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                                                 Εισαγωγή

Η µεταπτυχιακή εργασία έχει ως τίτλο ‘Ορολογία της Core…aj στους Νόµους του

Πλάτωνα’. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει τον όρο Core…a και τα µέρη του (βλ.

κεφάλαιο Ι) και να αναλύσει τις ηλικίες της πλατωνικής core…aj µε την παρουσίαση των

τριών επιµέρους χορών: των Μουσών (για τα παιδιά),του Απόλλωνα (για τους νέους)και του

∆ιονύσου (για τους πρεσβύτερους) (βλ. κεφάλαιο ΙΙ).

Η εργασία ολοκληρώνεται µε την πολιτική σύλληψη και οργάνωση της Core…aj

µέσα από τα τρία είδη Όρχησης: Tο 1ο είδος Όρχησης (K…nhsij mimoumšnh tîn kalliÒnwn

swm£twn ™pˆ tÕ semnÕn),που αποτελείται από την Polemik¾n/Purr…chn '/Orchsin και την

E„rhnik¾n-'Emmšleian '/Orchsin, εκτελείται από τον χορό στην τραγωδία και αρµόζει

στους πολίτες, το 2ο είδος Όρχησης (K…nhsij mimoumšnh a„sciÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ

faàlon),µε το οποίο οι πολίτες εκπαιδεύονται στην έννοια του γελοίου, εκτελείται από τον

χορό στην κωµωδία και δεν αρµόζει στους πολίτες, γι’αυτό εκτελείται από τους δούλους ή

από µισθωτούς ξένους, και το 3ο είδος Όρχησης (M¾ politik» Ôrchsij),ο βακχικός χορός

και όσοι του µοιάζουν(ο χορός των Νυµφών ,του Πάνα, των Σειληνών και των Σατύρων),

που εκτελείται στο πλαίσιο τελετών εξαγνισµού και δεν αρµόζει στους πολίτες(βλ.κεφάλαιο

ΙΙΙ).

Σε όλα τα κεφάλαια γίνεται ανάλυση και ερµηνεία των όρων που σχετίζονται µε τη

Core…a, όπως αυτοί αποτυπώνονται στους Νόµους του Πλάτωνα (βλ. επίσης τον Πίνακα των

Όρων).
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Η ορολογία της Χορείας στους Νόµους του Πλάτωνα
Πίνακας όρων1

¢gèn= βλ. τον όρο paidi£.  

°dw = άδω, τραγουδώ. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)654b, 654c, 664c, 664d, 665d, 665e, 666c (°dw
και ™p®dw ), 666d, 670b, 670d,  (VII) 803e, 812c (™p®dw) ,(XII)947b.

¢mous…a = το παίξιµο της λύρας και του αυλού (η κιθαριστική και η αυλητική τέχνη) χωρίς ωδή και
όρχηση. Ο αντίθετος όρος είναι η mousik¾, η οποία έχει ως επιµέρους κλάδους τη  monJd…a και τη
corJd…a (βλ. τους αντίστοιχους όρους). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 670a.

¢nt…fwnoj= βλ. τον όρο sÚmfwnoj.

¢p®dw = άδω αντίθετα µε τους κανόνες της µουσικής. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII) 802e.

¡rmon…a = ο συνδυασµός των υψηλών και χαµηλών τόνων της φωνής, των φωνητικών χορδών του
ανθρώπου (στην ωδή) κατά πρώτο λόγο, ο συνδυασµός των υψηλών και χαµηλών τόνων των χορδών
του µουσικού οργάνου (στην κιθαριστική και αυλητική τέχνη). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 653e,
655a, 660a, 661c, 665a, 669e, 670b, 670d, 670e, 672c, 672e,  (VII)800d, 802d, 802e, 812c,
(VIII)835a.

aÙlšw = παίζω τον αυλό. Πλάτωνος  Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 669e, (VII)790e(kataulšw), 791a.

aÙlht»j = εκείνος που έχει εκπαιδευτεί να παίζει τον αυλό. Χαρακτηρίζεται ως ¢mous…a στον
Πλάτωνα (βλ. αντίστοιχο όρο). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VI) 764e.

aÙlJd…a = ωδή µε συνοδεία αυλού. Η aÙlJd…a και η kiqarJd…a είναι επιµέρους κλάδοι της
monJd…aj (ωδή µε συνοδεία µουσικού οργάνου). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙΙ) 700d.

¢cÒreutoj = εκείνος που δεν έχει εκπαιδευτεί στην όρχηση. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 654a.

barÚthj = βλ. τον όρο ÑxÚthj.

b£sij = η µετρική µονάδα του ρυθµού, που είναι το µέτρο. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 670d.

bradut»j= βλ. τον όρο t£coj.

e‹doj = (στον πληθυντικό) τα είδη της mousikÁj, τα οποία είναι: 1)ο ύµνος (Ûmnoj), που έχει τη
µορφή ευχής προς τους θεούς, 2)ο θρήνος (qrÁnoj),που έχει την αντίθετη µορφή από το προηγούµενο
είδος ,3)ο παιάνας (pai£n ή paièn), 4)ο διθύραµβος(diqÚramboj), που έχει τη µορφή επαίνου προς
τον θεό ∆ιόνυσο, 5)ο νόµος(nÒmoj), που έχει τη µορφή kiqarJd…aj (ωδή µε συνοδεία λύρας).
Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙΙ) 700a, 700b, 700c.

e„rhnik¾-™mmšleia Ôrchsij = η κίνηση του χορού που µιµείται τα ωραιότερα σώµατα µε σκοπό το
σεµνό(στο πλαίσιο της τραγωδίας),k…nhsij mimoumšnh tîn kalliÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ semnÕn
(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ, 814e), µιµείται τις κινήσεις των συνετών ανθρώπων που µε εγκράτεια
απολαµβάνουν την ευηµερία που τους προσφέρει η πόλη (Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ,
814e).Επιπλέον χωρία που αναφέρονται στον όρο e„rhnik¾-™mmšleia Ôrchsij είναι Πλάτωνος
Νόµοι, Βιβλίο (VII)815a, 815b, 815d, 816c.
                                          

1Στον πίνακα των όρων περιλαµβάνονται οι όροι εκείνοι µε τους οποίους σχετίζεται η core…a άµεσα ή
έµµεσα .Ο ορισµός κάθε όρου προκύπτει από την ανάλυση των επιµέρους ορισµών που δίνει ο
Πλάτωνας για τον συγκεκριµένο όρο ή για άλλους όρους(βλ. τα αντίστοιχα κεφάλαια της εργασίας).
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™mmšleia Ôrchsij= βλ. τον όρο e„rhnik¾ Ôrchsij.

™mmelîj = σύµφωνα µε το µέλος, δηλ. σύµφωνα µε τον ρυθµό και την αρµονία του µέλους.
Πλάτωνος Νόµοι Βιβλίο (VII)816a.

™narmÒnioj = εκείνος που έχει αρµονία. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 653e.

œnruqmoj = εκείνος που έχει ρυθµό. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 653e.

˜terofwn…a = ο συνδυασµός άλλης µελωδίας που παράγουν οι χορδές της λύρας(στην κιθαριστική
τέχνη) µε άλλη µελωδία (µελωδική φωνή) που παράγουν οι φωνητικές χορδές του ανθρώπου(στην
ωδή).Ο Πλάτωνας συµπληρώνει ότι στην ˜terofwn…a παρέχονται: α)συνδυασµοί µικρών και
µεγάλων αποστηµάτων, γρήγορων και αργών ρυθµών, οξέων και χαµηλών τόνων και β) ποικιλίες
ρυθµών που προσαρµόζονται στους φθόγγους της λύρας. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII) 812d.

eÙ£rmostoj = εκείνος που έχει αρµονία. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)655a, 670b.

eÜruqmoj = εκείνος που έχει σωστό ρυθµό. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 655a, 670b, (VII)795e.

Ãqoj = ο χαρακτήρας του χορού (στην όρχηση), στο πλαίσιο της µιµητικής αναπαράστασης  που
εκτελεί ο χορός(βλ. τον όρο m…mhsij). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 655d.

kiqar…zw = παίζω τη λύρα και όλα τα είδη της λύρας .Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 669e.   

kiqarist¾j =  εκείνος που έχει εκπαιδευτεί να παίζει τη λύρα. Χαρακτηρίζεται ως ¢mous…a στον
Πλάτωνα (βλ. αντίστοιχο όρο). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII) 812d.

kiqarJd…a = ωδή µε συνοδεία λύρας. Η kiqarJd…a και η aÙlJd…a είναι επιµέρους κλάδοι της
monJd…aj (ωδή µε συνοδεία µουσικού οργάνου). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙΙ) 700d,  (VI) 764e.

kiqarJdikÒj = εκείνος ο οποίος σχετίζεται ή αναφέρεται στην kiqarJd…a (ωδή µε συνοδεία λύρας).
Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (III)700b,(ΙV)722d.

manÒthj= βλ. τον όρο puknÒthj.

mšloj = η µελωδία που παράγει το µουσικό όργανο, το µέλος. Μπορεί επίσης να σηµαίνει το µέλος
του σώµατος. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)655a, 655b, 656a, 656c, 660a, 669b, 669c, 669d, 670b,
670c, 670d, 672e, (VII) 799a, 800a, 801c, 802e, 809b, 812c, 812d, 812e, 815b.

melJd…a ( vs Ôrchsij) = η µελωδική φωνή (στο πλαίσιο της ωδής), δηλ. η φωνή εκείνη που τηρεί τις
προϋποθέσεις του ρυθµού (τακτική κίνηση της φωνής, των φωνητικών χορδών του ανθρώπου)και της
αρµονίας (συνδυασµός υψηλών και χαµηλών τόνων της φωνής) ώστε να έχει την έννοια της ωδής. Ο
Πλάτωνας χρησιµοποιεί τον όρο melJd…a σε αντιδιαστολή από τον όρο Ôrchsij, που έχει την έννοια
της όρχησης, του χορού. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII) 790e, 798e, 812d.

melJdÒj =  εκείνος που συνθέτει τη melJd…a (βλ. τον αντίστοιχο όρο). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙV)
723d.

memimhmšnoj = εκείνος που έχει µιµηθεί κάτι. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII) 812c.

m…mhma = εκείνο που παράγεται από τη µίµηση. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)655d, 668b, 669e, 670e,
(VII)796b, 798d, 798e, 815a, 816a, 816d, 816e.
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m…mhsij = η µίµηση, ειδικότερα στην όρχηση η µιµητική αναπαράσταση του χαρακτήρα (Ãqoj) είτε
του ίδιου του χορού είτε  των άλλων, την οποία εκτελεί ο χορός (στην όρχηση). Πλάτωνος Νόµοι,
Βιβλίο  (II) 655d, (VII) 812c, 816a, 817b.

mimhtikÒj = ο µιµητικός .Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)668a.

mimoàmai = µιµούµαι κάποιον ή κάτι. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII)796b, 796c, 806b, 815a, 815c,
816e.

mimoÚmenoj = εκείνος που µιµείται κάτι. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 669d, (III)700d, (VII) 795e,
814e, 815a.

monJd…a = ωδή µε συνοδεία µουσικού οργάνου, της λύρας ή του αυλού. Περιλαµβάνει την
kiqarJd…a (ωδή µε συνοδεία λύρας) και την aÙlJd…a (ωδή µε συνοδεία αυλού). Η monJd…a και η
corJd…a είναι επιµέρους κλάδοι της mousikÁj. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VI) 764d, 765a, 765b.

mousik¾ = 1)η µελωδία που παράγει το µουσικό όργανο (στην κιθαριστική και την αυλητική τέχνη),
η οποία συνοδεύει την ωδή. Περιλαµβάνει τη monJd…a (ωδή µε συνοδεία µουσικού οργάνου) και
ειδικότερα την kiqarJd…a (ωδή µε συνοδεία λύρας) και την aÙlJd…a (ωδή µε συνοδεία αυλού),

2) η µελωδία που παράγει το µουσικό όργανο (στην κιθαριστική και την αυλητική τέχνη), η
οποία συνοδεύει: α)την ωδή  και β) την όρχηση. Περιλαµβάνει τη corJd…a (ωδή µε συνοδεία
µουσικού οργάνου και όρχηση).

Όµως το γεγονός ότι ο Πλάτωνας δίνει έµφαση στην ωδή και την όρχηση, καθώς ο ίδιος
αναφέρει ότι η κιθαριστική και η αυλητική τέχνη  χωρίς ωδή και όρχηση είναι ¢mous…a οδηγεί σε
έναν πιο σωστό ορισµό του όρου mousik¾, σύµφωνα µε τον οποίο mousik¾  είναι:

1) η ωδή που συνοδεύεται από τη µελωδία του µουσικού οργάνου(στην κιθαριστική και την
αυλητική τέχνη), η οποία περιλαµβάνει τη monJd…a (ωδή µε συνοδεία µουσικού οργάνου) και
ειδικότερα την kiqarJd…a (ωδή µε συνοδεία λύρας) και την aÙlJd…a (ωδή µε συνοδεία αυλού) και

2) η ωδή που συνοδεύεται από τη µελωδία του µουσικού οργάνου, τα οποία συνδυάζονται
παράλληλα µε την όρχηση στη corJd…a.

Ο ορισµός αυτός τονίζει την ανθρωποκεντρική άποψη του Πλάτωνα αναφορικά µε την άµεση
σύνδεση της ωδής µε τη µελωδία του µουσικού οργάνου (στην κιθαριστική και την αυλητική τέχνη)
και τον συνοδευτικό πάντοτε ρόλο της µελωδίας του µουσικού οργάνου (της κιθαριστικής και
αυλητικής τέχνης) στην ωδή στο πλαίσιο της mousikÁj. Βέβαια στην πράξη ο όρος corJd…a σηµαίνει
ότι ο χορός άδει και ορχείται ταυτόχρονα (στη core…a) µε συνοδεία µελωδίας του µουσικού οργάνου
(κιθαριστική και αυλητική τέχνη).Ο Πλάτωνας όµως ενδιαφέρεται να τονίσει τον κεντρικό ρόλο της
ωδής και τον συνοδευτικό ρόλο της µελωδίας που παράγει το µουσικό όργανο (κιθαριστική και
αυλητική τέχνη) στην ωδή στο πλαίσιο της  mousikÁj, και στη monJd…a και στη corJd…a. Χωρία που
αναφέρονται στον όρο mousik¾ είναι Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)654c, 655a, 655c, 657b, 657c,
658e, 668a, 668b, 669a, 669b, 673a, 673b,  (ΙΙΙ)677d, 700a, 700e, 701a, (VI) 764c, 764d, 764e, (VII)
795d, 798d, 801a, 802a, 806a, 812e, 813b, 813c ,(VIII) 834e, 835a, (XII)949a, 955a.

nÒmoj = ωδή µε συνοδεία µουσικού οργάνου, ειδικότερα λύρας στο πλαίσιο της kiqarJd…aj.
Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙΙ) 700b. O nÒmoj µπορεί να έχει την έννοια του νόµου που θεσπίζει η
πολιτεία. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII)801a, 801d, 801e, 802e, 817e.

ÑxÚthj-barÚthj = οι όροι αυτοί αναφέρονται στην ˜terofwn…a ως συνδυασµός οξέων/ υψηλών και
χαµηλών τόνων. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)665a, (VII)812d.

ÑrqÒthta = 1)η τεχνική αρτιότητα της ωδής και της όρχησης, σύµφωνα µε τους κανόνες της
µουσικής τέχνης, 2)η ηθική τελειότητα της ωδής και της όρχησης(η ηθικά καλή ωδή και όρχηση),
ανάλογα µε το αν στην όρχηση ο χορός µιµείται: α)το χαρακτήρα του (αναπαράσταση της αλήθειας
του πρωτοτύπου), οπότε ο χορός αυτός οδηγείται στην αρετή και εποµένως στην ηθικά καλή όρχηση,
β)το χαρακτήρα άλλων (ψεύδος), οπότε ο χορός αυτός οδηγείται στην κακία και την µοχθηρία και
εποµένως στην µη ηθικά καλή όρχηση. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 655c, 667d, 670b.
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Ñrcšomai = χορεύω. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)653e, 654b, (VII)791a, 803e.

Ôrchsij = όρχηση, χορός, που αποτελείται από την τακτική κίνηση του σώµατος (·uqmÒj) και τις
χειρονοµίες, τους σχηµατισµούς του σώµατος (scÁma). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)654a, 654b,
654d, 669e, 673a, 673d, (VI)764e, (VII)795e, 796c, 799a, 800a, 802a, 802c, 809b, 813a, 813d, 813e,
814e, 815b, 815c, 815d, 816c, 816d.

Ñrchst»j = (στον πληθυντικό) χορευτής, ο οποίος εκπαιδεύει χορό αγοριών. Πλάτωνος Νόµοι,
Βιβλίο (VII) 813b.

ÑrchstikÒj,»,Òn = εκείνος που σχετίζεται µε την όρχηση(η τέχνη που ασχολείται µε την όρχηση
ονοµάζεται Ñrchstik» tšcnh ). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII)816a.

Ñrchstr…j = (στον πληθυντικό) χορεύτρια, οι οποία εκπαιδεύει χορό κοριτσιών. Πλάτωνος Νόµοι,
Βιβλίο (VII) 813b.

paide…a = η paide…a είναι ένας ευρύτερος όρος, που αναφέρεται στο εκπαιδευτικό σύστηµα, µέσα
στον οποίο εντάσσεται ο ειδικότερος όρος core…a, που αποτελεί το µέσο εκπαίδευσης των παιδιών
στην ωδή και την όρχηση.Πλάτωνος Νόµοι,Βιβλίο (II)654b(pepaideumšnoj).

paidi£ = το παιγνίδι, στο πλαίσιο του οποίου εκτελείται πρώιµη-ανεπίσηµη µορφή core…aj από το
ίδιο το παιδί.Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 657d, 659e, 673c, 673d, (VI)764e, (X) 887d, σε αντίθεση
µε τους µουσικούς αγώνες (¢gînej),στο πλαίσιο των οποίων εκτελείται η επίσηµη µορφή της
core…aj από τη corJd…a. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VI) 764d(¢gwnistik»).

 plhmmelîj = όχι σύµφωνα µε το ρυθµό και την αρµονία του µέλους. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο
(VII)816a.

poikil…a = συνδέεται στον Πλάτωνα µε τον όρο ˜terofwn…a και έχει την έννοια του πολύπλοκου
συνδυασµού, στο πλαίσιο της mousikÁj. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII)812d.

polemik¾/purr…ch Ôrchsij = η κίνηση του χορού που µιµείται τα ωραιότερα σώµατα µε σκοπό το
σεµνό(στο πλαίσιο της τραγωδίας),k…nhsij mimoumšnh tîn kalliÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ semnÕn
(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ, 814e), µιµείται τις κινήσεις των όµορφων και γενναίων στρατιωτών
που έχουν ριχτεί στη µάχη(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ, 814e-815a).Επιπλέον χωρία που
αναφέρονται στον όρο polemik¾/purr…ch Ôrchsij είναι Πλάτωνος  Νόµοι, Βιβλίο  (VII) 815d, 816b-
c.

prÒscordoj = σύµφωνος µε τη χορδή του µουσικού οργάνου. Αναφέρεται ειδικότερα στην
kiqarJd…a, όπου η φωνή του ανθρώπου, τηρώντας τις προϋποθέσεις του ρυθµού και της αρµονίας
(στην ωδή) συµβαδίζει /εναρµονίζεται µε τις νότες που παράγουν οι χορδές του µουσικού οργάνου
(στην κιθαριστική τέχνη). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII)812d.

puknÒthj- manÒthj = οι όροι αυτοί αναφέρονται στην ˜terofwn…a ως συνδυασµός µικρών  και
µεγάλων αποστηµάτων. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII) 812d.

purr…ch Ôrchsij = βλ. τον όρο polemik¾ Ôrchsij.

