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Πρόλογος 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Χορός και κοινωνία στο Αιγαίο 

κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου» εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 

μεταπτυχιακών σπουδών της Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Στην παρούσα μελέτη δε θα γίνει προσπάθεια για τυπολογική κατάταξη των 

διαφόρων ειδών του χορού που απαντώνται στην εικονογραφία της παραπάνω 

χρονολογικής περιόδου. Άλλωστε, αυτή η προσπάθεια έγινε ήδη στη δεκαετία του 

1960 από την Tölle για τους κυκλικούς χορούς, ενώ στη συνέχεια εμπλουτίστηκε από 

την Langdon το 2008.
1
 Έργο αναφοράς για τον χορό αποτελεί η μελέτη της Lawler, η 

οποία καλύπτει όλο το χρονολογικό φάσμα της αρχαιότητας.
2
 Μια συλλογική 

προσπάθεια αρχαιολογικής προσέγγισης του χορού έγινε το 2014 από τις Soar και 

Aamodt, η οποία καλύπτει διάφορες γεωγραφικές περιοχές και ένα ευρύ χρονολογικό 

φάσμα,
3
 ενώ η πιο πρόσφατη έρευνα για τον χορό στην αρχαιότητα έγινε από τον 

D’Acunto το 2016, ο οποίος ακολουθεί κατά κύριο λόγο τη μελέτη της Langdon.
4
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δοθεί μια ερμηνεία αυτής της 

δραστηριότητας με βασικό άξονα την κοινωνία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου. 

Να συζητηθεί δηλαδή ο χορός ως μέσο επικοινωνίας και να αναλυθεί όχι μόνο ως 

χορευτικό γεγονός, αλλά ως κοινωνικό γεγονός. 

Όπως θα δούμε παρακάτω, φαίνεται ότι υπήρξε, με τα σημερινά δεδομένα,  

ένα κενό στην εικονογραφία του χορού μεταξύ της Μινωικής/Μυκηναϊκής Περιόδου 

και της ΥΓ Εποχής, κατά την οποία, εμφανίζεται ξανά στην αγγειογραφία ο χορός, 

χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν έχουν εντοπιστεί και πρωιμότερα παραδείγματα.
5
 Η 

έρευνα λοιπόν θα βασιστεί σε εικονογραφικές παραστάσεις που  απαντώνται σε 

πήλινα και μετάλλινα αγγεία, σε ειδώλια, στις γραπτές πηγές και στη μυθολογία. Ο 

μύθος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιστορικό τεκμήριο, αλλά δεν παύει να 

αποτελεί μια φανταστική ή και ιδεολογική παράδοση. Μπορεί επομένως να 

χρησιμοποιηθεί επίσης σαν εργαλείο, στις περιπτώσεις που υπάρχει έλλειψη 

                                                           
1
 Tölle 1964˙ Langdon 2008, 161-2, πιν.3,2 και 169-170, πιν.3,3 

2
 Lawler 1964 

3
 Soar & Aamodt, 2014 

4
 D’Acunto 2016, 205-241 

5
 Μετά από ένα κενό εικονογραφικών παραστάσεων στην κεραμική, τον 9

ο
 αι. π.Χ αρχίζουν ξανά την 

εμφάνισή τους μορφές ανθρώπων και ζώων. Βλ. Coldstream 1997, 83-87. 
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ιστορικών δεδομένων.
6
 Στο ζήτημα της σχέσης του χορού με την κοινωνία κατά την 

Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, καθώς οι μύθοι 

αντικατοπτρίζουν καμιά φορά τις κοινές αξίες και ιδέες μιας κοινωνίας.
7
  

Στο πρώτο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι παραστάσεις κυκλικού χορού κυρίως 

της Αργίτικης και της Αττικής αγγειογραφίας, καθώς σε αυτές τις δύο περιοχές, 

σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, επανεμφανίστηκε και αναπτύχθηκε περισσότερο 

το μοτίβο του χορού κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.  Στο ίδιο κεφάλαιο θα 

γίνει λόγος για το μοτίβο της αρπαγής από τον χορό. Στα επόμενα τρία κεφάλαια θα 

γίνει αναφορά στις σημαντικότερες κατηγορίες χορού, στους πολεμικούς χορούς, 

στους χορούς γυναικών προς μια ένθρονη μορφή και στους χορούς που σχετίζονται 

με το θάνατο και την αναγέννηση ή και αποκλειστικά με τον θάνατο. Σε όλα τα 

κεφάλαια θα γίνει σύνδεση των αναπαραστάσεων με τους κοινωνικούς θεσμούς της 

εποχής, αλλά και με τις λατρευτικές δραστηριότητες, καθώς οι περισσότεροι χοροί 

είναι στενά συνδεδεμένοι – όπως θα δούμε- με τελετουργικά δρώμενα. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. 

Νίκο Σταμπολίδη για την άριστη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια, όπως και τα 

μέλη της επιτροπής, την καθηγήτρια κα. Παυλίνα Καραναστάση και τον καθηγητή κ. 

Δημήτρη Μποσνάκη για την καθοδήγηση και τις γνώσεις που όλοι μου προσέφεραν 

σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στην 

οικογένειά μου που στήριξε τόσο πολύ τις σπουδές και την πορεία μου, τον Πέτρο 

Καστρινάκη για την ψυχολογική στήριξη όλο αυτό το διάστημα, όπως και τον 

εγκάρδιο φίλο και συνάδελφο Θεμιστοκλή Λιανό για τις πολύτιμες συμβουλές και 

υποδείξεις του. 

  

                                                           
6
 Dowden 1995, 44-45 

7
 Lefkowitz 1993, 49-64˙ Dowden 1995, 56 
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Εισαγωγή  

Κάθε λαός από την αρχαιότητα έως και σήμερα έχει τις δικές του χορευτικές 

παραδόσεις, καθώς ο χορός αποτελεί αναγκαίο και βασικό χαρακτηριστικό της 

κοινωνικής ζωής και συνδέεται με τα τοπικά ήθη και έθιμα.
8
 Ο χορός είναι στοιχείο 

που υφίσταται από τα προϊστορικά χρόνια, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι τόσο 

παλιός, όσο και ο άνθρωπος. Η όρχησις, δηλαδή ο χορός, προήλθε από τον όρχο, την 

κίνηση δηλαδή των κλαδιών των δένδρων, την οποία μιμούνταν οι άνθρωποι για να 

προκαλέσουν τις δυνάμεις της φύσης.
9
 Εκτός του ότι ο ίδιος ο χορός αποτελεί 

αντικείμενο μελέτης, είναι σημαντικός γιατί από αυτόν μπορεί κανείς να αντλήσει 

στοιχεία ή να κάνει υποθέσεις και για άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα, όπως την 

καλλιτεχνική φύση των αρχαίων λαών, τις δημόσιες γιορτές και τελετουργίες, τους 

κοινωνικούς δεσμούς και άλλες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν χορό.
10

 

Ο χορός, ή διαφορετικά τα δομημένα συστήματα κίνησης, είναι συστήματα 

γνώσης, έχουν δράση και αλληλεπίδραση και αποτελούν συνήθως μέρος μιας 

μεγαλύτερης συλλογικής δραστηριότητας. Αυτά τα συστήματα λοιπόν έχουν  

κατασκευαστεί από τον άνθρωπο όντας δομημένα σύμφωνα με τον κοινωνικό και τον 

πολιτισμικό άξονα.
11

 Τα συστήματα κίνησης που χαρακτηρίζονται ως χορός και 

έχουν δομημένο περιεχόμενο, μπορούν να χαρακτηριστούν ως οπτική εκδήλωση των 

κοινωνικών σχέσεων και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουν στην 

κατανόηση των πολιτισμικών αξιών και τη δομή μιας κοινωνίας.
12

 

Γενικά, ο χορός έχει προσδιοριστεί ως «μια πολυσύνθετη μορφή επικοινωνίας 

που συνδυάζει τις οπτικές, κιναισθητικές και αισθητικές όψεις της ανθρώπινης 

κίνησης με την ακουστική διάσταση των μουσικών ήχων και μερικές φορές της 

ποίησης».
13

 Δημιουργήθηκε από κάποια πολιτισμικά σύμβολα, τα οποία γίνονταν 

κατανοητά μέσα στο κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον της εκάστοτε εποχής. 

Δηλαδή, για να γίνει κατανοητό το νόημα του χορού, το κοινό έπρεπε να έχει γνώση 

των πολιτισμικών συμβάσεων που σχετίζονται με αυτήν την ανθρώπινη κίνηση στο 

                                                           
8
 Γιούτσος 2010, 51 

9
 Σταμπολίδης 2016, 57, υποσ.72 

10
 Garfinkel 2003, 3 

11
 Kaeppler 2000, 117 

12
 Kaeppler 2000, 117 

13
 Garfinkel 2003, 3-4  
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συγκεκριμένο χρόνο και χώρο.
14

 Αποτελεί τμήμα πολλών τελετουργιών, ακόμα και ο 

ίδιος μπορεί να χαρακτηριστεί ως τελετουργία και για αυτό το λόγο μπορεί να 

αποτελέσει σημαντικό εργαλείο, καθώς, εκτός από την κίνηση του σώματος, 

συνδέεται και με άλλες μορφές επικοινωνίας και συμπεριλαμβάνει οπτικές και 

μυθολογικές αφηγήσεις.
15

 Ο χορός, όπως και άλλων ειδών κινήσεις του σώματος, 

δημιουργεί μια δική του τελετουργική γλώσσα και η πρώτη του χρήση ήταν για να 

επιτευχθεί επικοινωνία με κάποια θεότητα.
16

  

Στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία η φήμη των Κρητών ως χορευτών ήταν 

κοινή, από τον Όμηρο μέχρι και τον Αθήναιο, και οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι οι 

Κρήτες μετέδωσαν την τέχνη του χορού στον υπόλοιπο Αιγαιακό κόσμο.
17

 Επίσης, 

σύμφωνα με τη μυθολογία, η Ρέα δίδαξε την τέχνη του χορού στους Κουρήτες για να 

προστατέψουν τον Δία από τον πατέρα του, Κρόνο, κάτι που θα σχολιάσουμε 

αναλυτικότερα στη συνέχεια.
18

 Ο Δίας και ο χορός αναφέρονται επίσης στη Θεογονία 

του Ησιόδου, όπου περιγράφεται στο προοίμιο ο χορός των Μουσών στον Ελικώνα, 

γύρω από το βωμό του Δία..
19

 

Στα ομηρικά έπη, τα οποία θα μας απασχολήσουν αρκετά, καθώς αποτελούν 

το σημαντικότερο γραπτό τεκμήριο για την περίοδο που εξετάζουμε, ο χορός 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο της κοινωνίας ήδη από την Εποχή του Χαλκού, και 

γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα κυκλικά χοροστάσια που είχε κατασκευάσει ο 

Δαίδαλος για την Αριάδνη.
20

 Στην Οδύσσεια αναφέρονται οι διαγωνισμοί χορών που 

λάμβαναν χώρα στο παλάτι του Αλκίνοου,
21

 ενώ στην Ιλιάδα, όπως θα δούμε 

εκτενέστερα παρακάτω, ο χορός συμπεριλαμβάνεται στην εκπαίδευση των 

                                                           
14

 Garfinkel 2003, 4, 13 
15

 Lonsdale 1995, 275 
16

 Lonsdale 1995, 276˙ Σταμπολίδης 2016, 57, υποσ.72 
17

 Soar 2010, 137 
18

 Lawler 1984, 13 
19

 Ησίοδος, Θεογονία, 1-7: 
«Μουσάων Ἑλικωνιάδων ἀρχώμεθ᾽ ἀείδειν, 
αἵ θ᾽ Ἑλικῶνος ἔχουσιν ὄρος μέγα τε ζάθεόν τε, 
καί τε περὶ κρήνην ἰοειδέα πόσσ᾽ ἁπαλοῖσιν 
ὀρχεῦνται καὶ βωμὸν ἐρισθενέος Κρονίωνος· 
καί τε λοεσσάμεναι τέρενα χρόα Περμησσοῖο 
ἠ᾽ Ἵππου κρήνης ἠ᾽ Ὀλμειοῦ ζαθέοιο 
ἀκροτάτῳ Ἑλικῶνι χοροὺς ἐνεποιήσαντο, 
καλοὺς ἱμερόεντας, ἐπερρώσαντο δὲ ποσσίν. 
20

 Όμηρος, Ιλιάς, Σ. 590-606 (βλ. παρακάτω υποσ.30)˙ Soar 2010, 137 
21

 Όμηρος, Οδύσσεια θ, 246-255 
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πολεμιστών,
22

 στην εξημέρωση του ήρωα-πολεμιστή,
23

 και φυσικά αποτελεί μέρος 

της εικονογραφίας της ασπίδας του Αχιλλέα. Παρόλο που τα ομηρικά έπη 

πραγματεύονται γεγονότα του μυκηναϊκού παρελθόντος, έχει πλέον αποδειχθεί και 

φιλολογικά και αρχαιολογικά ότι έχουν στενή σχέση με την εποχή στην οποία 

γράφτηκαν.
24

  

Ο Όμηρος, στη ραψωδία Σ της Ιλιάδας, κάνει μια εκτενή περιγραφή της 

ασπίδας του Αχιλλέα, αφιερώνοντας 130 στίχους σε αυτήν.
25

 Οι παραστάσεις της 

ασπίδας διαμορφώνονται σε κυκλικές ζώνες και περιλαμβάνουν κοσμολογικά 

στοιχεία, σκηνές μιας πόλης εν καιρώ ειρήνης και εν καιρώ πολέμου, σκηνές από τον 

γεωργικό και κτηνοτροφικό βίο και σκηνές χορού (εικ.1), στοιχεία που αντλούν από 

τον κόσμο της καθημερινότητας και πιθανόν της εποχής του Ομήρου ή και 

προγενέστερης.
26

 Σύμφωνα με τον Carter, ο Όμηρος χρησιμοποίησε κάποιες σκηνές 

βασικές και οικείες προς τους αναγνώστες του, προσδίδοντας τους όμως ηρωικές 

διαστάσεις και απίστευτη δεξιοτεχνία.
27

 Πιο συγκεκριμένα αναφέρει «οι σκηνές στην 

ασπίδα του Αχιλλέα πρέπει να είναι τυπικό αντικείμενο θέματος στην τέχνη της 

εποχής του Ομήρου, αλλά επεξεργασμένες στο σημείο που λαμβάνουν μια δική τους 

μαγική ζωή».
28

 Αναπαριστά γεγονότα της καθημερινής ζωής, εξίσου σημαντικά με 

τον πόλεμο, που είναι και το βασικό θέμα της Ιλιάδας.
29

  

Ο χορός εμφανίζεται αρκετά συχνά στην περιγραφή της ασπίδας. Αρχικά, σε 

μια γαμήλια σκηνή στην πόλη που ειρηνεύει αναφέρονται άνδρες χορευτές, οι οποίοι 

καθοδηγούνται από τους ήχους των αυλών και της φόρμιγγας και παρακολουθούνται 

από γυναικείο κοινό.
30

 Αργότερα, στη σκηνή του τρύγου και της συγκομιδής, 

περιγράφονται αγόρια και κορίτσια να κουβαλούν καλάθια με καρπούς, να 

                                                           
22

 Όμηρος, Ιλιάς, Η. 240: 
«οἶδα δ' ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων·    
οἶδα δ' ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι Ἄρηϊ»˙  Lonsdale 1993, 138˙ D’Agata 2014, 78-9 
23

 Langdon 2008, 234 
24

 Morris 1986, 82-3˙  Σταμπολίδης 1996, 201-203˙  Crielaard 2002, 240-1 
25

 Όμηρος, Ιλιάς, Σ. 478-608 (βλ. παρακάτω υποσ.30,31 και 33) 
26

 Hardie 1985, 11-12˙ Πολλά από αυτά τα μοτίβα θα μπορούσαν να είναι απόρροια της μινωικής και 
μυκηναϊκής τέχνης, με πρότυπο το αγγείο της συγκομιδής. Βλ. Carter 1972, 51, υποσ.154 
27

 Carter 1972, 51 
28

 Carter 1972, 51˙ Την ίδια άποψη έχει και ο Morris, βλ. Morris 1986, 103. 
29

 Stephens 2003, 13 
30

 Όμηρος, Ιλιάς, Σ. 494-6:  
«κοῦροι δ' ὀρχηστῆρες ἐδίνεον, ἐν δ' ἄρα τοῖσιν 
αὐλοὶ φόρμιγγές τε βοὴν ἔχον· αἳ δὲ γυναῖκες 
ἱστάμεναι θαύμαζον ἐπὶ προθύροισιν ἑκάστη» 
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χοροπηδούν και να τραγουδούν τον λίνον, συνοδεύοντας έτσι το τραγούδι του νέου 

με την κιθάρα.
31

 Τέλος περιγράφεται ένας χορός, ο οποίος παραπέμπει στην Κνωσό 

και στα χοροστάσια που κατασκεύασε ο Δαίδαλος για την Αριάδνη. Σε αυτόν το 

χορό, όμορφα αγόρια χόρευαν μαζί με παρθένες, χειροκρατούμενοι.
32

 Οι κόρες ήταν 

στολισμένες με στεφάνια και φορούσαν λινά ενδύματα, ενώ οι νέοι έφεραν μαχαίρι 

στη ζώνη τους. Υπήρχε κι ένας αοιδός ο οποίος συνόδευε με την κιθάρα το χορό τους 

κι όταν ξεκινούσε το τραγούδι, δυο χορευτές επιδίδονταν σε χορευτικά πηδήματα 

κοντά του.
33

 

Ο Όμηρος λοιπόν έδεσε στην ασπίδα πολλές αφηγηματικές αναπαραστάσεις, 

τις οποίες μπορούσε το κοινό του να κατανοήσει και να συνθέσει με αυτές μια 

λεπτομερή ιστορία, να μπορέσει δηλαδή να οπτικοποιήσει την περιγραφή αυτή.
34

 

Ουσιαστικά η ασπίδα αποτελεί μια μικρογραφία του κόσμου, έναν καθρέφτη της 

κοινωνίας. Μας δίνει πληροφορίες για κάποια είδη χορών, είτε γαμήλιων, είτε του 

τρύγου, στα οποία συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες μαζί, χειροκρατούμενοι. 

Φαίνεται πως ο Όμηρος προσπαθεί να συνδέσει τη δική του εποχή με το ηρωικό 

παρελθόν, αρχικά με την αναφορά στην Αριάδνη και τον Δαίδαλο που παραπέμπουν 

στην Μινωική Κρήτη και στη συνέχεια με τη μεταλλουργία και την κεραμική, ήδη 

γνωστά από την Εποχή του Χαλκού, συμπεριλαμβάνοντας τη μουσική και την τέχνη 

του χορού της εποχής του.
35

  

Όσον αφορά τον λίνον, αναφέρεται πρώτη φορά από τον Όμηρο και 

απαντάται αργότερα και σε άλλα κείμενα και συνδέεται συνήθως με τον θρήνο, αν 

                                                           
31

 Όμηρος, Ιλιάς, Σ. 567-572: 
«παρθενικαὶ δὲ καὶ ἠΐθεοι ἀταλὰ φρονέοντες 
πλεκτοῖς ἐν ταλάροισι φέρον μελιηδέα καρπόν. 
τοῖσιν δ' ἐν μέσσοισι πάϊς φόρμιγγι λιγείῃ 
ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ' ὑπὸ καλὸν ἄειδε    
λεπταλέῃ φωνῇ· τοὶ δὲ ῥήσσοντες ἁμαρτῇ 
μολπῇ τ' ἰυγμῷ τε ποσὶ σκαίροντες ἕποντο» 
32

 West 1992, 328-9 
33

 Όμηρος, Ιλιάς, Σ. 590-4, 605-6: 
«Ἐν δὲ χορὸν ποίκιλλε περικλυτὸς ἀμφιγυήεις,      
τῷ ἴκελον οἷόν ποτ' ἐνὶ Κνωσῷ εὐρείῃ 
Δαίδαλος ἤσκησεν καλλιπλοκάμῳ Ἀριάδνῃ. 
ἔνθα μὲν ἠΐθεοι καὶ παρθένοι ἀλφεσίβοιαι 
ὀρχεῦντ' ἀλλήλων ἐπὶ καρπῷ χεῖρας ἔχοντες (…) 
(…) δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ' αὐτοὺς 
μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους» 
34

 Crielaard 1995, 224 
35

 Lonsdale 1995, 274 
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και τον τραγουδούσαν σε συμπόσια και χορούς.
36

 Ως μυθολογικό πρόσωπο, ο Λίνος 

ήταν γιος της μούσας Ουρανίας, του οποίου η λατρεία περιλάμβανε θρήνο για τον 

άδικο χαμό του και θριαμβική χαρά για την επιστροφή του.
37

 Για το τραγούδι του 

λίνου κυριαρχεί η άποψη ότι συνδέεται με τον θρήνο, υπήρξαν όμως αργότερα 

συγγραφείς, όπως για παράδειγμα ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος, ο οποίος υποστήριξε 

ότι ο λίνος δεν τραγουδιόταν μόνο στο θρήνο, αλλά και σε χαρμόσυνους χορούς.
38

 

Στον Ηρακλή του Ευριπίδη, επίσης, παρουσιάζεται ως τραγούδι που τραγουδιέται με 

τον πιο χαρούμενο τόνο.
39

 Γενικά, ο χορός ανδρών και γυναικών μαζί συνδέεται με 

τελετουργίες που σχετίζονται με το θάνατο και την αναγέννηση των εποχών και 

φαίνεται πως χόρευαν σε ειδικές στιγμές μέσα στο χρόνο, κυρίως μετά τον τρύγο.
40

  

Σύμφωνα με τους μελετητές η κατασκευή της ασπίδας και η εικονογραφία της 

φαίνεται να είναι επηρεασμένες από τις φοινικικές φιάλες, εξαιτίας των υλικών 

κατασκευής, του σχήματος της και των σκηνών που αποτυπώνονται σε ομόκεντρους 

κύκλους.
41

 Όσο για τις αναπαραστάσεις χορού, αυτές απαντώνται και στις χάλκινες 

φιάλες, αλλά και στην ΥΓ αγγειογραφία. Παρόλα αυτά, ενώ στην αγγειογραφία του 

8
ου

 αι. π.Χ. - όση μας είναι μέχρι σήμερα γνωστή – εντοπίζονται πολλές παραστάσεις 

χορού ανδρών και γυναικών, δεν υπάρχει κανένα σωζόμενο παράδειγμα του χορού 

που περιγράφει ο Όμηρος. Ακόμα κι αν απεικονίζονται άνδρες και γυναίκες χορευτές 

στο ίδιο αγγείο, είτε είναι χωρισμένοι σε δύο ομάδες, είτε ένας άνδρας οδηγεί σειρά 

γυναικών.
42

 Βάσει αυτού, ο Burns υποστήριξε ότι ο Όμηρος είχε στο νου του τις 

τοιχογραφίες με χορό από την Κνωσό, καθώς και την προφορική μαρτυρία για 

εκείνην την εποχή.
43

 Άλλοι μελετητές, όπως η Gutzwiller, υποστηρίζουν πως ο χορός 

στον οποίο συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες ανάμεικτοι και χειροκρατούμενοι ήταν ο 

                                                           
36

 Stephens 2003, 16 
37

 Alexiou 1994, 117˙ Stephens 2003, 16-17  
38

 Stephens 2003, 19, υποσ.27 
39

 Ευριπίδης, Ἡρακλῆς Μαινόμενος, 348-9: 
«αἴλινον μὲν ἐπ᾽ εὐτυχεῖ  
μολπᾷ Φοῖβος ἰαχεῖ (…)» ˙ Αρκετά αργότερα ο Ηρόδοτος, στο έργο του Ἱστορίαι, αναφέρει ξανά το 
τραγούδι του λίνου και τοποθετεί την απαρχή του στην Αίγυπτο. Το τραγουδούσαν στην Φοινίκη και 
στην Κύπρο με διαφορετικό όνομα, αλλά είναι το ίδιο με αυτό που οι Έλληνες αποκαλούσαν λίνο. Βλ. 
Ηρόδοτος, Ἱστορίαι, 2.79.  
40

 Fitton 1973, 255˙ Το θέμα αυτό θα συζητηθεί διεξοδικά στο 3
ο
 κεφάλαιο της εργασίας. 

