζμπει ςτθν αρχαία δωρικι διάλεκτο 

και τθν ιςτορικότθτα του τόπου, ςυνζβαλλαν ςτθν ζνταξθ του ςτο εκνικό ρεπερτόριο και 

ςτθν υποςτιριξθ και ενίςχυςθ τθσ ςφνδεςι του με το αρχαιοελλθνικό παρελκόν (Χείλαρθ 

2009, 2014). Εξαιτίασ του οφιοειδοφσ ςχιματοσ και τθσ τςακϊνικθσ διαλζκτου, του 

προςδόκθκε ειδικότερα ςτο πλαίςιο τθσ ελλθνοκεντρικισ τάςθσ που χαρακτιριςε τθ 

διαμόρφωςθ τθσ ελλθνικισ εκνικισ ταυτότθτασ (Ηωγράφου 2006) ιδιαίτερθ αίγλθ.  Ζγινε 

διαχρονικό τοπικό και εκνικό ςφμβολο και αυτό το πολιτιςμικό φορτίο αφομοιωμζνο ςτθ 

ςυνείδθςθ των ντόπιων διατρανϊνει τθ φωνι τθσ κοινότθτασ και ςυςπειρϊνει  τουσ 

Τςάκωνεσ ςε μια κοινι αίςκθςθ  και ζκφραςθ του ςυλλογικοφ ανικειν.  

Ο τςακϊνικοσ χορόσ επιπλζον αποτελεί μια ενςαρκωμζνθ ιςτορικότθτα, αφοφ ενςαρκϊνει 

μζςα από επιλεγμζνα κινθτικά ςχιματα πρότυπα ςχζςεων μεταξφ οντοτιτων και 

διαδικαςιϊν εξωτερικά προσ αυτό, και μζςω αυτοφ θ κοινότθτα ανακαλεί τουσ 

καταγωγικοφσ μφκουσ και τθν ιςτορία και διαχειρίηεται το παρελκόν τθσ ςτο πλαίςιο του 

παρόντοσ (Hilari A. – Zografou M. 2016). Ο μυκικόσ λόγοσ/κρφλοσ του τςακϊνικου χοροφ κα 

υποςτθρίξει τθν εκνικι κλθρονομιά ςτθν τελετι λιξθσ των Ολυμπιακϊν αγϊνων τθσ 

Ακινασ το 2004, όπου οι παρουςιαςτζσ κα τονίςουν: «Ο τςακϊνικοσ χορόσ από τθν 

Ρελοπόννθςο μασ πάει πίςω ςτθν Αριάδνθ, το Θθςζα και το Μινϊταυρο». 

 