·uqmÒj = η τακτική κίνηση της φωνής, των φωνητικών χορδών του ανθρώπου(στην ωδή) κατά πρώτο
λόγο, η τακτική των χορδών του µουσικού οργάνου (στην κιθαριστική και την αυλητική τέχνη) και η
τακτική κίνηση του σώµατος (στην όρχηση). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)653e, 655a, 656c, 660a,
661c, 665a, 669b, 669c, 669d, 669e, 670b, 670c, 670d, 670e, 672c, 672e, 673d (VII)798d, 800d, 802d,
802e, (VIII) 812c, 812e, 835a.

sugcoreut»j = ο συγχορευτής, εκείνος που µετέχει στην όρχηση, τον χορό µαζί µε κάποιον άλλο.
Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)653e, 665a.
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sÚmfwnoj-¢nt…fwnoj = οι όροι αυτοί αναφέρονται αντίστοιχα στον συνδυασµό ή µη των
φωνητικών χορδών του ανθρώπου(στην ωδή) µε τις χορδές των µουσικών οργάνων (στην κιθαριστική
τέχνη) στο πλαίσιο της kiqarJd…aj. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII) 812d.

scÁma = 1)οι σχηµατισµοί, οι χειρονοµίες του σώµατος (στην όρχηση), 2)η µορφή, η κορµοστασιά
των ειδών στη  µουσική, Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο  (ΙΙ) 655a, 655b, 655c, 656a, 660a, 669c, 669d,
672e, (ΙΙΙ) 700b, (VII)802e, 803a, 815a, 816a.

sîma = το ανθρώπινο σώµα, το οποίο όταν τηρεί κάποιες προϋποθέσεις: α) ·uqmÒ, δηλ. τακτική
κίνηση του σώµατος και β) scÁma, δηλ. σχηµατισµούς, χειρονοµίες του σώµατος έχει την έννοια της
όρχησης, του χορού. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 653d, 654c, 664e, 666a, 672e, 673a, (VII) 795e,
802a, 813a, 814c, 814e, 815a, 816a.

t£coj -bradut»j = οι όροι αυτοί αναφέρονται στην ˜terofwn…a ως συνδυασµός γρήγορων και
αργών ρυθµών. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII) 812d.

fqÒggoj = στο πλαίσιο των όρων που αφορούν τη χορεία ο όρος fqÒggoj έχει την έννοια του
µουσικού φθόγγου, της νότας του µουσικού οργάνου. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VII) 812d, 812e.

fwn¾ = 1)ο ήχος που παράγουν οι φωνητικές χορδές του ανθρώπου, ο οποίος όταν τηρεί κάποιες
προϋποθέσεις: α)·uqmÒ ,δηλ. τακτική κίνηση της φωνής, των φωνητικών χορδών του ανθρώπου και
β)¡rmon…a, δηλ. συνδυασµό υψηλών και χαµηλών τόνων της φωνής, των φωνητικών χορδών του
ανθρώπου, έχει την έννοια της ωδής, του τραγουδιού (κατά κύριο λόγο ο όρος φωνή στον Πλάτωνα
έχει την έννοια της ωδής) και 2)ο ήχος που παράγουν οι χορδές των µουσικών οργάνων, ο οποίος όταν
τηρεί κάποιες προϋποθέσεις: α)·uqmÒ ,δηλ. τακτική κίνηση των χορδών του µουσικού οργάνου και
β)¡rmon…a, δηλ. συνδυασµό υψηλών και χαµηλών τόνων των χορδών του µουσικού οργάνου, έχει την
έννοια της κιθαριστικής και αυλητικής τέχνης. Επίσης όρος fwn¾ αναφέρεται στους ήχους που
κάνουν τα ζώα.

Βέβαια ο Πλάτωνας χρησιµοποιεί τον όρο fwn¾, που τηρεί τις προϋποθέσεις  του ρυθµού και
της αρµονίας, κυρίως µε την έννοια της ωδής, του τραγουδιού, και ο λόγος είναι ότι στον Πλάτωνα  η
κιθαριστική και αυλητική τέχνη ,δηλ. το παίξιµο της λύρας και του αυλού αντίστοιχα, πρέπει να
αποτελούν συνοδευτικό τµήµα της ωδής (και της όρχησης) για να έχουµε mousik¾ (βλ.
παρακάτω).Εποµένως ο όρος fwn¾ µε την έννοια του ήχου των χορδών του µουσικού οργάνου που
έχει ρυθµό και αρµονία (κιθαριστική και αυλητική τέχνη), έχει δευτερεύουσα σηµασία και συνοδεύει
πάντοτε την fwn¾, δηλ. τον ήχο των φωνητικών χορδών, που έχει ρυθµό και αρµονία (ωδή, τραγούδι),
για να έχουµε mousik¾.

Ο όρος fwn¾ εντοπίζεται στα χωρία Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 653d, 653e, 654c, 664e,
665a, 666d, 669d, 669e, 672e, 673a.

cord» = 1) η χορδή της λύρας (στην κιθαριστική τέχνη και την kiqarJd…a), 2)ο τόνος των χορδών
του µουσικού οργάνου και ειδικότερα της λύρας [ο όρος χορδή χρησιµοποιείται επίσης από τον
οµιλούντα µε την έννοια του τόνου της φωνής, των φωνητικών χορδών του ανθρώπου, στο πλαίσιο
της ερµηνείας του όρου kiqarJd…a, όπου γίνεται λόγος για τον συνδυασµό των φωνητικών χορδών
του ανθρώπου µε τις  χορδές του µουσικού οργάνου και συγκεκριµένα της λύρας].Πλάτωνος Νόµοι,
Βιβλίο (ΙΙ) 670d, (VII) 812d.

core…a = ωδή και όρχηση, τραγούδι και χορός ,τα οποία εκτελούνται ταυτόχρονα µέσω του ρυθµού ,ο
οποίος είναι κοινός στην ωδή και την όρχηση(τακτική κίνηση της φωνής και του σώµατος
αντίστοιχα).

Ειδικότερα, ο Πλάτωνας αναφέρει διάφορους ορισµούς του όρου core…a, οι οποίοι οδηγούν
στον ορισµό του όρου core…a που δίδεται παραπάνω.

Πιο συγκεκριµένα αναφέρει 1)ότι η core…a είναι ωδή (τραγούδι) και όρχηση (χορός)
(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο IΙ, 654b).
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Σε άλλο σηµείο συµπληρώνει 2)ότι η core…a αποτελείται από δύο µέρη: 1)το φωνητικό
µέρος,tÕ kat¦ t¾n fwn»n,που αναφέρεται στην ωδή και 2)το κινητικό µέρος του σώµατος, tÕ kat¦
t¾n toà sèmatoj k…nhsin, που αναφέρεται στην όρχηση(Πλάτωνος Νόµοι,Βιβλίο IΙ, 672e).Και σε
άλλο σηµείο ο Πλάτωνας αναφέρει ότι ο σωστά εκπαιδευµένος στη core…a είναι εκείνος που είναι
ικανός 1)µε τη φωνή και 2)µε το σώµα να εκφράσει ικανοποιητικά εκείνο που συλλαµβάνει ως καλό
(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο IΙ, 654c),δίνοντας ουσιαστικά τον ορισµό της core…aj ότι αποτελείται από
την ωδή και την όρχηση αντίστοιχα.
Ο Πλάτωνας συµπληρώνει στον ορισµό αυτό της core…aj ότι :1)το φωνητικό µέρος(tÕ kat¦ t¾n
fwn»n),η ωδή, έχει ρυθµό και αρµονία (Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο IΙ, 672e), όπου ο ρυθµός είναι η
τακτική κίνηση της φωνής σε ίσα χρονικά διαστήµατα(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο IΙ,664e-665a) και η
αρµονία είναι ο συνδυασµός χαµηλών και υψηλών τόνων της φωνής (Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο
IΙ,665a) (βλ. όρους ·uqmÒj και ¡rmon…a) και 2)το σωµατικό µέρος (η κίνηση του σώµατος ,tÕ kat¦
t¾n toà sèmatoj k…nhsin),η όρχηση, έχει ρυθµό και σχήµα (Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο IΙ, 672e),
όπου ο ρυθµός είναι η τακτική κίνηση του σώµατος και σχήµα είναι οι σχηµατισµοί, οι χειρονοµίες
του σώµατος(βλ. όρους ·uqmÒj και scÁma).
 Ο Πλάτωνας αναφέρει σε άλλο σηµείο ότι 3)η core…a είναι και τα δύο αυτά µαζί, δηλ.
ρυθµός και αρµονία (Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο IΙ, 665a), αναφέροντας την αρµονία ως κύριο
χαρακτηριστικό της ωδής και τον ρυθµό ως κύριο χαρακτηριστικό της όρχησης, οπότε  καταλήγει
στον αρχικό ορισµό της core…aj ότι αποτελείται από την ωδή και την όρχηση.

Ο Πλάτωνας αναφέρει επιπλέον ,για να συµπληρώσει τον όρισµο της core…aj ότι  η core…a
αποτελείται από την ωδή και την όρχηση, ότι το µισό της  core…aj είναι η mousik¾ (Πλάτωνος
Νόµοι,Βιβλίο IΙ, 673b), όπου mousik¾ είναι η ωδή που συνοδεύεται από τη µελωδία του µουσικού
οργάνου, τα οποία συνδυάζονται παράλληλα µε την όρχηση (στη corJd…a, η οποία σχετίζεται µε τη
core…a).Εποµένως ο όρος core…a στον Πλάτωνα είναι mousik¾ (ωδή µε συνοδεία µουσικού οργάνου,
µελωδίας) και όρχηση, και εκτελείται στο πλαίσιο της corJd…aj (βλ. τους όρους mousik¾ και
corJd…a).

Επιπλέον χωρία που αναφέρονται στον όρο core…a είναι Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)655c,
655d, 657b, 657c, 672e, 673d, (VI)772b, (VII) 790e, 799a, 799b, 800a, 802c, 804a, 809b, 815b, 816d,
817e, (VIII) 835a, (XII) 942d.

cÒreuma = (στον πληθυντικό) εκείνο που παράγεται από την όρχηση, το χορό. Πλάτωνος Νόµοι,
Βιβλίο (ΙΙ) 655c.

coreÚw = χορεύω. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)654b, 655d, 657d, 665b, (VI)771e, (XII)942d.

corikÒj = εκείνος που σχετίζεται µε την όρχηση και τον χορό, την οµάδα των ατόµων που εκτελεί
την όρχηση . Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 670a.

corodid£skaloj = δάσκαλος χορού. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)655a, (VII)812e.

corÒj = ο χορός, εκείνη η οµάδα των ατόµων που εκτελεί την όρχηση. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο
(ΙΙ)654a, 656c, 664b, 665e, 666d, 667a, (VI)764e, 765a, 765b, 772a, (VII) 796b, 800c, 800e, 817d,
(VIII) 828c, 834e, 835a, (XII) 947b, 949a.

corÕj toà 'ApÒllwnoj = ο χορός, η οµάδα των ατόµων-νέων- (ως την ηλικία των τριάντα ετών) που
εκτελεί όρχηση προς τιµήν του Απόλλωνα. Πρόκειται για τον χορό των νέων. Πλάτωνος Νόµοι,
Βιβλίο (ΙΙ) 664c, 665a.

corÕj toà DionÚsou = ο χορός, η οµάδα των ατόµων-πρεσβύτερων(πάνω από τριάντα έτη και ως τα
εξήντα έτη)- που εκτελεί προς τιµήν του ∆ιονύσου, στο πλαίσιο συµποσίου, µιας συντροφιάς µεταξύ
φίλων, συντρόφων, συµποσιαστών, οινοποσία µε µέτρο και ένα είδος monJd…aj,δηλ. ωδή µε συνοδεία
µουσικού οργάνου (µε συνοδεία µελωδίας, µέλους).Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 664d, 665a, 665b,
671a.
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corÕj tîn Mousîn = ο χορός, η οµάδα των ατόµων-παιδιών- που εκτελεί όρχηση προς τιµήν των
Μουσών. Πρόκειται για τον χορό των παιδιών. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ)664c, 665a.

corJd…a = ωδή µε συνοδεία µουσικού οργάνου (κιθαριστική ή αυλητική τέχνη), τα οποία
συνδυάζονται µε όρχηση. Η corJd…a και η kiqarJd…a αποτελούν επιµέρους κλάδοι της mousikÁj.

Στο λήµµα mousik¾ έγινε λόγος για την ερµηνεία του όρου corJd…a, επισηµαίνοντας ότι από
πρακτικής πλευράς ο χορός άδει και ορχείται ταυτόχρονα, µε συνοδεία µουσικού οργάνου. Ο
Πλάτωνας όµως µε την ανθρωποκεντρική του προσέγγιση ενδιαφέρεται να τονίσει την άµεση σχέση
ανάµεσα στην ωδή και το µουσικό όργανο, τον κυρίαρχο ρόλο της ωδής και τον συνοδευτικό πάντοτε
ρόλο του µουσικού οργάνου (κιθαριστική και αυλητική τέχνη) τόσο στη monJd…a, όσο και στη
corJd…a, όπου στον  κυρίαρχο ρόλο της ωδής και τον συνοδευτικό ρόλο του µουσικού οργάνου
προστίθεται η όρχηση. Έτσι λοιπόν  η ωδή (η φωνή του ανθρώπου, οι φωνητικές χορδές του
ανθρώπου, που τηρούν την προϋπόθεση του ρυθµού και της αρµονίας) συνοδεύεται από την
κιθαριστική και αυλητική τέχνη (τη φωνή των χορδών του µουσικού οργάνου- που τηρεί την
προϋπόθεση του ρυθµού και της αρµονίας- δηλ. της λύρας και του αυλού-διότι στον αυλό δεν
υπάρχουν χορδές ,αλλά ο αέρας που περνά µέσα από τον αυλό, καθώς κάποιος τον φυσάει, βγάζει
φωνή, ήχο που ‘πάλλεται’ στον αέρα, όπως πάλλονται οι χορδές της λύρας) και αποτελεί τον
συνδετικό κρίκο ανάµεσα στην κιθαριστική, αυλητική τέχνη και την όρχηση στο πλαίσιο της
corJd…aj. Τo χωρίo στo οποίo αναφέρεται ο όρος corJd…a είναι Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (VI) 764e.

òd¾ = ωδή, τραγούδι, το οποίο αποτελείται από την τακτική κίνηση της φωνής(·uqmÒj) και τον
συνδυασµό υψηλών και χαµηλών τόνων της φωνής (¡rmon…a). Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο  (ΙΙ)654a,
654b, 654d, 659e(òd¾ και ™pJd¾), 664d, 665d, 666a, 666d, 668b, 670a, (ΙΙΙ) 700b, (ΙV) 722d, (VII)
799a, 799b, 800e, 802a, 802c, 802d, 816a, 816c, 816d, 817d, (VIII) 835a, (XII)947b.

òdÒj = εκείνος που άδει, ο αοιδός. Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο (ΙΙ) 670c, (VII)800e, 812b.
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 Κεφάλαιο Ι: Η Χορεία και τα µέρη της.

Παράθεση των χωρίων που θα µας απασχολήσουν.

1.‘ AQ. Core…a ge m¾n Ôrchs…j te kaˆ òd¾ tÕ sÚnolÒn ™stin.  KL. 'Anagka‹on.

 AQ. `O kalîj ¥ra pepaideumšnoj °dein te kaˆ Ñrce‹sqai dunatÕj ¨n e‡h

kalîj. KL. ”Eoiken.  AQ. ”Idwmen d¾ t… pot' ™stˆ tÕ nàn aâ legÒmenon. KL. TÕ

po‹on d»; AQ. "Kalîj °dei," famšn, "kaˆ kalîj Ñrce‹tai"· pÒteron "e„ kaˆ

kal¦ °dei kaˆ kal¦ Ñrce‹tai" prosqîmen À m»;  KL. Prosqîmen’(Πλάτωνος

Νόµοι ,Βιβλίο IΙ, 654b-c2).

2.‘AQ. Kaˆ t¦ m�n d¾ tÁj core…aj ¹m…sea diapeper£nqw· t¦ d' ¹m…sea, Ópwj ¨n

œti dokÍ, peranoàmen À kaˆ ™£somen.  KL. Po‹a d¾ lšgeij, kaˆ pîj ˜k£tera

diairîn;  AQ. “Olh mšn pou core…a Ólh pa…deusij Ãn ¹m‹n, toÚtou d' aâ tÕ m�n

·uqmo… te kaˆ ¡rmon…ai, tÕ kat¦ t¾n fwn»n.   KL. Na….  AQ. TÕ dš ge kat¦ t¾n

toà sèmatoj k…nhsin ·uqmÕn m�n koinÕn tÍ tÁj fwnÁj e�ce kin»sei, scÁma d�

‡dion. ™ke‹ d� mšloj ¹ tÁj fwnÁj k…nhsij’(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο IΙ, 672e-673a).



3.‘tÍ d¾ tÁj kin»sewj t£xei ·uqmÕj Ônoma e‡h, tÍ d� aâ tÁj fwnÁj, toà te

Ñxšoj ¤ma kaˆ baršoj sugkerannumšnwn, ¡rmon…a Ônoma prosagoreÚoito,

core…a d� tÕ sunamfÒteron klhqe…h.’(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο IΙ,664e-665a).

                                          

2Οι παραποµπές στους Νόµους του Πλάτωνα ακολουθούν την αρίθµηση του Bury R.G., Plato

Laws, Books I-VI, Harvard University Press, London, 1994, & Bury R.G., Plato Laws, Books

VII-XII, Harvard University Press, London, 1999.
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4.‘ AQ. T¦ m�n to…nun tÁj fwnÁj mšcri tÁj yucÁj prÕj ¢ret¾n paide…aj oÙk o�d'

Óntina trÒpon çnom£samen mousik»n. KL. 'Orqîj m�n oân. AQ. T¦ dš ge toà

sèmatoj, § paizÒntwn Ôrchsin e‡pomen, ™¦n mšcri tÁj toà sèmatoj ¢retÁj ¹

toiaÚth k…nhsij g…gnhtai, t¾n œntecnon ¢gwg¾n ™pˆ tÕ toioàton aÙtoà

gumnastik¾n prose…pwmen.   KL. 'OrqÒtata.   AQ. TÕ d� tÁj mousikÁj, Ö nund¾

scedÕn ¼misu dielhluqšnai tÁj core…aj e‡pomen kaˆ diapeper£nqai, kaˆ nàn

oÛtwj e„r»sqw·’(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο IΙ, 673a-b).

5.‘¢ll¦ Øpolabe‹n ¢nagka‹on Óti tÕ toioàtÒn ge pollÁj ¢groik…aj mestÕn

p©n, ÐpÒson t£couj te kaˆ ¢ptais…aj kaˆ fwnÁj qhrièdouj sfÒdra f…lon ést'

aÙl»sei ge crÁsqai kaˆ kiqar…sei pl¾n Óson ØpÕ Ôrchs…n te kaˆ òd»n, yilù d'

˜katšrJ p©s£ tij ¢mous…a kaˆ qaumatourg…a g…gnoit' ¨n tÁj cr»sewj.’

(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο IΙ, 669e-670a).

6.‘¢gwnistikÁj m�n oân ¢nqrèpwn te kaˆ †ppwn toÝj aÙtoÚj, mousikÁj d�

˜tšrouj m�n toÝj perˆ monJd…an te kaˆ mimhtik»n, oŒon ·ayJdîn kaˆ

kiqarJdîn kaˆ aÙlhtîn kaˆ p£ntwn tîn toioÚtwn ¢qloqštaj ˜tšrouj pršpon

¨n e‡h g…gnesqai, tîn d� perˆ corJd…an ¥llouj.’(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο VI,

764d-e).
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                                        Ορισµός της Χορείας και των µερών της.  

Στους Νόµους του Πλάτωνα ο όρος Core…a αποτελείται από δύο µέρη: α)την òd¾ και

β)την Ôrchsin, δηλ. το τραγούδι και το χορό(βλ. χωρίο 1). Τα πλατωνικά λεξικά αναφέρουν

ότι ‘ο χορός αποτελείται από δύο µέρη, την όρχηση και την ωδή’3 και ο Lonsdale υποστηρίζει

ότι ‘Η Core…a …αναπαριστά/ συµβολίζει τις συνδυασµένες δραστηριότητες της ωδής και της

όρχησης’4.

 Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ο όρος Core…a αποτελείται από: 1)τη fwn», το φωνητικό

µέρος, tÕ kat¦ t¾n fwn»n και 2)το sîma, το σωµατικό µέρος, το οποίο αναφέρεται στην

κίνηση του σώµατος,tÕ kat¦ t¾n toà sèmatoj k…nhsin(βλ. χωρίο 2).

Στο φωνητικό µέρος της Core…aj ο όρος fwn» έχει δύο επιµέρους σηµασίες: 1) είναι

ο ήχος των φωνητικών χορδών του ανθρώπου και 2) είναι ο ήχος των χορδών του µουσικού

οργάνου, π.χ. της λύρας5. Το λεξικό Liddell-Scott αναφέρει ότι ο όρος fwn» είναι ‘ο ήχος ο

δια του λάρυγγος παραγόµενος, φωνή …ως επι το πλείστον επι ανθρώπων…επί ήχων

παραγοµένων υπό αψύχων πραγµάτων’6.

 Η fwn», το φωνητικό µέρος της Core…aj, αποτελείται από: α) τον ·uqmÒ και β)την

¡rmon…a.Ο ρυθµός είναι η τακτική κίνηση της φωνής, είτε προς τα πάνω(σε υψηλούς τόνους)

είτε προς τα κάτω(σε χαµηλούς τόνους), δηλ. η κίνηση της φωνής, που επαναλαµβάνεται σε

                                          

3Βλ. Stockhammer M., Plato Dictionary, Littlefield, Adams & Co., U.S.A., 1965, στο λήµµα

chorus.

4Lonsdale H. S., Dance and Ritual Play in Greek Religion, The Johns Hopkins University

Press, 1993, p.29.

5Για την fwn» των µουσικών οργάνων βλ. επίσης Κ.∆.: Α’ Κορινθίους 14:7-8.

6Βλ.Liddell-Scott, Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Τόµος 4ος,

στο λήµµα fwn».   
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τακτά χρονικά διαστήµατα, τα οποία αποτελούν ίσα (χρονικά) µετρικά διαστήµατα7.Η

αρµονία είναι ο συνδυασµός υψηλών και χαµηλών τόνων της φωνής. Τα πλατωνικά λεξικά

αναφέρουν ότι ‘¡rmon…a είναι η σύνθεση των τόνων (της φωνής)’8(βλ. χωρίο 3).