41
 Crielaard 1995, 117-9˙ Revermann 1998, 31 

42
 Wegner 1968, 60 κ.ε.˙ Burns 1975, 3˙ Για αντίθετη άποψη βλέπε Lonsdale 1995, 274. 

43
 Burns 1975, 10-11 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn0&prior=*li/non
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29p%27&la=greek&can=e%29p%270&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29tuxei%3D&la=greek&can=eu%29tuxei%3D0&prior=e)p%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=molpa%3D%7C&la=greek&can=molpa%3D%7C0&prior=eu)tuxei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*foi%3Dbos&la=greek&can=*foi%3Dbos0&prior=molpa=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29axei%3D&la=greek&can=i%29axei%3D0&prior=*foi=bos
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30
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γέρανος, όπως τον ήξερε και ο Όμηρος και είχε διατηρηθεί στη Δήλο μέχρι και την 

εποχή του Πλουτάρχου.
44

 

Ο γέρανος θεωρείται ο πιο γνωστός χορός της αρχαιότητας και πιθανόν έχει 

τις απαρχές του στην Μινωική εποχή.
45

 Ήταν ο χορός που χόρεψε ο Θησέας μαζί με 

νέους και νέες από την Αθήνα, χειροκρατούμενων εναλλάξ.
46

 Αυτοί οι νέοι είχαν 

σταλεί στην Κρήτη ως προσφορά προς τον Μινώταυρο. Αφού ο Θησέας σκότωσε το 

Μινώταυρο με τη βοήθεια της Αριάδνης, έφυγαν από Κρήτη και μόλις 

αποβιβάστηκαν στη Δήλο, χόρεψαν τον γέρανο σε κύκλο γύρω από έναν βωμό ή από 

το άγαλμα κάποιας γυναικείας θεότητας.
47

 Σύμφωνα με τον van der Leeuw, όλη η 

ιστορία του Θησέα που σκοτώνει τον Μινώταυρο και οδηγεί ασφαλείς τους νέους 

έξω από τον λαβύρινθο, αποτελεί η ίδια έναν χορό που έγινε αργότερα μύθος.
48

 

Συνεχίζει λέγοντας πως ο χορός αυτός έχει μια δύναμη που ξεπερνά το θάνατο, καθώς 

τα βήματα του αποτελούν απομίμηση της εξόδου από τον λαβύρινθο και οδήγησαν 

στη σωτηρία των νέων.
49

 

Παρόλα αυτά ο μύθος του Θησέα και ο νικητήριος χορός απαντώνται σε 

κείμενα αρχαίων συγγραφέων, όπως για παράδειγμα στον Πλούταρχο, ο οποίος μας 

δίνει επίσης την πληροφορία ότι «γέρανο» τον ονόμασαν οι κάτοικοι της Δήλου,
50

 

όπως στον Ιούλιο Πολυδεύκη, ο οποίος αναφέρει ότι οι χορευτές μιμούνταν στις 

                                                           
44

 Lawler 1946, 113-4˙ βλ. επίσης υποσημ.41Gutzwiller 1977, 32-3 
45

 Lawler 1946, 112 
46

 Hedreen 2011, 492 
47

 Hedreen 2011, 493 
48

 Van der Leeuw 1968, 46˙ Lonsdale 1995, 275 
49

 Van der Leeuw 1968, 47 
50

 Πλούταρχος, Θησέας, 21.1-2:  
«ἐκ δὲ τῆς Κρήτης ἀποπλέων εἰς Δῆλον κατέσχε: καὶ τῷ θεῷ θύσας καὶ ἀναθεὶς 
τὸ ἀφροδίσιον ὃ παρὰ τῆς Ἀριάδνης ἔλαβεν, ἐχόρευσε μετὰ τῶν ἠϊθέων χορείαν 
ἣν ἔτι νῦν ἐπιτελεῖν Δηλίους λέγουσι, μίμημα τῶν ἐν τῷ Λαβυρίνθῳ περιόδων 
καὶ διεξόδων, ἔν τινι ῥυθμῷ παραλλάξεις καὶ ἀνελίξεις ἔχοντι γιγνομένην. 
καλεῖται δὲ τὸ γένος τοῦτο τῆς χορείας ὑπὸ Δηλίων γέρανος, ὡς ἱστορεῖ 
Δικαίαρχος. ἐχόρευσε δὲ περὶ τὸν Κερατῶνα βωμόν, ἐκ κεράτων 
συνηρμοσμένον εὐωνύμων ἁπάντων» 
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κινήσεις τους την απόδρασή τους από τον λαβύρινθο,
51

 αλλά και στον ύμνο 

εἰς Δῆλον, του Καλλίμαχου. 
52

 

Από τις γραπτές αναφορές που έχουμε στη διάθεσή μας φαίνεται πως ο 

γέρανος ήταν ο πρώτος χορός που χορεύτηκε από άνδρες και γυναίκες μαζί και 

εναλλάξ,
53

 και για αυτό το λόγο η αντίστοιχη εικονογραφία στα αγγεία ταυτίζεται 

συνήθως με τον γέρανο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το αγγείο Φρανσουά 

(εικ.2).
54

 Αν και μεταγενέστερο από την εποχή που εξετάζουμε, χρονολογείται στο 

570 π.Χ., είναι το μοναδικό αγγείο στου οποίου την εικονογραφία έχει εντοπιστεί με 

βεβαιότητα ο γέρανος. Στο χείλος του αγγείου απεικονίζονται επτά αγόρια και επτά 

κόρες, εναλλάξ, κρατώντας ο ένας τα χέρια του άλλου.  Μπροστά τους ο Θησέας, 

κρατώντας λύρα, οδηγεί το χορό των εφήβων προς τη μορφή της Αριάδνης, η οποία 

στέκει μπροστά του κρατώντας τον μίτο που θα τους σώσει από τον λαβύρινθο 

(εικ.3).
55

 

Ωστόσο, στην έρευνα σχετικά με τον γέρανο, επικρατούν δύο απόψεις για τον 

τόπο όπου έλαβαν χώρα τα γεγονότα. Η πρώτη, όπως είδαμε στις παραπάνω πηγές, 

θεωρεί τη Δήλο ως τον τόπο που πήρε μορφή ο χορός, ενώ η δεύτερη, η οποία 

στηρίζεται κυρίως στην παράσταση του αγγείου Φρανσουά, θεωρεί την Κρήτη ως τον 

τόπο που χορεύτηκε, καθώς παρευρίσκεται και η Αριάδνη.
56

 Σύμφωνα με τον Iozzo, ο 

αγγειογράφος Κλειτίας πιθανόν επέλεξε να αποτυπώσει συνοπτικά την ιστορία και 

                                                           
51

 Ιουλίου Πολυδεύκους, Ονομαστικόν, V.101: 
“τὴν δὲ γέρονον κατὰ πλῆθος ὠρχοῦντο, ἓκαστος 
ἐφ’ ἑκάστῳ κατὰ στοῖχον, τὰ ἄκρα ἑκατέρωθεν τῶν  
ἡγεμόνων ἑχόντων, τῶν περὶ Θησέα πρῶτον περὶ τὸν 
Δήλιον βωμὸν ἀπομιμησαμένων τὴν ἀπὸ τοῦ λαβυρίνθου ἓξοδον˙» 
52

 Καλλίμαχος, 300-1, 307-313: 
«Ἀστερίη θυόεσσα, σὲ μὲν περί τ᾽ ἀμφί τε νῆσοι  
κύκλον ἐποιήσαντο καὶ ὡς χορὸν ἀμφεβάλοντο» 
(…) 
«δὴ τότε καὶ στεφάνοισι βαρύνεται ἱρὸν ἄγαλμα  
Κύπριδος ἀρχαίης ἀριήκοον, ἥν ποτε Θησεὺς  
εἵσατο σὺν παίδεσσιν, ὅτε Κρήτηθεν ἀνέπλει.  
οἳ χαλεπὸν μύκημα καὶ ἄγριον υἷα φυγόντες  
Πασιφάης καὶ γναμπτὸν ἕδος σκολιοῦ λαβυρίνθου,  
πότνια, σὸν περὶ βωμὸν ἐγειρομένου κιθαρισμοῦ  
κύκλιον ὠρχήσαντο, χοροῦ δ᾽ ἡγήσατο Θησεύς» 
53

 Lawler 1946, 114˙ Hedreen 2011, 496˙ Στοιχεία για τον γέρανο απαντώνται και σε επιγραφές της 
ελληνιστικής εποχής που έχουν βρεθεί στη Δήλο. Βλ. Lawler 1946, 115 
54

 Φλωρεντία, Museo archeologico αρ.ευρ.4209˙ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 
αγγείο, καθώς και πλούσιο φωτογραφικό υλικό βλ. Iozzo 2017, 21-59. 
55

 Iozzo 2017, 41, εικ.31-33 
56

 Hedreen 2011, 494-496˙ Olsen 2015, 109 
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για αυτό συνέδεσε την άφιξη και τον εορτασμό στη Δήλο με τη σκηνή της γνωριμίας 

του Θησέα και της Αριάδνης στην Κρήτη. Σίγουρα όμως μπορούν να υπάρξουν κι 

άλλες ερμηνείες.
57

 Εκτός του ότι ο γέρανος είναι ένας χορός που εορτάζει τη νίκη, 

λαμβάνοντας υπόψη τα ομηρικά έπη και τους στίχους που αναφέρονται στους 

χορούς, φαίνεται οι ανάμεικτοι χοροί ανδρών και γυναικών σχετίζονταν με τον 

γάμο,
58

  στοιχείο που θα αναλύσουμε στο πρώτο κεφάλαιο.  

Υπάρχουν ακόμα πολλές αναφορές για τον χορό στα ομηρικά έπη. Για 

παράδειγμα, στη ραψωδία δ της Οδύσσειας, χορός υπό τη συνοδεία μουσικής 

κατέκλεισε το παλάτι του Μενελάου γιατί πάντρευε την κόρη του, Ερμιόνη.
59

 Επίσης, 

στη ραψωδία ψ, ο Οδυσσέας προτείνει στον Τηλέμαχο να στήσουν χαρούμενο χορό, 

άνδρες και κόρες, σαν να γίνεται γάμος, υπό τη συνοδεία αοιδού κιθαρωδού.
60

 

Σημαντική αναφορά για τη σπουδαιότητα του χορού αποτελούν και τα λόγια του 

Μενέλαου στη ραψωδία Ν της Ιλιάδας, όπου αντιπαραβάλει τον πόλεμο με τις 

απολαύσεις της ζωής, μέσα στις οποίες κατατάσσει το τραγούδι και τον χορό.
61

 

Τέλος, η φράση του Αλκίνοου στη ραψωδία θ της Οδύσσειας, όπου αναφέρει πόσο 

προσφιλή είναι σε αυτούς οι χοροί και οι γιορτές και αποκαλεί τους Φαίακες πρώτους 

χορευτές.
62

 Παρατηρούμε λοιπόν ότι και στα δύο έπη ο χορός αναφέρεται συχνά, όχι 

μόνο στις περιπτώσεις χαράς και ευημερίας, αλλά και στον πόλεμο.  

Ακόμα μια σημαντική αναφορά που γίνεται στην Οδύσσεια για τους χορούς, 

είναι οι χορευτικοί διαγωνισμοί, που περιλαμβάνουν και ακροβατικούς χορούς. Στην 

                                                           
57

 Olsen 2015, 110˙ Iozzo 2017, 41-42 
58

 Hedreen 2011, 501 
59

 Όμηρος, Οδύσσεια, δ. 17-9: 
«μετὰ δέ σφιν ἐμέλπετο θεῖος ἀοιδὸς 
φορμίζων· δοιὼ δὲ κυβιστητῆρε κατ' αὐτοὺς 
μολπῆς ἐξάρχοντες ἐδίνευον κατὰ μέσσους»˙ Βλ. επίσης Taplin 1980, 5, 9 
60

 Όμηρος, Οδύσσεια, ψ. 133-6, 143-7: 
«αὐτὰρ θεῖος ἀοιδὸς ἔχων φόρμιγγα λίγειαν 
ὑμῖν ἡγείσθω πολυπαίγμονος ὀρχηθμοῖο, 
ὥς κέν τις φαίη γάμον ἔμμεναι ἐκτὸς ἀκούων, 
ἢ ἀν' ὁδὸν στείχων ἢ οἳ περιναιετάουσι»  
«ὁ δ' εἵλετο θεῖος ἀοιδὸς 
φόρμιγγα γλαφυρήν, ἐν δέ σφισιν ἵμερον ὦρσε 
μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο. 
τοῖσιν δὲ μέγα δῶμα περιστεναχίζετο ποσσὶν 
ἀνδρῶν παιζόντων καλλιζώνων τε γυναικῶν» 
61

 Όμηρος, Ιλιάς, Ν.636-639, 637: 
«μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο» 
62

 Όμηρος, Οδύσσεια, θ.248-250: 
«αἰεὶ δ' ἡμῖν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε…  
Φαιήκων βητάρμονες ὅσσοι ἄριστοι». 
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8
η
 ραψωδία της Οδύσσειας, ο βασιλιάς Αλκίνοος, απευθυνόμενος στον Οδυσσέα, 

αναφέρει πόσο τους αρέσει ο χορός, η μουσική και το φαγοπότι και ταυτόχρονα καλεί 

τους Φαίακες σε χορό, προσφωνώντας τους ως πιο άξιους χορευτάδες.
63

 Στη συνέχεια 

στέλνει κάποιον να φέρει τη λύρα, ενώ οι στίχοι 258-259 επιβεβαιώνουν το γεγονός 

ότι πρόκειται να εκτελεστούν χορευτικοί αγώνες υπό την επίβλεψη κριτών.
64

 Οι 

στίχοι που ακολουθούν περιγράφουν μια σκηνή, η οποία αποτελείται από τρία 

επεισόδια: Δύο χορούς (στ.256-265 και στ.370-384) και το τραγούδι του Άρη και της 

Αφροδίτης (στ.266-269). Ο πρώτος χορός παρουσιάζεται σύντομα και μας δίνει το 

στοιχείο ότι ο μουσικός μπαίνει στη μέση και γύρω του χορεύουν οι χορευτές, αφού 

πρώτα ετοιμάσουν το χοροστάσι για να τελέσουν τον θεϊκό τους χορό.
 65

 Εξαιτίας 

αυτής της συντομίας στην περιγραφή έχει προταθεί ότι αυτός ο χορός και το τραγούδι 

που ακολουθεί εκτελούνται ταυτόχρονα και πως ο χορός μιμείται το τραγούδι, αλλά 

θα μπορούσε επίσης να συνδέεται με κάποιο τελετουργικό.
66

 Η σκηνή αυτή 

παραπέμπει στο πήλινο ομοίωμα χορευτών και μουσικού από το Παλαίκαστρο, όπου 

τρεις γυναίκες επιδίδονται σε χορό γύρω από έναν μουσικό, όλοι τους πάνω σε 

κυκλικό χοροστάσι (εικ.4).
67

 Παρόλο που τοποθετείται χρονολογικά στην ΥΜ 

περίοδο, αποτελεί σημαντικό εύρημα για την τέλεση χορών σε κυκλικά χοροστάσια, 

γύρω από έναν μουσικό. Παρόμοιο παράδειγμα της ίδιας περιόδου, αλλά με άνδρες 

χορευτές σε κύκλο, προέρχεται πάλι από την Κρήτη, από το Καμηλάρι (εικ.5).
68

 

Μετά το τραγούδι της Αφροδίτης και του Άρη ακολουθεί δεύτερος χορός, 

αυτή τη φορά δύο μόνο ανδρών. Ο Αλκίνοος καλεί για χορό τον Άλιο και τον 

Λαοδάμαντα, οι οποίοι, αφού πρώτα επιδόθηκαν σε άλματα πετώντας μια πορφυρή 
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 Βλ. υποσημ. 60 
64

 Ομήρου Οδύσσεια θ.256-259: 
ὣς ἔφατ' Ἀλκίνοος θεοείκελος, ὦρτο δὲ κῆρυξ 
οἴσων φόρμιγγα γλαφυρὴν δόμου ἐκ βασιλῆος. 
αἰσυμνῆται δὲ κριτοὶ ἐννέα πάντες ἀνέσταν, 
δήμιοι, οἳ κατ' ἀγῶνα ἐῢ πρήσσεσκον ἕκαστα 
65

 Όμηρος, Οδύσσεια, θ.260-265: 
«λείηναν δὲ χορόν, καλὸν δ' εὔρυναν ἀγῶνα.    
κῆρυξ δ' ἐγγύθεν ἦλθε φέρων φόρμιγγα λίγειαν 
Δημοδόκῳ· ὁ δ' ἔπειτα κί' ἐς μέσον· ἀμφὶ δὲ κοῦροι 
πρωθῆβαι ἵσταντο, δαήμονες ὀρχηθμοῖο, 
πέπληγον δὲ χορὸν θεῖον ποσίν. αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς 
μαρμαρυγὰς θηεῖτο ποδῶν, θαύμαζε δὲ θυμῷ. 
66

 Heubeck, West, Hainsworth 1988, 362˙ Olsen 2017, 8 
67

 Warren 1984, 319 
68

 Warren 1984, 318-9˙ Ρεθεμιωτάκης 2001, 113 
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σφαίρα, άρχισαν τον χορό.
69

 Περιγράφεται εδώ η ικανότητα τους να πηδάνε ψηλά 

πάνω από το έδαφος και να χορεύουν κυρίως με κινήσεις των ποδιών. Η σκηνή αυτή 

παραπέμπει σε κάποιο είδος ακροβατικού χορού, που επίσης απαντάται στην 

αγγειογραφία της Γεωμετρικής περιόδου,
70

 παραδείγματα της οποίας θα δούμε στη 

συνέχεια, αλλά και σε χρυσά διαδήματα.
71

 

Εκτός από τις παραπάνω γραπτές πηγές, απτό τεκμήριο για τη σημασία του 

χορού στην κοινωνία της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου αποτελεί η λεγόμενη οινοχόη 

του Διπύλου (εικ.6). Η σημασία της δεν έγκειται μόνο στο γεγονός ότι φέρει την 

πρωιμότερη γνωστή μαρτυρία ελληνικής γραφής, αλλά και στο ότι μπορούμε να 

αντλήσουμε από αυτήν πληροφορίες για τη σπουδαιότητα του χορού στην κοινωνία 

της Αθήνας.
72

 Το σώμα της οινοχόης διαμορφώνεται από γραπτή διακόσμηση 

οριζόντιων σκούρων και ανοιχτόχρωμων ταινιών, ενώ στον ώμο σχηματίζεται σειρά 

ανοιχτόχρωμης διακόσμησης. Το μοναδικό εικονιστικό μοτίβο, ένα μικρό ελάφι την 

ώρα που βόσκει, αποτυπώνεται στο λαιμό, τοποθετείται χρονολογικά στο 740 π.Χ. 