 Συνεπώς, στο φωνητικό µέρος της Core…aj η fwn» είναι: 1)ο ήχος των φωνητικών

χορδών του ανθρώπου, ο οποίος έχει α)ρυθµό- τακτική κίνηση των φωνητικών χορδών του

ανθρώπου (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω), και β)αρµονία-συνδυασµό υψηλών και

χαµηλών τόνων των φωνητικών χορδών του ανθρώπου(ανεβοκατέβασµα της φωνής), οπότε

παράγει την ωδή και 2)ο ήχος των χορδών του µουσικού οργάνου, ο οποίος έχει α)ρυθµό-

τακτική κίνηση των χορδών του µουσικού οργάνου, και β)αρµονία-συνδυασµό υψηλών και

χαµηλών τόνων των χορδών του µουσικού οργάνου, οπότε παράγει τη µελωδία, το µέλος.

Το σωµατικό µέρος της Core…aj, το οποίο αναφέρεται στις κινήσεις του σώµατος,

αποτελείται από: α) τον ·uqmÒ και β) το scÁma (βλ. χωρίο 2). Ο ρυθµός είναι η τακτική

κίνηση του σώµατος, δηλ. η κίνηση του σώµατος σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το σχήµα

είναι οι σχηµατισµοί, οι χειρονοµίες του σώµατος. Το λεξικό Liddell-Scott επισηµαίνει για

τον όρο scÁma ότι αναφέρεται ‘στον τρόπο της όρχησης …ως επι το πλείστον εν τω πληθ.,

σχήµατα, χειρονοµίαι και στάσεις του σώµατος’9.Το σωµατικό λοιπόν µέρος της Core…aj, το

οποίο αναφέρεται στις κινήσεις του σώµατος, αποτελείται από: α) τον ·uqmÒ, την τακτική

κίνηση του σώµατος και β) το scÁma, τους σχηµατισµούς/ τις χειρονοµίες του σώµατος,

                                          

7Βλ.Liddell-Scott, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Τόµος 4ος ,στο λήµµα ·uqmÕj.

8Βλ.Astius D.F., Lexicon Platonicum, Vol. I, Burt Franklin, New York, 1969, στο λήµµα

¡rmon…a. Ως προς τους όρους ÑxÚj και barÚj βλ. περισσότερα στο κεφάλαιο ΙΙ ,στον όρο

˜terofwn…a.  

9Βλ.Liddell-Scott, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Τόµος 4ος ,στο λήµµα scÁma.
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οπότε παράγει την όρχηση10(βλ. χωρίο 3).Ο Lonsdale υποστηρίζει τη σχέση ανάµεσα στους

σχηµατισµούς, τις χειρονοµίες του σώµατος και την όρχηση λέγοντας ότι ‘αυτή είναι η

προέλευση της όρχησης: οι χειρονοµίες οι οποίες εκφράζουν εκείνο που κάποιος λέγει’11. Τα

πλατωνικά λεξικά συνδέουν το σωµατικό µέρος της Core…aj µε την όρχηση αναφέροντας ότι

‘η κίνηση του σώµατος µπορεί να ονοµαστεί χορός/όρχηση’12.

Παρατηρείται ότι το στοιχείο του ρυθµού εντοπίζεται και στο φωνητικό και στο

σωµατικό µέρος της Core…aj, ώστε η κίνηση του σώµατος έχει κοινό ρυθµό και εκτελείται

ταυτόχρονα µε την κίνηση της φωνής, δηλ. οι σχηµατισµοί του σώµατος γίνονται ταυτόχρονα

µε το ανεβοκατέβασµα της φωνής (βλ. χωρίο 2). Βέβαια διαφέρει η ‘επένδυση’ του ρυθµού:

στο φωνητικό µέρος της Core…aj ο ρυθµός αποτυπώνεται και εκφράζεται µε την αρµονία(τον

συνδυασµό υψηλών και χαµηλών τόνων της φωνής) και στο σωµατικό µέρος της Core…aj µε

τους σχηµατισµούς και τις χειρονοµίες του σώµατος. Την ταυτόχρονη και συγχρονισµένη

κίνηση της φωνής και του σώµατος στη Core…a επισηµαίνει ο Lonsdale αναφέροντας ότι

‘όπως ακριβώς υπάρχει φωνητική κίνηση όταν η φωνή υψώνεται ή πέφτει σύµφωνα µε τον

τόνο που τραγουδάει, έτσι υπάρχει σωµατική κίνηση όταν το σώµα κινείται σύµφωνα µε τις

                                          

10Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι ο όρος Core…a αποτελείται από δύο όρους: τον ·uqmÒ και την

¡rmon…a (βλ. χωρίο 3). Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό η Core…a αποτελείται από: 1)τον

ρυθµό, δηλ. την τακτική κίνηση του σώµατος, που αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό του

σωµατικού µέρους της Core…aj, και ειδικότερα της όρχησης, και 2)την αρµονία, δηλ. τον

συνδυασµό υψηλών και χαµηλών τόνων της φωνής, που αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό

του φωνητικού µέρους της Core…aj, και ειδικότερα της ωδής και της µελωδίας, του µέλους.

11Lonsdale H. S., The Johns Hopkins University Press, 1993, p.30.

12Βλ. Stockhammer M., Littlefield, Adams & Co., U.S.A., 1965, στο λήµµα dancing.
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χειρονοµίες και τις στάσεις που αναπαριστά ρυθµικά. Στη χορική παράσταση η φωνή και το

σώµα πρέπει να είναι σε απόλυτη συµφωνία’13.

Ο ορισµός, σύµφωνα µε τον οποίο η Core…a αποτελείται από: 1)το φωνητικό µέρος

(την ωδή και τη µελωδία) και 2)το σωµατικό µέρος (την όρχηση) (βλ. σ.σ.13-15) είναι πιο

εξελιγµένος από τον ορισµό κατά τον οποίο η Core…a αποτελείται από: 1)την ωδή και 2)την

όρχηση (βλ.σ.13), καθώς στο φωνητικό µέρος προστίθεται η µελωδία, το µέλος. Η

ανθρωποκεντρική προσέγγιση του Πλάτωνα, η οποία διαφαίνεται από την απουσία της

µελωδίας, του µέλους στον ορισµό της Core…aj και την έµφαση στην ωδή (βλ.σ.13),

φανερώνει τον κυρίαρχο ρόλο της ωδής και τον συνοδευτικό ρόλο της µελωδίας, του µέλους.

Ένας άλλος ορισµός αναφέρει ότι το φωνητικό µέρος της Core…aj, το οποίο

αποτελείται από την ωδή, που έχει κυρίαρχο ρόλο, και τη µελωδία, το µέλος, που έχει

συνοδευτικό ρόλο, ταυτίζεται µε τον όρο mousik». Πιο συγκεκριµένα, ο ορισµός αυτός

αναφέρει ότι η mousik» είναι το µισό της Core…aj, όπου η mousik» είναι η fwn» που άγει

την ψυχή (βλ. χωρίο 4).

Καθώς ο όρος fwn» στο φωνητικό µέρος της Core…aj είναι: α)ο ήχος των φωνητικών

χορδών του ανθρώπου, που έχει ρυθµό και αρµονία, οπότε παράγει την ωδή και β)ο ήχος των

χορδών του µουσικού οργάνου, που έχει ρυθµό και αρµονία, οπότε παράγει τη µελωδία, το

µέλος (βλ. σ.14), και ο όρος mousik» ταυτίζεται µε τον όρο fwn», τότε το φωνητικό µέρος

της Core…aj, που αποτελείται από την ωδή και τη µελωδία, το µέλος ταυτίζεται µε τη

mousik». O όρος λοιπόν mousik» αποτελεί το µισό της Core…aj, δηλ. το φωνητικό µέρος της

Core…aj µε τις δύο επιµέρους σηµασίες του, την ωδή και τη µελωδία, το µέλος, και το άλλο

µισό της Core…aj είναι το σωµατικό µέρος, το οποίο αναφέρεται στην όρχηση.

                                          

13Lonsdale H.S., The Johns Hopkins University Press, 1993, p.29.



17

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο όρος Core…a αποτελείται από: 1)το φωνητικό

µέρος, την ωδή (µε κυρίαρχο ρόλο) και τη µελωδία, το µέλος (µε συνοδευτικό ρόλο), που

ταυτίζονται µε τον όρο mousik» και 2) το σωµατικό µέρος, την όρχηση.

Το γεγονός ότι η Core…a αποτελείται από το φωνητικό µέρος,την ωδή και τη µελωδία,

το µέλος, δηλ. τη mousik», και το σωµατικό µέρος, δηλ. την όρχηση, φαίνεται από τον όρο

¢mous…a (ο αντίθετος όρος από τον όρο mousik»). Ο όρος ¢mous…a αναφέρεται στην

κιθαριστική και την αυλητική τέχνη, χωρίς την ύπαρξη ωδής και όρχησης (βλ. χωρίο 5).Η

¢mous…a λοιπόν είναι η µελωδία που παράγει το µουσικό όργανο, χωρίς ωδή και όρχηση.

Από τον ορισµό αυτό προκύπτει ότι η mousik» είναι ωδή και όρχηση, µε συνοδεία της

µελωδίας του µουσικού οργάνου.

Η mousik» χωρίζεται σε: 1)ωδή µε συνοδεία µουσικού οργάνου (µε συνοδεία

µελωδίας, µέλους) στο πλαίσιο  της  monJd…aj, π.χ. στην κιθαρωδία14 .Τα πλατωνικά λεξικά

αναφέρουν ότι ‘η monJd…a είναι όταν κάποιος τραγουδά µόνος, µε κιθάρα, λύρα και µε

αυλό’15 και 2)ωδή µε συνοδεία µουσικού οργάνου (µε συνοδεία µελωδίας, µέλους) και

όρχηση στο πλαίσιο της corJd…aj (βλ. χωρίο 6).Από τους δύο αυτούς όρους ο όρος corJd…a

                                          

14Βλ. περισσότερα για τον όρο monJd…a και τους επιµέρους κλάδους του, την kiqarJd…a και

την aÙlJd…a, στον Πίνακα των Όρων στο τέλος των τριών κεφαλαίων. Στο χωρίο 6 γίνεται

λόγος για την aÙlhtik» ,την αυλητική τέχνη, στο πλαίσιο των µουσικών αγώνων, και αυτό

είναι επόµενο, καθώς οι αυλητές διαγωνίζονται στην αυλητική τέχνη στο πλαίσιο των

µουσικών αγώνων. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι θεωρητικά ο Πλάτωνας εντάσσει την

κιθαριστική και την αυλητική τέχνη στην mousik», καθώς η αυλητική και η κιθαριστική

τέχνη, χωρίς ωδή και όρχηση θεωρούνται ¢mous…a στον Πλάτωνα (βλ. χωρίο 5).

15Βλ.Astius D.F., Vol. IΙ, Burt Franklin, New York, 1969, στο λήµµα monJd…a.
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συνδέεται µε τον όρο Core…a, καθώς η corJd…a περιλαµβάνει και τα τρία στοιχεία που

αποτελούν τη Core…a, δηλ. την ωδή, τη µελωδία και την όρχηση.

Εκείνο που πρέπει να επισηµανθεί είναι ότι, παρά το γεγονός ότι στην πρακτική

εφαρµογή της Core…aj από την corJd…a άλλο πρόσωπο παίζει το µουσικό όργανο και

παράγει τη µελωδία, το µέλος, και άλλα πρόσωπα (ο χορός) άδουν και ορχούνται

ταυτόχρονα, στην θεωρητική προσέγγιση του όρου Core…a από τον  Πλάτωνα  τονίζεται η

άµεση σύνδεση ανάµεσα στην ωδή και τη µελωδία, καθώς αποτελούν και τα δύο µέρη της

fwnÁj, όπου το πρώτο (η ωδή) έχει κυρίαρχο ρόλο και το δεύτερο (η µελωδία) έχει

συνοδευτικό ρόλο, και η όρχηση ακολουθεί ταυτόχρονα, κατά την εκτέλεση της Core…aj από

τη corJd…a.
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Κεφάλαιο ΙΙ: Οι ηλικίες της πλατωνικής χορείας.

Παράθεση των χωρίων που θα µας απασχολήσουν.

1.‘fhmˆ g¦r ¤pantaj de‹n ™p®dein tre‹j Ôntaj toÝj coroÝj œti nšaij oÜsaij

ta‹j yuca‹j kaˆ ¡pala‹j tîn pa…dwn, t£ te ¥lla kal¦ lšgontaj p£nta Ósa

dielhlÚqamšn te kaˆ œti dišlqoimen ¥n, tÕ d� kef£laion aÙtîn toàto

œstw·…AQ. Prîton m�n to…nun Ð Mousîn corÕj Ð paidikÕj ÑrqÒtat' ¨n e„s…oi

prîtoj t¦ toiaàta e„j tÕ mšson 
sÒmenoj ¡p£sV spoudÍ kaˆ ÓlV tÍ pÒlei,

deÚteroj d� Ð mšcri tri£konta ™tîn, tÒn te Pai©na ™pikaloÚmenoj m£rtura

tîn legomšnwn ¢lhqe…aj pšri kaˆ to‹j nšoij †lewn met¦ peiqoàj g…gnesqai

™peucÒmenoj. de‹ d� d¾ kaˆ œti tr…touj toÝj Øp�r tri£konta œth mšcri tîn

˜x»konta gegonÒtaj °dein· toÝj d� met¦ taàta,oÙ g¦r œti dunatoˆ fšrein

òd£j,muqolÒgouj perˆ tîn aÙtîn ºqîn di¦ qe…aj f»mhj katalele‹fqai ...qeoÝj

d� œfamen ™leoàntaj ¹m©j sugcoreut£j te kaˆ corhgoÝj ¹m‹n dedwkšnai tÒn

te 'ApÒllwna kaˆ MoÚsaj, kaˆ d¾ kaˆ tr…ton œfamen, e„ memn»meqa,

DiÒnuson…AQ. `O m�n to…nun toà 'ApÒllwnoj kaˆ tîn Mousîn corÕj e‡rhntai,

tÕn d� tr…ton kaˆ tÕn loipÕn corÕn ¢n£gkh toà DionÚsou lšgesqai.’ (Πλάτωνος

Νόµοι ,Βιβλίο ΙΙ,664b-665b).

2.‘tekma…resqai d� cr¾ kaˆ ¢pÕ tînde, æj ™x ™mpeir…aj aÙtÕ e„l»fasi kaˆ

™gnèkasin ×n cr»simon a† te trofoˆ tîn smikrîn kaˆ aƒ perˆ t¦ tîn

Korub£ntwn „£mata teloàsai: ¹n…ka g¦r ¥n pou boulhqîsin katakoim…zein t¦

dusupnoànta tîn paid…wn aƒ mhtšrej, oÙc ¹suc…an aÙto‹j prosfšrousin ¢ll¦

toÙnant…on k…nhsin, ™n ta‹j ¢gk£laij ¢eˆ se…ousai, kaˆ oÙ sig¾n ¢ll£ tina

melJd…an, kaˆ ¢tecnîj oŒon katauloàsi tîn paid…wn, kaq£per ¹ tîn

™kfrÒnwn bakceiîn „£seij, taÚtV tÍ tÁj kin»sewj ¤ma core…v kaˆ moÚsV

crèmenai…Ótan oân œxwqšn tij prosfšrV to‹j toioÚtoij p£qesi seismÒn, ¹ tîn
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œxwqen krate‹ k…nhsij prosferomšnh t¾n ™ntÕj fober¦n oâsan kaˆ manik¾n

k…nhsin, krat»sasa dš, gal»nhn ¹suc…an te ™n tÍ yucÍ fa…nesqai

¢pergasamšnh tÁj perˆ t¦ tÁj kard…aj calepÁj genomšnhj ˜k£stwn phd»sewj,

pant£pasin ¢gaphtÒn ti, toÝj m�n Ûpnou lagc£nein poie‹, toÝj d' ™grhgorÒtaj

Ñrcoumšnouj te kaˆ aÙloumšnouj met¦ qeîn, oŒj ¨n kallieroàntej ›kastoi

qÚwsi, kathrg£sato ¢ntˆ manikîn ¹m‹n diaqšsewn ›xeij œmfronaj œcein’

(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ,790d-791b).

3.‘AQ.OÙkoàn aâ taÚthj ¢rc¾ m�n tÁj paidi©j tÕ kat¦ fÚsin phd©n e„q…sqai

p©n zùon, tÕ d� ¢nqrèpinon, æj œfamen, a‡sqhsin labÕn toà ·uqmoà ™gšnnhsšn

te Ôrchsin kaˆ œteken, toà d� mšlouj ØpomimnÇskontoj kaˆ ™ge…rontoj tÕn

·uqmÒn, koinwqšnt' ¢ll»loij core…an kaˆ paidi¦n ™tekšthn’(Πλάτωνος Νόµοι,

Βιβλίο ΙΙ,673c-d).

4.‘fhsˆn d� tÕ nšon ¤pan æj œpoj e„pe‹n to‹j te sèmasi kaˆ ta‹j fwna‹j

¹suc…an ¥gein oÙ dÚnasqai, kine‹sqai d� ¢eˆ zhte‹n kaˆ fqšggesqai, t¦ m�n

¡llÒmena kaˆ skirtînta, oŒon ÑrcoÚmena meq' ¹donÁj kaˆ prospa…zonta, t¦ d�

fqeggÒmena p£saj fwn£j’(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο ΙΙ,653d-e).

5.‘AQ.’Ar' oân oÙc ¹mîn oƒ m�n nšoi aÙtoˆ coreÚein ›toimoi, tÕ d� tîn

presbutšrwn ¹mîn ™ke…nouj aâ qewroàntej di£gein ¹goÚmeqa prepÒntwj,

ca…rontej tÍ ™ke…nwn paidi´ te kaˆ ˜ort£sei, ™peid¾ tÕ par' ¹m‹n ¹m©j

™lafrÕn ™kle…pei nàn, Ö poqoàntej kaˆ ¢spazÒmenoi t…qemen oÛtwj ¢gînaj

to‹j dunamšnoij ¹m©j Óti m£list' e„j t¾n neÒthta mn»mV ™pege…rein; KL.

'Alhqšstata’(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο ΙΙ,657d).
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6.‘prîton d¾ perˆ t¾n tîn corîn paidi¦n pa…dwn te kaˆ ¢ndrîn kaˆ qhleiîn

korîn ™n Ñrc»sesi kaˆ tÍ t£xei tÍ ¡p£sV gignomšnV mousikÍ toÝj ¥rcontaj

aƒre‹sqa… pou creèn· ƒkanÕj d� eŒj ¥rcwn aÙto‹j, m¾ œlatton tettar£konta

gegonëj ™tîn.’(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VI,764e-765a).

7.‘ AQ. OÙkoàn Ð m�n ¢pa…deutoj ¢cÒreutoj ¹m‹n œstai, tÕn d� pepaideumšnon

ƒkanîj kecoreukÒta qetšon;  KL. T… m»n;  AQ. Core…a ge m¾n Ôrchs…j te kaˆ

òd¾ tÕ sÚnolÒn ™stin.  KL. 'Anagka‹on.  AQ. `O kalîj ¥ra pepaideumšnoj °dein

te kaˆ Ñrce‹sqai dunatÕj ¨n e‡h kalîj.   KL. ”Eoiken.’(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο

II, 654a-b).

8.‘m£la g¦r ¥topoj g…gnoit' ¨n éj ge ™xa…fnhj ¢koÚsanti DionÚsou

presbutîn corÒj, e„ ¥ra oƒ Øp�r tri£konta kaˆ pent»konta d� gegonÒtej œth

mšcri ˜x»konta aÙtù coreÚsousin… AQ. Poà d¾ toàq' ¹m‹n tÕ ¥riston tÁj

pÒlewj, ¹lik…aij te kaˆ ¤ma fron»sesin piqanètaton ×n tîn ™n tÍ pÒlei, ¶don

t¦ k£llista mšgist' ¨n ™xerg£zoito ¢gaq£; ...AQ. P©j pou gignÒmenoj

presbÚteroj Ôknou prÕj t¦j òd¦j mestÒj, kaˆ ca…rei te Âtton pr£ttwn toàto

kaˆ ¢n£gkhj gignomšnhj a„scÚnoit' ¨n m©llon, ÓsJ presbÚteroj kaˆ

swfronšsteroj g…gnetai, tÒsJ m©llon…AQ. OÙkoàn ™n qe£trJ ge kaˆ

panto…oij ¢nqrèpoij °dein ˜stëj ÑrqÕj œti m©llon a„scÚnoit' ¥n· kaˆ taàt£ g'

e„ kaq£per oƒ perˆ n…khj coroˆ ¢gwnizÒmenoi pefwnaskhkÒtej „scno… te kaˆ

¥sitoi ¢nagk£zointo °dein oƒ toioàtoi, pant£pas…n pou ¢hdîj te kaˆ

a„scunthlîj °dontej ¢proqÚmwj ¨n toàt' ™rg£zointo; KL. 'AnagkaiÒtata

mšntoi lšgeij…prîton m�n d¾ diateqeˆj oÛtwj ›kastoj «r' oÙk ¨n ™qšloi

proqumÒterÒn ge, Âtton a„scunÒmenoj, oÙk ™n pollo‹j ¢ll¦ ™n metr…oij, kaˆ
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oÙk ™n ¢llotr…oij ¢ll' ™n o„ke…oij, °dein te kaˆ Ö poll£kij e„r»kamen

™p®dein; ...AQ. Po…an d� ¼sousin oƒ ¥ndrej fwn»n; À moàsan [À] dÁlon Óti

pršpousan aØto‹j de‹ gš tina; KL. Pîj g¦r oÜ; AQ. T…j ¨n oân pršpoi qe…oij

¢ndr£sin; «r' ¨n ¹ tîn corîn; KL. `Hme‹j goàn, ð xšne, kaˆ o†de oÙk ¥llhn ¥n

tina duna…meqa òd¾n À ¿n ™n to‹j coro‹j ™m£qomen sun»qeij °dein

genÒmenoi… e„ g¦r œcomen moàsan tÁj tîn corîn kall…w kaˆ tÁj ™n to‹j

koino‹j qe£troij, peirèmeqa ¢podoànai toÚtoij oÛj famen ™ke…nhn m�n

a„scÚnesqai, zhte‹n dš, ¼tij kall…sth, taÚthj koinwne‹n.’(Πλάτωνος Νόµοι,

Βιβλίο ΙΙ,665b-667b).

9.‘¹me‹j dš ge oÙc Óti m¾ de‹ ta‹j MoÚsaij ¹mîn proscrÁsqai toÝj ½dh

triakontoÚtaj kaˆ tîn pent»konta pšran gegonÒtaj skopoÚmeqa, ¢ll' Óti

pot� de‹. tÒde m�n oân ™k toÚtwn Ð lÒgoj ¹m‹n doke‹ moi shma…nein ½dh, tÁj ge

corikÁj MoÚshj Óti pepaideàsqai de‹ bšltion toÝj penthkontoÚtaj Ósoisper

¨n °dein pros»kV. tîn g¦r ·uqmîn kaˆ tîn ¡rmoniîn ¢nagka‹on aÙto‹j ™stin

eÙaisq»twj œcein kaˆ gignèskein· À pîj tij t¾n ÑrqÒthta gnèsetai tîn

melîn, ú prosÁken À m¾ prosÁken toà dwrist…, kaˆ toà ·uqmoà Ön Ð poiht¾j

aÙtù prosÁyen, Ñrqîj À m»; ...tÕ dš pou pros»konta m�n œcon p©n mšloj Ñrqîj

œcei, m¾ pros»konta d� ¹marthmšnwj…AQ.Toàt' oân, æj œoiken, ¢neur…skomen

aâ t¦ nàn, Óti to‹j òdo‹j ¹m‹n, oÞj nàn parakaloàmen kaˆ ˜kÒntaj tin¦

trÒpon ¢nagk£zomen °dein, mšcri ge tosoÚtou pepaideàsqai scedÕn

¢nagka‹on, mšcri toà dunatÕn e�nai sunakolouqe‹n ›kaston ta‹j te b£sesin

tîn ·uqmîn kaˆ ta‹j corda‹j ta‹j tîn melîn, †na kaqorîntej t£j te ¡rmon…aj

kaˆ toÝj ·uqmoÚj, ™klšgesqa… te t¦ pros»konta oŒo… t' ðsin § to‹j

thlikoÚtoij te kaˆ toioÚtoij °dein pršpon, kaˆ oÛtwj °dwsin, kaˆ °dontej

aÙto… te ¹don¦j tÕ paracrÁma ¢sine‹j ¼dwntai kaˆ to‹j newtšroij ¹gemÒnej
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ºqîn crhstîn ¢spasmoà pros»kontoj g…gnwntai…tÕ g¦r tr…ton oÙdem…a

¢n£gkh poihtÍ gignèskein, e‡te kalÕn e‡te m¾ kalÕn tÕ m…mhma, tÕ d�

¡rmon…aj kaˆ ·uqmoà scedÕn ¢n£gkh, to‹j d� p£nta t¦ tr…a tÁj ™klogÁj ›neka

toà kall…stou kaˆ deutšrou, À mhdšpote ƒkanÕn ™pJdÕn g…gnesqai nšoij prÕj

¢ret»n’(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο ΙΙ,670a-671a).

10.‘AQ.”Efamen, o�mai, toÝj toà DionÚsou toÝj ˜xhkontoÚtaj òdoÝj

diaferÒntwj eÙaisq»touj de‹n gegonšnai per… te toÝj ·uqmoÝj kaˆ t¦j tîn

¡rmoniîn sust£seij, †na t¾n tîn melîn m…mhsin t¾n eâ kaˆ t¾n kakîj

memimhmšnhn, ™n to‹j paq»masin Ótan yuc¾ g…gnhtai, t£ te tÁj ¢gaqÁj

Ðmoièmata kaˆ t¦ tÁj ™nant…aj ™klšxasqai dunatÕj ên tij, t¦ m�n ¢pob£llV,

t¦ d� profšrwn e„j mšson ØmnÍ kaˆ ™p®dV ta‹j tîn nšwn yuca‹j,

prokaloÚmenoj ˜k£stouj e„j ¢retÁj ›pesqai ktÁsin sunakolouqoàntaj di¦

tîn mim»sewn’(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο VΙΙ,812b-c).
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Οι τρεις χοροί: Ο χορός των Μουσών (για τα παιδιά), ο χορός του Απόλλωνα (για

τους νέους) και ο χορός του ∆ιονύσου (για τους πρεσβύτερους).

Στους Νόµους του Πλάτωνα γίνεται λόγος για τρεις χορούς, οι οποίοι είναι: 1)ο corÕj

tîn Mousîn, ο οποίος είναι ο χορός των παιδιών, 2) ο corÕj toà 'ApÒllwnoj,ο οποίος

είναι ο χορός των νέων µέχρι τριάντα ετών, που επικαλείται τον Απόλλωνα Παιάνα ως

µάρτυρα για την αλήθεια αυτών των αρχών και θα του ζητά να τους χαρίσει την πειστική του

δύναµη και 3)ο corÕj toà DionÚsou, ο οποίος είναι ο ‘χορός’ των µεγαλύτερων σε ηλικία,

άνω των τριάντα ως τα εξήντα έτη, µε αρχηγό τον ∆ιόνυσο. Εκείνοι οι οποίοι έχουν

ξεπεράσει την ηλικία των εξήντα ετών, επειδή δεν είναι σε θέση να τραγουδούν, διηγούνται

µύθους µε ενάρετα άτοµα εµπνευσµένοι από τη θεία δύναµη (βλ. χωρίο 1).Ο Lonsdale

αναφέρει για τους τρεις αυτούς χορούς ότι ‘οι πολίτες της πόλης χωρίζονται σε τρεις χορούς

σύµφωνα µε την ηλικία και τις θεότητες που καθορίζονται για κάθε ένα χορό. Ο πρώτος, ο

χορός των Μουσών, απαρτίζεται από παιδιά απροσδιόριστης ηλικίας. Ο δεύτερος αποτελείται

από άνδρες πάνω από τα τριάντα και είναι αφιερωµένος στον Απόλλωνα. Στον τρίτο χορό

ανήκουν πολίτες µεταξύ τριάντα και εξήντα. Αυτός ο χορός από πιο ηλικιωµένους άνδρες

είναι αφιερωµένος στον ∆ιόνυσο. Οι Μούσες, ο Απόλλωνας, και ο ∆ιόνυσος δεν είναι τίποτε

άλλο παρά οι τρεις θεϊκοί προστάτες που αναφέρονται ότι δόθηκαν στους θνητούς ως

‘σύντροφοι στον χορό’’16.

 Η ονοµασία των τριών χορών από τα ονόµατα των θεών οφείλεται στο γεγονός ότι

οι θεότητες αυτές, οι Μούσες, ο Απόλλωνας και ο ∆ιόνυσος, είναι sugcoreutaˆ και corhgoˆ

στους χορούς αντίστοιχα των παιδιών, των νέων και των πρεσβύτερων .Ο όρος sugcoreut»j

έχει την έννοια εκείνου που µετέχει στο χορό µαζί µε τα µέλη του χορού. Τα πλατωνικά

λεξικά αναφέρουν ότι ο ‘sugcoreut»j είναι ο κοινωνός/ µέτοχος στην δια µιµήσεως

                                          

16Lonsdale H.S., The Johns Hopkins University Press, 1993, p.25.
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όρχησιν’17.Ο όρος  corhgÒj έχει την έννοια του αρχηγού του χορού18. Εποµένως η ονοµασία

των χορών ως χορός των Μουσών, του Απόλλωνα και του ∆ιονύσου δόθηκε για το λόγο ότι

οι θεότητες αυτές είναι κοινωνοί/ µέτοχοι (sugcoreutaˆ) και αρχηγοί (corhgoˆ) αντίστοιχα

του χορού των παιδιών, των νέων και των πρεσβύτερων (βλ. χωρίο 1).Ο Morrow

συµπληρώνει ότι στους χορούς αυτούς ‘Οι θεοί είναι σύντροφοι στις εορτές

(suneortasta…)’19.

 Ως προς τον χορό των Μουσών, τον χορό των παιδιών, παρατηρείται στα πρώτα

κιόλας χρόνια της ζωής του παιδιού µια ‘νήπια προκαταβολή της Core…aj’, µια µορφή

πρωτο-core…aj. Πιο συγκεκριµένα η µητέρα, όταν το παιδί είναι ανήσυχο στον ύπνο και

θέλει να το κοιµίσει, δεν το αφήνει σε ησυχία αλλά το κινεί συνεχώς στην αγκαλιά της, όχι

σιωπηλά, αλλά τραγουδώντας του µε κάποια µελωδική φωνή (ωδή).Ο νεοελληνικός

αντίστοιχος όρος είναι ‘το νανούρισµα’ που εµπεριέχει και τραγούδι (ωδή) και συνεχή κίνηση

του βρέφους (όρχηση) (βλ. χωρίο 2).

Αυτή η πρώιµη µορφή Core…aj, που εντοπίζεται στη σχέση µητέρας και παιδιού,

περιλαµβάνει: 1)την συνεχή κίνηση του παιδιού στην αγκαλιά της µητέρας, k…nhsin, ™n ta‹j

¢gk£laij ¢eˆ se…ousai, η οποία αποτελεί µια πρώιµη µορφή όρχησης, και 2)το τραγούδι

της µητέρας, το οποίο εµπεριέχει δύο λειτουργίες: α)τη µελωδική φωνή(ωδή) (melJd…a) της

µητέρας, που αποτελεί µια πρώιµη µορφή ωδής και β)την ‘αυλητική τέχνη’ που παράγει

συγχρόνως η ωδή της µητέρας (¢tecnîj oŒon katauloàsi tîn paid…wn), η οποία αποτελεί

                                          

17Βλ.Astius D.F., Vol. ΙΙI, Burt Franklin, New York, 1969, στο λήµµα sugcoreut»j.

18Βλ.Astius D.F., Vol. ΙΙI, Burt Franklin, New York, 1969, στο λήµµα corhgÒj.

19Morrow R.G., Plato’s Cretan City: A Historical Interpretation of The Laws, Princeton

University Press, 1993, p.302.   
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µια πρώιµη µορφή µελωδίας, µέλους20. Για τον όρο katauloàsi τα πλατωνικά λεξικά

αναφέρουν ότι ‘kataulî σηµαίνει καταπραύνω µε τη µελωδία αυλοειδούς οργάνου’21.

Εποµένως στη σχέση µητέρας και παιδιού εντοπίζεται µια πρώιµη µορφή Core…aj, η οποία

αποτελείται από: 1)µια πρώιµη µορφή όρχησης, και 2)µια πρώιµη µορφή mousikÁj, η οποία

εµπεριέχει ωδή και µελωδία, µέλος22.Εδώ τόσο την ωδή όσο και τη µελωδία, το µέλος(που

παράγει ο αυλός) την παράγει η φωνή της µητέρας. Άλλωστε το ίδιο το χωρίο κάνει λόγο για

core…a και moàsa στη σχέση µητέρας και παιδιού και ο όρος  moàsa συνδέεται µε τον όρο

mousik» (βλ. χωρίο 2). Για τη νοηµατική σύνδεση των όρων moàsa και mousik» τα

πλατωνικά λεξικά συµπληρώνουν ότι ‘moàsa είναι η τέχνη (mousik»; και ωδή και µέλος)’23.

 Στο σηµείο αυτό γίνεται ένας παραλληλισµός ανάµεσα στην πρώιµη µορφή Core…aj

που παρατηρείται στη σχέση µητέρας και παιδιού και την '/Orchsin µε συνοδεία αυλού που

εκτελείται από τους Κορύβαντες στο πλαίσιο βακχικών χορών, toÝj d' ™grhgorÒtaj

Ñrcoumšnouj te kaˆ aÙloumšnouj met¦ qeîn : Όπως ακριβώς στο παιδί εντοπίζεται

πρώιµη µορφή Core…aj, που αποτελείται από: 1)πρώιµη µορφή όρχησης, µε την συνεχή

κίνηση του παιδιού στην αγκαλιά της µητέρας και 2)πρώιµη µορφή mousikÁj, δηλ. ωδή και

                                          

20H µητέρα παράγει ταυτόχρονα µε την ωδή της και µια µορφή ‘αυλητικής τέχνης’, καθώς το

τραγούδι της συνοδεύεται από µια ανεπαίσθητη βοή που παράγεται από τo λάρυγγά της και

µοιάζει ηχητικά µε τον ήχο του αυλού (πρώιµη µορφή µελωδίας, µέλους).

21Βλ.Astius D.F., Vol. ΙΙ, Burt Franklin, New York, 1969, στο λήµµα kataulî.

22Βλ. στο κεφάλαιο Ι για τα µέρη της Core…aj: 1)το φωνητικό µέρος, που παράγει την ωδή

και τη µελωδία, το µέλος(mousik») και 2) το σωµατικό µέρος, που παράγει την όρχηση.   

23Βλ.Astius D.F., Vol. ΙΙ, Burt Franklin, New York, 1969, στο λήµµα moàsa.
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µελωδία, µέλος(που παράγει ο αυλός) µε τη φωνή της, έτσι οι Κορύβαντες στο πλαίσιο

βακχικών χορών εκτελούν όρχηση µε συνοδεία αυλού (βλ.χωρίο 2).

 Η πρώιµη µορφή Core…aj, που εντοπίζεται στη σχέση µητέρας και παιδιού, και η

'/Orchsij µε συνοδεία αυλού, που εκτελείται από τους Κορύβαντες στο πλαίσιο βακχικών

χορών, λειτουργεί ως µέσο ίασης από την εσωτερική ταραχή/ ανησυχία. Πιο συγκεκριµένα,

µε την πρώιµη µορφή Core…aj στο παιδί και την '/Orchsin µε συνοδεία αυλού, που

εκτελείται από τους Κορύβαντες, η εσωτερική ανησυχία µετατρέπεται σε εξωτερική κίνηση,

µε την οποία εκτονώνεται και θεραπεύεται κάθε είδους εσωτερική ταραχή. Το αποτέλεσµα

είναι ευεργετικό: το παιδί απαλλάσσεται από την εσωτερική ανησυχία, ηρεµεί και οδηγείται

στον ύπνο, και οι Κορύβαντες, που µένουν άγρυπνοι, µε τις ορχήσεις και το παίξιµο του

αυλού, από την προηγούµενη µανική κατάσταση επανέρχονται σε έµφρονη/ νηφάλια

κατάσταση (βλ.χωρίο 2).

Μετά την πρώιµη µορφή Core…aj, την ‘νήπια προκαταβολή της Core…aj’, η οποία

παρατηρείται στη σχέση µητέρας και παιδιού, ακολουθεί µια πρώιµη µορφή Core…aj, η

οποία εκτελείται από το ίδιο το παιδί, µε τη µορφή παιγνιδιού(paidi£).Στο συγκεκριµένο

χωρίο (βλ. χωρίο 3) ο όρος paidi£, που σηµαίνει ‘το παίγνιον’24,‘το παιδαριώδες παιγνίδιον,

παιγνίδι’25,συνδέεται µε τον όρο core…a, ώστε συµπεραίνουµε ότι, στο πλαίσιο του

παιγνιδιού(της paidi©j) που κάνει το παιδί, εκτελείται από το ίδιο ένα είδος πρώιµης µορφής

Core…aj.

Ως προς την προέλευση της paidi©j ,και της core…aj µέσα στο πλαίσιο της paidi©j,

του παιγνιδιού, ο Πλάτωνας τονίζει ότι στον άνθρωπο ο ρυθµός αφυπνίζεται από το mšloj, η

ένωση των οποίων έδωσε τη core…a και την paidi£n. Προκύπτει λοιπόν ότι το mšloj, δηλ. η

                                          

24Βλ.Astius D.F., Vol. ΙΙΙ, Burt Franklin, New York, 1969, στο λήµµα paidi£ .

25Βλ.Liddell-Scott, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Τόµος 3ος, στο λήµµα paidi£.



28

µελωδία, το µέλος, προηγείται χρονικά και αφυπνίζει τον ρυθµό στον άνθρωπο, µε

αποτέλεσµα να παράγει την core…a στο πλαίσιο της paidi©j, του παιγνιδιού (βλ. χωρίο 3). Ο

Lonsdale συµπληρώνει ότι ‘από τη στιγµή που ο ρυθµός αφυπνίζεται από την µελωδία, η

ένωση των δυνάµεων (της µελωδίας και του ρυθµού), λέγει ο Πλάτωνας, γέννησε τη core…a

και την paidi£n. Με λίγα λόγια ο Πλάτωνας θεωρεί το χορό ως παιχνίδι. Η Core…a είναι

παιχνίδι’26.

Έτσι η πρώιµη µορφή core…aj ,στο πλαίσιο του παιγνιδιού που κάνει το παιδί

(paidi¦- prospa…zw), αποτελείται από: 1)το φωνητικό µέρος (fwn») και 2)το σωµατικό

µέρος (sîma).Το φωνητικό µέρος (1) περιλαµβάνει την ωδή και τη µελωδία, το µέλος27 και

το σωµατικό µέρος (2) περιλαµβάνει την όρχηση(ÑrcoÚmena).Επίσης τα απαρέµφατα

fqšggesqai και kine‹sqai αναφέρονται αντίστοιχα στο φωνητικό και το σωµατικό µέρος

αυτής της πρώιµης µορφής core…aj (βλ. χωρίο 4).

 Ως προς τον χορό του Απόλλωνα, για τους νέους µέχρι τριάντα ετών, γίνεται σύνδεση

ανάµεσα στο παιγνίδι που κάνει το παιδί (paidi£) και την όρχηση του χορού των νέων

(coreÚein).Στο πλαίσιο λοιπόν της paidi©j, του παιγνιδιού που κάνουν οι νέοι, εκτελείται

χορός, όρχηση. Οι νέοι φτάνουν στην ηλικία που µπορούν να µετέχουν στους χορούς και οι

πρεσβύτεροι νιώθουν χαρά να τους παρατηρούν ως θεατές, ευχαριστιούνται µε τα παιγνίδια

και τις γιορτές των νέων, καθώς η δική τους ζωντάνια έχει χαθεί πια και χαίρονται όταν

οργανώνουν αγώνες για τους νέους, που ξυπνούν στην µνήµη τους τη ζωηράδα της νεανικής

τους ηλικίας (βλ. χωρίο 5)28.

                                          

26Lonsdale H.S., The Johns Hopkins University Press, 1993, p.35.

27Βλ. περισσότερα για το φωνητικό και σωµατικό µέρος της Core…aj στο κεφάλαιο Ι.

28Βλ. περισσότερα για τους όρους çd» και paidi£ Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο II, 659d-e και

για τους όρους çd», ™pJd» και paidi£ Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο X, 887c-d.
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Ως προς τις παιγνιώδεις ασκήσεις των χορών από αγόρια και άνδρες και από κορίτσια

και γυναίκες, t¾n tîn corîn paidi¦n pa…dwn te kaˆ ¢ndrîn kaˆ qhleiîn korîn, που

εκτελούνται στους χορούς και τις υπόλοιπες τακτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των

µουσικών αγώνων, προτείνεται να εκλέγονται αρµόδιοι (για τα εκπαιδευτικά θέµατα), οι

οποίοι θα τις επιβλέπουν. Ως προς την ηλικία του αρµόδιου για το θέµα αυτό δεν πρέπει να

είναι κάτω από τα σαράντα έτη(βλ. χωρίο 6).

 Η σύνδεση λοιπόν ανάµεσα στην paidi£ και τον corÕ είναι άµεση: ο corÕj των

αγοριών και των ανδρών, των κοριτσιών και των γυναικών εκτελείται στο πλαίσιο της

paidi©j, του παιγνιδιού, των παιγνιωδών ασκήσεων και προτείνεται να επιβλέπεται από τους

αρµόδιους για τα εκπαιδευτικά θέµατα(βλ. χωρίο 6). Σε άλλα χωρία γίνεται λόγος για τον

τρόπο εκλογής του αρµόδιου άρχοντα για τα εκπαιδευτικά θέµατα, δηλ. του εκπαιδευτή για

τη χορωδία, από τους κριτές, όπως επίσης και για το ρόλο του corodidask£lou29.Ο

Lonsdale συµπληρώνει ότι ‘ο χορός, µαζί µε το τραγούδι, λέγει ο Πλάτωνας, προέρχονται

από τα πηδήµατα/ τα σκιρτήµατα και τα κλάµατα των βρεφών. Αλλά όταν αυτές οι

ασυγκράτητες τάσεις των νέων υποτάσσονται σε αυστηρή εκπαίδευση, το τραγούδι και ο

χορός γίνονται η ύψιστη µορφή του ανθρώπινου παιγνιδιού’30.