και αποδίδεται στο ζωγράφο του Διπύλου.
73

 

Η επιγραφή, η οποία αποτελείται από 47 γράμματα, εκτείνεται στον ώμο του 

αγγείου και σε μία ελεύθερη μετάφραση  αποδίδεται ως «Όποιος από όλους τους 

                                                           
69

 Ομήρου Οδύσσεια 8, 370-384:  
«Ἀλκίνοος δ' Ἅλιον καὶ Λαοδάμαντα κέλευσε    
μουνὰξ ὀρχήσασθαι, ἐπεί σφισιν οὔ τις ἔριζεν. 
οἱ δ' ἐπεὶ οὖν σφαῖραν καλὴν μετὰ χερσὶν ἕλοντο, 
πορφυρέην, τήν σφιν Πόλυβος ποίησε δαΐφρων, 
τὴν ἕτερος ῥίπτασκε ποτὶ νέφεα σκιόεντα 
ἰδνωθεὶς ὀπίσω· ὁ δ' ἀπὸ χθονὸς ὑψόσ' ἀερθεὶς 
ῥηϊδίως μεθέλεσκε, πάρος ποσὶν οὖδας ἱκέσθαι. 
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σφαίρῃ ἀν' ἰθὺν πειρήσαντο, 
ὀρχείσθην δὴ ἔπειτα ποτὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ 
ταρφέ' ἀμειβομένω· κοῦροι δ' ἐπελήκεον ἄλλοι  
Ἀλκίνοε κρεῖον, πάντων ἀριδείκετε λαῶν, 
ἠμὲν ἀπείλησας βητάρμονας εἶναι ἀρίστους, 
ἠδ' ἄρ' ἑτοῖμα τέτυκτο».  
Το πέταγμα της σφαίρας αναφέρεται και στην ζ’ ραψωδία της Οδύσσειας (στ.99-101), στο επεισόδιο 
όπου η Ναυσικά και οι κόρες ξαποσταίνουν στις όχθες του ποταμού κι ενώ η Ναυσικά τους 
γλυκοτραγουδάει, εκείνες παίζουν με τη σφαίρα: «σφαίρῃ ταὶ δ' ἄρ' ἔπαιζον, ἀπὸ κρήδεμνα 
βαλοῦσαι, τῇσι δὲ Ναυσικάα λευκώλενος ἤρχετο μολπῆς». Δεν χαρακτηρίζεται όμως σαν χορός, 
περισσότερο σαν «ρυθμικό παιχνίδι με τη μπάλα που συνοδεύεται από μελωδία», βλ. Stanford 
1984

2
, 312˙ Olsen 2017, 19-20 

70
 Courbin 1966, πιν.100-104 

71
 Ohly 1953, 40-1, εικ.Α20˙  Heubeck, West, Hainsworth 1988, 361 

72
Guarducci 1967, 135-136˙ Powell 1988, 65˙ Η οινοχόη βρέθηκε το 1871, κοντά στην πύλη του 

Διπύλου, δίπλα στον αρχαίο δρόμο που περιελάμβανε ταφικά μνημεία από τη Γεωμετρική περίοδο, 
οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι αποτελούσε πιθανόν κτέρισμα.  
73

 Μπουλώτης 1983, 33˙ Powell 1991, 158˙ Powell 1997, 175˙ Coldstream 2008
2
, 32 
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χορευτές τώρα χορέψει με περισσότερη χάρη».  Η φράση αυτή που αποδίδεται με 

εξάμετρο, ακολουθείται από ένα αδώνιο μέτρο, το οποίο έχει γεννήσει πολλές 

αμφιβολίες ως προς την ερμηνεία του, καθώς είναι δύσκολο να μεταγραφούν τα 

γράμματα.
74

 Η γλώσσα είναι με βεβαιότητα ομηρική, όπως υποδηλώνει η λέξη 

αταλότατα που έχει χαραχτεί στην οινοχόη.
75

 Επίσης, εκτός από τη χρήση επικού 

λεξιλογίου, παρατηρούνται συντακτικές ομοιότητες με τα ομηρικά έπη.
76

 Αυτό 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, είτε ο ποιητής γνώριζε τα έπη, είτε ανήκε σε μια 

κοινωνική τάξη, πολύ όμοια με αυτή των επών. 

Παρ’ όλο που ο στίχος που αποδίδεται με αδώνιο μέτρο δεν μπορεί να 

μεταφραστεί με βεβαιότητα, φαίνεται πως η ερμηνεία του ως «τοτο δεκαν μιν», 

δηλαδή «ας δεχτεί αυτό (ως βραβείο)», ταιριάζει νοηματικά.
77

 Η Guarducci προτείνει 

ένα παρόμοιο νόημα «το  τόδε καλμιν»
78

 και θεωρεί πως το «καλμιν» είναι το είδος 

του αγγείου, έχοντας στο νου το παράδειγμα μιας υστερότερης επιγραφής σε αγγείο 

από την Κόρινθο. Νεότερη άποψη είναι αυτή του Powell, ο οποίος διαβάζει «το 

τοδε», δηλαδή «εκείνου είναι (το βραβείο)», ενώ στριμωχτά ακολουθούν τα 

γράμματα κ{μ}μ{ν}ν, του οποίου την άποψη ενστερνίζομαι.
79

 Η οινοχόη λοιπόν, 

στην οποία αναγράφεται η φράση «Όποιος από όλους τους χορευτές τώρα χορέψει με 

περισσότερη χάρη, δικό του είναι αυτό…», προοριζόταν ως βραβείο σε χορευτικό 

αγώνα, ίσως σαν κι αυτούς που λάμβαναν χώρα στο παλάτι του Αλκίνοου. Σε 

χορευτικούς αγώνες δίνονταν επίσης ως βραβείο χάλκινα αγγεία ή τρίποδες.
80

 

Παρόλου που η έρευνα τείνει στο να ερμηνεύει την οινοχόη ως έπαθλο σε 

χορευτικούς αγώνες, ο Robb θεωρεί ότι αποτελούσε προσωπικό δώρο κάποιου θεατή, 

ο οποίος εντυπωσιάστηκε από τις χορευτικές ικανότητες κάποιου νεαρού χορευτή.
81

 

Το βέβαιο είναι πως, είτε αποτελούσε το πρώτο έπαθλο, είτε προσωπικό δώρο, η 

οινοχόη του Διπύλου σχετίζεται με χορευτικούς αγώνες. 

                                                           
74

 Powell 1991, 160˙ Εδώ ο Powell ενστερνίζεται την άποψη του  Jeffery (βλ. The Local Scripts of 
Archaic Greece, Oxford 1961, 43), κατά την οποία αυτό το δεύτερο εξάμετρο χαράχτηκε από δεύτερο 
χέρι. Βλ. ο.π. 160, υποσ.97 και υποσ.98 
75

 Powell 1991, 160, υποσ.100 
76

 Powell 1991, 160-161 
77

 Langdon 1975, 140 
78

 Guarducci 1967, 135-136 
79

 Powell 1991, 159 
80

 Κεφαλίδου 2007, 210 
81

 Robb 1971, 12-14˙ Binek 2017, 429˙ Αξίζει να αναφερθεί μια υδρία από τη Σάμο του τέλους του 7
ου

 
αι. π.Χ. με σκηνή χορού χειροκρατούμενων γυναικών υπό τη συνοδεία αυλού. Η υδρία αυτή βρέθηκε 
στο Ηραίο και θεωρείται έπαθλο μουσικών αγώνων. Βλ. Τσάκος – Βιγλάκη 2012, 352 - 354 
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Παρατηρούμε λοιπόν πως ο χορός συνδέεται άμεσα με την κοινωνία, ήδη από 

την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και πριν τη δημιουργία της έννοιας της πόλης, όπως 

αυτή διαμορφώθηκε κατά την Αρχαϊκή περίοδο. 
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Κεφάλαιο 1  

1.1. Ο χορός στην αργίτικη αγγειογραφία 

Κατά την ΥΓ περίοδο τα θέματα που απασχολούσαν τους αγγειογράφους 

προέρχονταν κυρίως από τον κόσμο των ανθρώπων και κάπως έτσι άρχισαν να 

δημιουργούνται απεικονίσεις των εορτών, των τελετουργιών, του θανάτου και της 

μυθολογίας.
82

 Η εικονογραφία της Γεωμετρικής περιόδου, όπως αυτή διαμορφώθηκε 

στην Αργολίδα και στην Αττική, χαρακτηρίζεται από έντονες χειρονομίες, με πιο 

κοινό το ομηρικό χειρ επί καρπώ, είτε μεταξύ ανδρών, είτε μεταξύ γυναικών, είτε και 

μεταξύ των δύο φύλων. Αυτή η χειρονομία συνδέεται με διάφορα τελετουργικά 

δρώμενα και δεν δύναται να λάβει μόνο έναν συμβολισμό.
83

 Αυτό όμως που 

μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι στον χορό συμβολίζει την ομάδα, την τάξη, το 

ρυθμό, την ενότητα. 

Το Άργος ήταν το πιο σημαντικό κέντρο παραγωγής κεραμικής κατά τη 

Γεωμετρική περίοδο. Οι μεγάλοι διακοσμημένοι αμφορείς, υδρίες και κρατήρες 

φαίνεται να λείπουν εντελώς μεταξύ της ΠΡΓ εποχής και το τέλος του 9
ου

 αι. π.Χ.
84

 

Οι συστηματικές ανασκαφές στην Αργολίδα έφεραν στο φως μεγάλο αριθμό 

ευρημάτων της πρώιμης Εποχής του Σιδήρου.
85

 Το μεγαλύτερο μέρος των ευρημάτων 

προέρχεται από τα νεκροταφεία, αλλά υπάρχουν και δύο οικιστικές αποθέσεις από το 

Άργος και την Ασίνη. Επίσης στο Ηραίο του Άργους και το ιερό Λάρισα του Άργους 

έχουν βρεθεί αποσπασματικά αναθηματικά ευρήματα, τα οποία φέρουν παράσταση 

χορού.
 86

  

Στην Αργολίδα οι παραστάσεις χορού σε αγγεία καταλαμβάνουν ένα μεγάλο 

μέρος της εικονογραφίας της εποχής.
87

 Η πρωιμότερη απεικόνιση χορευτών στην 

αγγειογραφία τοποθετείται χρονολογικά στην Αργίτικη ΥΓ Ι περίοδο. Αποτελεί 

γενικότερα την πρωιμότερη απεικόνιση μορφών στην αγγειογραφία της Αργολίδας 

και αποτυπώνεται στον κρατήρα C 240 του Άργους (εικ.7).
88

 Απεικονίζεται 

δαμαστής αλόγου που συνοδεύεται από μια σειρά χορευτών, μια απεικόνιση χωρίς 

                                                           
82

 Schweitzer 1971, 187  
83

 Langdon 2008, 26 
84

 Schweitzer 1971, 60 
85

 Morgan & Whitelaw 1991, 79 
86

 Coldstream 2008
2
, 112 

87
 Υπάρχουν πάνω από 50 δημοσιευμένες σκηνές χορού από την Αργολίδα, βλ. Langdon 2008, 163-4 

88
 D’Acunto 2016, 232-233, εικ.20 
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προηγούμενο εκείνη την περίοδο, παρά μόνο αργότερα στην ΥΓ ΙΙ περίοδο.
89

 Οι 

χορεύτριες απεικονίζονται γυμνές, χειροκρατούμενες και με κλαδιά ανάμεσα στα 

χέρια τους.
90

 

Τα χαρακτηριστικά των μορφών που επιδίδονται σε χορό διαφέρουν από αυτά 

της αττικής εικονογραφίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ο αριθμός τους σε κάθε 

σκηνή κυμαίνεται από τρεις έως πέντε, όλες οι μορφές είναι πανομοιότυπες, χωρίς 

ειδικά χαρακτηριστικά και πάντοτε κρατούν κλαδιά που αναπτύσσονται συνήθως 

προς τα πάνω. Το ένδυμα τους φέρει μακριά ζώνη, η οποία φτάνει μέχρι κάτω. Σε 

κάποιες περιπτώσεις υποδηλώνεται η χρήση πέπλου στο κεφάλι. Η σκηνή χορού, 

αλλά και οι ίδιοι οι χορευτές, πλαισιώνονται από διακοσμητικά στοιχεία, συχνά από 

κυματιστές γραμμές ή ζιγκ-ζαγκ. Εκτός από διακοσμητικά στοιχεία, σε κάποιες 

περιπτώσεις, παρατηρούνται υδρόβια πτηνά και άλογα.
91

   

Η εικονογραφία των αργίτικων κρατήρων, όπως του κρατήρα C 229 (εικ.8) 

και του T 2545 (εικ.9), αποδίδονται στον λεγόμενο Ζωγράφο του χορού.
92

 Σε αυτόν 

αποδίδεται και όστρακο από το Ηραίο (ΑΗ ΙΙ 57:16)
93

 και φαίνεται πως περιοριζόταν 

μόνο στους γυναικείους χορούς, θέμα που εμφανίζεται στην αγγειογραφία του 

Άργους στο προχωρημένο στάδιο της ΥΓ ΙΙ περιόδου.
94

 Οι γυναίκες χορεύτριες 

τοποθετούνται σε τετράγωνο πλαίσιο, συνήθως σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων. 

Είναι χειροκρατούμενες και κρατούν κλαδιά, όπως οι αντίστοιχες αττικές, αλλά 

διαφέρουν στην απόδοση του ενδύματος και στις μακριές λωρίδες που ξεκινούν από 

τη ζώνη τους και κρέμονται προς το έδαφος. Η πρώτη τους εμφάνιση είναι στον 

κρατήρα C 210 (εικ.10), όπου φαίνονται να κινούνται προς τα δεξιά με ρεαλιστικό 

τρόπο.
95

 Είναι πιθανό αυτές οι απεικονίσεις χορού να αναπαριστούν μια ταφική 

                                                           
89

 Coldstream 2008
2
, 129 

90
 Ο Courbin ταύτισε τις μορφές που χορεύουν με άνδρες, κάτι το οποίο αμφισβητήθηκε στη 

συνέχεια, καθώς παρατηρείται κοντό ζωνάρι στο ύψος της μέσης των μορφών, χαρακτηριστικό 
στοιχείο των γυναικείων μορφών, βλ. Courbin 1966, 492. Μάλιστα, η Langdon, συνδέει την 
εικονογραφία αυτή με το μύθο των Δαναϊδών. Langdon 2008, 165-166˙  D’Acunto 2016, 233 
91

 Langdon 2008, 165 
92

 Coldstream 2008
2
, 140-141˙ Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ζωγράφος του Χορού του Coldstream είναι 

ο αντίστοιχος «Ζωγράφος του κρατήρα της Κορίνθου» του Courbin, βλ. Courbin 1966, 449 υποσ.7 
93

  Tölle 1964, πιν.24c 
94

 Coldstream 2008
2
, 140-141 

95
 Siegel 1977, 363˙ Coldstream 2008

2,
, 141 
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γιορτή, όπως για παράδειγμα έναν τελετουργικό χορό που εκτελείται στο πλαίσιο του 

θρήνου για τον αποθανόντα.
96

 

Ο κρατήρας C 229 (βλ.εικ.8) σώζεται αποσπασματικά και βρέθηκε σε 

γεωμετρικό τάφο του Άργους, ο οποίος φαίνεται να ανήκει σε άνδρα, ηλικίας περίπου 

35 ετών.
97

 Στην πάνω ζώνη του σώματος διαμορφώνονται τρία ορθογώνια πλαίσια, 

σε δύο από τα οποία απεικονίζονται γυναίκες χορεύτριες. Στο αριστερό πλαίσιο 

παριστάνονται τέσσερις γυναίκες στη σειρά, χειροκρατούμενες και κρατώντας 

κλαδιά, ενώ στο δεξί πλαίσιο παριστάνονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τρεις 

χορεύτριες. Αξίζει να σημειωθεί πως κάτω ακριβώς από τα δύο πλαίσια των 

χορευτριών, παριστάνεται σειρά από υδρόβια πτηνά. Όπως αναφέρθηκε και στα 

γενικότερα χαρακτηριστικά, οι μορφές φορούν μακρύ ένδυμα, ενώ από τη μέση 

εκφύονται τρεις λωρίδες, που προφανώς δηλώνουν την ύπαρξη ζώνης.
98

 Σε αυτήν την 

αναπαράσταση συνοψίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των μορφών που 

απαντώνται στην αργίτικη εικονογραφία της περιόδου.  

Στον ίδιο ζωγράφο έχει αποδοθεί ένας κρατήρας από την Κόρινθο (βλ.εικ.9), 

που τοποθετείται χρονολογικά στην τελευταία φάση της ΥΓ περιόδου.
99

 Και στις δύο 

πλευρές, λίγο πιο κάτω από το χείλος και σε ίση περίπου απόσταση από τις λαβές 

απεικονίζεται μια ομάδα τριών γυναικών με ενωμένα χέρια και κρατώντας κλαδιά, οι 

οποίες πλαισιώνονται από διάφορα γεωμετρικά μοτίβα. Φορούν μακρύ ένδυμα, ενώ 

από το ύψος της μέσης τους εκφύονται τρεις λωρίδες προς τα δεξιά.
100

 Επίσης, ένα 

λευκό φίδι αποτυπώνεται λίγο χαμηλότερα από τη διάμετρο του κρατήρα, το οποίο 

πλαισιώνεται από λευκές τελείες και περικυκλώνει το αγγείο.
101

 Φυσικά δε λείπουν κι 

άλλα εικονογραφικά θέματα, τα οποία σώζονται κυρίως αποσπασματικά, όπως 

πομπές αρμάτων, πολεμιστές με ασπίδες, σειρά ανδρών χορευτών που χτυπούν τα 

χέρια τους σε μια λύρα και παλαιστές που διαγωνίζονται για έναν τρίποδα.
102
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 Για τους ταφικούς χορούς θα γίνει συζήτηση στο 4
ο
 κεφάλαιο τηα παρούσας εργασίας. 

97
 Courbin 1957, 326˙ Courbin 1966, 449˙ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τάφο και τα 

κτερίσματα που βρέθηκαν μέσα σε αυτόν βλ. Courbin 1957, 322-340 
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 Courbin 1957, 338 
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 Coldstream 2008
2
, 140-141 βλ. κρατήρας T 2545. 

100
 Shear 1930, 412-413 
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Young 1964, 35-36, 45-47 για περισσότερες τυπολογικές και εικονογραφικές λεπτομέρειες. Η 

χρήση του λευκού για την προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων στην ήδη επικαλυμμένη με χρώμα 
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 Coldstream 2008
2
, 143˙  
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Παραδείγματα απαντώνται και στην Υπογεωμετρική περίοδο, όπου οι μορφές είναι 

γυναίκες χορεύτριες και «ζωντανεύουν» από τη χρήση περιγράμματος στα κεφάλια 

τους.
103

 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν απεικονίζεται κάποιος συγκεκριμένος 

χορός και, αν ναι, ποια ήταν η σημασία του στην καθημερινή ζωή του Άργους. Η 

επικρατούσα και πιο πιθανή άποψη παραπέμπει στο μύθο των Δαναΐδων, οι οποίες 

θεωρούνται και οι πρωταγωνίστριες των εικονογραφικών παραστάσεων χορού στο 

Άργος.
104

 Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο η παράδοση συνδέει την εγκατάσταση των 

Δαναΐδων στην Αργολίδα με τη λατρεία της Δήμητρας και την τελετή των 

Θεσμοφορίων, την οποία ίσως είχαν μεταφέρει από την Αίγυπτο.
105

 Σύμφωνα με τον 

μύθο, η έλλειψη νερού στο Άργος συνδέεται με τον Ποσειδώνα, ο οποίος 

επιθυμούμενος να τιμωρήσει τον Ίναχο, που όρισε ως κύρια θεότητα της Αργολίδας 

την Ήρα, αποξέρανε τις πηγές νερού. Ο Δαναός κυριαρχούσε τότε στο Άργος και 

έστειλε τις κόρες του να βρουν νερό και έκτοτε συνδέονται με το υδάτινο στοιχείο.
106

 

Οι  Δαναΐδες συνδέονται επίσης με τη σφαγή των ανδρών τους τη νύχτα του γάμου 

τους κι έτσι συμβολίζουν τις κόρες που ακολούθησαν μια αιματηρή πορεία για την 

αποδοχή του γάμου και για να δείξουν αφοσίωση στη νέα τους κοινωνία.
107

 Σύμφωνα 

με την Langdon ο χορός των Δαναΐδων ήταν ο πιο κοινός τύπος χορού στην 

Αργολίδα.
108

 Αντίθετα ο D’Acunto αντιστρέφει αυτόν τον συμβολισμό, λέγοντας πως 

η αργίτικη εικονογραφία χορού αποκαθιστά στην ουσία την εικόνα των γυναικών της 

Αργολίδας, οι οποίες ως άλλες νύμφες ακολουθούν το τελετουργικό του γάμου υπό 

την επίβλεψη της Ήρας Αργείας.
109

 

Παρ’ όλο που οι πρώτες μαρτυρίες για τη λατρεία της Ήρας Αργείας 

προέρχονται από τον Πίνδαρο και τον Ηρόδοτο, τα αναθήματα που βρέθηκαν στο 
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 Coldstream 2008
2
,146: Ο Coldstream παραθέτει ως παράδειγμα τους κρατήρες τύπου Fusco, που 

απαντώνται στο Ηραίο. 
104

 Langdon 2008, 165-166˙ D’Acunto 2016, 235 
105

 Ηρόδοτος, Ευτέρπη, 2.171.3: 
 «αἱ Δαναοῦ θυγατέρες ἦσαν αἱ τὴν τελετὴν ταύτην ἐξ Αἰγύπτου ἐξαγαγοῦσαι καὶ διδάξασαι τὰς 
Πελασγιώτιδας γυναῖκας· μετὰ δὲ ἐξαναστάσης πάσης Πελοποννήσου ὑπὸ Δωριέων ἐξαπώλετο ἡ 
τελετή, οἱ δὲ ὑπολειφθέντες Πελοποννησίων καὶ οὐκ ἐξαναστάντες Ἀρκάδες διέσῳζον αὐτὴν 
μοῦνοι». Βλ. επίσης Boardman 1983, 22-23 
106

 Larson 2001, 150 
107

 Langdon 2008, 164 
108

 Langdon 2008, 165 
109

 D’Acunto 2016, 235-236 
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Ηραίο τοποθετούν τη λατρεία της ήδη στον 9
ο
 με 8

ο
 αι. π.Χ.