Ο όρος paidi£, δηλ. το παιγνίδι που κάνει το παιδί, εντάσσεται στον όρο paide…a.

Πιο συγκεκριµένα, η paide…a είναι ένας ευρύτερος όρος, ο οποίος αναφέρεται στο

εκπαιδευτικό σύστηµα και η core…a είναι ένας ειδικότερος όρος, ο οποίος εντάσσεται στο

πλαίσιο της paide…aj και αποτελεί το µέσο εκπαίδευσης των παιδιών στην ωδή και την

                                          

29Για τον τρόπο εκλογής του αρµόδιου άρχοντα για τα εκπαιδευτικά θέµατα, δηλ. του

εκπαιδευτή για τη χορωδία, από τους κριτές βλ. Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VI,765a-c. Για το

ρόλο του corodidask£lou βλ. Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ, 812e-813a.

30Lonsdale H.S., The Johns Hopkins University Press, 1993, p.33.
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όρχηση. Για το λόγο αυτό οι όροι paide…a-Ð kalîj pepaideumšnoj-σχετίζονται µε τις

φράσεις Ð kalîj °dein te kaˆ Ñrce‹sqai και ƒkanîj kecoreukÒta, δηλ. η σωστή παιδεία

παρέχει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να άδει και να ορχείται σωστά. Αντίστοιχα ο όρος

¢pa…deutoj συνδέεται µε τον όρο ¢cÒreutoj, δηλ. εκείνος που δεν έχει παιδεία δεν είναι

εκπαιδευµένος στην όρχηση, δεν έχει την κατάλληλη επιδεξιότητα στο χορό(βλ.χωρίο 7)

γι’αυτό ο Calame παρατηρεί ότι ‘για τον Πλάτωνα, το να είναι κάποιος ¢cÒreutoj,

κυριολεκτικά χωρίς χορό, σήµαινε ότι είναι ¢pa…deutoj, χωρίς παιδεία’31. Η ευρύτερη

λοιπόν έννοια της paide…aj περιλαµβάνει την ειδικότερη έννοια της core…aj, που

αποτελείται από την ωδή και την όρχηση. Στο πλαίσιο της paide…aj η paidi£,το παιγνίδι

που κάνει το παιδί, εκτελεί µια πρώιµη-ανεπίσηµη µορφή Core…aj, σε αντίθεση µε τους

µουσικούς αγώνες (¢gînej),στο πλαίσιο των οποίων εκτελείται η επίσηµη µορφή της

Core…aj από τη corJd…a32.

Ως προς τον ‘χορό’ του ∆ιονύσου,εκτελείται από τους πρεσβύτερους άνω των τριάντα

ετών και ως τα πενήντα ή εξήντα έτη. Ο ‘χορός’ των πρεσβύτερων είναι το ευγενέστερο

στοιχείο της πόλης, είναι ο πιο πειστικός από τους υπόλοιπους χορούς ,καθώς η ηλικία και η

                                          

31Calame C., Choruses of Young Women in Ancient Greece: Their Morphology, Religious

Role, and Social Functions, Translated by Derek Collins and Janice Orion, Rowman &

Littlefield Publishers, INC., Lanham-Boulder-New York-London, 1997, p.222.     

32Για τους µουσικούς αγώνες (¢gînej),στο πλαίσιο των οποίων εκτελείται η επίσηµη µορφή

της Core…aj από τη corJd…a(σε αντίθεση µε την paidi£n, όπου στο πλαίσιο παιγνιδιού

εκτελείται η ανεπίσηµη-πρώιµη µορφή της Core…aj) βλ. στο κεφάλαιο Ι, χωρίο 6 και σ.σ.17-

18. O Lonsdale (The Johns Hopkins University Press, 1993, p.36) αναφέρει για το θέµα αυτό

ότι ‘Η Ελληνική Γλώσσα αντιπαραθέτει την paidi£n που δηλώνει το παιδικό, αθώο παιγνίδι,

µε τον ¢gîna, που υποδηλώνει έναν δοµηµένο αγώνα που περιορίζεται από κανόνες’.
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φρόνηση των µελών του κάνει το χορό αυτόν αξιόπιστο. Ο ‘χορός’ αυτός αναφέρεται ότι θα

µπορούσε να προσφέρει τα µέγιστα αγαθά µε τα ευγενέστερα τραγούδια του, κάνοντας έτσι

λόγο για την ιδιότητα του ‘χορού’ αυτού να άδει (βλ. χωρίο 8).

Όµως παρατηρείται ότι όσο µεγαλώνει ο άνθρωπος διστάζει να τραγουδήσει, χαίρεται

λιγότερο να τραγουδάει, και ,όταν αναγκάζεται να το κάνει, νιώθει ντροπή, όσο πιο µεγάλος

είναι. Για το λόγο αυτό στο θέατρο οι πρεσβύτεροι θα ένιωθαν δυσάρεστα και ταπεινωµένοι

στην περίπτωση που θα έπρεπε να τραγουδήσουν ως µέλη ενός χορού που αγωνίζεται για το

βραβείο, όντας κουρασµένοι και αδύνατοι. Γίνεται λοιπόν λόγος για θέσπιση νόµων που

αφορούν την οινοποσία33,ώστε οι νόµοι αυτοί να βοηθήσουν τον ‘χορό’ των πρεσβύτερων να

τραγουδήσει στο πλαίσιο ενός συµποσίου, που θα αποτελείται από µια µικρή παρέα φίλων/

συντρόφων/ συµποσιαστών34 (βλ. χωρίο 8).

Τίθεται λοιπόν το ερώτηµα: τι είδους ωδή θα µπορούσε να εκτελέσει αυτός ο ‘χορός’,

fwn»n ή moàsan ; (βλ. χωρίο 8). Ο όρος fwn» είναι: α)ο ήχος των φωνητικών χορδών του

ανθρώπου, που, όταν πληρεί τις προϋποθέσεις του ρυθµού και της αρµονίας, παράγει την

ωδή, και β)ο ήχος των χορδών του µουσικού οργάνου, που, όταν πληρεί τις προϋποθέσεις του

ρυθµού και της αρµονίας, παράγει τη µελωδία, το µέλος35. Εδώ λοιπόν το ερώτηµα είναι κατά

πόσο ο ‘χορός’ των πρεσβύτερων θα µπορούσε να εκτελέσει fwn» ,δηλ. ωδή, ή moàsa ,δηλ.

                                          

33Για την θέσπιση νόµων που αφορούν την οινοποσία βλ. Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο ΙΙ,666a-c.

34Οι σχολιαστές επισηµαίνουν για το θέµα αυτό ότι ‘στη λειτουργία του τρίτου χορού …οι

άνδρες αυτής της οµάδας δεν αποτελούν έναν χορό µε την κυριολεκτική έννοια της λέξης…

θα µπορούσαν να είναι πρόθυµοι να τραγουδούν µπροστά σε µικρές οµάδες φίλων,

τουλάχιστον όταν θα έχουν αναζωογονηθεί από λίγο κρασί’(Morrow R.G., Princeton

University Press, 1993, p.313).

35Για το όρο fwn», το φωνητικό µέρος της Core…aj, βλ. περισσότερα στο κεφάλαιο Ι.
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ωδή και µελωδία, µέλος. Οι όροι moàsa και mousik» έχουν την ίδια χρήση, καθώς σύµφωνα

µε τα πλατωνικά λεξικά ‘moàsa είναι µουσική(τέχνη) ;ωδή και µέλος’36.

Στο ερώτηµα κατά πόσο ο ‘χορός’ των πρεσβύτερων θα εκτελεί fwn» (ωδή), ή moàsa

(ωδή και µελωδία, µέλος) προστίθεται από τον έναν από τους οµιλητές, τον Κλεινία, ότι δεν

θα µπορούσαν να τραγουδήσουν ωδή διαφορετική από εκείνη που εφήρµοζαν στους χορούς.

Όµως ο Αθηναίος απαντάει ότι αν υπάρχει moàsan tÁj tîn corîn kall…w kaˆ tÁj ™n to‹j

koino‹j qe£troij, δηλ. συνδυασµός ωδής και µελωδίας, µέλους (moàsa) καλύτερη από

εκείνη που εφαρµόζεται στους χορούς και τα δηµόσια θέατρα, εκείνη πρέπει να αποδοθεί

στους πρεσβύτερους (βλ. χωρίο 8).

Προκύπτει λοιπόν ότι στον ‘χορό’ των πρεσβύτερων ταιριάζει moàsa, δηλ.

συνδυασµός ωδής και µελωδίας, µέλους, όχι όµως όπως εκτελείται στους χορούς και τα

δηµόσια θέατρα, αλλά, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο πλαίσιο ενός συµποσίου, που θα

αποτελείται από µια µικρή παρέα φίλων/ συντρόφων/ συµποσιαστών37. Ο Lonsdale

επισηµαίνει ότι ‘Η εισαγωγή στο χορό και τη µουσική στο βιβλίο 2 των Νόµων είναι µια

θεωρητική µελέτη από εκείνο που προέρχεται από την τέλεια ισορροπηµένη ανάµειξη του

κρασιού και της  mousikÁj στο ιδανικό συµπόσιο’38.

Καθώς ο ‘χορός’ των πρεσβύτερων καλείται να εκτελέσει moàsa, δηλ. ωδή και

µελωδία, µέλος(αναφέρθηκε παραπάνω ότι ο όρος  moàsa συνδέεται µε τον όρο mousik»),

                                          

36Βλ.Astius D.F., Vol. ΙΙ, Burt Franklin, New York, 1969, στο λήµµα moàsa. Επίσης για τον

όρο mousik», που είναι ωδή και µελωδία, µέλος, στο φωνητικό µέρος της Core…aj, βλ.

περισσότερα στο κεφάλαιο Ι.

37Βλ.σ.31.

38Lonsdale H.S., The Johns Hopkins University Press, 1993, p.24.
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θα πρέπει ο ‘χορός’ αυτός, που αποτελείται από άνδρες πάνω από τα τριάντα έτη ή πάνω από

τα πενήντα έτη, να γνωρίζει την ÑrqÒthta tîn melîn (βλ. χωρίο 9).

Ο όρος ÑrqÒthta έχει την έννοια της τεχνικής αρτιότητας, µε βάση τους κανόνες της

µουσικής39 και ο όρος mšloj είναι η µελωδία, το µέλος, που παράγει το µουσικό όργανο.

Εποµένως ο ‘χορός’ των πρεσβύτερων πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες που οδηγούν στην

τεχνική αρτιότητα της µελωδίας, του µέλους (ÑrqÒthta tîn melîn), δηλ. πρέπει να γνωρίζει

καλά τους ρυθµούς και τις αρµονίες, ώστε να µπορεί να αντιληφθεί σε ποιο είδος ταιριάζει η

δωρική τεχνοτροπία και σε ποιο όχι , αν έχει συνδυαστεί σωστά η µελωδία µε τον κατάλληλο

ρυθµό και αν τελικά έχει εκτελεστεί σωστά η µελωδία .Το mšloj, δηλ. η µελωδία, που έχει τα

κατάλληλα στοιχεία είναι σωστό διαφορετικά είναι λανθασµένο,pros»konta m�n œcon p©n

mšloj Ñrqîj œcei, m¾ pros»konta d� ¹marthmšnwj(βλ. χωρίο 9).

Καθώς ο ‘χορός’ των πρεσβύτερων καλείται να εκτελέσει moàsa, δηλ. ωδή και

µελωδία, µέλος, ουσιαστικά καλείται να εκτελέσει ένα είδος monJd…aj, η οποία αποτελείται

από ωδή µε συνοδεία µουσικού οργάνου (µε συνοδεία µελωδίας, µέλους) και  αποτελεί κλάδο

της mousikÁj40.

Για να εκτελέσει λοιπόν ο ‘χορός’ των πρεσβύτερων monJd…a, δηλ. ωδή και µελωδία,

µέλος, θα πρέπει να έχει τις γνώσεις, που οι αοιδοί πρέπει να έχουν. Πιο συγκεκριµένα, ο

‘χορός’ των πρεσβύτερων θα πρέπει να έχει γνώση του ρυθµού και της αρµονίας, ώστε να

µπορεί, όπως οι αοιδοί, να συγχρονίσει τα βήµατα του ρυθµού(ta‹j b£sesin tîn ·uqmîn)

µε τις χορδές των µελών, της µελωδίας(ta‹j corda‹j tîn melîn): θα πρέπει να ξέρει τη

µετρική µονάδα του ρυθµού και της αρµονίας, που είναι αντίστοιχα το µέτρο και οι νότες,

                                          

39Για τον όρο ÑrqÒthta µε την έννοια της ηθικής τελειότητας της όρχησης βλ. στο κεφάλαιο

ΙΙΙ.   

40Βλ. περισσότερα για τη monJd…a, η οποία αποτελεί κλάδο της  mousikÁj στο κεφάλαιο Ι.
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ώστε και στην ωδή και στη µελωδία, το µέλος (monJd…a), να συγχρονίζει το µέτρο, τις

µετρικές κινήσεις του ρυθµού, µε τις ‘κινήσεις’ των µουσικών φθόγγων (της νότας), που

συνδυαζόµενοι σε υψηλούς και χαµηλούς τόνους επιτυγχάνουν την αρµονία (βλ. χωρίο 9).

Για το θέµα αυτό γίνεται λόγος κατά την αναφορά στον κιθαριστή και τον

εκπαιδευόµενο, ότι θα πρέπει να χρησιµοποιούν τους φθόγγους της λύρας ,εξαιτίας της

σαφήνειας των χορδών, αποδίδοντας στις νότες των χορδών τις νότες της φωνής.Με λίγα

λόγια ο κιθαριστής θα πρέπει να χρησιµοποιεί τις νότες που βγάζει η λύρα, για να βοηθήσει

τον αοιδό να τοποθετήσει σωστά τη φωνή του και να τραγουδήσει σωστά, ακριβώς επειδή

στη λύρα οι νότες είναι σαφείς, ακριβείς και βοηθούν τον αοιδό να τραγουδήσει και να

τοποθετήσει σωστά τη φωνή του.Στις περιπτώσεις αυτές ο αοιδός µε την ωδή του ακολουθεί

τις ίδιες νότες που παίζει ο κιθαριστής στη λύρα.Όµως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου στη

λύρα υπάρχει ˜terofwn…a και poikil…a, δηλ. άλλα µέλη(µελωδίες) παράγουν οι χορδές της

λύρας και άλλη (µελωδική) φωνή (στο πλαίσιο της ωδής) παράγουν οι φωνητικές

χορδές.Έτσι ˜terofwn…a και poikil…a είναι όταν συνδυάζεται άλλη µελωδία που παράγουν

οι χορδές της λύρας µε άλλη (µελωδική) φωνή (στην ωδή) που παράγουν οι φωνητικές

χορδές.Στην περίπτωση της ˜terofwn…aj παρέχονται: α)συνδυασµοί µικρών και µεγάλων

αποστηµάτων(puknÒthj- manÒthj), γρήγορων και αργών ρυθµών(t£coj -bradut»j),οξέων

και χαµηλών τόνων(ÑxÚthj-barÚthj) και β)ποικιλίες ρυθµών που προσαρµόζονται στους

φθόγγους της λύρας(tîn ·uqmîn æsaÚtwj pantodap¦ poik…lmata prosarmÒttontaj

to‹si fqÒggoij tÁj lÚraj)41.

Επιπλέον οι πρεσβύτεροι, οι αοιδοί του ∆ιονύσου(toÝj toà DionÚsou toÝj

˜xhkontoÚtaj òdoÝj), που είναι στην ηλικία των εξήντα χρόνων, θα πρέπει όταν

αντιµετωπίζουν µουσικές αναπαραστάσεις ενός καλού ή κακού τύπου, δηλ. ηθικά καλές ή

                                          

41Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ, 812d-e.
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ηθικά κακές µουσικές αναπαραστάσεις (t¾n tîn melîn m…mhsin t¾n eâ kaˆ t¾n kakîj

memimhmšnhn) να έχουν την ικανότητα: 1)να εντοπίσουν τις (ηθικά) καλές και (ηθικά) κακές

αναπαραστάσεις, 2)να απορρίπτουν τις (ηθικά) κακές και να προβάλουν τις (ηθικά) καλές

αναπαραστάσεις, 3)να τις τραγουδούν (τις ηθικά καλές µιµήσεις) στους νέους (™p®dw) και να

µαγεύουν τις ψυχές των νέων και 4)να τους παροτρύνουν να τις κάνουν οδηγούς τους στην

αναζήτηση του δρόµου που οδηγεί στην αρετή(¢ret»)(βλ. χωρίο 10).

Στο σηµείο λοιπόν αυτό γίνεται λόγος για τις (ηθικά) καλές και (ηθικά) κακές

µουσικές αναπαραστάσεις, που αποτελούν αντίστοιχα µιµήσεις του αληθινού και ψεύτικου

πρωτοτύπου, και οδηγούν αντίστοιχα στην αρετή και την κακία/µοχθηρία. Οι πρεσβύτεροι θα

πρέπει να προβάλουν τις ηθικά καλές µουσικές αναπαραστάσεις, που αποτελούν µιµήσεις

των αληθινών πρωτοτύπων και οδηγούν στην αρετή, να τις τραγουδούν στους νέους

µαγεύοντάς τους, ώστε να οδηγήσουν τελικά τους νέους στην αρετή (βλ. χωρίο 10).

Ο ‘χορός’ λοιπόν των πρεσβύτερων είναι ένας ‘χορός’ που καλείται να εκτελέσει ένα

είδος monJd…aj,δηλ. ωδή µε συνοδεία µουσικού οργάνου (µε συνοδεία µελωδίας, µέλους)

στο πλαίσιο ενός συµποσίου, που θα αποτελείται από µια µικρή παρέα φίλων/ συντρόφων/

συµποσιαστών. Ο ‘χορός’ των πρεσβύτερων πρέπει να έχει γνώσεις που αφορούν: 1)την

τεχνική αρτιότητα της µελωδίας, του µέλους (ÑrqÒthta tîn melîn), και 2)τις µουσικές

αναπαραστάσεις ενός καλού ή κακού τύπου, δηλ. τις ηθικά καλές ή ηθικά κακές µουσικές

αναπαραστάσεις (t¾n tîn melîn m…mhsin t¾n eâ kaˆ t¾n kakîj memimhmšnhn).
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Κεφάλαιο ΙΙΙ: Πολιτική σύλληψη και οργάνωση της Χορείας.

Παράθεση των χωρίων που θα µας απασχολήσουν.

1.‘AQ. “Hkist' ¥ra Ótan tij mousik¾n ¹donÍ fÍ kr…nesqai, toàton ¢podektšon

tÕn lÒgon, kaˆ zhthtšon ¼kista taÚthn æj spouda…an, e‡ tij ¥ra pou kaˆ

g…gnoito, ¢ll' ™ke…nhn t¾n œcousan t¾n ÐmoiÒthta tù toà kaloà mim»mati. KL.

'Alhqšstata. AQ. Kaˆ toÚtoij d¾ to‹j t¾n kall…sthn òd»n te zhtoàsi kaˆ

moàsan zhthtšon, æj œoiken, oÙc ¼tij ¹de‹a ¢ll' ¼tij Ñrq»· mim»sewj g¦r Ãn,

éj famen, ÑrqÒthj, e„ tÕ mimhq�n Óson te kaˆ oŒon Ãn ¢potelo‹to.’(Πλάτωνος

Νόµοι, Βιβλίο ΙΙ, 668 a-b).