110
 Ο Όμηρος αναφέρει 

ότι η Ήρα ήταν συνδεδεμένη με την Αργολίδα και ήταν η πρωταρχική θεότητα του 

Άργους, αλλά λατρευόταν επίσης στις Μυκήνες και την Τίρυνθα.
111

 Επίσης, σε ένα 

απόσπασμα από τον Πλούταρχο, το οποίο αναφέρεται στο χαμένο έπος Φορωνίς, 

υποστηρίζεται ότι ο μυθικός βασιλιάς Φορωνεύς εγκαθίδρυσε τη λατρεία της 

Ήρας.
112

 Με το να αποδίδεται η ίδρυση του Ηραίου σε μυθικό βασιλιά, τονίζεται με 

αυτόν τον τρόπο η παλαιότητα της λατρείας της Ήρας. Ωστόσο, η κεραμική και τα 

άλλα αναθήματα μαρτυρούν ότι η λατρεία της Ήρας είχε καθιερωθεί στην ΥΓ 

περίοδο. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στην ακρόπολη Λάρισα, της οποίας τα 

πρωιμότερα ευρήματα χρονολογούνται επίσης στα μέσα με τέλη του 8
ου

 αι. π.Χ.
113

 

Στο Ηραίο έχουν βρεθεί αρκετά όστρακα αγγείων με αναπαραστάσεις χορού, καθώς 

όμως οι παραστάσεις σώζονται αποσπασματικά, δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα 

του θέματος που αναπαρίσταται.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρία θραύσματα (τα δύο συγκολλημένα), πιθανόν 

από κρατήρα ή από μεγάλη πυξίδα, τα οποία αναπαριστούν χορό (εικ.11α).
114

 Σε δύο 

από αυτά, που προέρχονται από το ίδιο αγγείο, απεικονίζονται γυναίκες στη σειρά 

που χορεύουν ή περπατούν προς τα δεξιά. Η διάταξη τους διακόπτεται από δύο 

άνδρες, ένας εκ των οποίων επιδίδεται σε ακροβατικά, ενώ μεταξύ τους παρεμβάλετε 

ένα υδρόβιο πτηνό. Οι γυναίκες κρατούν κλαδιά, ενώ τρεις από αυτές κρατούν επίσης 
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 Langdon 2008, 184˙ Γενικά υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το πότε ακριβώς δημιουργήθηκε το 
πρώτο κτίσμα για τη λατρεία της Ήρας στο Άργος. Πρώτος ο C.W. Blegen, στο έργο του με τίτλο 
Prosymna: The Helladic settlement Preceding the Argive Heraeum (Cambridge 1937), πρότεινε ότι η 
πρώτη κατασκευή για τη λατρεία της Ήρας χρονολογείται στον ύστερο 8

ο
 αι.π.Χ., αλλά στη συνέχεια 

αμφισβητήθηκε από άλλους μελετητές. Υπάρχουν αυτοί που λόγω της ομοιότητας με μυκηναϊκές 
κατασκευές το τοποθετούν στην Μυκηναϊκή περίοδο, όπως ο Plommer (1977), ενώ άλλοι 
υποστηρίζουν ότι ανάγεται στον 7

ο
 αι.π.Χ., όπως η Antonaccio (1992). Το ερώτημα της χρονολόγησης 

παραμένει ανοιχτό, αλλά αν λάβουμε υπόψη την ΥΓ κεραμική που βρέθηκε, αλλά και τις μαρτυρίες 
που θέλουν το Άργος ως κυρίαρχη δύναμη ήδη από τα τέλη του 8

ου
 αι.π.Χ., η χρονολόγηση του αυτήν 

την περίοδο μοιάζει ορθή. Για περισσότερες πληροφορίες στο ζήτημα της χρονολόγησης βλ. 
Baumbach 2004, Hӓgg 1992, 20˙ 76-77˙ Foley 1995, 86˙ Plommer 1984, 183-184˙ Wright 1982, 188-
189˙ Caskey, Amandry 1949, 211 
111

 Wright 1982, 194˙ Όμηρος, Ιλιάς Δ. 50-52:  
Τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·    50 
ἤτοι ἐμοὶ τρεῖς μὲν πολὺ φίλταταί εἰσι πόληες 
Ἄργός τε Σπάρτη τε καὶ εὐρυάγυια Μυκήνη· 
112

 Baumbach 2004, 50˙ 
113

 Morgan, Whitelaw 1991, 84˙ Η πρωιμότερη κατασκευή στο Ηραίο είναι μια μεγάλη και 
ασυνήθιστη πλατφόρμα που χρονολογείται στον ύστερο 8

ο
 αι. π.Χ. Είναι πιθανό πάνω σε αυτή να 

οικοδομήθηκε ο πρώτος ναός ή απλά να αποτελούσε ανοιχτό χώρο για προσφορές. Για περισσότερες 
πληροφορίες βλ. Wright 1982, 186 - 201 
114

Langdon 2008, 186˙ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αγγείο C.209 βλ. Courbin 1966, 
πιν.100-104. 

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%99%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82/%CE%94#v50
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κλωνάρι ροδιών που κρέμεται προς τα κάτω.
115

 Το μοτίβο του κλωναριού με τα ρόδια 

επαναλαμβάνεται και σε όστρακο σώματος, πιθανόν από το ίδιο αγγείο. Σε αυτήν την 

περίπτωση ένας άνδρας και μια γυναίκα κρατούν ανάμεσά τους υψωμένο ένα κλαδί 

και ένα κλωνάρι με ρόδια προς τα κάτω.
116

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα θραύσματα αγγείων που προέρχονται από το 

Ηραίο του Άργους δεν έχουν αντίστοιχο προηγούμενο στην αγγειογραφία των ΥΓ 

αργίτικων σκηνών χορού (βλ.εικ.11α&11β). Οι γυναίκες - χορεύτριες δε συνηθίζεται 

να απεικονίζονται με τόσο ψηλό κάλυμμα κεφαλής, με τόσο περίτεχνα ενδύματα και 

κρατώντας επίσης κλωνάρι με ρόδια. Όπως επίσης και το γεγονός ότι συμμετέχουν 

άνδρες στην ίδια σκηνή, καθώς και ένα υδρόβιο πτηνό. Σύμφωνα με την ερμηνεία 

των συμβόλων, ο πόλος συνδέεται συνήθως με τελετουργίες και το φορούν οι 

συμμετέχοντες σε γιορτή αφιερωμένη προς την Ήρα, ενώ το ρόδι αποτελεί ακόμα ένα 

σύμβολο που συνδέεται με τη θεά και υποδηλώνει την ιδιότητα της ως κουροτρόφος, 

όπως επίσης και τη γονιμότητα και το γάμο.
117

 Από την άλλη, η παρουσία του 

υδρόβιου πτηνού παραπέμπει πιθανόν στο γεγονός ότι η τελετή που απεικονίζεται 

λαμβάνει χώρα στην ύπαιθρο.
118

 Αυτά τα στοιχεία, καθώς και ο τόπος που βρέθηκαν 

τα όστρακα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως πιθανόν να υποδηλώνεται μια 

σημαντική γιορτή ή τελετή και σύμφωνα με την Langdon θα μπορούσε να 

αποτυπώνεται μια πρώιμη μορφή των Μεγάλων Ηραίων, γιορτή που τελείται την 

Κλασική περίοδο στο Άργος.
119

 

Ένας τρόπος λοιπόν για να εξετάσει κάποιος τις εσωτερικές κοινωνικές 

σχέσεις των περιοχών της Αργολίδας κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου είναι η 

μελέτη της κεραμικής, της οποίας η εικονογραφία έχει κοινωνική λειτουργία.
 120

 Το 

γεγονός ότι μπορεί να χρονολογηθεί με ασφάλεια, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού 

παραγωγής και της πλούσιας εικονογραφίας, λειτουργεί θετικά στη διεξαγωγή 

συμπερασμάτων. Κατά την ΥΓ Ι περίοδο η κεραμική του Άργους κορυφώθηκε. Εκτός 

από νέα μοτίβα διακόσμησης, οι μορφές αποκτούν σημαντικό ρόλο, ενώ τα άλογα και 

τα πτηνά είναι οι πιο κοινές αναπαραστάσεις. Οι γυναίκες κρατούν πάντοτε κλαδιά 
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και συνήθως επιδίδονται σε χορό.
121

 Πολλοί μελετητές έχουν ασχοληθεί με την 

αγγειογραφία του Άργους και έχουν ερμηνεύσει τις παραπάνω σκηνές. Όσον αφορά 

τους γυναικείους χορούς, κάποιοι θεωρούν πως αντλούνται από Κυπριακά, Φοινικικά 

ή και Ιρανικά πρότυπα, ενώ άλλοι προτείνουν ότι δε χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά. 

Κι αυτό γιατί οι χοροί που αναπαρίστανται είναι πραγματικοί χοροί, αυτοί που 

τελούνταν στο Άργος εκείνην την περίοδο σε περιπτώσεις εορτασμών.
 122

 Τα κλαδιά 

είναι πιθανό να έχουν τελετουργική σημασία και είτε συνδέονται με τελετουργίες που 

αφορούν τη γονιμότητα της γης, είτε με τη λατρεία της Ήρας Ανθείας.
123

 

Υπάρχει μια γενική άποψη ότι η στυλιστική εξέλιξη της παραγωγής του 

Άργους, της Αττικής και της Κορίνθου θεωρείται αρκετά προχωρημένη και 

αντιπροσωπεύει παρόμοια κοινωνική λειτουργία σε κάθε περιοχή.
124

 Η 

δραστηριότητα της ελίτ αντικατοπτρίζεται από την εικονογραφία του δαμασμού των 

αλόγων, των σκηνών ναυτικών μαχών και τις πομπές χορού, οι οποίες φαίνεται να 

έχουν τελετουργικό χαρακτήρα. Το είδος λοιπόν της κεραμικής και η εικονογραφία 

της είχαν ενεργό ρόλο στην αναπαράσταση του κοινωνικού στάτους, αλλά αντανακλά 

επίσης την έκφραση της ταυτότητας των κοινοτήτων και τη θέση των ατόμων μέσα 

σε αυτή.
125

 Ήδη από την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου υπάρχουν ενδείξεις για 

κοινωνική ανάπτυξη στο Άργος.  

Δύο αναθηματικοί αποθέτες που βρέθηκαν στην ακρόπολη της Τίρυνθας 

υποδηλώνουν ότι υπήρξε τόπος λατρείας από τα μέσα του 8
ου

 αι. π.Χ., πιθανόν προς 

τιμήν της Ήρας.
126

 Επίσης, ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Πείρασος, ένας ευγενής του 

Άργους, αφιέρωσε εκεί ένα ξόανο της θεάς Ήρας.
127

 Από αυτό μπορεί να συμπεράνει 

κανείς ότι η λατρεία της Ήρας λάμβανε χώρα στα ερείπια του μυκηναϊκού μεγάρου, 
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 Foley 1988, 57 
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 Foley 1988, 58 
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 Morgan, Whitelaw 1991, 93 
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 Morgan, Whitelaw 1991, 93, 95 
126

 Morgan, Whitelaw 1991, 87˙ Η εικασία για τη λατρεία της Ήρας στην ακρόπολη της Τύρινθας 
βασίζεται στα αντικείμενα που βρέθηκαν στον αποθέτη. Εκτός από τα μικρά σε μέγεθος αγγεία που 
είχαν αναθηματικό χαρακτήρα, βρέθηκαν επίσης γυναικεία ειδώλια και τα λεγόμενα κουλούρια, που 
συνδέονται αποκλειστικά με τη λατρεία της Ήρας˙ Αυτό που πιστοποιεί τη μεταγενέστερη λατρεία 
της Ήρας στο ίδιο σημείο είναι η εύρεση μιας βάσης αγγείου, κλασικών χρόνων, η οποία φέρει 
αφιερωματική επιγραφή στην Ήρα. Βλ. Baumbach 2004, 50-51, εικ. 3.3 
127

 Παυσανίας ii 17.5˙ Wright 1982, 195˙ Hӓgg 1992, 17˙  
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πολύ πιθανόν στον 8
ο
 αι. π.Χ.

128
 Από τα ευρήματα της ακρόπολης, μερικά όστρακα 

αγγείων φέρουν αναπαράσταση πομπής γυναικών που χορεύουν (εικ.12). 

Αποδίδονται χειροκρατούμενες και κρατώντας κλαδιά μεταξύ τους, ενώ 

πλαισιώνονται από κυματιστές γραμμές.
129

 Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μορφές σε 

αυτά τα όστρακα διαφοροποιούνται από αυτές που μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει. Το 

πίσω μέρος του λαιμού και του ώμου διαμορφώνονται από ένα συμπαγές μαύρο, σαν 

να θέλει να υποδηλώσει πέπλο.
130

  

Σύμφωνα με τον Boardman οι πολλαπλές κυματιστές γραμμές σε αυτά τα 

όστρακα συμβολίζουν το στοιχείο του νερού. Καθώς το νερό σχετίζεται άμεσα με τον 

μύθο των Δαναΐδων, η εικονογραφία μπορεί να ερμηνευθεί ως γιορτή προς τιμήν 

αυτών, διότι χάρη σε αυτές ξεδίψασε το «πολυδίψιον» Άργος, αλλά και ολόκληρη η 

περιοχή της Αργολίδας, η οποία χαρακτηρίζεται από ξηρασία.
131

 Από την άλλη 

πλευρά, θεωρεί ότι αυτές οι παραστάσεις σχετίζονται περισσότερο με την Ήρα παρά 

με τον μύθο των Δαναΐδων. Η σύνδεσή τους με την Ήρα πιστοποιείται από το 

γεγονός ότι ένα από αυτά τα όστρακα βρέθηκε μέσα στον βόθρο.
132

 Σύμφωνα με τον 

μύθο, ο Ποσειδώνας, όντας ηττημένος από τη διαμάχη του με την Ήρα για το ποιος 

θα επικρατήσει στην περιοχή της Αργολίδας, αποφάσισε να στερέψει όλες τις πηγές 

μέχρι κάποια άλλη θεότητα να στείλει τη βροχή.
133

 Η Ήρα αναφέρεται στους 

Ορφικούς Ύμνους ως «μήτηρ ὄμβρων», επομένως είναι αυτή που θα φέρει τη βροχή 

και συνάμα το νερό στην Αργολίδα.
134
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 Το 1921 ο Frickenhaus, στη μονογραφία του για την Τίρυνθα,  πρότεινε ότι τα κατάλοιπα του 
κτιρίου μέσα στο μυκηναϊκό μέγαρο ανήκουν στον 7

ο
 αι. π.Χ., ενώ το ίδιο έτος ο Blegen τα 

χρονολογεί στον ύστερο 8
ο
 αι. π.Χ. Από τότε όμως έχουν έρθει στο φως νέα ευρήματα, τα οποία 

ανακαλούν αυτήν την άποψη. Ο Wright, βασιζόμενος στα νεότερα ευρήματα, αναιρεί τη 
χρονολόγηση του Frickenhaus και έπειτα από μια σειρά επιχειρημάτων καταλήγει στο συμπέρασμα 
πως η λατρεία της Ήρας στην ακρόπολη της Τίρυνθας τελούνταν ήδη από το 750 π.Χ. και εξής. Βλ. 
Wright 1982, A. Frickenhaus 1921, i 2-13, 31-41. 
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 Κρίνοντας την απόδοση των μορφών, είναι πιθανό να αποδίδονται στον λεγόμενο Ζωγράφο του 
Χορού (“The Dance Painter”). Βλ. Coldstream 2008

2
, 140-141 
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 Langdon 2008, 147˙ Σύμφωνα με την Llewellyn-Jones στο όστρακο της Τίρυνθας αποτυπώνεται η 

πρωιμότερη αναπαράσταση κοντού πέπλου. Βλ. Llewellyn-Jones 2003, 44-45 
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 Boardman 1983, 50˙ Όμηρος, Ιλιάς, Δ.171: «καί κεν ἐλέγχιστος πολυδίψιον Ἄργος ἱκοίμην» 
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 Baumbach 2004, 62-63. Βλ. επίσης στη σελ.62, υποσ.132 
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 Παυσανίας ΙΙ 15, 4 κ.ε., 17,2 
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 Ορφικοί Ύμνοι XVI 4˙ Baumbach 2004, 63 
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Τέλος, ένα γυναικείο ειδώλιο από την Ασίνη ερμηνεύτηκε ως ειδώλιο 

χορεύτριας (εικ.13).
135

 Τα πόδια αποδίδονται ελαφρώς λυγισμένα και τα χέρια είναι 

τοποθετημένα στη μέση, στην κοιλιά. Η Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη παρατηρεί 

ομοιότητες με το ειδώλιο των χορευουσών γυναικών, εξαιτίας των λυγισμένων 

ποδιών και της γενικότερης διάπλασης του ειδωλίου.
136

 Το τοποθετεί χρονολογικά 

μεταξύ της Μέσης και Ύστερης Γεωμετρικής περιόδου, συγκρίνοντας το με τα 

πρωιμότερα ειδώλια που έχουν βρεθεί στην ανασκαφή, ενώ η Foley στο α’ μισό του 

8
ου

 αι. π.Χ.
137

 

Σύμφωνα με τον de Polignac η θέση του ιερού της Ήρας υποδηλώνει ότι 

πρέπει να γίνει κατανοητό ως σημείο συνάντησης, ένας κοινός τόπος όπου 

συγκεντρώνονταν οι γύρω κοινότητες.
138

 Αυτό και τα υπόλοιπα ιερά, κατά τον 9
ο
 αι. 

π.Χ., δεν βρίσκονταν υπό τον πλήρη έλεγχο μίας μόνο κοινότητας και αποτελούσαν 

κοινό τόπο διαγωνισμών των ελίτ των διάφορων κοινοτήτων, αλλά και ως τόπος 

διαγωνισμών των τοπικών τάξεων. Σύμφωνα με την Antonaccio, το στιλ της 

αργίτικης κεραμικής υφίσταται «πολιτικοποίηση» κατά τη διάρκεια της εποχής του 

Σιδήρου και εκφράζει «αυξημένη επικοινωνία, αλληλεπίδραση, και πιθανόν 

ανταγωνιστική άμιλλα μεταξύ των τριγύρω περιοχών».
139

  

1.2. Ο χορός στην αττική αγγειογραφία 

Ας δούμε όμως τι συμβαίνει την ίδια περίοδο στην Αττική. Η εμφάνιση των 

σκηνών χορού στην αττική αγγειογραφία τοποθετείται χρονολογικά στην ΥΓ ΙΒ 

περίοδο, όπως παρατηρείται και στο Άργος.
140

 Οι πρώτες αττικές σκηνές χορού 

εμφανίζονται κυρίως σε οινοχόες και σκύφους και αποδίδονται στο εργαστήριο 

Burly.
141

 Βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι στα περισσότερα αγγεία 

εικονογραφούνται ανάμεικτοι χοροί, δηλαδή γυναίκες και άνδρες χορεύουν μαζί, 
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αλλά χωρίζονται συνήθως σε ομάδες με βάση το φύλο.
142

 Σύμφωνα με τις έρευνες 

των Tölle και Langdon όλα τα αγγεία και τα όστρακα τα οποία φέρουν σκηνές χορού 

καλύπτουν το χρονολογικό φάσμα μεταξύ του 750 π.Χ. και του 675 π.Χ. και μετράμε 

περίπου 50 περιπτώσεις.
143

 

Από τις πρωιμότερες απεικονίσεις χορού στην αττική αγγειογραφία είναι αυτή 

της οινοχόης Tübingen (εικ.14), η οποία χρονολογείται στο 750 π.Χ.
144

 Σε αυτήν 

απεικονίζονται εννέα νέοι και δεκαέξι νέες να χορεύουν χειροκρατούμενοι, υπό τη 

συνοδεία ενός μουσικού που παίζει λύρα. Οι νέες κρατούν ανάμεσα τους κλαδιά, 

στραμμένα προς τα κάτω, ενώ οι νέοι κρατούν τα χέρια υψωμένα.
145

 Το γεγονός ότι 

αποδίδονται στήθη στις νέες και φαλλοί στους νέους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 

είναι γυμνοί, πράγμα που πιθανόν υποδηλώνει ερωτική διάθεση.
146

 Μας φέρνει 

επίσης στο νου τα λεγόμενα εκδύσια, γιορτή προς τιμήν της Φυτίας Λητούς, που 

λάμαβανε χώρα στη Φαιστό.
147

 Σύμφωνα με τον Λαμπρινουδάκη, συμμετείχαν κόρες 

έφηβοι, οι οποίοι παραδίδοντας το ένδυμά τους στη θεά, απέθνησκαν ως νέοι και 

ανναγενούνταν ως πολίτες, έτοιμοι για τον έγγαμο βίο.
148

 Πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

νέος που βρίσκεται πρώτος στη σειρά κρατά μια κόρη από τον καρπό, γεγονός που 

παραπέμπει στο έθιμο της αρπαγής από το χορό, το οποίο θα αναπτύξουμε στη 

συνέχεια.  