2.‘AQ. 'Epeid¾ mim»mata trÒpwn ™stˆ t¦ perˆ t¦j core…aj, ™n pr£xes… te

pantodapa‹j gignÒmena kaˆ tÚcaij, kaˆ ½qesi kaˆ mim»sesi diexiÒntwn

˜k£stwn, oŒj m�n ¨n prÕj trÒpou t¦ ·hqšnta À melJdhqšnta À kaˆ Ðpwsoàn

coreuqšnta, À  kat¦ fÚsin À kat¦ œqoj À kat' ¢mfÒtera, toÚtouj m�n kaˆ

toÚtoij ca…rein te kaˆ ™paine‹n aÙt¦ kaˆ prosagoreÚein kal¦ ¢nagka‹on, oŒj

d' ¨n par¦ fÚsin À trÒpon ½ tina sun»qeian, oÜte ca…rein dunatÕn oÜte

™paine‹n a„scr£ te prosagoreÚein. oŒj d' ¨n t¦ m�n tÁj fÚsewj Ñrq¦

sumba…nV, t¦ d� tÁj sunhqe…aj ™nant…a, À t¦ m�n tÁj sunhqe…aj Ñrq£, t¦ d�

tÁj fÚsewj ™nant…a, oátoi d� ta‹j ¹dona‹j toÝj ™pa…nouj ™nant…ouj

prosagoreÚousin· ¹dša g¦r toÚtwn ›kasta e�na… fasi, ponhr¦ dš, kaˆ

™nant…on ¥llwn oÞj o‡ontai frone‹n a„scÚnontai m�n kine‹sqai tù sèmati t¦

toiaàta, a„scÚnontai d� °dein æj ¢pofainÒmenoi kal¦ met¦ spoudÁj,

ca…rousin d� par' aØto‹j. KL. 'OrqÒtata lšgeij.’(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο ΙΙ,

655d-656a).
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3.‘T¦ d� maq»mat£ pou ditt£, éj g' e„pe‹n, cr»sasqai sumba…noi ¥n, t¦ m�n

Ósa perˆ tÕ sîma gumnastikÁj, t¦ d' eÙyuc…aj c£rin mousikÁj. t¦ d�

gumnastikÁj aâ dÚo, tÕ m�n Ôrchsij, tÕ d� p£lh. tÁj Ñrc»sewj d� ¥llh m�n

MoÚshj lšxin mimoumšnwn, tÒ te megaloprep�j ful£ttontaj ¤ma kaˆ

™leÚqeron, ¥llh dš, eÙex…aj ™lafrÒthtÒj te ›neka kaˆ k£llouj, tîn toà

sèmatoj aÙtoà melîn kaˆ merîn tÕ prosÁkon kampÁj te kaˆ ™kt£sewj, kaˆ

¢podidomšnhj ˜k£stoij aÙto‹j aØtîn eÙrÚqmou kin»sewj, diaspeiromšnhj ¤ma

kaˆ sunakolouqoÚshj e„j p©san t¾n Ôrchsin ƒkanîj.’(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο

VΙI,795d-796a).

4.‘ AQ. Nàn d¾ tÁj m�n perˆ pala…stran dun£mewj tÕ mšcri deàr' ¹m‹n e„r»sqw·

perˆ d� tÁj ¥llhj kin»sewj pantÕj toà sèmatoj, Âj tÕ ple‹ston mšroj Ôrchs…n

tin£ tij prosagoreÚwn Ñrqîj ¨n fqšggoito, dÚo m�n aÙtÁj e‡dh cr¾ nom…zein

e�nai, t¾n m�n tîn kalliÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ semnÕn mimoumšnhn, t¾n d� tîn

a„sciÒnwn ™pˆ tÕ faàlon, kaˆ p£lin toà faÚlou te dÚo kaˆ toà spouda…ou dÚo

›tera. toà d¾ spouda…ou t¾n m�n kat¦ pÒlemon kaˆ ™n bia…oij ™mplakšntwn

pÒnoij swm£twn m�n kalîn, yucÁj d' ¢ndrikÁj, t¾n d' ™n eÙprag…aij te oÜshj

yucÁj sèfronoj ™n ¹dona‹j te ™mmštroij· e„rhnik¾n ¥n tij lšgwn kat¦ fÚsin

t¾n toiaÚthn Ôrchsin lšgoi. t¾n polemik¾n d¾ toÚtwn, ¥llhn oâsan tÁj

e„rhnikÁj, purr…chn ¥n tij Ñrqîj prosagoreÚoi, t£j te eÙlabe…aj pasîn

plhgîn kaˆ bolîn ™kneÚsesi kaˆ Øpe…xei p£sV kaˆ ™kphd»sesin ™n Ûyei kaˆ

sÝn tapeinèsei mimoumšnhn, kaˆ t¦j taÚtaij ™nant…aj, t¦j ™pˆ t¦ drastik¦

feromšnaj aâ sc»mata, œn te ta‹j tîn tÒxwn bola‹j kaˆ ¢kont…wn kaˆ pasîn

plhgîn mim»mata ™piceiroÚsaj mime‹sqai· tÒ te ÑrqÕn ™n toÚtoij kaˆ tÕ

eÜtonon, tîn ¢gaqîn swm£twn kaˆ yucîn ÐpÒtan g…gnhtai m…mhma, eÙqufer�j
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æj tÕ polÝ tîn toà sèmatoj melîn gignÒmenon, ÑrqÕn m�n tÕ toioàton, tÕ d�

toÚtoij toÙnant…on oÙk ÑrqÕn ¢podecÒmenon. t¾n d� e„rhnik¾n Ôrchsin tÍd' aâ

qewrhtšon ˜k£stwn, e‡te Ñrqîj e‡te m¾ kat¦ fÚsin tij tÁj kalÁj Ñrc»sewj

¢ntilambanÒmenoj ™n core…aij prepÒntwj eÙnÒmwn ¢ndrîn diatele‹.’

(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο VΙI, 814d-815b).

5.‘TÕ d� tÁj ¢polšmou moÚshj, ™n Ñrc»sesin d� toÚj te qeoÝj kaˆ toÝj tîn

qeîn pa‹daj timèntwn, ›n m�n sÚmpan g…gnoit' ¨n gšnoj ™n dÒxV toà pr£ttein

eâ gignÒmenon, toàto d� dicÍ diairo‹men ¥n, tÕ m�n ™k pÒnwn tinîn aÙtoà kaˆ

kindÚnwn diapefeugÒtwn e„j ¢gaq£, me…zouj ¹don¦j œcon, tÕ d� tîn œmprosqen

¢gaqîn swthr…aj oÜshj kaˆ ™paÚxhj, prvotšraj t¦j ¹don¦j kekthmšnon

™ke…nwn. ™n d� d¾ to‹j toioÚtoij pou p©j ¥nqrwpoj t¦j kin»seij toà sèmatoj

meizÒnwn m�n tîn ¹donîn oÙsîn me…zouj, ™lattÒnwn d� ™l£ttouj kine‹tai, kaˆ

kosmièteroj m�n ín prÒj te ¢ndre…an m©llon gegumnasmšnoj ™l£ttouj aâ,

deilÕj d� kaˆ ¢gÚmnastoj gegonëj prÕj tÕ swfrone‹n me…zouj kaˆ

sfodrotšraj paršcetai metabol¦j tÁj kin»sewj· Ólwj d� fqeggÒmenoj, e‡t' ™n

òda‹j e‡t' ™n lÒgoij, ¹suc…an oÙ p£nu dunatÕj tù sèmati paršcesqai p©j. diÕ

m…mhsij tîn legomšnwn sc»masi genomšnh t¾n Ñrchstik¾n ™xhrg£sato tšcnhn

sÚmpasan. Ð m�n oân ™mmelîj ¹mîn, Ð d� plhmmelîj ™n toÚtoij p©si kine‹tai.

poll¦ m�n d¾ to…nun ¥lla ¹m‹n tîn palaiîn Ñnom£twn æj eâ kaˆ kat¦ fÚsin

ke…mena de‹ dianooÚmenon ™paine‹n, toÚtwn d� ›n kaˆ tÕ perˆ t¦j Ñrc»seij t¦j

tîn eâ prattÒntwn, Ôntwn d� metr…wn aÙtîn prÕj t¦j ¹don£j, æj Ñrqîj ¤ma

kaˆ mousikîj çnÒmasen Óstij pot' Ãn, kaˆ kat¦ lÒgon aÙta‹j qšmenoj Ônoma

sump£saij ™mmele…aj ™pwnÒmase, kaˆ dÚo d¾ tîn Ñrc»sewn tîn kalîn e‡dh

katest»sato, tÕ m�n polemikÕn purr…chn, tÕ d� e„rhnikÕn ™mmšleian, ˜katšrJ

tÕ pršpon te kaˆ ¡rmÒtton ™piqeˆj Ônoma. § d¾ de‹ tÕn m�n nomoqšthn
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™xhge‹sqai tÚpoij, tÕn d� nomofÚlaka zhte‹n te, kaˆ ¢nereunhs£menon, met¦

tÁj ¥llhj mousikÁj t¾n Ôrchsin sunqšnta kaˆ ne…manta ™pˆ p£saj ˜ort¦j tîn

qusiîn ˜k£stV tÕ prÒsforon, oÛtw kaqierèsanta aÙt¦ p£nta ™n t£xei,  toà

loipoà m¾ kine‹n mhd�n m»te Ñrc»sewj ™cÒmenon m»te òdÁj, ™n ta‹j d' aÙta‹j

¹dona‹j æsaÚtwj t¾n aÙt¾n pÒlin kaˆ pol…taj di£gontaj, Ðmo…ouj e„j dÚnamin

Ôntaj, zÁn eâ te kaˆ eÙdaimÒnwj.’(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο VΙI, 815d-816d).

6.‘oÙd' Ósa ™n to‹j coro‹j ™stin aâ mim»mata pros»konta mime‹sqai paretšon,

kat¦ m�n tÕn tÒpon tÒnde Kour»twn ™nÒplia pa…gnia, kat¦ d� Lakeda…mona

DioskÒrwn. ¹ d� aâ pou par' ¹m‹n kÒrh kaˆ dšspoina, eÙfranqe‹sa tÍ tÁj

core…aj paidi´, kena‹j cersˆn oÙk ò»qh de‹n ¢qÚrein, panopl…v d� pantele‹

kosmhqe‹sa, oÛtw t¾n Ôrchsin diapera…nein· § d¾ p£ntwj mime‹sqai pršpon ¨n

e‡h kÒrouj te ¤ma kaˆ kÒraj, t¾n tÁj qeoà c£rin timîntaj, polšmou t' ™n cre…v

kaˆ ˜ortîn ›neka. to‹j dš pou paisˆn eÙqÚj te kaˆ Óson ¨n crÒnon m»pw e„j

pÒlemon ‡wsin, p©si qeo‹j prosÒdouj te kaˆ pomp¦j poioumšnouj meq' Óplwn te

kaˆ †ppwn ¢eˆ kosme‹sqai dšon ¨n e‡h, q£ttouj te kaˆ bradutšraj ™n Ñrc»sesi

kaˆ ™n pore…v t¦j ƒkete…aj poioumšnouj prÕj qeoÚj te kaˆ qeîn pa‹daj.’

(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο VΙI,796b-d).

7.‘kaˆ d¾ kaˆ core…aj p£saj e„j t¦j ¢riste…aj t¦j kat¦ pÒlemon blepoÚsaj

coreÚein, kaˆ Ólhn eÙkol…an te kaˆ eÙcšreian ™pithdeÚein tîn aÙtîn e†neka,

karter»seij te aâ s…twn kaˆ potîn kaˆ ceimènwn kaˆ tîn ™nant…wn kaˆ ko…thj

sklhr©j, kaˆ tÕ mšgiston, t¾n tÁj kefalÁj kaˆ podîn dÚnamin m¾ diafqe…rein

tÍ tîn ¢llotr…wn skepasm£twn perikalufÍ, t¾n tîn o„ke…wn ¢pollÚntaj

p…lwn te kaˆ Øpodhm£twn gšnesin kaˆ fÚsin· taàta g¦r ¢krwt»ria Ônta
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sJzÒmen£ te œcei meg…sthn dÚnamin pantÕj toà sèmatoj kaˆ toÙnant…on

™nant…wj, kaˆ tÕ m�n Øphretikètaton ¤panti tù sèmati, tÕ d� ¢rcikètaton,

œcon t¦j kur…aj ¡p£saj a„sq»seij aÙtoà fÚsei.’(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο XII,

942d-e).

8.‘t…j oân ÑrqÒthj; pa…zont£ ™stin diabiwtšon tin¦j d¾ paidi£j, qÚonta kaˆ

°donta kaˆ ÑrcoÚmenon, éste toÝj m�n qeoÝj †lewj aØtù paraskeu£zein

dunatÕn e�nai, toÝj d' ™cqroÝj ¢mÚnesqai kaˆ nik©n macÒmenon·’(Πλάτωνος

Νόµοι, Βιβλίο VΙI,803d-e).

9.‘T¦ m�n oân tîn kalîn swm£twn kaˆ genna…wn yucîn e„j t¦j core…aj, o†aj

e‡rhtai de‹n aÙt¦j e�nai, diapepšrantai, t¦ d� tîn a„scrîn swm£twn kaˆ

dianohm£twn kaˆ tîn ™pˆ t¦ toà gšlwtoj kwmJd»mata tetrammšnwn, kat¦

lšxin te kaˆ òd¾n kaˆ kat¦ Ôrchsin kaˆ kat¦ t¦ toÚtwn p£ntwn mim»mata

kekwmJdhmšna, ¢n£gkh m�n qe£sasqai kaˆ gnwr…zein· ¥neu g¦r gelo…wn t¦

spouda‹a kaˆ p£ntwn tîn ™nant…wn t¦ ™nant…a maqe‹n m�n oÙ dunatÒn, e„

mšllei tij frÒnimoj œsesqai, poie‹n d� oÙk aâ dunatÕn ¢mfÒtera, e‡ tij aâ

mšllei kaˆ smikrÕn ¢retÁj meqšxein, ¢ll¦ aÙtîn ›neka toÚtwn kaˆ manq£nein

aÙt¦ de‹, toà m» pote di' ¥gnoian dr©n À lšgein Ósa gelo‹a, mhd�n dšon,

doÚloij d� t¦ toiaàta kaˆ xšnoij ™mm…sqoij prost£ttein mime‹sqai, spoud¾n d�

perˆ aÙt¦ e�nai mhdšpote mhd' ¹ntinoàn, mhdš tina manq£nonta aÙt¦ g…gnesqai

fanerÕn tîn ™leuqšrwn, m»te guna‹ka m»te ¥ndra, kainÕn d� ¢e… ti perˆ aÙt¦

fa…nesqai tîn mimhm£twn. Ósa m�n oân perˆ gšlwt£ ™stin pa…gnia, § d¾

kwmJd…an p£ntej lšgomen, oÛtwj tù nÒmJ kaˆ lÒgJ ke…sqw·’(Πλάτωνος Νόµοι,

Βιβλίο VΙI, 816d-817a).
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10.‘t¾n to…nun ¢mfisbhtoumšnhn Ôrchsin de‹ prîton cwrˆj tÁj

¢namfisbht»tou diateme‹n. t…j oân aÛth, kaˆ pÍ de‹ cwrˆj tšmnein

˜katšran;Ósh m�n bakce…a t' ™stˆn kaˆ tîn taÚtaij ˜pomšnwn, §j NÚmfaj te

kaˆ P©naj kaˆ SeilhnoÝj kaˆ SatÚrouj ™ponom£zontej, éj fasin, mimoàntai

katJnwmšnouj, perˆ kaqarmoÚj te kaˆ telet£j tinaj ¢poteloÚntwn, sÚmpan

toàto tÁj Ñrc»sewj tÕ gšnoj oÜq' æj e„rhnikÕn oÜq' æj polemikÕn oÜq' Óti pot�

boÚletai ·®dion ¢for…sasqai· dior…sasqai m»n moi taÚtV doke‹ scedÕn

ÑrqÒtaton aÙtÕ e�nai, cwrˆj m�n polemikoà, cwrˆj d� e„rhnikoà qšntaj, e„pe‹n

æj oÙk œsti politikÕn toàto tÁj Ñrc»sewj tÕ gšnoj, ™ntaàqa d� ke…menon

™£santaj ke‹sqai, nàn ™pˆ tÕ polemikÕn ¤ma kaˆ e„rhnikÕn æj

¢namfisbht»twj ¹mšteron ×n ™panišnai.’(Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο VΙI, 815b-d).
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Η διάκριση ανάµεσα στην τεχνική αρτιότητα και την ηθική τελειότητα της Όρχησης

('OrqÒthj).

Στους Νόµους του Πλάτωνα γίνεται λόγος για τον όρο ÑrqÒthj, ο οποίος

χρησιµοποιείται για να εκφράσει: 1)την τεχνική αρτιότητα του µέλους, της µελωδίας, που

είναι σύµφωνη µε τους κανόνες της µουσικής42 και 2)την ηθική τελειότητα της όρχησης, που

είναι σύµφωνη µε τους κανόνες της ηθικής. Πιο συγκεκριµένα, η ÑrqÒthj (ηθική τελειότητα)

εκφράζει την αλήθεια, καθώς εκτελεί µιµητική αναπαράσταση του αληθινού πρωτοτύπου, µε

αποτέλεσµα να οδηγεί στην αρετή. Αντίθετα η µη ηθική τελειότητα εκφράζει το ψέµα, µε

αποτέλεσµα να οδηγεί στην κακία και τη µοχθηρία.

Ειδικότερα, ο όρος ÑrqÒthj χρησιµοποιείται για να εκφράσει: α)την ηθική τελειότητα

της mousikÁj και β)την ηθική τελειότητα της core…aj. Πιο συγκεκριµένα, η mousik¾ θα

πρέπει να οµοιάζει µε το ηθικά καλό µίµηµα, œcousan t¾n ÐmoiÒthta tù toà kaloà

mim»mati, δηλ. να εκτελεί µίµηση και πετυχηµένη αναπαράσταση των αναλογιών και των

χαρακτηριστικών του πρωτοτύπου, ώστε να είναι Ñrq» (βλ. χωρίο 1). Στο πλαίσιο της

core…aj εκτελούνται µιµήσεις χαρακτήρων, mim»mata trÒpwn ™stˆ t¦ perˆ t¦j core…aj.

Οι χορευτές αποδίδουν το ρόλο τους εκφράζοντας: α)τον χαρακτήρα τους (αλήθεια) και

β)µιµούµενοι τον χαρακτήρα των άλλων (ψέµα).Όταν διαπιστώσουν ότι η οµιλία (t¦

·hqšnta) ή η µελωδική φωνή (στην ωδή) (t¦ melJdhqšnta) ή εκείνο που αποτελεί

αντικείµενο όρχησης (t¦ coreuqšnta) ταιριάζει µε το χαρακτήρα ή τις συνήθειές τους ή και

µε τα δύο µαζί (αλήθεια), τα επαινούν και τα θεωρούν ηθικά καλά. Αν όµως όλες οι

παραστάσεις είναι αντίθετες µε το χαρακτήρα ,τη διάθεση ή τις συνήθειές τους (ψέµα), δεν

τις εγκωµιάζουν ούτε τις επαινούν, αλλά τις αποκαλούν ηθικά αισχρές (βλ. χωρίο 2).

                                          

42Βλ περισσότερα για τον όρο ÑrqÒthj µε την έννοια της τεχνικής αρτιότητας στο κεφάλαιο

ΙΙ.
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Επισηµαίνεται βέβαια ότι οι χορευτές, µε την έκφραση του δικού τους χαρακτήρα

(αλήθεια),δηλ. µε την ηθικά καλή core…a που οδηγεί στην αρετή, δυσαρεστούνται, και µε τη

µίµηση του χαρακτήρα άλλων (ψέµα), δηλ. µε τη µη ηθικά καλή core…a που οδηγεί στην

κακία, ευχαριστιούνται, παρά το γεγονός ότι δεν το δείχνουν (βλ. χωρίο 2).

Συνεπώς η ÑrqÒthj στο πλαίσιο της core…aj αναφέρεται στην ηθική τελειότητα της

core…aj, κατά την οποία ο χορός εκφράζει µε τα λόγια, µε την ωδή ή την όρχηση ή και µε τα

τρία µαζί τον χαρακτήρα του (αλήθεια), οπότε η παράσταση που εκτελεί ο χορός είναι ηθικά

καλή και οδηγεί στην αρετή.

 Η ÑrqÒthj στην όρχηση σχετίζεται επίσης µε τις κινήσεις του χορού που µιµείται:

1)τα ωραιότερα σώµατα µε σκοπό το semnÕn (1ο είδος όρχησης, βλ. παρακάτω polemik¾/

purr…ch και e„rhnik¾/ ™mmšleia Ôrchsij), 2)τα ασχηµότερα σώµατα µε σκοπό το faàlon

(2οείδος όρχησης, βλ. παρακάτω k…nhsij mimoumšnh tîn a„sciÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ

faàlon).
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Tα τρία είδη όρχησης στους Νόµους του Πλάτωνα, βάσει των πολιτικών συνθηκών και

των ηθικών τους αποτελεσµάτων.

Το 1ο είδος Όρχησης: K…nhsij mimoumšnh kalliÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ semnÕn:

α)Polemik¾/Purr…ch  '/Orchsij.

  Πριν την ανάλυση του όρου Ôrchsij  πρέπει να διευκρινιστεί ότι η όρχηση αποτελεί

ειδικότερο µέρος της γυµναστικής.Πιο συγκεκριµένα, η εκπαίδευση των νέων περιλαµβάνει:

1)τη γυµναστική, η οποία βοηθά στην ανάπτυξη του σώµατος και 2)τη µουσική, η οποία

καλλιεργεί την ψυχή. Η γυµναστική χωρίζεται στην όρχηση και την πάλη(βλ. χωρίο 3). O

Calame παρατηρεί ότι ‘η γυµναστική είναι…συµπληρωµατική στην εκπαίδευση…ενός

χορού’43. Η ανάλυση λοιπόν του ειδικότερου όρου Ôrchsij θα γίνει µε κάποιες νύξεις στον

ευρύτερο όρο gumnastik», προκειµένου να δοθούν περισσότερα στοιχεία για  την όρχηση σε

ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την εφαρµογή της.