Άνδρες και γυναίκες που χορεύουν σε ομάδες αποτυπώνονται και στο 

εσωτερικό ενός σκύφου από τον Κεραμεικό (εικ.15), ο οποίος χρονολογείται στα 

μέσα του 8
ου

 αι. π.Χ.
149

 Εδώ οι γυναίκες είναι ντυμένες με μακρύ ένδυμα και 

χειροκρατούμενες, όπως και οι άνδρες. Τέσσερις από αυτούς φέρουν ξίφος στη μέση 

τους, ένας κρατά λύρα, ενώ δύο ακόμα κρατούν ένα αδιευκρίνιστο αντικείμενο, 

πιθανόν κάποιο μουσικό όργανο. Στην εξωτερική επιφάνεια, ανάμεσα σε κάθετες 

γραμμές, απεικονίζονται τέσσερις τρίποδες.
150

 Η σκηνή που απεικονίζεται στο 
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εσωτερικό του σκύφου μπορεί να ερμηνευθεί σε συνδυασμό με την εξωτερική 

απεικόνιση, καθώς οι τρίποδες που αποτυπώνονται στην εξωτερική πλευρά είναι το 

κλειδί στην ερμηνεία. Η Καρούζου ερμήνευσε αυτήν την σκηνή ως χορό που 

τελούνταν στα Θαργήλια, παραθέτοντας ένα απόσπασμα από το λεξικό του Σουίδα, 

σύμφωνα με το οποίο τελούνταν κυκλικός χορός στα Θαργήλια την εποχή του 

Πεισίστρατου.
151

 Την άποψη της Καρούζου υποστηρίζει και η Borell, η οποία 

παραθέτει ένα απόσπασμα του Ησιόδου, σύμφωνα με το οποίο οι τρίποδες δίνονταν 

ως έπαθλο σε μουσικούς αγώνες.
152

 Η άποψη αυτή δεν μπορεί να στηριχθεί με 

βεβαιότητα, οπότε παραμένει μια πιθανή ερμηνεία, καθώς στην παραπάνω γιορτή 

λάμβαναν μέρος μόνο άνδρες. Έτσι, μπορούμε απλά να υποθέσουμε ότι 

αποτυπώνεται εδώ μια άλλη γιορτή, δημόσια επίσης, στην οποία λαμβάνουν μέρος 

και άνδρες και γυναίκες.
153

 Παρόμοια εικονογραφική παράσταση συναντά κάποιος σ’ 

έναν σκύφο από το νεκροταφείο του Διπύλου, στο εσωτερικό του οποίου 

αναπαρίσταται μια τελετουργική σκηνή και την οποία θα αναλύσουμε σε επόμενο 

κεφάλαιο.
154

 

Ενδιαφέρον προκαλούν οι παραστάσεις χορευτών, ανδρών και γυναικών, σε 

μια πρόχου μεγάλων διαστάσεων, η οποία βρέθηκε σε τάφο γυναίκας στον 

Μαραθώνα (εικ.16).
155

 Τοποθετείται χρονολογικά στην ΥΓ περίοδο, μεταξύ του 720-

700 π.Χ., και  προέρχεται πιθανόν από αττικό εργαστήριο, καθώς τέτοιου μεγάλου 
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μεγέθους πρόχοι απαντώνται εκείνη την περίοδο στην Αττική.
156

 Καλύπτεται 

εξολοκλήρου από διακόσμηση, χωρισμένη σε ζώνες. Στο άνω τμήμα, ακριβώς κάτω 

από το χείλος, αποτυπώνεται σειρά χορευτών, ανδρών και γυναικών, σαράντα σε 

αριθμό, χειροκρατούμενων με κλαδιά. Στο κατώτερο τμήμα του αγγείου 

απεικονίζεται κυκλικός χορός σαραντατριών χειροκρατούμενων κορών, γύρω από 

ένα δέντρο. Στο υπόλοιπο εικονογραφικό πρόγραμμα φαίνεται πως έχει κεντρικό 

ρόλο ένας άνδρας και μια γυναίκα στραμμένοι ο ένας προς τον άλλο, με ένα κλαδί 

στα ενωμένα χέρια τους, κι ένα στεφάνι στην απόληξη του. Στα αριστερά ένας ιππέας 

που κρατά στα χέρια του κλαδιά, ακολουθεί μια σφίγγα με ένα υδρόβιο πουλί, ενώ 

στα δεξιά ένας κένταυρος που επίσης κρατά κλαδιά, ένα αιλουροειδές που δαμάζεται 

από δύο άνδρες κι ένα δέντρο που πλαισιώνεται από δύο ζώα. Ανάμεσα στις 

παραπάνω σκηνές παρεμβάλλονται πολλά γεωμετρικά-διακοσμητικά μοτίβα. 

Εστιάζοντας στους χορούς, ο μεικτός χορός που αναφέρθηκε πρώτα αποτελεί 

συχνό μοτίβο στην αττική εικονογραφική παράδοση και συνδέεται συνήθως με το 

τελετουργικό του γάμου στις φιλολογικές πηγές, άποψη που ενισχύεται και από το 

σχήμα άνδρα-γυναίκας που απεικονίζεται στο κέντρο.
157

 Ο δεύτερος χορός, ο οποίος 

διαδραματίζεται γύρω από ένα δέντρο, φαίνεται να μην έχει σχετικό παράλληλο στα 

μέχρι τώρα γνωστά αγγεία. Ενώ ο κυκλικός χορός κορών είναι σύνηθες μοτίβο στην 

τέχνη της ΥΓ περιόδου, η παρουσία του δέντρου αποτελεί νέο στοιχείο, πιθανόν 

εμπνευσμένο από την Κυπριακή τέχνη.
158

 Καθώς οι χοροί αυτοί δεν αποτελούν το 

κεντρικό θέμα, πρέπει να εστιάσει κανείς την προσοχή στην κεντρική απεικόνιση, 

αυτή του άνδρα και της γυναίκας, ώστε να καταλήξει σε κάποια ερμηνεία. Το μοτίβο 

αυτό εντοπίζεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα στο Άργος 

και πιο συγκεκριμένα σε θραύσματα από το Ηραίο.
159

 Εντοπίζεται επίσης και σε 
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αργίτικη σφραγίδα του 700 π.Χ. από τα Μέγαρα, με τη διαφορά ότι ο άνδρας δεν 

κοιτά τη γυναίκα, ενώ στην οπίσθια όψη απεικονίζεται κι εδώ ένας ιππέας.
160

  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται πως εδώ 

αποτυπώνεται το τελετουργικό μιας μεγάλης δημόσιας γιορτής, η οποία περιλαμβάνει 

επίσης τον ιερό δεσμό του γάμου και πως αυτός θεσμοθετείται και παγιώνεται ως 

βασικό χαρακτηριστικό μιας κοινωνίας, στοιχείο που θα αναλύσουμε στο επόμενο 

υποκεφάλαιο. Έτσι λοιπόν δε θα μπορούσε να λείπει ο χορός από έναν τέτοιο 

εορτασμό. Επιπλέον, οι υπόλοιπες εικονογραφικές αναφορές του αγγείου, όπως για 

παράδειγμα τα δύο ζώα που τριγυρίζουν το ιερό δέντρο, συμβολίζουν τη γονιμότητα 

και την αφθονία της γης
161

, γεγονός που παραπέμπει και στη γονιμότητα των κορών, 

οι οποίες είναι έτοιμες να διαιωνίσουν το είδος. Ο λόγος για τον οποίο βρέθηκε σε 

ταφικό περιβάλλον μας οδηγεί στην υπόθεση ότι είτε συνόδευε μια ανύπαντρη κόρη 

ή μια γυναίκα που πέθανε στη γέννα, είτε αποτελούσε κτέρισμα μεγάλης αξίας, 

γεγονός που υποδηλώνει την κοινωνική τάξη του αποθανόντα.
162

 

Γενικότερα, οι εικονογραφικές παραστάσεις χορού στις οποίες συμμετέχουν 

άνδρες και γυναίκες μαζί, συνδέονται με τον γέρανο, στον οποίο έγινε αναφορά στην 

εισαγωγή. Εκτός από το αγγείο Φρανσουά που ήδη αναφέρθηκε, οι πιο κοντινές 

αγγειογραφίες στην εποχή που εξετάζουμε είναι η αναπαράσταση ενός χορού 

χειροκρατούμενων ανδρών και γυναικών εναλλάξ, σε μία γεωμετρική οινοχόη από τις 

Πιθηκούσες (εικ.17),
163

 και η ίδια αναπαράσταση στο λαιμό ενός Πρωτοαττικού 

αμφορέα του Αναλάτου (εικ.18) που χρονολογείται στο 690 π.Χ.
164

 Υπό συζήτηση 

έχει τεθεί μια αναπαράσταση που απαντάται σε ένα λίθινο πλακοειδές περίαπτο από 

το Δήλιο της Πάρου (εικ.19), που χρονολογείται στην ΥΓ εποχή.
165

 Σε αυτό 

εικονίζονται δυο εγχάρακτες ορχούμενες προς τα δεξιά μορφές, πιθανόν άνδρες 
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σύμφωνα με την Παπαδοπούλου, με τα χέρια τους να σχηματίζουν κύκλο πάνω από 

το κεφάλι, ενώ στην άλλη όψη εικονίζεται κυκλικός λαβύρινθος του λεγόμενου 

κνωσιακού τύπου. Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου, αποδίδεται ο γέρανος και παρόλο 

που απουσιάζει η μίξη ανδρών και γυναικών, θεωρεί ότι οφείλεται στην επιλογή του 

καλλιτέχνη να αποδώσει σύντομα το μύθο.
166

 Η Παπαδοπούλου ενισχύει την άποψη 

της αναφέροντας το υδρόβιο πτηνό που απεικονίζεται, ο οποίος είναι γέρανος, όπως 

και στην εγχάραξη του λαβύρινθου στην άλλη όψη.
167

 

Τέλος, μια σημαντική κατηγορία της αττικής κεραμικής είναι οι ΥΓ υδρίες, οι 

οποίες φέρουν παράσταση κυκλικού χορού στο λαιμό, ενώ το υπόλοιπο σώμα 

καλύπτεται από γεωμετρικά μοτίβα. Στην πλειονότητα απεικονίζονται μόνο γυναίκες 

χορεύτριες, ένα μοτίβο που κυριαρχεί έως το τέλος των Γεωμετρικών χρόνων, μέχρι 

την εμφάνιση του ζωγράφου του Αναλάτου.
168

 Στο λαιμό μιας αττικής ΥΓ υδρίας που 

βρίσκεται στο Λούβρο (εικ.20) απεικονίζεται μια σειρά δεκαπέντε χειροκρατούμενων 

γυναικών που χορεύουν προς τα δεξιά.
169

 Σε μια υδρία που βρέθηκε στη Βουλιαγμένη 

απεικονίζονται δεκατρείς χειροκρατούμενες γυναίκες που χορεύουν.
170

 Σε άλλη 

αττική υδρία, άγνωστης προέλευσης, που βρίσκεται στο Μόναχο, απεικονίζονται 

δέκα χειροκρατούμενες γυναίκες που χορεύουν, αυτή τη φορά με κλαδιά ανάμεσα 

στα χέρια τους.
 171

 Μία παρόμοια υδρία από τη Μερέντα Μεσογαίας που βρίσκεται 

σήμερα στο μουσείο Βραυρώνας,
172

 φέρει στο λαιμό παράσταση δεκατριών 

χειροκρατούμενων γυναικών, κρατώντας κλαδί ανάμεσα τους. 

 

1.3. Το μοτίβο της αρπαγής από τον χορό 

Ο χορός των γυναικών σε κύκλο συνδέεται με τον θεσμό του γάμου. Ο θεσμός 

του γάμου, όπως αυτός διαμορφώνεται από μία κοινωνία, δηλώνεται σε 

συγκεκριμένα αντικείμενα, συνήθως υψηλού κύρους, τα οποία μέσω της 

εικονογραφίας τους και της λειτουργίας τους βοηθούν στο να διαμορφωθούν 
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κοινωνικές τελετουργίες.
173

 Οι χοροί που συνδέονταν με τον γάμο ήταν κυρίως 

δημόσιοι χοροί, λάμβαναν δηλαδή χώρα στο πλαίσιο θρησκευτικών εορτών και 

στόχευαν στη συλλογική λατρεία και την παρουσίαση των κορών που είναι έτοιμες 

να περάσουν στο επόμενο στάδιο, αυτό του έγγαμου βίου.
174

 Σύμφωνα με τον 

Lonsdale οι κοινωνικές συμβάσεις που απαρτίζουν τον γάμο κωδικοποιούνται στο 

μοτίβο της αρπαγής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης χορού.
175

 Αναφέρει επίσης ότι τα 

χαρακτηριστικά που αποδίδονται στις χορεύτριες, όπως η ζώνη, το στεφάνι, τα 

λουλούδια και το φίδι, υποδηλώνουν τη γονιμότητα, ενώ όλο το δρώμενο υποδηλώνει 

τη θέληση της κόρης να συμμετάσχει στο εθιμοτυπικό της γαμήλιας προετοιμασίας. 

Όλο αυτό εγγυάται την ανανέωση του κοινωνικού συνόλου.
176

 

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται με ακρίβεια στον λεγόμενο κάνθαρο της 

Κοπεγχάγης (εικ.21α,β), ο οποίος τοποθετείται χρονολογικά στην ΥΓ ΙΙ περίοδο.
177

 

Το θέμα που απεικονίζεται εδώ είναι ένας διαγωνισμός, ο οποίος διαμορφώνεται 

γύρω από έναν άνδρα που τον καταβροχθίζουν δύο λιοντάρια. Αριστερά δύο άνδρες 

αγωνίζονται στην ξιφομαχία,
178

 ενώ δίπλα τους ένας άνδρας κρατά τον καρπό μιας 

γυναίκας που κρατά κλαδί. Στα δεξιά, δύο γυναίκες που κρατούν κλαδιά και φέρουν 

υδρία στο κεφάλι επιδίδονται σε χορό συνοδευόμενες από μία ανδρική μορφή που 

παίζει λύρα. Στην πίσω πλευρά του αγγείου απεικονίζονται άνδρες που επιδίδονται σε 

ακροβατικούς χορούς, ένα ζευγάρι παλαιστών και δύο πολεμιστές του Διπύλου, οι 

οποίοι πιθανόν εκτελούν πολεμικό χορό. Όλα αυτά τελούνται υπό την επίβλεψη ενός 

κριτή. Παρά το γεγονός ότι ο κάνθαρος βρέθηκε σε ταφικό περιβάλλον, οι σκηνές 

μοιάζουν να έχουν κοσμικό χαρακτήρα και φαίνεται πως συνδέονται με τη 

διασκέδαση,
179

 ενώ μας φέρνει στο νου τους αγώνες χορού που τελούνταν στο παλάτι 

του Αλκίνοου.
180

 Από την άλλη πλευρά, ο Schweitzer υποστηρίζει πως όλο το 

εικονογραφικό πρόγραμμα του κανθάρου αποτελεί την πρώτη απεικόνιση νεκρικών 
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αγώνων.
181

 Και οι δύο απόψεις στηρίζονται με επιχειρήματα, αλλά είναι δύσκολο να 

ενστερνιστεί κάποιος μία από τις δύο. Ελλείψει γραπτών πηγών επί του θέματος, τα 

δρώμενα που αναπαρίστανται στον κάνθαρο της Κοπεγχάγης μπορούν τόσο να 

ερμηνευθούν ως κοσμικοί αγώνες, όσο και ταφικοί, από τη στιγμή που δεν 

αναγνωρίζεται κάποιο διακριτικό που θα επέτρεπε μια ασφαλή ερμηνεία. Ας δώσουμε 

όμως έμφαση στη σκηνή της αρπαγής και του χορού που μας απασχολεί στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο. 

Η σκηνή μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας, η οποία προφανώς «απήχθη» 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τελετουργικού χορού με τις υπόλοιπες γυναίκες στα 

δεξιά, υποδηλώνει ακριβώς το φαινόμενο της αρπαγής από τον χορό. Η κόρη κρατά 

και με τα δύο χέρια ένα κλαδί στραμμένο προς τα κάτω, σύμβολο που τη συνδέει με 

το χορό και με την ομάδα των χορευτριών που βρίσκεται στα δεξιά. Ο άνδρας ενώ 

φέρει ξίφος στη μέση, δε φοράει κράνος, και αρπάζει την κόρη από τον καρπό. 

Σύμφωνα με την Ahlberg-Cornell, αυτό που αναπαριστάται εδώ είναι μιμητικός 

χορός, δηλαδή μιμείται μια σκηνή αρπαγής.
182

 Από την άλλη, ο Schweitzer ερμηνεύει 

μεν τη σκηνή ως αρπαγή, αλλά προτείνει ότι ο άνδρας που απεικονίζεται είναι ο 

νικητής των αγώνων που τελούνται και λαμβάνει ως έπαθλο μια σκλάβα.
183

 Την 

ερμηνεία του τη στηρίζει σε τρεις στίχους της ραψωδίας Θ της Ιλιάδας, όπου ο 

Όμηρος αναφέρει πως δίνονται ως τρόπαια είτε λέβητες, είτε ζεύγη αλόγων, είτε 

κορασίδες.
184

 Καθώς όμως δεν έχει εντοπιστεί, τουλάχιστον έως τώρα, εικονογραφικό 

παράλληλο στην τέχνη της Γεωμετρικής εποχής που να απεικονίζει κόρες ή σκλάβες 

ως τρόπαια, η Ahlberg-Cornell απορρίπτει την πρόταση του.
185

 Ενισχύει το 
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επιχείρημα της εστιάζοντας στο κλαδί που κρατά στο χέρι, σύμβολο που δηλώνει 

χορό και συνεπώς την αρπαγή της από το χορό.
186

 

Τέτοιου είδους αρπαγή απεικονίζεται επίσης σε χρυσά διαδήματα. Πιο 

συγκεκριμένα ένα χρυσό διάδημα από έναν τάφο στο Κορωπί, που βρίσκεται σήμερα 

στη συλλογή Σταθάτου, φέρει παρόμοια παράσταση με αυτή του κανθάρου.
187

 Είναι 

διαμορφωμένο από πλαίσια που διαιρούνται με τρίγλυφα και φέρει πολλές 

παραστάσεις. Ξεκινώντας από αριστερά ένας άνδρας πάνω σε άλογο έρχεται 

αντιμέτωπος με δύο ομάδες μορφών που επιδίδονται σε πάλη. Ακολουθούν τρεις 

χορεύτριες που φέρουν υδρία στο κεφάλι, ενώ ακολουθεί σειρά περισσότερων 

χορευτών, χειροκρατούμενων με κλαδιά, που οδηγούνται από μία πιο δραστήρια 

φιγούρα και ένας κένταυρος ο οποίος επίσης κρατά κλαδί, προς την αντίθετη όμως 

κατεύθυνση.
188

 Δίπλα στη δραστήρια χορεύτρια που φαίνεται να οδηγεί τον χορό, 

απεικονίζεται μια μικρότερη σε μέγεθος μορφή, η οποία εκτελεί πιθανόν ακροβατική 

φιγούρα. Εξαιτίας του άλματος που εκτελεί ταυτίζεται με νέο άνδρα (ίσως μικρό 

αγόρι), που συνοδεύει το γυναικείο χορό.
189

 Έπειτα ακολουθούν ένας άνδρας και μια 

γυναίκα, χειροκρατούμενοι και με κλαδί, πιθανόν ζευγάρι και παραδίπλα ένας άνδρας 

πάνω σε άλογο που δέχεται επίθεση από άνδρα με δόρυ και δύο παλαιστές 

αγωνίζονται.
190

 Παρόμοια παράσταση, με μοναδικές διαφορές στις λεπτομέρειες, 

φέρει ένα άλλο χρυσό διάδημα από τάφο του Κεραμεικού (εικ.22) που σώζεται σε 

περίπου τέσσερα τμήματα.
191

 Τα θέματα που απεικονίζονται είναι ίδια με αυτά του 

διαδήματος της συλλογής Σταθάτου, όπως ο χορός, ο Κένταυρος, η αρπαγή, τα 

αγωνίσματα.
192
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Το εικονογραφικό πρόγραμμα τόσο του κάνθαρου όσο και των δύο 

διαδημάτων, παραπέμπει στο φαινόμενο της αρπαγής από το χορό, αλλά και στους 

νεκρικούς αγώνες. Πιο συγκεκριμένα, ο Cook αναφέρει ότι η απεικόνιση των δύο 

μεμονωμένων μορφών που αλληλοκοιτάζονται ταιριάζει απόλυτα με το μοτίβο της 

αρπαγής, αλλά χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη ένδειξη ότι η μία από τις δύο μορφές είναι 

γυναίκα.
193

 Την ίδια άποψη ενστερνίζεται και η Langdon, την οποία έχει 

απασχολήσει αρκετές φορές το μοτίβο αυτό και το ερμηνεύει ως αρπαγή.
194

 Όσον 

αφορά τις υδρίες που φέρουν στο κεφάλι τους οι ομάδες γυναικών, τόσο στην 

παράσταση του κάνθαρου όσο και σε αυτήν του διαδήματος, ο Hahland προτείνει ότι 

συμβολίζουν τα βραβεία που δίνονται στους νεκρικούς διαγωνισμούς.
195

 Εδώ μπορεί 

κανείς να φέρει στο νου την οινοχόη του Διπύλου, η οποία, όπως ήδη έχουμε 

αναφέρει, αποτελούσε βραβείο σε χορευτικούς αγώνες.
196

 Ο Cook αναφέρει ότι όλες 

αυτές οι σκηνές θα μπορούσαν να συσχετισθούν με μυθολογικά θέματα, αλλά λόγω 

της μη συνοχής των παραστάσεων και λόγω των πολλών «επεισοδίων» της 

καθημερινής ζωής και του πολέμου που δεν είναι γνωστά σε εμάς, καθιστούν 

δύσκολη την ερμηνεία.
197

 

Το γεγονός ότι η τελετουργία του χορού αποτελεί κατάλληλη δραστηριότητα 

για να ενθαρρύνει και να προκαλέσει την ένωση δύο νέων, γίνεται αντιληπτό και από 

τα ομηρικά έπη. Ο Όμηρος περιγράφει στη ραψωδία Π της Ιλιάδας την αρπαγή της 

Πολυμήλης από τον Ερμή, την ώρα που χόρευε προς τιμήν της θεάς Άρτεμης.
198

 

Επίσης, στη ραψωδία στ της Οδύσσειας, περιγράφεται μια σκηνή στην οποία η 
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Ναυσικά μαζί με τις φίλες της παίζουν με μια μπάλα, τραγουδούν και χορεύουν.
199

 

Αυτό υποδηλώνει την αρπαγή της Ναυσικάς από τον κύκλο του χορού τους και το 

πέρασμα της στην ενήλικη ζωή του γάμου.
200

 Ίδιο μοτίβο συναντά κάποιος και στην 

αρπαγή της Ελένης από τον Θησέα, όταν εκείνη χόρευε μαζί με τις άλλες κόρες στο 

ιερό της Αρτέμιδος Ορθίας.
201

 Ας θυμηθούμε επίσης το μύθο της Περσεφόνης, την 

οποία «άρπαξε» ο Άδης την ώρα που μάζευε άνθη μαζί με άλλες κόρες. Μπορεί να 

μην την άρπαξε την ώρα ενός χορού, αλλά ακόμα και αυτός ο μύθος ερμηνεύει τον 

γάμο ως «αρπαγή» από το γονικό περιβάλλον.
202

 Επίσης, ο Lonsdale αναλύοντας το 

χωρίο για τα χορευτικά δάπεδα που κατασκεύασε ο Δαίδαλος για την Αριάδνη δίνει 

μια νέα ανάγνωση, λέγοντας πως με το χορό θα μπορούσε η Αριάδνη να προσελκύσει 

έναν κατάλληλο εραστή, δηλαδή τον Θησέα.
203

 

Η εικονογραφία της αρπαγής γενικότερα, έχει εδραιωθεί από την παράσταση 

που φέρει ένας αττικός δίνος (εικ.23) που χρονολογείται περίπου στο 730 π.Χ.
204

 Μία 

ανδρική μορφή αρπάζει από τον καρπό μια γυναικεία μορφή, η οποία κρατά στεφάνι, 

και ετοιμάζονται να επιβιβαστούν σε ένα καράβι γεμάτο κωπηλάτες. Οι 

επικρατέστερες ερμηνείες βασίζονται κυρίως στη μυθολογία και βλέπουν στις μορφές 

αυτές τον Θησέα και την Αριάδνη, τον Πάρη και την Ελένη ή τον Έκτορα με την 

Αδρομάχη, ενώ κάποιοι κάνουν λόγο για ήρωα με συνοδεία θεότητας ή ακόμα και για 

νεκρικούς αγώνες που σχετίζονται με αγώνες ταχύτητας πλοίων.
205

 Θα μπορούσε 

όμως να παρουσιάζεται απλά μια σκηνή αρπαγής.
206

 Όπως είδαμε και στις παραπάνω 

περιπτώσεις, η αναπαράσταση της «χειρ επι καρπω» συμβολίζει την αρπαγή και την 

απόκτηση μιας γυναίκας, την κυριαρχία ενός άνδρα σε αυτήν αφού την απαγάγει. Η 

Langdon, βασιζόμενη σε αυτό, συνδέει το αγγείο με γαμήλιες τελετουργίες εξαιτίας 

του σχήματος του, το οποίο παραπέμπει στους χάλκινους λέβητες, και συνδέει την 
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εικονογραφία του με μια κοινωνική κρίση και μετάβαση για τις παρθένες και με την 

κοινωνική ταυτότητα για τους άνδρες.
207

 

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η μεγάλη πρόχους από τον Μαραθώνα που 

συζητήθηκε παραπάνω,
208

 αλλά και ακόμα δύο μεγάλες πρόχοι, μία από τον 

Μαραθώνα
209

 και μία από την Αγία Παρασκευή.
210

 Φέρουν και οι δύο παράσταση 

γυναικών χορευτριών, χειροκρατούμενων με κλαδιά και στην πρώτη περίπτωση, με 

στεφάνι. Η Βλάχου υποστηρίζει πως η εικονογραφία αυτών των αγγείων παραπέμπει 

σε γαμήλια γιορτή και ταυτόχρονα επικυρώνει τη σύνδεση των αγγείων με τους 

γαμήλιους εορτασμούς.
211

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα αγγεία αυτά συνδέονται 

άμεσα με τον αποθανόντα κάτοχό τους, διότι βρέθηκαν σε ταφικό περιβάλλον, και 

υποδηλώνουν το κοινωνικό στάτους του.
212

 Θα μπορούσαν λοιπόν να αποτελούν 

συμβολική προσφορά σε μια κόρη που πέθανε πρόωρα, πριν προλάβει να περάσει στο 

επόμενο στάδιο της ζωής της, δηλαδή αυτό του γάμου.
213

 

Όπως είδαμε στην εισαγωγή, ένας χορός που συνδέεται με τον Θησέα και την 

Αριάδνη είναι ο γέρανος. Ένα ακόμα παράδειγμα που αξίζει να αναφερθεί προέρχεται 

από την κατηγορία των ανάγλυφων πίθων που απαντώνται στις Κυκλάδες κατά τον 8
ο
 

και 7
ο
 αι. π.Χ.

214
 Κατά την ΥΓ περίοδο παραδείγματα ανάγλυφης παράστασης μας 

είναι γνωστά από τη Νάξο, τη Ζαγορά της Άνδρου και την Τήνο, όπου στις δύο 

τελευταίες κυριαρχεί το μοτίβο του χορού, ανδρών και γυναικών σε σειρά, μοτίβο 

που εκφράζει την ενότητα, τους κοινωνικούς δεσμούς μιας ομάδας που συμμετέχει 

στο ίδιο τελετουργικό.
215

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα του ύστερου 8
ου

- αρχών 7
ου

 αι. 

π.Χ. αποτελεί ο λεγόμενος αμφορέας του χορού από το Ξώμπουργο της Τήνου 
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(εικ.24),
216

 ο οποίος φέρει ανάγλυφη παράσταση σειράς χειροκρατούμενων γυναικών 

και ανδρών υπό τη συνοδεία μουσικού, ενώ στην ανώτερη ζώνη απεικονίζονται 

αντωπά άνδρας και γυναίκα.
217

 Οι γυναίκες χορεύτριες εναλλάσσονται με άνδρες 

χορευτές. Ο Κοντολέων υποστηρίζει πως ο χορός των χειροκρατούμενων ανδρών και 

γυναικών παραπέμπει στον γέρανο.
218

 Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι ο γέρανος 

και γενικά οι ανάμεικτοι χοροί ανδρών και γυναικών είναι συγκεκριμένη μορφή 

τελετουργίας που σχετίζεται με τον γάμο ως τελετή διάβασης, ενώ παράλληλα 

τονίζεται η λειτουργία του ως μέσο κοινωνικοποίησης των εφήβων.
219

 Την ίδια 

άποψη εκφράζει και ο Calame, ο οποίος συνδέει το γέρανο με την Αριάδνη-Αφροδίτη 

και το ερωτικό στοιχείο, το οποίο οδηγεί τους νέους από το στάδιο της εφηβείας σε 

αυτό της ενηλικίωσης.
220

 

Μέσα από αυτήν την τελετουργική δραστηριότητα οι γυναίκες χορεύτριες 

δείχνουν όμορφες, υγιείς και γόνιμες, έτοιμες να περάσουν στο επόμενο στάδιο της 

ζωής τους, αυτού του γάμου και του οίκου. Απαλλαγμένες για λίγο από το γονικό 

περιβάλλον, βιώνουν μια σύντομη ελευθερία, περισσότερο συμβολική θα λέγαμε, 

μέχρι να «απαχθούν» από τον μέλλοντα σύζυγο.
221

 Ο χορός λοιπόν, μαζί με τα 

παραπληρωματικά μοτίβα, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για αυτό το μεταβατικό 

στάδιο στη ζωή της γυναίκας. Σύμφωνα με την Langdon αυτή η τελετουργία αποτελεί 

το ενδιάμεσο στάδιο μιας διαδικασίας μετάβασης, μέσω της οποίας οι κόρες γίνονται 

γυναίκες και συμβάλουν στην ανανέωση της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιεί τον όρο “liminality” για να δηλώσει αυτό το στάδιο της διαδικασίας, τη 

μεταβατική κατάσταση κατά την οποία οι συμμετέχοντες βρίσκονται στο μεταίχμιο 

μεταξύ της προηγούμενης ταυτότητας τους και μιας νέας κοινωνικής ταυτότητας.
222
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Το στάδιο αυτό λαμβάνει χώρα σε όλες τις διαβατήριες τελετές, αλλά και σε 

τελετουργίες που αφορούν τη γέννηση, το θάνατο, τη μύηση και το γάμο.
223

 Τα 

παραπληρωματικά στοιχεία που απεικονίζονται σε αυτές τις σκηνές υποδηλώνουν το 

τοπίο και τη φύση, που στις περισσότερες αναπαραστάσεις υποδηλώνει το άγριο, το 

ατίθασο. Τα λουλούδια, τα κλαδιά, ακόμα και το φίδι υποδηλώνουν την ατίθαση 

κατάσταση που βρίσκονται οι κόρες σε αυτό το στάδιο μετάβασης, αλλά και τη 

γονιμότητα των κοριτσιών που χορεύουν.
224

 Οι κόρες αυτές παρομοιάζονται με 

νύμφες, ένας όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει επίσης τις παρθένες που είναι 

έτοιμες να περάσουν στο επόμενο στάδιο, αυτό του γάμου.
225

  

Η Λεμπέση, κάνοντας μια μικρή αναφορά στην εικονογραφία του ιερού 

γάμου, αναφέρει ότι οι συλλογικές εκδηλώσεις έβρισκαν θρησκευτική κάλυψη σε 

σχήματα που προέρχονταν από την πραγματικότητα των ιεροπραξιών. Για αυτό το 

λόγο δεν απεικονίζεται πάντα το θεϊκό ζεύγος που αποτελεί το πρότυπο, ώστε να μη 

δίνεται έμφαση στα ειδικά χαρακτηριστικά, αλλά στη γονιμοποιό συνένωσή τους. 

Είχαν δηλαδή μια θρησκευτική κάλυψη στην επίγεια πράξη.
226
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Κεφάλαιο 2 

2.1. Πομπή χορού προς καθήμενη μορφή: Το παράδειγμα των χάλκινων φιαλών 

Αγαπητό θέμα στην τέχνη, ήδη από την 2
η
 χιλιετία π.Χ., φαίνεται πως ήταν οι 

πομπές γυναικών προς μία καθήμενη μορφή, υπό τη συνοδεία μουσικών οργάνων. 

Στη συνέχεια, φαίνεται πως οι Φοίνικες καλλιτέχνες μετέτρεψαν το στατικό μοτίβο 

της απλής πομπής σε μουσική ή τελετουργική πομπή, προσθέτοντας μορφές με 

μουσικά όργανα.
227

 Το μοτίβο της καθήμενης μορφής, πιθανόν θεότητας, συναντάται 

τακτικά στην κρητομυκηναϊκή εικονογραφία.
228

 Η εμφάνιση των χειροκρατούμενων 

γυναικών σε αυτό το εικονογραφικό θέμα, , είτε σε κύκλο είτε σε παράταξη, φαίνεται 

πως προστέθηκε κατά τη διάρκεια του 9
ου

 έως και του 7
ου

 αι. π.Χ. στην Κυπριακή 

τέχνη, επηρεασμένο όμως από την Κρητο-Μυκηναϊκή παράδοση.
229

 Καθώς λοιπόν η 

σύνθεση της τελετουργικής πομπής προς μια ένθρονη μορφή αντλεί από 

βορειοσυριακά πρότυπα, από τα οποία όμως απουσιάζει ο χορός, οδηγεί τους 

μελετητές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ελληνικό στοιχείο και πως ο χορός των 

χειροκρατούμενων γυναικών συνδέεται με την ελληνική τέχνη.
230

 Τέτοιου είδους 

παραστάσεις απαντώνται συχνά σε χάλκινες φιάλες που έχουν βρεθεί στην Κύπρο και 

στην Ελλάδα. 

Στον ελλαδικό χώρο έχουν εντοπιστεί χάλκινες φιάλες με πομπή γυναικών 

προς μια καθήμενη μορφή, με συνοδεία χορευτών και μουσικής σε περιοχές της 

Κρήτης, της Πελοποννήσου και της Εύβοιας. Επίσης το ίδιο εικονογραφικό μοτίβο 

απαντάται και σε άλλους τύπους αγγείων, όπως σε σκύφο από την Αττική. Στην 

Κρήτη αλλά και στην κυρίως Ελλάδα εμφανίζεται κυρίως τον 8
ο
 αι. π.Χ. ως 

αντιδάνειο από την Κύπρο, επηρεασμένο όμως από την κρητομυκηναϊκή παράδοση 

του χορού και της πομπής γενικότερα.
231

  

Στην Κρήτη τέτοιου είδους παραστάσεις σε χάλκινες φιάλες έχουν βρεθεί στο 

Ιδαίο Άντρο, στη νεκρόπολη της Ελεύθερνας και στο Αφρατί. Στο Ιδαίο Άντρο 
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βρέθηκε χάλκινη φιάλη, η οποία χρονολογείται στα τέλη 8
ου

 αι. π.Χ. με αρχές 7
ου

 αι. 

π.Χ.
232

 Στην εσωτερική ζώνη, που σώζεται αποσπασματικά, απεικονίζονται 

αναθέτριες και χορεύτριες (εικ.25).
233

 Από τα τμήματα που σώζονται διακρίνονται 

δύο γυναίκες αναθέτριες που κρατούν πουλιά και ψάρια, πιθανόν για να τα 

εναποθέσουν σε τράπεζα, μπροστά από μια ένθρονη μορφή, η οποία όμως δεν 

σώζεται. Δεξιά αυτών διαμορφώνεται σειρά χειροκρατούμενων χορευτριών, ο 

αριθμός των οποίων επίσης δε σώζεται. Φορούν μακρύ ένδυμα και πόλο. Στην 

εξωτερική ζώνη υπάρχει αλυσίδα λωτών.
234

 Σε κοντινό σημείο με την παραπάνω 

φιάλη βρέθηκαν δύο θραύσματα μιας δεύτερης, στα οποία ελάχιστα μπορεί κανείς να 

διακρίνει.
235

 Στα δεξιά διακρίνονται δύο γυναίκες μουσικοί που κρατούν λύρα, ενώ 

στα αριστερά μια τράπεζα με προσφορές, μια ιέρεια
236

 και ίσως ακόμα μία μουσικός. 

Στο κενό που μεσολαβεί εξαιτίας της καταστροφής του αντικειμένου, φαίνεται πως -

σύμφωνα με την αναλογία- αντιστοιχούσε μια ένθρονη μορφή. Είναι λοιπόν πιθανό 

να ακολουθούσε κι εδώ σειρά χορευτριών στο υπόλοιπο μη διασωθέν τμήμα. 

Το ίδιο εικονογραφικό μοτίβο απαντάται σε μια χάλκινη φιάλη ή χέρνιβα, που 

προέρχεται από τη νεκρόπολη της Ελεύθερνας (εικ.26α,β) και η οποία κάλυπτε 

τεφροδόχο αγγείο.
237

 Χρονολογείται μεταξύ της Πρώιμης και της Ύστερης 

Ανατολίζουσας περιόδου (710 π.Χ. – 600 π.Χ.)
238

 Σε αυτήν απεικονίζεται πομπή προς 

μια ένθρονη γυναικεία μορφή. Κάθεται σε θρόνο με υποπόδιο και μπροστά της 

διαμορφώνεται τράπεζα προσφορών προς την οποία προσέρχονται τρεις 

αριστερόστροφες γυναικείες μορφές κρατώντας στα χέρια τους αγγεία και ψάρια.
239

 

Πίσω τους ακολουθούν δέκα χειροκρατούμενες γυναίκες, που φαίνεται να φορούν 

πόλο. Πίσω από την ένθρονη μορφή απεικονίζεται μια ομάδα μουσικών με έγχορδα 

όργανα. Την ομάδα των γυναικών με τις προσφορές ακολουθεί μια σειρά δέκα 
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γυναικών που κρατούν τα χέρια τους.
240

 Εκτός από την παραπάνω χέρνιβα, 

αποκαλύφθηκε και μία δεύτερη, η οποία σώζεται αποσπασματικά, αλλά φαίνεται πως 

επίσης κάλυπτε τεφροδόχο αγγείο (εικ.27).
241

 Παρόλο που δε σώζεται ολόκληρη η 

παράσταση, διακρίνεται σειρά χειροκρατούμενων γυναικών και άλλων γυναικείων 

μορφών, οπότε έχουμε κι εδώ την απεικόνιση τελετουργικής παράσταση προς 

καθήμενη μορφή.
242

 

Στο Αφρατί, περιοχή όπου στην αρχαιότητα βρισκόταν η περιοχή των 

Αρκάδων, βρέθηκε χάλκινη φιάλη σε τάφο, της οποίας όμως η παράσταση σώζεται 

αποσπασματικά (εικ.28).
243

 Αυτό που διατηρείται είναι μια ομάδα χειροκρατούμενων 

γυναικών, οι οποίες εκτελούν κάποιον ιερό χορό.
244

 Δυστυχώς δεν μπορούμε να 

στηρίξουμε με βεβαιότητα αν η παράσταση περιελάμβανε την ένθρονη θεότητα, την 

τράπεζα προσφορών, τις ακόλουθες και τους μουσικούς, όπως αυτοί παρουσιάζονται 

στα παραδείγματα από την Ελεύθερνα και το Ιδαίο Άντρο. Η Κάντα και η Καρέτσου, 

βασιζόμενες στην ομοιότητα της ενδυμασίας με αυτή της τότε κρητικής -αλλά και σε 

στοιχεία που ενυπάρχουν μέχρι και σήμερα στον παραδοσιακό ρουχισμό-  θεωρούν 

ότι είναι πιθανό να αποτελεί αντικείμενο τοπικής παραγωγής.
245

 

Στο ιερό της Σύμης Βιάννου έχει βρεθεί επίσης χάλκινη φιάλη, από την οποία 

όμως έχουν σωθεί ελάχιστα τμήματα.
246

 Σε αυτά διακρίνεται ένα τμήμα ένθρονης 

γυναικείας μορφής, μιας γυναικείας μορφής με ριπίδιο μπροστά σε τράπεζα 

προσφορών και τμήματα σειράς χειροκρατούμενων γυναικών.
247

 Φαίνεται πως κι εδώ 

έχουμε την ίδια σύνθεση με αυτήν της Ελεύθερνας και του Ιδαίου Άντρου. 
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Παρόμοια παράσταση απαντάται σε χάλκινη ομφαλωτή Κυπρο-φοινικική 

φιάλη από τη Σπάρτη (εικ.29).
248

 Μια πομπή αναθετριών, με μουσική και χορό, προς 

μια καθήμενη μορφή καταλαμβάνει το εσωτερικό της φιάλης. Τέσσερις γυναίκες 

μουσικοί, με κινύρες
249

 και τύμπανο, βρίσκονται πίσω από την ένθρονη θεά, ενώ 

πίσω τους διαμορφώνεται μια σειρά επτά χειροκρατούμενων χορευτριών, στραμμένες 

προς την άλλην κατεύθυνση. Μπροστά από την ένθρονη θεότητα, η οποία έχει τα 

πόδια της τοποθετημένα σε υποπόδιο, υπάρχει τράπεζα προσφορών, μια ιέρεια και 

μία δεύτερη τράπεζα προσφορών.
250

 Ακολουθούν γυναίκες που κρατούν προσφορές 

για τη θεά και πίσω τους ένας γέρανος.
251

 Εδώ σημειώνεται ότι η σειρά χορευτών δεν 

εντοπίζεται στις αντίστοιχες παραστάσεις της Συριακής και της Νεοχιττιτικής τέχνης, 

παρά μόνο στην Κυπριακή τέχνη του 8
ου

 και 7
ου

 αι. π.Χ.
252

 

Στην Εύβοια, στο νεκροταφείο της Τούμπας στο Λευκαντί, βρέθηκε μια 

χάλκινη φιάλη (εικ.30), η οποία τοποθετείται χρονολογικά στο 900 π.Χ. περίπου.
253

 

Δυστυχώς δε σώζεται ακέραιη, αλλά από τα τμήματα της παράστασης που έχουν 

σωθεί διακρίνεται το μοτίβο της ένθρονης μορφής μπροστά από τράπεζα προσφορών, 

μια γυναίκα – ιέρεια μπροστά από αυτήν και τρεις ακόλουθες. Πίσω από το θρόνο 

διακρίνονται τρεις μουσικοί, σίγουρα ένα φλάουτο και ίσως δύο λύρες.
254

 Το 

υπόλοιπο τμήμα πίσω από τις μουσικούς δεν σώζεται. Αν ανατρέξουμε στη φιάλη της 

Ελεύθερνας, της Σπάρτης, αλλά και σε αυτήν από το Ιδάλιον της Κύπρου, μπορούμε 

να υπόθεσουμε πως κι εδώ ακολουθούσε σειρά χορευτριών. Γεγονός που ενισχύει την 

παραπάνω άποψη είναι ότι ο Matthӓus υποστηρίζει πως η φιάλη από το Λευκαντί και 

η φιάλη από το Ιδάλιον είναι πανομοιότυπες και κοινής προελεύσεως.
255

 