Στην όρχηση ο χορός µιµείται τη Moàsa:1)στα λόγια, στο λεκτικό µέρος (lšxij),

προσπαθώντας να εκφράσει µεγαλοπρέπεια/ ευγένεια και ελευθερία, 2)στην ευρωστία, την

ευλυγισία και την οµορφιά του σώµατος, στο σωµατικό µέρος (sîma), κάνοντας τις κάµψεις

και τις εκτάσεις που ταιριάζουν σε όλα τα µέλη και τα µέρη του σώµατος, ώστε κάθε µέλος

του σώµατος να κινείται µε ρυθµικό τρόπο σε όλη τη διάρκεια του χορού (βλ. χωρίο 3).

 Αναφορικά µε τις κινήσεις του σώµατος, οι οποίες στο µεγαλύτερό τους µέρος

ονοµάζονται Ôrchsij, χωρίζονται σε δύο είδη: 1)την κίνηση που µιµείται τα ωραιότερα

σώµατα µε σκοπό το σεµνό, k…nhsij mimoumšnh tîn kalliÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ semnÕn

                                          

43Calame C., Rowman & Littlefield Publishers, INC., Lanham-Boulder-New York-London,

1997, p.223.     
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και 2)την κίνηση που µιµείται τα ασχηµότερα σώµατα µε σκοπό το φαύλο, k…nhsij

mimoumšnh tîn a„sciÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ faàlon (βλ. χωρίο 4).

Το 1ο είδος της όρχησης44 χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες: α)την Polemik¾n-

Purr…chn '/Orchsin και β)την E„rhnik¾n-'Emmšleian '/Orchsin. Ο Lonsdale αναφέρει ότι

‘οι σοβαροί χοροί χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες, τους χορούς του πολέµου (Purr…ch)

και τους χορούς της ειρήνης (E„rhnik¾)’45.

Το 1ο είδος όρχησης, η Polemik¾-Purr…ch '/Orchsij, αναφέρεται στην κίνηση του

χορού που µιµείται τα ωραιότερα σώµατα µε σκοπό το σεµνό(στο πλαίσιο της τραγωδίας),

k…nhsij mimoumšnh tîn kalliÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ semnÕn, και αφορά τις κινήσεις των

όµορφων και γενναίων στρατιωτών που έχουν ριχτεί στη µάχη, toà d¾ spouda…ou t¾n m�n

kat¦ pÒlemon kaˆ ™n bia…oij ™mplakšntwn pÒnoij swm£twn m�n kalîn, yucÁj d'

¢ndrikÁj… t¾n polemik¾n d¾ toÚtwn, ¥llhn oâsan tÁj e„rhnikÁj, purr…chn ¥n tij

Ñrqîj prosagoreÚoi (βλ. χωρίο 4). Ο Lonsdale συµπληρώνει ότι ‘η πολεµική κατηγορία

(της όρχησης) αποτελείται από οπλικούς χορούς για να τιµήσουν την Αθηνά και να

εκπαιδεύσουν στρατιώτες για οπλιτικές µάχες’46.

Αυτό το είδος όρχησης, η Polemik¾-Purr…ch'/Orchsij, απεικονίζει τις κινήσεις που

απαιτούνται για την αποφυγή χτυπηµάτων κάθε είδους ,µε ελιγµούς, υποχωρήσεις, πηδήµατα

στον αέρα, και σκυψίµατα. Γίνεται επίσης λόγος για τις επιθετικές κινήσεις, τα σχήµατα ,τις

στάσεις δηλ. που παίρνει το σώµα, όταν δρα στην ρίψη τόξων ,ακοντίων και άλλων

                                          

44Θα µπορούσε να ονοµαστεί ηθικο-πολιτική όρχηση, µε βάση τους όρους semnÕn και

faàlon, polemik¾ και e„rhnik» Ôrchsij, µε τους οποίους ο ίδιος ο Πλάτωνας χαρακτηρίζει

τα είδη της όρχησης.

45Lonsdale H.S., The Johns Hopkins University Press, 1993, p.26.

46Βλ. υποσηµ.45.
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αντικείµενων που προκαλούν πλήγµα στον εχθρό. Σε αυτούς τους χορούς, που δείχνουν τα

ωραία σώµατα και τις ενάρετες ψυχές, η σωστή στάση του σώµατος είναι να βρίσκεται όρθιο

µε τα µέλη του ελαφρώς εκτεταµένα, η αντίθετη στάση δεν είναι σωστή47(βλ. χωρίο 4).

Άλλωστε ο Πλάτωνας σε άλλο σηµείο τονίζει ότι µια πόλη που διαθέτει νου πρέπει να

εξασκείται στις πολεµικές επιχειρήσεις µια µέρα το µήνα ,χωρίς να υπολογίζει κρύο ή ζέστη,

όπου θα µετέχουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά και στο πρόγραµµα θα περιλαµβάνονται

πολεµικές ασκήσεις ως αποµίµηση των µαχών µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αληθοφάνεια48.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των αγοριών και των κοριτσιών στην όρχηση τονίζεται

ότι στους χορούς (corÒj) είναι απαραίτητη η µίµηση ένοπλων παίγνιων (™nÒplia pa…gnia),

όπως συµβαίνει στους χορούς των Κουρητών στην Κρήτη και των ∆ιοσκούρων στην Σπάρτη.

Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της paidi©j, του παιγνιδιού49, εκτελείται ένα είδος core…aj,

όπου η θεά Αθηνά (kÒrh kaˆ dšspoina),ευφρανθείσα από τη core…a δεν επιθυµεί να παίξει

µε άδεια χέρια γι’αυτό φοράει την πανοπλία της και τελειώνει το χορό. Στο πλαίσιο λοιπόν

                                          

47Επίσης βλ. στο πλαίσιο της γυµναστικής (όπου εντάσσεται η όρχηση και ειδικότερα η

Purr…ch '/Orchsij) τα επιµέρους αθλήµατα που αφορούν τον πόλεµο, δηλ.την τοξοβολία,

την πελταστική, την εξάσκηση µε ελαφριά και βαριά όπλα, τους τακτικούς ελιγµούς, τις

πορείες, τη στρατοπέδευση και τα µαθήµατα ιππασίας (Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ,813d-e),

το τρέξιµο(Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙΙ,833a-d),τους αγώνες δύναµης, τις οπλοµαχίες ένας

προς ένα,δύο προς δύο, αντί για την πάλη και τα άλλα βαριά αγωνίσµατα (Πλάτωνος Νόµοι,

Βιβλίο VIΙΙ,833d-834a), την ιππική (Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο VIΙ,804d-805a).Στα

αγωνίσµατα αυτά αναφέρεται επίσης η συµµετοχή των κοριτσιών και των γυναικών, µε

κάποιες προϋποθέσεις.

48Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙΙ,829b-c.

49Βλ. περισσότερα για τον όρο paidi£ στο κεφάλαιο ΙΙ.
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της paidi©j, του παιγνιδιού, εκτελείται ένα είδος ένοπλης core…aj. Τα αγόρια και τα

κορίτσια πρέπει να µιµούνται αυτές τις ενέργειες, για να αποτίσουν φόρο τιµής στη θεά,

προκειµένου να έχουν επιδεξιότητα στον πόλεµο και στις εορτές. Οφείλουν επίσης να υµνούν

τους θεούς και τα παιδιά των θεών µε πορείες και χορούς άλλοτε ζωηρούς και άλλοτε πιο

συγκρατηµένους και έτσι θα είναι χρήσιµα και στον πόλεµο και στην ειρήνη και στην

πολιτεία και στους οίκους τους(βλ. χωρίο 6).

Μέσα λοιπόν από µια θαυµάσια εικονοποιία της θεάς Αθηνάς, η οποία περιγράφεται

να ορχείται φορώντας την πανοπλία της, ο Πλάτωνας τονίζει ότι η όρχηση πρέπει να γίνεται

µε όπλα και τα αγόρια και τα κορίτσια πρέπει να µιµούνται τις ενέργειες αυτές, δηλ. να

χορεύουν φορώντας πολεµική ενδυµασία. Με τον τρόπο αυτό, την όρχηση µε πολεµική

ενδυµασία, γίνεται µια πρώτη προσπάθεια να µυηθούν και τα αγόρια και τα κορίτσια στον

πόλεµο50 (η όρχηση ως µέσο για την πολεµική διαπαιδαγώγηση των παιδιών- Purr…ch

                                          

50Ο Πλάτωνας σε άλλο χωρίο αναφέρει για τα κορίτσια ότι στις Ñrc»seij θα κάνουν ένοπλη

όρχηση και ασκήσεις µάχης και οι γυναίκες θα µετέχουν στην πορεία ,την παράταξη και τη

θέση στη µάχη, και στον χειρισµό των όπλων (Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ,813d-814a).Η

όρχηση λοιπόν λειτουργεί ως µέσο διαπαιδαγώγησης των κοριτσιών στον πόλεµο: αρχικά τα

κορίτσια ορχούνται µαζί µε τα όπλα, ώστε έπειτα να είναι οµαλή η µετάβαση στο επόµενο

στάδιο των γυναικών που χρησιµοποιούν, χειρίζονται πλέον τα όπλα στον πόλεµο.Η όρχηση

εποµένως στον Πλάτωνα είναι ένα µέσο διαπαιδαγώγησης των νεαρών κοριτσιών στον

πόλεµο, µε το οποίο µπορούν να µυηθούν στις τεχνικές του πολέµου µε τον πιο ανώδυνο

τρόπο:την όρχηση,ώστε σε δεύτερο επίπεδο οι γυναίκες να µαθαίνουν το χειρισµό των όπλων

και να µάχονται σε περίπτωση πολέµου.

Για την εκπαίδευση των κοριτσιών στη χρήση των όπλων ο Πλάτωνας σε άλλο σηµείο

συµπληρώνει ότι τα αγόρια θα κάνουν ιππασία, τοξοβολία, ακοντισµό και σφενδόνα, και τα
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'/Orchsij),και παράλληλα να υµνούν τους θεούς µε χορούς ζωηρούς ή συγκρατηµένους (η

όρχηση ως µέσο για εξύµνηση των θεών- E„rhnik¾-'Emmšleia '/Orchsij βλ. παρακάτω).

Έτσι τα παιδιά θα είναι χρήσιµα και σε καιρό πολέµου και σε καιρό ειρήνης για την πολιτεία

και τους οίκους τους. Ο Lonsdale επισηµαίνει ότι ‘ο Πλάτωνας αναφέρεται στην ανάγκη και

τα αγόρια και τα κορίτσια να µαθαίνουν οπλικούς χορούς ,όπως εκείνους που εκτελούσε η

Αθηνά…Γνωρίζουµε από ζωγραφικές παραστάσεις σε αγγεία του πέµπτου αιώνα ότι τα

κορίτσια, όπως και τα αγόρια, εκτελούσαν οπλικούς χορούς, αν και είναι δύσκολο να

προσδιοριστεί το περιεχόµενο και ο σκοπός των πυρρίχιων χορών για τα κορίτσια’51.

Ο Πλάτωνας αναφέρεται στην εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών στην

όρχηση και τη  γυµναστική από τους χορευτές (για τα αγόρια)(Ñrchsta…) και τις χορεύτριες

(για τα κορίτσια) (Ñrchstr…dej)52.Ο Lonsdale επισηµαίνει ότι ‘στους Νόµους ο Πλάτωνας

αντικατοπτρίζει την κανονική διάκριση ανάµεσα σε ανδρικούς και γυναικείους χορούς.Ο

                                                                                                                                   

κορίτσια θα µάθουν, αν το επιθυµούν,τη θεωρία και κυρίως τη χρήση των όπλων (Πλάτωνος

Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ,794c-d).

Για τον τρόπο ζωής και την στρατιωτική εκπαίδευση των γυναικών στη Σπάρτη, την

Αθήνα και τη Θράκη βλ. Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ,805d-806b.Για την αξιοποίηση, µε

νοµοθετικές ρυθµίσεις, ολόκληρου του ανθρώπινου δυναµικού που διαθέτει η πόλη, ανδρών

και γυναικών, στην ευηµερία της πόλης -και σε καιρό πολέµου και σε καιρό ειρήνης, βλ.

Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ,806b-c. Οι αιτίες, για τις οποίες δεν έχουν γίνει νοµοθετικές

ρυθµίσεις αναφορικά µε την πολεµική προετοιµασία σε καιρό ειρήνης, µε αποτέλεσµα να µην

γίνεται toiaÚth core…a kaˆ ¢gwn…a(αγωνίσµατα πολεµικά) αναλύονται στα χωρία

Πλάτωνος Νόµοι, Βιβλίο VIΙΙ,831b-c και Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙΙ,832b-c. 

51Lonsdale H.S., The Johns Hopkins University Press, 1993, p.28.

52βλ. Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ,813b.
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νοµοθέτης λέγει, για παράδειγµα, ότι τα αγόρια και τα κορίτσια θα µαθαίνουν όρχηση και

γυµναστική, αλλά τα αγόρια θα τα αναθέτουν σε δασκάλους χορού(Ñrchsta…) και τα

κορίτσια σε  δασκάλες χορού (Ñrchstr…dej)’53.

Η σύνδεση ανάµεσα στην όρχηση και την πολεµική εκπαίδευση φαίνεται επίσης από

το γεγονός ότι εκείνοι που εκπαιδεύονται για πόλεµο και τελούν την στρατιωτική τους

θητεία, άνδρες και γυναίκες, αποβλέποντας στην αριστεία στον πόλεµο, θα πρέπει να

χορεύουν όλα τα είδη core…aj, kaˆ d¾ kaˆ core…aj p£saj e„j t¦j ¢riste…aj t¦j kat¦

pÒlemon blepoÚsaj coreÚein. Ο λόγος είναι ότι µε την όρχηση όλων των ειδών της

core…aj θα καλλιεργήσουν εν γένει ευλυγισία και επιδεξιότητα, καθώς και αντοχή σε θέµατα

τροφής και ποτού και κρύου και ζέστης και σκληρής κλίνης, και το σπουδαιότερο: θα

συνηθίσουν να µην εξασθενίζουν τη φυσική δύναµη του κεφαλιού και των ποδιών. Αν αυτά

τα µέλη που βρίσκονται στις άκρες του σώµατος, διατηρούνται σε καλή κατάσταση τότε όλο

το σώµα έχει µεγάλη δύναµη. Κατά συνέπεια και οι άνδρες και οι γυναίκες θα πρέπει, στη

διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας και της εκπαίδευσής τους για πόλεµο, να χορεύουν

όλα τα είδη της core…aj, ώστε να έχουν ευλυγισία, επιδεξιότητα, αντοχή και σωµατική υγεία

στα άνω και κάτω άκρα του σώµατός τους, προκειµένου να αριστεύουν στον πόλεµο.

Συνεπώς η όρχηση όλων των ειδών της core…aj είναι απαραίτητο στοιχείο για την σωµατική

υγεία και κυρίως την αριστεία στον πόλεµο (βλ. χωρίο 7).

Η σύνδεση ανάµεσα στην όρχηση και τη νίκη στον πόλεµο φαίνεται επίσης από το

γεγονός ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζει παίζοντας, κάνοντας θυσίες, άδοντας και χορεύοντας,

ώστε να κερδίζει την εύνοια των θεών και έτσι να προστατεύεται από τους εχθρούς και να

τους νικά στον πόλεµο. Με την ωδή λοιπόν και την όρχηση (°donta kaˆ ÑrcoÚmenon) οι

θνητοί εξασφαλίζουν την εύνοια των θεών, µε αποτέλεσµα να προστατεύονται από τους

                                          

53Lonsdale H.S., The Johns Hopkins University Press, 1993, p.29.
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εχθρούς και να τους νικούν στον πόλεµο(toÝj d' ™cqroÝj ¢mÚnesqai kaˆ nik©n

macÒmenon) (βλ.χωρίο 8).

Ο Πλάτωνας γνωρίζει ότι η άποψή του σχετικά µε την εκπαίδευση των κοριτσιών και

των γυναικών στην γυµναστική και την όρχηση, την θέσπιση νόµων, ώστε τα κορίτσια και οι

γυναίκες να λαµβάνουν µέρος στα αγωνίσµατα και τις πολεµικές ορχήσεις, για τα δεδοµένα

της εποχής είναι ανατρεπτική. Ο Lonsdale παρατηρεί ότι στον Πλάτωνα ‘τα κορίτσια πρέπει

να συµπεριλαµβάνονται σε όλες τις µορφές της χορικής εκπαίδευσης. Αν και ο Πλάτωνας

ήταν συντηρητικός σε πολλά πεδία, σε θέµατα εκπαιδευτικής ισότητας ανάµεσα στα φύλα

ήταν, σε σχέση µε τους συγχρόνους του, σοκαριστικά επαναστατικός, και στα µάτια µας

‘µοντέρνος’’54.

 Προκειµένου λοιπόν να βρει θετική ανταπόκριση από τους αναγνώστες του έργου

του και να µην θεωρηθεί εντελώς ανατρεπτικός δέχεται ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να κάνουν

την ίδια ζωή µε τους άνδρες,m¾ metecousîn ¢ndr£si gunaikîn koinÍ tÁj zwÁj p£shj55,

τονίζει ότι στο πρόγραµµα των εορτών που πρέπει θα φτιαχτεί, στις θυσίες που θα κάνει η

πόλη και στον καθορισµό των θεών στους οποίους θα αφιερώνονται θα χωριστούν οι

γυναικείες εορτές, οι οποίες θα γίνονται χωρίς την παρουσία των ανδρών, και άλλες όπου θα

υπάρχει η παρουσία ανδρών, Ð m�n g¦r d¾ nÒmoj ™re‹ dèdeka m�n ˜ort¦j e�nai to‹j

dèdeka qeo‹j, ïn ¨n ¹ ful¾ ˜k£sth ™pènumoj Ï, qÚontaj toÚtwn ˜k£stoij œmmhna

ƒer£ …gunaike…aj te ˜ort£j, Ósaij cwrˆj ¢ndrîn pros»kei kaˆ Ósaij m»,

dianšmontaj56.Επιπλέον ο Πλάτωνας θέτει κάποιες προϋποθέσεις για την εφαρµογή των

απόψεών του σχετικά µε την γυµναστική και την όρχηση των κοριτσιών και των γυναικών:τα

                                          

54Lonsdale H.S., The Johns Hopkins University Press, 1993, p.28.

55Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙ,805d.

56Πλάτωνος Νόµοι ,Βιβλίο VIΙΙ,828b-c.
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όρια ηλικίας για τη συµµετοχή των κοριτσιών στα αγωνίσµατα, την προαιρετική συµµετοχή

τους στην ιππική, την σεµνή ένδυσή τους κατά τη διάρκεια των αγωνισµάτων(βλ. στην

υποσηµ.47).Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να πείσει τους αναγνώστες του ότι οι απόψεις του

σχετικά µε την γυµναστική και την όρχηση των κοριτσιών και των γυναικών, µε κάποιες

προϋποθέσεις, µπορούν να εφαρµοστούν στην πράξη, εκφράζοντας ουσιαστικά την επιθυµία

το έργο του, οι Νόµοι, να αποτελέσει πρακτικό εγχειρίδιο για την θέσπιση νόµων που

αφορούν το συγκεκριµένο θέµα.
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Το 1ο είδος Όρχησης:K…nhsij mimoumšnh kalliÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ semnÕn:      

β)E„rhnik¾/ 'Emmšleia '/Orchsij.

 Το 1ο είδος όρχησης, η E„rhnik¾-'Emmšleia '/Orchsij,αναφέρεται στην κίνηση του

χορού που µιµείται τα ωραιότερα σώµατα µε σκοπό το σεµνό(στο πλαίσιο της τραγωδίας),

k…nhsij mimoumšnh tîn kalliÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ semnÕn, και αφορά τις κινήσεις των

συνετών ανθρώπων που µε εγκράτεια απολαµβάνουν την ευηµερία που τους προσφέρει η

πόλη, toà d¾ spouda…ou...t¾n d' ™n eÙprag…aij te oÜshj yucÁj sèfronoj ™n ¹dona‹j te

™mmštroij· e„rhnik¾n ¥n tij lšgwn kat¦ fÚsin t¾n toiaÚthn Ôrchsin lšgoi (βλ. χωρίο

4).

Ειδικότερα, η E„rhnik¾-'Emmšleia'/Orchsij συνδέεται µε τον όρο 'ApÒlemoj

Moàsa ως όρχηση που εκτελείται σε καιρό ειρήνης, σε αντιδιαστολή µε την Polemik¾n/

Purr…chn '/Orchsin που εκτελείται σε περίπτωση πολέµου (βλ. χωρίο 5).Ο όρος λοιπόν

'ApÒlemoj Moàsa αναφέρεται στην E„rhnik¾n-'Emmšleian '/Orchsin (δηλ. στην όρχηση

που εκτελείται σε καιρό ειρήνης), η οποία είναι είδος της όρχησης στο σύνολό της, αλλά η

ίδια αποτελεί γένος της όρχησης, που αποτελείται από δύο επιµέρους είδη όρχησης, όπου

τιµώνται οι θεοί και τα παιδιά των θεών:

α)το ένα είδος όρχησης εκφράζει την µεγαλύτερη ευδαιµονία µετά από κάποιο

σοβαρό κίνδυνο και β) το άλλο είδος όρχησης εκφράζει τη µετρηµένη ευδαιµονία που

αισθάνονται όσοι διατηρούν και αυξάνουν τα αγαθά που διαθέτουν. Ο Πλάτωνας επισηµαίνει

ότι το µέγεθος της ευχαρίστησης καθορίζει την ένταση των κινήσεων στην όρχηση,

προσθέτοντας ότι ο πιο σεµνός και ο πιο γυµνασµένος κάνει πιο µετρηµένες κινήσεις, ενώ ο

δειλός και ο ακαλλιέργητος είναι πιο βίαιος και απότοµος κατά τη διάρκεια της όρχησης (βλ.