Αξίζει να αναφερθεί και ένα παράδειγμα από το Ιδάλιον της Κύπρου, όπου 

βρέθηκε χάλκινη φιάλη, που χρονολογείται στα 850-750 π.Χ., και φέρει παράσταση 

πομπής γυναικών αναθετών προς μια ένθρονη θεά (εικ.31).
256

 Κάθεται σε ψηλό 
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θρόνο και κρατά ένα λουλούδι στο δεξί της χέρι και ένα μικρό στρογγυλό αντικείμενο 

στο άλλο. Μπροστά της, μεταξύ ενός τρίποδα προσφορών με αγγείο γεμάτο τρόφιμα 

και μιας τετράποδης τράπεζας με δύο αγγεία , στέκεται μια ιέρεια που κρατά ριπίδιο 

στο δεξί της χέρι. Ακολουθεί μια σειρά από έξι γυναίκες χορεύτριες, 

χειροκρατούμενες. Πίσω από το σημείο που δένουν τα χέρια υψώνονται κιονόκρανα 

σε σχήμα λωτού.
257

 Πίσω από τη θεά υπάρχουν τρεις γυναίκες μουσικοί που παίζουν 

φλάουτο, λύρα και ντέφι.
258

 

Ένα αντικείμενο που σχετίζεται με τελετουργικό χορό και παραπέμπει στην 

παραπάνω εικονογραφία είναι ο αμφορέας Hubbard, που χρονολογείται μεταξύ του 

900 και 800 π.Χ.
259

 και προέρχεται από τη θέση Βαρτιβούνας, όπου βρίσκεται 

νεκροταφείο της Εποχής του Σιδήρου. Η διακόσμηση του αμφορέα διαμορφώνεται 

από γεωμετρικά σχέδια, ενώ η κεντρική παράσταση απεικονίζει μια γυναικεία, 

ένθρονη μορφή, η οποία δέχεται τις προσφορές προς τιμήν της. Μπροστά της 

βρίσκεται μια τράπεζα προσφορών και πίσω της μια σφίγγα που οσφραίνεται ένα 

άνθος λωτού.
260

 Στην ίδια ζώνη, αλλά στην άλλη όψη, απεικονίζεται σειρά τεσσάρων 

χειροκρατούμενων γυναικών, που διακόπτεται στο κέντρο από μια ανδρική μορφή 

που κρατά λύρα και φαίνεται να συμμετέχει στο χορό. Επίσης απεικονίζονται φυτικά 

μοτίβα ανάμεσα τους.
261

 Σύμφωνα με την ανάλυση του Δικαίου, η ένθρονη μορφή 

που απεικονίζεται εδώ αντιστοιχεί σε κάποια γυναικεία θεότητα ή σε κάποια 

αποθανούσα.
262

 Σύμφωνα με το συλλογισμό του, ο οποίος φαντάζει πιθανός, η 

ένθρονη μορφή είναι η απεικόνιση της αποθανούσας, η οποία «έλαβε μετά θάνατον 

όλο το τελετουργικό και τις τιμές  ενός θεοποιημένου ανθρώπου».
263

 Ο Δημητρίου 

αναγνωρίζει με βεβαιότητα ταφική σκηνή στη μία πλευρά του αμφορέα, και στην 
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άλλη ένα τελετουργικό με χορό, τα οποία θεωρεί ότι είναι πιθανό να συνδέονται.
264

 

Εδώ προκύπτει το ζήτημα των ταφικών χορών, αν πράγματι συνδέεται ο θάνατος με 

το χορό, το οποίο θα αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο. 

Μία παραλλαγή αυτού του μοτίβου απαντάται σε μια χάλκινη φιάλη που 

βρέθηκε στην Ολυμπία.
265

 Παρόλο που ο χορός απουσιάζει από την παραπάνω φιάλη, 

αξίζει να αναφερθεί η εικονογραφία της. Προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι σε ένα 

από τα τέσσερα πλαίσια, στα οποία χωρίζεται, απεικονίζεται μια ένθρονη ανδρική 

θεότητα με υποπόδιο που κρατά μια φιάλη στο δεξί χέρι κι έναν ανθό λωτού στο 

αριστερό.
266

 Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η διαμόρφωση της τράπεζας μπροστά της, 

στον οποίο η ιέρεια έχει τοποθετήσει καρπούς και ο οποίος καταλήγει σε 

μισοφέγγαρο. Στην ίδια φιάλη απεικονίζεται ταυτόχρονα και γυναικεία θεότητα 

καθισμένη σε καρέκλα, η οποία θηλάζει ένα βρέφος. Όλα τα παραπάνω στοιχεία 

συνδέονται με πρότυπα της Αιγύπτου, αλλά και της Ασίας, ενώ τα δύο πλαίσια με την 

προσφορά καρπών παραπέμπουν στις επιτύμβιες στήλες της Βόρειας Συρίας.
267

 

Στην αγγειογραφία, μοναδικό παράδειγμα της παραπάνω σύνθεσης με κάποιες 

παραλλαγές, απαντάται σ’ έναν ΥΓ σκύφο από το νεκροταφείο του Διπύλου,
268

 στο 

εσωτερικό του οποίου αναπαρίσταται μια τελετουργική σκηνή (εικ.32).
269

 Τέσσερις 

γυναίκες κρατώντας κλαδιά ανάμεσα στα ενωμένα χέρια τους ετοιμάζονται να 

καταθέσουν ένα στεφάνι, το οποίο κρατά η πρώτη γυναίκα στη σειρά, σε μια ένθρονη 

μορφή ή σε κάποιο λατρευτικό άγαλμα.
270

 Η υπόλοιπη σύνθεση διαφοροποιείται, 

καθώς αριστερά της σειράς των χορευτριών ακολουθούν δύο σφίγγες,
271

 οι οποίες 

έχουν ανασηκωμένα τα μπροστινά άκρα και κοιτούν η μία την άλλη. Ακολουθούν 

δύο πολεμιστές που κρατούν τη χαρακτηριστική ασπίδα του Διπύλου και ανάμεσα 

τους ένας άνδρας σε βάθρο, πιθανόν μουσικός, σχήμα που υποδηλώνει χορευτές που 
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εκτελούν τον πυρρίχιο.
272

 Είναι φανερό πως ο ζωγράφος του σκύφου έχει επηρεαστεί 

από τις χάλκινες φοινικικές φιάλες, των οποίων σύνηθες μοτίβο αποτελεί η 

τελετουργική πομπή προς μια καθήμενη θεότητα.
273

 Όμως, η τοποθέτηση πολεμιστών 

αποτελεί αταίριαστο στοιχείο για έναν ζωγράφο της Εγγύς Ανατολής. Φαίνεται 

λοιπόν πως η εικονογραφία του σκύφου ανήκει σε τοπικό αγγειογράφο, ο οποίος 

προσάρμοσε το μοτίβο στα δεδομένα της κοινωνίας του,
274

 αποδίδοντας μια σκηνή 

που ταιριάζει σε κάποια γιορτή κατά την οποία λαμβάνουν χώρα αγωνίσματα. 

Κάνοντας μία σύνοψη της εικονογραφικής σύνθεσης που απαντάται στα 

παραπάνω αντικείμενα, καταλήγει κανείς σε κάποια τυπικά χαρακτηριστικά. Αυτά 

είναι α) η ένθρονη μορφή με υποπόδιο, θεότητα ή ιέρεια, η οποία κρατά στο χέρι της 

κάποιο αγγείο, άνθος ή ρόδι, β) μια τράπεζα προσφορών με φρούτα και άλλες 

προσφορές, γ) μια ιέρεια μπροστά από την τράπεζα προσφορών, η οποία 

ακολουθείται συνήθως από δύο ακόμα μορφές, δ) γυναίκες που κρατούν προσφορές, 

ε) χορός χειροκρατούμενων γυναικών και ζ) μουσική πομπή τριών ή τεσσάρων 

γυναικών, που κρατούν όργανα και προσεγγίζουν από πίσω την ένθρονη μορφή.
275

 

Όσον αφορά τις χάλκινες φιάλες, είναι πιθανό να έχουν εισαχθεί στον Αιγαιακό χώρο 

από την Εγγύς Ανατολή, αλλά μπορεί επίσης να έχουν δημιουργηθεί στην Κρήτη 

εμπνευσμένες όμως από τα Φοινικικά πρότυπα.
276

 Καθώς το αρχικό μοτίβο της 

ένθρονης μορφής προέρχεται από αναπαραστάσεις της τέχνης της Ανατολής, είναι 

λογικό να έχει παραλλαχθεί και εμπλουτιστεί εικονογραφικά κατά το «ταξίδι» της 

διάδοσης του στην Κύπρο, στην Κρήτη και στον Ελλαδικό χώρο γενικότερα.
277

  

2.2. Εικονογραφικά πρότυπα και ερμηνεία 

Τα εικονογραφικά πρότυπα για τη σύνθεση της πομπής προς μια καθήμενη 

θεότητα προέρχονται από την Εγγύς Ανατολή με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη 

σαρκοφάγο του Αχιράμ (εικ.33). Σε αυτήν απεικονίζεται μία ένθρονη μορφή με μία 

σφίγγα στο πλάι της, πίσω από μία τράπεζα προσφορών προς την οποία 

κατευθύνονται επτά φιγούρες, άλλοι με προσφορές και άλλοι ως λατρευτές. Στην 
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άλλη πλευρά απεικονίζονται οκτώ μορφές σε πομπή, πάλι με προσφορές και χωρίς.
278

 

Χρονολογείται στον 13
ο
 με 12

ο
 αι. π.Χ. ή στον 10

ο
 αι.π.Χ.

279
 Άλλο παράδειγμα 

αποτελούν ελεφαντοστέινες πυξίδες από τη Νιμρούντ, στις οποίες απεικονίζεται 

πομπή γυναικών προς μια καθήμενη θεότητα.
280

 Σε μια από αυτές σώζεται η 

παράσταση μια καθήμενης σε θρόνο μορφής, με το πόδια τοποθετημένα σε υποπόδιο. 

Μπροστά της μια ιέρεια πάνω σε βάθρο
281

 της γεμίζει ένα τραπέζι με φρούτα, 

προφανώς ως προσφορά προς την θεότητα και ακολουθείται από μία δεύτερη 

γυναικεία μορφή. Πίσω από το θρόνο μια πομπή από γυναίκες μουσικούς που 

παίζουν φλάουτο, τύμπανο και ψαλτήριο. Τη σκηνή πλαισιώνουν φοίνικες και άνθη 

λωτού.
282

 Σε ένα άλλο θραύσμα από πυξίδα σώζεται γυναίκα μουσικός που κρατά 

τύμπανο, ενώ μπροστά της υπάρχει ένα άνθος λωτού.
283

 Σύμφωνα με την Barnett 

απεικονίζεται μια εποχιακή τελετουργία που αφορά τη φύση, κάτι σαν θυσία των 

πρώτων καρπών της άνοιξης.
284

 

Όσον αφορά την Κρήτη, το πρωιμότερο εικονογραφικό παράδειγμα πομπής 

με προσφορές που τοποθετείται χρονολογικά στην ΥΜ ΙΙΙ περίοδο, απαντάται στην 

τοιχογραφία του ανακτόρου της Κνωσού, γνωστή ως «τοιχογραφία της πομπής».
285

 

Εκτός από τις τοιχογραφίες, σημαντικό στοιχείο αποτελεί η εικονογραφική 

αναπαράσταση της σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας (εικ.34), που χρονολογείται τον 

14
ο
 αι. π.Χ.

286
 Σε αυτήν απεικονίζονται τελετουργικά δρώμενα προς τιμήν κάποιας 

ανδρικής μορφής, ίσως του ίδιου του νεκρού, που περιλαμβάνουν πομπή γυναικών 

και ανδρών με προσφορές, μουσική και άλλες δραστηριότητες. Όσον αφορά την 

προσθήκη του χορού στην παραπάνω εικονογραφική σύνθεση φαίνεται πως αποτελεί 

καινοτομία κυρίως του 8
ου

 αι. π.Χ. και αποτυπώνεται στις φιάλες που είδαμε 

παραπάνω. 
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Καθώς λοιπόν οι παραπάνω συνθέσεις αποτελούν αμάλγαμα της τέχνης της 

Ανατολίας, της Φοινίκης, της Βόρειας Συρίας και του κρητομυκηναϊκού πολιτισμού, 

για να ερμηνεύσει κανείς τον χορό που απαντάται στις φιάλες και χέρνιβες που έχουν 

βρεθεί στην Κρήτη, στη Σπάρτη και στο Λευκαντί, όπως και στον σκύφο του 

Διπύλου, θα πρέπει να ανατρέξει στη σημασία του θέματος στις αντίστοιχες 

κοινωνίες και να εστιάσει στα παραπληρωματικά στοιχεία που εισάγονται στον 

ελλαδικό χώρο. Ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο πρέπει να επικεντρώσει κανείς 

την προσοχή, όπως έχει επισημάνει και ο Σταμπολίδης, είναι η γυναικεία μορφή που 

κρατά ψάρια ως προσφορά και απαντάται στη χέρνιβα της Ελεύθερνας και στη φιάλη 

του Ιδαίου Άντρου.
287

  

Η συμβολική σημασία του ψαριού είναι αλληγορική και μπορεί να 

συσχετιστεί με τελετουργίες χθόνιας λατρείας ή και ως σύμβολο αναγέννησης που 

είναι στενά συνδεδεμένο με ταφικές τελετουργίες.
288

 Πολυάριθμες παραστάσεις 

ψαριών απαντώνται στην τέχνη ήδη από την 3
η
 χιλιετία στην Πρωτοκυκλαδική τέχνη, 

στην Παλαιο-ανακτορική περίοδο στη μινωική Κρήτη και κυριαρχούν στην 

αγγειογραφία της MM τέχνης, ενώ αποτελεί και αγαπητό διακοσμητικό μοτίβο και 

στη μυκηναϊκή τέχνη, μέσω της οποίας διαδίδεται και στην Κύπρο.
289

 Κατά τον 8
ο
 αι. 

π.Χ. γίνεται αγαπητό θέμα και στην τέχνη της ΥΓ περιόδου και κυρίως στην 

αγγειογραφία της Κρήτης και του Άργους, ενώ λίγο αργότερα απαντάται και στη 

μεταλλοτεχνία.
290

 

Καθώς ο ιδιαίτερος ρόλος του ψαριού δεν μπορεί να καθοριστεί με ακρίβεια 

από τις ασαφείς μαρτυρίες του ελλαδικού χώρου, πρέπει να ανατρέξει κάποιος στην 

τέχνη της Μεσοποταμίας, στην οποία αποτελούσε συχνό εικονογραφικό θέμα και η 

σημασία του ήταν κυρίως θρησκευτική. Συχνά συνδεόταν με γονιμικές θεότητες, 

όπως για παράδειγμα με τη θεότητα Iŝtar.
291

 Σύμφωνα με τα παραδείγματα που 

αναφέρει ο Van Buren, τα οποία προέρχονται από πλακίδια, σφραγίδες και 

τοιχογραφίες, φαίνεται πως το ψάρι συμβόλιζε από τη μία τη ζωή, αλλά από την άλλη 
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είχε και ένα χθόνιο συμβολισμό, καθώς αποτελούσε βασικό στοιχείο των 

νεκρόδειπνων.
292

 Βέβαια η στενή σχέση των ψαριών με την αναγέννηση ήταν ίσως ο 

λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούνταν στις ταφικές τελετουργίες.
293

 Στη Συρία 

συνδεόταν με τη λατρεία της Ninni
294

 και της Αστάρτης, οι οποίες επίσης 

συγκαταλέγονται στις γονιμικές θεότητες, ενώ η δεύτερη λατρευόταν ενίοτε μαζί με 

την ανδρική θεότητα Reshef.
295

 Η προσφορά ψαριών σε ένθρονη γονιμική θεότητα με 

συνοδεία μουσικών απαντάται κυρίως στη σφραγιδογλυφία ήδη πριν το 3000 π.Χ.
296

 

Στην τέχνη της Κύπρου, κυρίως από τον 12
ο
 έως τον 8

ο
 αι. π.Χ., οι μορφές που 

προσφέρουν ψάρια συνδέονται με τη λατρεία της κυπριακής θεάς Αφροδίτης και τις 

τελετουργίες που τελούνταν προς τιμήν της.
297

 Ένα τέτοιο παράδειγμα απαντάται σε 

πρόχους του 850-700 π.Χ. από το νεκροταφείο της Χρυσοχούς, όπου προσφέρεται 

ψάρι σε καθήμενη μορφή.
298

 Σε ταφικά ανάγλυφα του Marash, που χρονολογούνται 

στο 1000 π.Χ., οι δημιουργοί αποφάσισαν να απεικονίσουν τη νεκρή καθισμένη σε 

θρόνο, κρατώντας καθρέπτη στο ένα χέρι, ενώ μπροστά της απλωνόταν μια τράπεζα 

προσφορών, λες και συμμετείχε και η ίδια στο νεκρόδειπνό της.
299

 Σε άλλο ταφικό 

ανάγλυφο από την ίδια περιοχή, αλλά από άλλη χρονολογική περίοδο (740-730 π.Χ.) 

η νεκρή απεικονίζεται ένθρονη με υποπόδιο, κρατώντας στο χέρι μια φιάλη, ενώ 

μπροστά της υπάρχει τράπεζα προσφορών με ψάρια.
300

 Επίσης, σε τοιχογραφία του 

14
ου

 αι. π.Χ. σε τάφο στην Αίγυπτο, απεικονίζεται ο αποθανών με τη γυναίκα του 

έθρονοι, αποδέκτες προσφορών ψαριών, πουλιών και καρπών από δύο αναθέτες.
301

 

Από αυτά τα παραδείγματα, όπως και από τη σαρκοφάγο του Αχιράμ, αποδίδεται στο 

ψάρι η ιδιότητα του εξαγνισμού.
302
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Ουσιαστικά, οι εικονογραφικές συνθέσεις των νεκρόδειπνων, όπως ενδεικτικά 

αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν αρκετά κοινά στοιχεία με τις θυσίες ψαριών προς 

τιμήν μιας ένθρονης θεότητας.
303

 Στην εικονογραφία της θυσίας των ψαριών σε 

κυλινδρικές σφραγίδες και αλλού, φαίνεται πως υπάρχει κομμάτι υφάσματος πάνω 

στην τράπεζα προσφορών, όπως έχει παρατηρηθεί στις φιάλες της Ελεύθερνας και 

του Ιδαίου. Επίσης εικονίζεται συχνά κι ένα μισοφέγγαρο, το οποίο εντοπίζεται στη 

φιάλη της Ολυμπίας και στον σκύφο του Διπύλου. Το στοιχείο που λείπει όμως από 

τις συνθέσεις της Ανατολής είναι ο χορός.
304

 Αν λοιπόν δεχτούμε ότι το παραπάνω 

θέμα ερμηνεύεται είτε ως τελετουργικό συμπόσιο προς τιμήν μιας ένθρονης 

γυναικείας γονιμικής θεότητας, είτε για την απόδοση τιμών σε αφηρωισμένο νεκρό, η 

μουσική και ο χορός μπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους ως λογικό 

επακόλουθο των τελετουργιών.  

Παρόλο που η σύνθεση είναι επηρεασμένη από κρητομυκηναϊκά και 

ανατολικά πρότυπα, το σημασιολογικό περιεχόμενο δεν μπορεί να προσδιοριστεί με 

ακρίβεια, καθώς προσαρμόζεται στις λατρευτικές ανάγκες του τόπου την εκάστοτε 

χρονική περίοδο, ενίοτε συνδεόμενη με κάποια γονιμική θεότητα.
305

 Προσαρμόζεται 

δηλαδή στις κοινωνικο-θρησκευτικές συνθήκες του κάθε τόπου, κι όπως φαίνεται από 

τα παραδείγματα που αναλύθηκαν παραπάνω, ο χορός αποτελούσε αναπόσπαστο 

κομμάτι αυτών. Αυτή η άποψη εκφράζεται και από την Κούρου, η οποία θεωρεί 

καινοτόμο και τολμηρό στοιχείο την προσθήκη του χορού στις Πρωτοκυπριακές 

χάλκινες φιάλες, καθώς θεωρεί ότι η σύνθεσή τους έμενε συνήθως σταθερή στην 

εικονογραφική παράδοση και πως αυτό αποτελεί στοιχείο για τις σύγχρονες 

τελετουργίες της Κύπρου εκείνης της περιόδου, στις οποίες ταίριαζε ο γυναικείος 

χορός.
306

 Την προσαρμογή της εικονογραφικής σύνθεσης στα κοινωνικά και 

θρησκευτικά δεδομένα του κάθε τόπου την επιβεβαιώνει και η θέση εύρεσης των 

αντικειμένων σε δύο διαφορετικούς χώρους, από τη μία στα ιερά και από την άλλη 

στα νεκροταφεία.
307

 Στην πρώτη περίπτωση ως ανάθημα προς τιμήν γονιμικής 
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θεότητας, στη δεύτερη ως κτέρισμα προς τιμήν χθόνιας θεότητας ή του ίδιου του 

νεκρού.
308

  

Στην Κύπρο οι παραστάσεις πομπής γυναικών και γυναικών που χορεύουν 

συνδέονται συνήθως με γιορτή προς τη Μεγάλη Θεά, την Αφροδίτη-Αστάρτη.
309

 

Επιπλέον στο ιερό της Αφροδίτης στη Κύπρο βρέθηκαν πολλά αναθήματα, που 

χρονολογούνται όμως στην αρχαϊκή περίοδο, τα οποία υποδηλώνουν την ύπαρξη 

τελετουργιών προς τιμήν της θεάς, οι οποίες τελούνταν με τη συνοδεία λύρας και 

τυμπάνου, χορού και προσφορών, βρώσιμων ή μη.
310

 Παρόλα αυτά, λαμβάνοντας 

υπόψη τη φιάλη από το Ιδάλιον, η οποία περιλαμβάνει χορό χειροκρατούμενων 

γυναικών, φαίνεται πως ήδη από τον 8
ο
 αι. π.Χ. υπήρχε καθιερωμένη και αρκετά 

οργανωμένη εορτή προς τιμήν της Αφροδίτης.
311

  

Αυτό που μένει να εξετάσουμε είναι πώς ο χορός προσαρμόζεται ταυτόχρονα 

και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις και πώς αυτό μπορεί να ερμηνευτεί. Όσον αφορά 

την περίπτωση της τελετουργικής πομπής σε καθήμενη θεότητα, ο χορός είναι 

προσθήκη που μπορεί να ερμηνευτεί βάσει της γενικότερης εικονογραφίας του χορού 

και σύμφωνα με σωζόμενες γραπτές μαρτυρίες. Όπως είδαμε και στην εισαγωγή, ο 

χορός είναι τόσο παλιός όσο και ο άνθρωπος, όχι μόνο με ψυχαγωγική, αλλά και με 

θρησκευτική-λατρευτική λειτοργία. Ο κυκλικός χορός, που όπως αναφέραμε 

απαντάται στις φιάλες και στον σκύφο του Διπύλου, είχε μυστικιστική σημασία και 

ήταν άμεσα συνδεδεμένος με τον κύκλο της βλάστησης.
312

 Αν λοιπόν θεωρήσουμε 

πως η ένθρονη μορφή αντιστοιχεί σε κάποια γονιμική θεότητα, και φέρουμε στο νου 

το πόσο σημαντική ήταν η γονιμοποίηση της γης και η ανανέωση της βλάστησης, 

τότε ο κυκλικός χορός είναι στοιχείο που δε δύναται να απουσιάζει από τέτοιου 

είδους τελετουργίες. Επιπλέον, η εύρεση πολλών χάλκινων φιαλών, πολλών 

αναθημάτων, αλλά και πολλών εισηγμένων από την ανατολή αντικειμένων, 

υποδηλώνει ότι στο ιερό υπήρχε έντονη τελετουργική δραστηριότητα τον 8
ο
 αι. 