χωρίο 5). Ο Lonsdale συµπληρώνει ότι ‘οι ειρηνικοί χοροί είναι εκφράσεις χαράς και

ευγνωµοσύνης που εκτελούνται από πολίτες ‘που απολαµβάνουν την ευηµερία και

καταδιώκουν τις µέτριες απολαύσεις’…αν και ο Πλάτωνας δεν αναφέρει συγκεκριµένους
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χορούς που να κατατάσσονται στην 'Emmšleia, περιελάµβαναν, από τη µια πλευρά τους

δραµατικούς χορούς του τραγικού χορού, και στην άλλη πλευρά τη µεγάλη σειρά των

πολιτικών χορών που εκτελούνται σε συνδυασµό µε κατάλληλες µουσικές συνοδείες  σε

θυσιαστήριες γιορτές και άλλες θρησκευτικές γιορτές’57.

Η ονοµασία E„rhnik¾-'Emmšleia'/Orchsij εξηγείται µε την αναφορά στην

ετυµολογική προέλευση της λέξης ™mmšleia. Προήλθε από τη διάκριση ανάµεσα σε δύο

κατηγορίες ανθρώπων: 1)εκείνους που κάνουν κινήσεις σύµφωνες προς το µέλος(™mmelîj),

κινήσεις που είναι ‘εύρυθµες’58 και ‘εναρµόνιες’59, δηλ. σύµφωνες µε τον ρυθµό και την

αρµονία του µέλους (™mmelîj), και 2)εκείνους που κάνουν κινήσεις ‘µη εύρυθµες’60 και ‘µη

εναρµόνιες’61, δηλ. ασύµφωνες προς το ρυθµό και την αρµονία του µέλους (plhmmelîj), Ð

m�n oân ™mmelîj ¹mîn, Ð d� plhmmelîj ™n toÚtoij p©si kine‹tai (βλ. χωρίο 5).

Πολλοί όροι έχουν αναφερθεί κατά καιρούς για τα είδη των χορών. Ένας από τους

όρους αυτούς περιγράφει τους χορούς εκείνων που φέρονται µε εγκράτεια, στους οποίους

κάποιος έδωσε το όνοµα ™mmšleiai, καθιερώνοντας έτσι δύο είδη καλών ορχήσεων: τον

πολεµικό-πυρρίχιο χορό και την ειρηνική εµµέλεια (βλ. χωρίο 5).

                                          

57Lonsdale H.S., The Johns Hopkins University Press, 1993, p.26.

58Βλ.Astius D.F., Vol. Ι, Burt Franklin, New York, 1969, στο λήµµα  ™mmelîj.

59Βλ. Liddell-Scott, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Τόµος 2ος ,στο λήµµα  ™mmel»j.

60Βλ.Astius D.F., Vol. ΙΙΙ, Burt Franklin, New York, 1969, στο λήµµα plhmmelîj.

61Βλ.Liddell-Scott, Εκδόσεις Ελληνικά Γράµµατα, Τόµος 2ος ,στο λήµµα ™mmel»j, όπου

αναφέρεται ο αντίθετος όρος plhmmel»j.
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Στο πλαίσιο της αναφοράς στην Polemik¾n-Purr…chn'/Orchsin και την E„rhnik¾n-

'Emmšleian '/Orchsin τονίζεται ο ρόλος του νοµοθέτη, που θα πρέπει να εξηγήσει, του

νοµοφύλακα, που θα πρέπει να µελετήσει και να συνδυάσει το χορό µε τα υπόλοιπα µέρη της

µουσικής και να τα αφιερώσει στις θυσίες και τις άλλες ετήσιες γιορτές που ταιριάζουν, ώστε

όταν ρυθµιστούν αυτά κανένας δεν πρέπει να αλλάξει τίποτε σχετικό µε την όρχηση ή την

ωδή (βλ. χωρίο 5).
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To 2ο είδος Όρχησης:K…nhsij mimoumšnh a„sciÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ faàlon.

Το 2ο είδος όρχησης αναφέρεται στην κίνηση του χορού που µιµείται τα ασχηµότερα

σώµατα µε σκοπό το φαύλο(στο πλαίσιο της κωµωδίας),t¾n k…nhsin mimoumšnhn

a„sciÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ faàlon, και περιλαµβάνει τις κινήσεις των άσχηµων σωµάτων

και άσχηµων διανοηµάτων(ιδεών) και των ανδρών που ασχολούνται µε παραστάσεις κωµικές

(κωµωδήµατα) που προκαλούν το γέλιο στο λόγο, την ωδή, την όρχηση, και τις

αναπαραστάσεις (µιµήµατα) που δίνονται από όλους αυτούς τους κωµικούς, t¦ d� tîn

a„scrîn swm£twn kaˆ dianohm£twn kaˆ tîn ™pˆ t¦ toà gšlwtoj kwmJd»mata

tetrammšnwn, kat¦ lšxin te kaˆ òd¾n kaˆ kat¦ Ôrchsin kaˆ kat¦ t¦ toÚtwn p£ntwn

mim»mata kekwmJdhmšna, ¢n£gkh m�n qe£sasqai kaˆ gnwr…zein (βλ. χωρίο 9).

Το 2ο είδος όρχησης έχει ως στόχο την διαπαιδαγώγηση των πολιτών στην έννοια του

γελοίου: µε το είδος αυτό της όρχησης οι πολίτες θα µάθουν να αναγνωρίζουν το κωµικό

στοιχείο, χωρίς όµως να παρασύρονται και να κάνουν ή να λένε απρεπή πράγµατα, ¢ll¦

aÙtîn ›neka toÚtwn kaˆ manq£nein aÙt¦ de‹, toà m» pote di' ¥gnoian dr©n À lšgein

Ósa gelo‹a, mhd�n dšon, καθώς για να είναι ένας άνθρωπος σοφός δεν µπορεί να µάθει το

σοβαρό χωρίς το κωµικό, ¥neu g¦r gelo…wn t¦ spouda‹a kaˆ p£ntwn tîn ™nant…wn t¦

™nant…a maqe‹n m�n oÙ dunatÒn(βλ. χωρίο 9).Συνεπώς το 2ο είδος όρχησης είναι

απαραίτητο για την διαπαιδαγώγηση των πολιτών στην έννοια του γελοίου και στη σοφία

πάνω σε θέµατα που αφορούν το κωµικό στοιχείο και τη διαφορά του από το σοβαρό.

∆ιευκρινίζεται όµως ότι η κίνηση του χορού που µιµείται τα ασχηµότερα σώµατα µε

σκοπό το φαύλο δεν πρέπει να εκτελείται από ελεύθερους πολίτες, αλλά από δούλους ή

µισθωτούς ξένους, καθώς οι ελεύθεροι πολίτες ,άνδρες και γυναίκες ,δεν πρέπει να

ασχολούνται καθόλου µε αυτά τα πράγµατα. Με αυτό το νόµο και τη λογική θα ρυθµιστούν

οι αστείες καταστάσεις που ονοµάζονται κωµωδίες, doÚloij d� t¦ toiaàta kaˆ xšnoij

™mm…sqoij prost£ttein mime‹sqai, spoud¾n d� perˆ aÙt¦ e�nai mhdšpote mhd' ¹ntinoàn,
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mhdš tina manq£nonta aÙt¦ g…gnesqai fanerÕn tîn ™leuqšrwn, m»te guna‹ka m»te

¥ndra, kainÕn d� ¢e… ti perˆ aÙt¦ fa…nesqai tîn mimhm£twn. Ósa m�n oân perˆ

gšlwt£ ™stin pa…gnia, § d¾ kwmJd…an p£ntej lšgomen, oÛtwj tù nÒmJ kaˆ lÒgJ

ke…sqw (βλ. χωρίο 9). Ο Πλάτωνας λοιπόν πιστεύει ότι οι ελεύθεροι πολίτες πρέπει να

γνωρίζουν την έννοια του γελοίου, χωρίς όµως οι ίδιοι να πράττουν το γελοίο. Για το λόγο

αυτό προτείνει το 2ο είδος όρχησης να εκτελείται από δούλους ή µισθωτούς ξένους, ώστε οι

πολίτες να διαπαιδαγωγούνται στην έννοια του γελοίου, ώστε να µπορούν να αναγνωρίσουν

το γελοίο, χωρίς όµως οι ίδιοι να το πράττουν.
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To 3ο είδος Όρχησης: M¾ politik» Ôrchsij.

 Ως προς το 3ο είδος όρχησης, το οποίο χαρακτηρίζεται ως M¾ politik»n Ôrchsin, ο

Πλάτωνας αναφέρει ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας προσδιορισµού του 3ου είδους της όρχησης γίνεται η

διάκριση ανάµεσα στην όρχηση που δεν µπορεί να αµφισβητηθεί (που µπορεί να

προσδιοριστεί πλήρως), δηλ.στο 1ο, το 2ο είδος όρχησης, και την όρχηση που αµφισβητείται

(που δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια),δηλ. στο 3ο είδος όρχησης, t¾n to…nun

¢mfisbhtoumšnhn Ôrchsin de‹ prîton cwrˆj tÁj ¢namfisbht»tou diateme‹n (βλ. χωρίο

10).

 Το 3ο είδος όρχησης ανήκει στις ορχήσεις εκείνες που δεν µπορούν να

χαρακτηριστούν ούτε ως ειρηνικοί ή ως πολεµικοί χοροί(1ο είδος όρχησης, polemik¾/

purr…ch Ôrchsij και e„rhnik¾ /™mmšleia Ôrchsij), ούτε µπορούν να καθοριστούν εύκολα.

Καθώς λοιπόν το 3ο είδος όρχησης δεν εντάσσεται ούτε στην polemik¾n/purr…chn Ôrchsin

ούτε στην e„rhnik¾n/ ™mmšleian Ôrchsin (το 1ο είδος όρχησης), ούτε όµως αναφέρεται ότι

εντάσσεται στο 2ο είδος όρχησης62, πρέπει να διαχωριστεί από τα δύο αυτά είδη όρχησης και

να ονοµαστεί ως είδος όρχησης που δεν αρµόζει στους πολίτες της πόλης ,sÚmpan toàto tÁj

Ñrc»sewj tÕ gšnoj oÜq' æj e„rhnikÕn oÜq' æj polemikÕn oÜq' Óti pot� boÚletai ·®dion

¢for…sasqai· dior…sasqai m»n moi taÚtV doke‹ scedÕn ÑrqÒtaton aÙtÕ e�nai, cwrˆj

m�n polemikoà, cwrˆj d� e„rhnikoà qšntaj, e„pe‹n æj oÙk œsti politikÕn toàto tÁj

Ñrc»sewj tÕ gšnoj (βλ. χωρίο 10).

Το 3ο είδος όρχησης, το οποίο ο Πλάτωνας χαρακτηρίζει M¾ politik»n Ôrchsin,

όρχηση που δεν αρµόζει στους πολίτες της πόλης, εκτελείται από τους βακχικούς χορούς και

αυτούς που τους µοιάζουν. Οι χορευτές του 3ου είδους όρχησης ισχυρίζονται ότι αυτό το είδος

                                          

62Βλ. περισσότερα στους Προβληµατισµούς-Ερωτήµατα , σ.61.
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όρχησης που εκτελούν είναι µίµηση µεθυσµένων ατόµων και ότι ονοµάζονται χοροί των

Νυµφών, των οπαδών του Πάνα, των Σειληνών, των Σατύρων, και γίνονται στη διάρκεια

ειδικών τελετών για καθαρµούς, Ósh m�n bakce…a t' ™stˆn kaˆ tîn taÚtaij ˜pomšnwn, §j

NÚmfaj te kaˆ P©naj kaˆ SeilhnoÝj kaˆ SatÚrouj ™ponom£zontej, éj fasin,

mimoàntai katJnwmšnouj, perˆ kaqarmoÚj te kaˆ telet£j tinaj ¢poteloÚntwn (βλ.

χωρίο 10).Ο Lonsdale επισηµαίνει ότι ‘οι βακχικοί χοροί αποτελούν µια ξεχωριστή

κατηγορία(όρχησης). Πρόκειται για αναπαραστάσεις (ανθρώπινων) µορφών  µεθυσµένων

από το κρασί, τους οποίους οι εκτελεστές ονοµάζουν νύµφες, Πάνες, σειληνούς, και

σατύρους’63.

Στο σηµείο αυτό ο Πλάτωνας εκφράζει εµµέσως την άποψή του σχετικά µε το 3ο είδος

της όρχησης, το οποίο χαρακτηρίζει M¾ politik»n Ôrchsin ,όρχηση που δεν αρµόζει στους

πολίτες της πόλης, παραθέτοντας από την άλλη πλευρά τους ισχυρισµούς των χορευτών που

εκτελούν την όρχηση αυτή (éj fasin) ότι το είδος αυτό της όρχησης αποτελεί µίµηση

µεθυσµένων ανθρώπων ,που εκτελούν οι βακχικοί χοροί και αυτοί ότι τους µοιάζουν, δηλ. οι

χοροί των Νυµφών, του Πάνα, των Σειληνών και των Σατύρων, στο πλαίσιο τελετών για

καθαρµούς.

Με τον τρόπο αυτό φαίνεται ότι για τον Πλάτωνα το 3ο είδος όρχησης όχι µόνο είναι

ένα είδος όρχησης που δεν µπορεί να προσδιοριστεί, αλλά είναι και ένα είδος που

αµφισβητείται ως προς την έννοια, το ρόλο και τη χρησιµότητά του. Γιατί ενώ το 1ο και 2ο

είδος όρχησης έχει ως στόχο να µεριµνήσει προληπτικά για την ωφέλεια των πολιτών(βλ. 1ο

και 2ο είδος όρχησης), το 3ο είδος όρχησης έχει ως στόχο να λειτουργήσει κατασταλτικά και

να απελευθερώσει τους πολίτες από την ήδη υπάρχουσα κατάσταση της µανίας και της

έκστασης στην οποία έχουν περιέλθει µε τη συµµετοχή στις βακχικές τελετές. Ο Πλάτωνας

                                          

63Lonsdale H.S., The Johns Hopkins University Press, 1993, p.27.
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και σε άλλο σηµείο των Νόµων του αναφέρεται στην βακχεία και τη µανική κατάσταση

εκείνων που µετέχουν σε τέτοιου είδους τελετές64.Ουσιαστικά ο Πλάτωνας πιστεύει ότι,

ακριβώς επειδή δεν αρµόζει στους πολίτες να επιδιώκουν τη συµµετοχή σε βακχικές τελετές

που προκαλούν µανία και έκσταση, το 3ο είδος όρχησης που υπάρχει για καταστολή της

µανίας και επαναφορά στην νηφαλιότητα επίσης δεν αρµόζει στους πολίτες.  

                          

                                          

64Βλ. περισσότερα στο κεφάλαιο ΙΙ αναφορικά µε τη µανική κατάσταση όσων µετέχουν σε

τελετές βακχείας και την όρχηση ως µέσο ίασης και επαναφοράς τους στην προηγούµενη

νηφάλια κατάσταση.
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Προβληµατισµοί -Ερωτήµατα

Από τη µελέτη των Νόµων του Πλάτωνα προκύπτουν κάποια συµπεράσµατα που

αφορούν τον τρόπο σκέψης του αναφορικά µε τη Core…a, όπως επίσης και κάποιοι

προβληµατισµοί και ερωτήµατα σχετικά µε τη Core…a.

Είναι γεγονός ότι στους Νόµους του ο Πλάτωνας παρουσιάζει αρκετούς ορισµούς

τόσο της Core…aj όσο και των επιµέρους όρων που την απαρτίζουν. Όλοι αυτοί οι επιµέρους

ορισµοί συνδέονται µεταξύ τους και συµπληρώνουν την έννοια που κάθε φορά αναλύεται.

(βλ. Κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, καθώς και τον Πίνακα Όρων που αναφέρεται στην ορολογία της

Core…aj). Έτσι, οι ορισµοί  που σχετίζονται µε τη Core…a και τους επιµέρους όρους της,

εκπέµπουν µια δυναµική κατάσταση, µια ‘κινητικότητα’, µια εξελικτική πορεία ,και όχι µια

στατικότητα, όπως θα περίµενε κάποιος από ένα έργο, το οποίο ο Πλάτωνας φιλοδοξεί να

αποτελέσει πρακτικό εγχειρίδιο νοµοθετικών ρυθµίσεων και στο θέµα της Core…aj.

Επιµέρους ερωτήµατα-προβληµατισµοί που προκύπτουν από τη µελέτη των Νόµων

του Πλάτωνα αφορούν για παράδειγµα το χορό των παιδιών (ο χορός των Μουσών) και το

χορό των νέων (ο χορός του Απόλλωνα) ως προς τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των δύο χορών,

όπως επίσης το ‘χορό’ των πρεσβύτερων ως προς τη φύση αυτού του ‘χορού’ και τον τρόπο

εκτέλεσής του.

Ερωτήµατα επίσης προκύπτουν ως προς τον τρόπο εκτέλεσης της Core…aj. Ο

Πλάτωνας παρέχει βέβαια πληροφορίες σχετικά µε την ενδυµασία  του χορού, τον τόπο που

στέκεται ο χορός στις διάφορες εορτές, αν ο χορός αποτελείται από αγόρια και κορίτσια,

όµως δεν αναλύει τον τρόπο µε τον οποίο εκτελείται η Core…a: ο χορός όταν άδει και

παράλληλα ορχείται πότε πρέπει να παίρνει αναπνοές και τι είδους πρέπει να είναι οι

αναπνοές αυτές, µεγάλες ή µικρές και από τι εξαρτάται αυτό. Επίσης δεν αναλύει τον ρόλο

των χορευτών (Ñrchsta…) και των χορευτριών (Ñrchstr…dej) τι διδάσκουν στους χορούς

αγοριών και κοριτσιών αντίστοιχα.



61

  Ένα ακόµα ερώτηµα που προκύπτει είναι αν ο Πλάτωνας θεωρεί ως µέρος της

κίνησης του χορού, που µιµείται τα ασχηµότερα σώµατα µε σκοπό το φαύλο (k…nhsij

mimoumšnh a„sciÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ faàlon): α) την κίνηση του χορού που µιµείται τις

κινήσεις άσχηµων σωµάτων και άσχηµων διανοηµάτων(ιδεών), που προκαλούν το γέλιο στο

λόγο, την ωδή, την όρχηση (στο πλαίσιο της κωµωδίας), και β)την κίνηση του χορού που

µιµείται µεθυσµένα άτοµα και ονοµάζονται χοροί των Νυµφών, των οπαδών του Πάνα, των

Σειληνών, των Σατύρων (στη διάρκεια ειδικών τελετών για καθαρµούς).

Το γεγονός όµως ότι ο Πλάτωνας: 1)αναφέρει ότι η κίνηση του χορού που µιµείται

µεθυσµένα άτοµα (χοροί των Νυµφών, των οπαδών του Πάνα, των Σειληνών και των

Σατύρων) δεν εντάσσεται ούτε στην polemik¾n/purr…chn Ôrchsin ούτε στην e„rhnik¾n-

™mmšleian Ôrchsin (και τα δύο εντάσσονται στην k…nhsin mimoumšnhn tîn kalliÒnwn

swm£twn ™pˆ tÕ semnÕn), χωρίς όµως παράλληλα να αναφέρει ότι εντάσσεται στην k…nhsin

mimoumšnhn a„sciÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ faàlon και 2)επισηµαίνει τον εκπαιδευτικό ρόλο

της κίνησης του χορού που µιµείται τα ασχηµότερα σώµατα µε σκοπό το φαύλο (k…nhsij

mimoumšnh a„sciÒnwn swm£twn ™pˆ tÕ faàlon) στο γεγονός ότι διαπαιδαγωγεί τους

πολίτες στην έννοια του γελοίου, ενώ η κίνηση του χορού που µιµείται µεθυσµένα άτοµα έχει

ως στόχο την απαλλαγή των πολιτών από τη µανία και την έκσταση στην οποία ήδη

βρίσκονται, έχοντας λάβει µέρος σε βακχικές τελετές (η κίνηση αυτή του χορού οδηγεί σε

καταστολή της ήδη υπάρχουσας βακχείας και µανίας), δηλ. ο ένας χορός διαπαιδαγωγεί στην

έννοια του γελοίου, ενώ ο άλλος καταστέλλει την ήδη υπάρχουσα µανία και έκσταση, κάνει

φανερή τη διάκριση ανάµεσα στις δύο µιµήσεις που εκτελεί ο χορός ,την διαβάθµιση µεταξύ

τους, αλλά και το σαφές προβάδισµα της πρώτης µίµησης του χορού έναντι της δεύτερης.  
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