π.Χ.
313
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Όσον αφορά την περίπτωση τελετουργίας προς κάποια χθόνια θεότητα ή προς 

τον ίδιο τον νεκρό, και κυρίως στα παραδείγματα από την Ελεύθερνα και το Ιδαίο, το 

ψάρι αποτελεί το κλειδί για την ερμηνεία ολόκληρης της σύνθεσης, αλλά και του 

χορού. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το ψάρι εκτός από σύμβολο εξαγνισμού, 

προσφερόταν ως θυσία και ήταν βασική τροφή στα ταφικά περίδειπνα, όπως γίνεται 

γνωστό από τα ανατολικά ανάγλυφα και από γραπτές μαρτυρίες. Περίπτωση 

ψαροθυσίας επιβεβαιώνεται και από τάφο στην Κύπρο, όπου εκτός από θυσιασμένα 

άλογα, βρέθηκαν αρκετά οστά ψαριών, προφανώς από το νεκρόδειπνο.
314

 Ο κυκλικός 

χορός λέγεται πως είχε σκοπό τον εξαγνισμό του αντικειμένου που περιέκλειε, αλλά 

και την απομάκρυνση δαιμονικών στοιχείων,
315

 να περικλείσει το μίασμα ή και να 

εμφυσήσει ξανά ζωή στο νεκρό.
316

 Σημαντικό στοιχείο για την παρουσία του χορού 

σε νεκρικές τελετουργίες αποτελεί η μαρτυρία του Ομήρου για τον χορό που 

εκτελέστηκε γύρω από την πυρά του Πατρόκλου.
317

 Επομένως, παρατηρούμε πως ο 

χορός αποτελούσε σημαντικό μέρος του ταφικού τελετουργικού. Και όπως η  Κούρου 

ορθώς αναφέρει το σημερινό χριστιανικό έθιμο της ψαροφαγίας ως πιθανή επιβίωση 

της παλαιάς τελετουργίας που κάποτε κυριαρχούσε,
318

 έτσι δεν παύουν να υπάρχουν 

έως και σήμερα μαρτυρίες για χορούς προς τιμήν των νεκρών σε διάφορες 

κοινότητες.
319

 

Η εικονογραφία των χάλκινων φιαλών, που ενδεικτικά αναφέρθηκαν 

παραπάνω, περιέχει στοιχεία από τα οποία μπορεί κανείς να συσχετίσει τον χορό που 

απεικονίζεται με την ταφική τελετουργία. Αρχικά, αν λάβουμε υπόψη το ίδιο το 

αντικείμενο, οι περισσότερες φιάλες έχουν βρεθεί σε ταφικό περιβάλλον και γενικά, 

σχεδόν πάντα, συνοδεύουν ταφές που ακολουθούν πρακτικές καύσης. Όσον αφορά το 

εικονογραφικό μοτίβο, η Κούρου υποστηρίζει πως ανήκει σε μια παράδοση της 2
ης
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χιλιετίας π.Χ σύμφωνα με την οποία θρηνωδοί πλησιάζουν μια καθήμενη μορφή, η 

οποία αντιστοιχεί σε νεκρό ήρωα ή βασιλιά.
 320

 Αργότερα οι Φοίνικες τη μετέτρεψαν 

σε μουσική πομπή και στην Κύπρο αφομοίωσαν το μοτίβο προσθέτοντας γυναίκες 

χορεύτριες.
321

 Επομένως, η πομπή και ο χορός τελούνται προς κάποιον που δεν 

βρίσκεται πια εν ζωή. Θα μπορούσε λοιπόν να αποτελεί ταφικό κτέρισμα για έναν 

νεκρό ήρωα και να αντικατοπτρίζει τα ταφικά έθιμα της εποχής του.
322

 Έχουν βρεθεί 

επίσης και σε ιερούς χώρους και σύμφωνα με τη Γκαλανάκη θα μπορούσαν να 

λειτουργούν ως αναθηματικές προσφορές σε κάποια θεά της γονιμότητας ή σε κάποια 

χθόνια θεότητα.
323

 

Ένα ακόμα σημαντικό εικονογραφικό στοιχείο είναι ο λωτός, ο οποίος για 

τους Αιγυπτίους ήταν σύμβολο της ψυχής, του θανάτου και της αναγέννησης.
324

 Ο 

λωτός απεικονίζεται επίσης στη σαρκοφάγο του Αχιράμ. Το λουλούδι εμφανίζεται 

στη σαρκοφάγο τρεις φορές, μία στον πλαϊνό τοίχο της σαρκοφάγου, όπου ο βασιλιάς 

το κρατά στο χέρι του, ένθρονος, μπροστά από μία πομπή λατρευτών. Απεικονίζεται 

επίσης και στο κάλυμμα, όπου το κρατά ο βασιλιάς και ο γιος του. Στις απεικονίσεις 

των αιγυπτιακών τάφων ο αποθανών και μέλη της οικογενείας του «μυρίζουν» τον 

λωτό με μια χειρονομία με στόχο τη διασφάλιση της συμβολικής αναγέννησης της 

ψυχής στη μετέπειτα ζωή.
325

 Γενικά ο λωτός χρησιμοποιείται συχνά στη φοινικική 

θρησκευτική τέχνη και εμφανίζεται σε διάφορες θεϊκές απεικονίσεις που συνδέονται 

άμεσα με την προστασία και την αναγέννηση του αποθανόντα.
326

 Επιπλέον, ο λωτός 

και οι κίνδυνοι που αποφέρει σε αυτούς που τον γεύονται, αναφέρεται από τον 

Όμηρο. Από την περιγραφή του Ομήρου για την χώρα των Λωτοφάγων κατανοούμε 
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ότι ο λωτός είχε τη δύναμη να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον πραγματικό 

κόσμο.
327

 

Από την άλλη ο Σακελλαράκης, βασιζόμενος στις χάλκινες φιάλες του Ιδαίου 

Άντρου που σώζονται αποσπασματικά, αναφέρει ότι οι πομπές αυτές γίνονταν προς 

τιμήν κάποιας θεότητας και τις κατατάσσει στις αναίμακτες προσφορές, καθώς κατά 

τη διάρκεια τους προσφέρονταν φρούτα και γλυκά, τα οποία τοποθετούνταν στο 

βωμό, μπροστά από τη θεότητα.
328

 Για να στηρίξει αυτό το επιχείρημα ανακαλεί τις 

τελετουργικές συνήθειες των κατοίκων της Μεσοποταμίας, οι οποίοι προσέφεραν 

διάφορες τροφές στο άγαλμα της θεότητας και έπειτα το έπλεναν με νερό.
329

 

Αναφέρει επίσης ότι, ενώ ο χορός είχε ως σκοπό την επίκληση, στις φιάλες του 

Ιδαίου Άντρου σχετίζεται περισσότερο με τις τελετές ενηλικίωσης.
330

 Η Γκαλανάκη 

αναφέρει ότι είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για την απεικόνιση κάποιας τοπικής 

λατρείας για θεότητες της γονιμότητας.
331

 Επιπλέον, οι φιάλες που βρέθηκαν στο 

Ιδαίο Άντρο, σχετίζονται από κάποιους μελετητές με τη λατρεία της Μεγάλης Θεάς, 

που φαίνεται να κυριαρχούσε στην Κρήτη ήδη από τη Μινωική περίοδο και 

συνεχίστηκε ίσως και στο Ιδαίο Άντρο, προτού κυριαρχήσει ο Κρηταγενής Δίας, ή 

ακόμα και παράλληλα.
332

 Σύμφωνα με τον Σταμπολίδη, η χρήση τους μπορεί να 

ταυτιστεί βάσει της απεικόνισης που οι ίδιες φέρουν, δηλαδή ως κάλαθοι φρούτων, 

κάπως παρόμοιοι με αυτούς που απεικονίζονται πάνω στην τράπεζα προσφορών, 

συνήθως καλυμμένοι με κάποιο ύφασμα και γεμάτοι με φρούτα και φαγητά.
333

 

Συμπληρώνει πως δεν αποκλείεται να σχετίζονται επίσης με τις ταφικές τελετουργίες, 

να χρησιμοποιούνταν δηλαδή κατά τη διάρκεια της τελετουργίας και έπειτα να 

τοποθετούνταν στον τάφο ως κτέρισμα και ως πώματα στα τεφροδόχα αγγεία.
334

 

Άλλωστε, υπάρχει γραπτή μαρτυρία από τη Μεσοποταμία, σύμφωνα με την οποία 

τέτοιου είδους φιάλες χρησιμοποιούνταν στις νεκρικές τελετουργίες και 
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λειτουργούσαν είτε ως αγγεία σπονδής, είτε ως κάλαθοι για την προσφορά φαγητού 

στον νεκρό.
335

 

Μικρότερου μεγέθους φιάλες, φοινικικές ή μη, βρίσκονται συχνά σε ταφές και 

φαίνεται πως χρησιμοποιούνταν κατά το τελετουργικό του ενταφιασμού, είτε για 

οινοποσία είτε για σπονδές.
336

 Σύμφωνα με την Feldman, η δραστηριότητα της 

οινοποσίας και η δραστηριότητα της σπονδής στο νεκρό ή σε κάποια θεότητα δε 

διαφέρουν πολύ, ανήκουν στην ίδια κοινωνική σφαίρα και ουσιαστικά αυτές οι 

φιάλες που χρησιμοποιούνται για αυτές τις δραστηριότητες λειτουργούν σαν γέφυρα 

μεταξύ του βασιλείου των ζωντανών και αυτού των νεκρών.
337

 Και ίσως για αυτόν το 

λόγο απαντώνται κυρίως σε ταφικά περιβάλλοντα. Με αυτόν τον τρόπο οι φιάλες 

συνδέονται με τον εορτασμό της μνήμης του αποθανόντα, αλλά έπαιζαν επίσης ρόλο 

και στα συμπόσια των ζωντανών.
338

 

Μετά τη μελέτη των παραπάνω φιαλών και την εξέταση των συμφραζόμενων 

τους, παρατηρείται ότι οι φιάλες της Κρήτης με παράσταση χορού –είτε οι ακέραιες, 

είτε οι αποσπασματικά σωζόμενες- βρέθηκαν στον ίδιο χώρο με χάλκινες ασπίδες του 

τύπου Ιδαίου Άντρου. Δηλαδή, στον τάφο Α1Κ1 της νεκρόπολης της Ελεύθερνας 

βρέθηκε η χάλκινη φιάλη που αναφέρθηκε παραπάνω και η χάλκινη ασπίδα με την 

προτομή λιονταριού.
339

 Στο Ιδαίο Άντρο βρέθηκαν τμήματα χάλκινων φιαλών με 

παράσταση χορού και τέσσερις χάλκινες ασπίδες.
340

 Επίσης, στο Αφρατί, βρέθηκαν 

στα ίδια συμφραζόμενα η χάλκινη φιάλη με παράσταση χορού και μία χάλκινη 

ασπίδα, ίδιου τύπου με τις παραπάνω.
341

  Έχει προταθεί ότι αυτού του τύπου οι 

ασπίδες δε χρησιμοποιούνταν στη μάχη για να προστατεύσουν τον πολεμιστή, αλλά 

χρησιμοποιούνταν ως πώματα σε τελετουργικά αγγεία.
342

 Καθώς λοιπόν απαντώνται 

στα ίδια αρχαιολογικά περιβάλλοντα με τις παραπάνω φιάλες, τουλάχιστον σε τρεις 

περιπτώσεις στην Κρήτη, με οδηγούν στην υπόθεση ότι και τα δύο αυτά αντικείμενα 

θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος του ίδιου τελετουργικού, ενός τελετουργικού που 
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φαίνεται να συνηθιζόταν σε πολλές περιοχές της Κρήτης κατά την Πρώιμη Εποχή του 

Σιδήρου. Άρα μοιάζει ακόμα περισσότερο πιθανό να συνδέονται με τη μύηση νέων 

εφήβων, με το τελετουργικό δηλαδή της ενηλικίωσης, κατά το οποίο ο νέος γίνεται 

ενεργό μέλος της κοινωνίας, γίνεται χρήσιμος πολεμιστής. Σύμφωνα με τον 

Σταμπολίδη «τα αντικείμενα αυτά αντανακλούν χρήσεις που συνδέονται με κοινό 

πολιτιστικό και ιδεολογικό υπόβαθρο και παραπέμπουν ακόμα και σε πίστεις ή 

δοξασίες»
343

 και δεν αποκλείεται να σχετίζονται με θρησκευτικό και συνάμα 

τελετουργικό περιεχόμενο.
344

 

Δεν είναι τυχαίο ότι η Λεμπέση ερμήνευσε τα χάλκινα ειδώλια μουσικών που 

βρέθηκαν στο ιερό της Σύμης Βιάνου (τέλη 9
ου

 αι., αρχές 8
ου

 αι. π.Χ.) ως απεικονίσεις 

των ίδιων των αναθετών, ώστε να δείξουν την προσωπική τους συμμετοχή στις 

τελετουργίες που λάμβαναν χώρα στο ιερό.
345

 Τις τελετουργίες αυτές τις ταυτίζει με 

μυητικές τελετουργίες ενηλικίωσης, ώστε να επιτευχθεί η ενσωμάτωση των νέων 

στην κοινωνία.
346

 Πήλινο ειδώλιο λυράρη έχει βρεθεί επίσης και στο Αφρατί (μέσα 

9
ου

 αι. π.Χ.).
347

 Η Λεμπέση, αναλύοντας και άλλα ειδώλια από το ιερό της Σύμης 

Βιάννου, αναφέρει ότι ο εικονογραφικός τύπος της καθιστής ανδρικής μορφής 

«αρμόζει στην κοινωνική θέση που θα κατείχε κάθε σεβάσμιος πολίτης», ενώ η 

ύπαρξη υποποδίου προσδίδει ένα αξίωμα στη μορφή, που θα μπορούσε να είναι αυτό 

του επόπτη της αγωγής των εφήβων, κατά την ένταξη των τελευταίων στην κοινωνία, 

ως νέων πολιτών.
348

 

Φαίνεται λοιπόν πως ο χορός και η μουσική αποτελούσε αναπόσπαστο 

κομμάτι αυτών των τελετουργιών. Το γεγονός ότι οι φιάλες με παράσταση χορού 

συνδέονται με τις τελετές ενηλικίωσης των νέων δεν αποκλείει τη δυνατότητα να 

συνδέονται και με τον θάνατο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Θα μπορούσε κάποιος 

να δει τη μεταφορική έννοια του θανάτου, ως μια αλλαγή κατάστασης, από μία 

προηγούμενη σε μία επόμενη, όπως ακριβώς συμβαίνει σε τέτοιου είδους 

τελετουργίες. 
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Κεφάλαιο 3 

3.1. Πολεμικοί Χοροί 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, αλλά και με ιστορικές πηγές, ο πολεμικός χορός 

έχει τις ρίζες του στην Κρήτη και εντοπίζεται στο μύθο του Κρηταγενούς Δία και των 

Κουρητών. Η Ρέα, σύζυγος του Κρόνου, δίδαξε την τέχνη του χορού στους 

Κουρήτες,
349

 γιους της γης που κατοικούσαν στην Κρήτη, για να προστατεύσουν τον 

νεογέννητο Δία από τον πατέρα του, Κρόνο, ο οποίος συνήθιζε να τρώει τα παιδιά 

του. Η Ρέα, αφού γέννησε τον Δία, έδωσε στον Κρόνο να καταπιεί μια πέτρα 

τυλιγμένη με φασκιές, θεωρώντας ότι τρώει το παιδί του.
350

 Την φροντίδα του Δία 

ανέλαβαν οι Κουρήτες, οι οποίοι για να καλύψουν το κλάμα του νεογέννητου 

χόρευαν έναν άγριο, θορυβώδη κυκλικό χορό, χτυπώντας τα όπλα τους ή και 

τύμπανα.
351

 Σύμφωνα με τον μύθο έγιναν ιερείς του Δία και ο χορός τους έγινε μέρος 

της λατρευτικής τελετουργίας και ήταν αδιάσπαστο μέρος αυτής.
352
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Τα τύμπανα συνδέονται συνήθως με τη Φρυγία και με τις τελετουργίες προς 

τιμήν της Κυβέλης και του Διονύσου. Παρόλα αυτά σε ένα απόσπασμα από τις 

Βάκχες του Ευριπίδη
353

 αναφέρεται πως οι Κουρήτες της Κρήτης είναι οι εφευρέτες 

του «βυρσότονου κυκλώματος», καθώς ήταν γνωστοί για τους θορυβώδεις χορούς 

τους, κατά τη διάρκεια των οποίων χτυπούσαν με μανία τις ασπίδες τους, κύμβαλα 

και τύμπανα κάθε φορά που λάτρευαν τον Κρηταγενή Δία.
354

 Σημειώνεται ότι η 

πράξη του να χτυπάς τον μπρούτζο αποτελούσε πάγια τακτική στην αρχαιότητα -που 

επιβίωσε ως και τον Μεσαίωνα- για να αποτρέπει το κακό γενικότερα, αλλά και κατά 

τη διάρκεια τελετουργιών, όπως ταφικών, θρησκευτικών και εξαγνισμού. Αρχαίες 

πηγές αναφέρουν πως ο κρότος των μετάλλων είχε μαγική ιδιότητα.
355

 Η λατρεία του 

Κρηταγενούς Δία συνδέονταν με την αναγέννηση και τη γονιμότητα, περιελάμβαναν 

μυητικές δραστηριότητες που σχετίζονταν με το θάνατο και τη μετέπειτα αναγέννηση 

του ως νέα θεότητα.
356

 Στον Ορφικό Ύμνο προς τους Κουρήτες, αναφέρεται ότι κάθε 

φορά που χτυπούσαν τα πόδια τους στη γη, εκείνη αντηχούσε και τα λουλούδια 

άνθιζαν.
357

 Τους προσδίδονται επίσης τα επίθετα «ὡροτρόφοι» και «φερέκαρποι», 

καθώς ήταν υπεύθυνοι για την καλλιέργεια της εποχής και για την αναγέννηση των 

καρπών.
358

 Παρόλο που στο συγκεκριμένο κείμενο οι Κουρήτες δεν συνδέονται με 

                                                                                                                                                                      
εὐθύς, τὴν δὲ Ῥέαν πειρωμένην ἐπικρύπτεσθαι τὰς ὠδῖνας καὶ τὸ γεννηθὲν 
βρέφος ἐκποδὼν ποιεῖν καὶ περισώζειν εἰς δύναμιν, πρὸς δὲ τοῦτο συνεργοὺς 
λαβεῖν τοὺς Κουρῆτας, οἳ μετὰ τυμπάνων καὶ τοιούτων ἄλλων ψόφων καὶ 
ἐνοπλίου χορείας καὶ θορύβου περιέποντες τὴν θεὸν ἐκπλήξειν ἔμελλον τὸν 
Κρόνον καὶ λήσειν ὑποσπάσαντες αὐτοῦ τὸν παῖδα, τῇ δ᾽ αὐτῇ ἐπιμελείᾳ καὶ 
τρεφόμενον ὑπ᾽ αὐτῶν παραδίδοσθαι: ὥσθ᾽ οἱ Κουρῆτες ἤτοι διὰ τὸ νέοι καὶ 
κόροι ὄντες ὑπουργεῖν ἢ διὰ τὸ κουροτροφεῖν τὸν Δία (λέγεται γὰρ ἀμφοτέρως) 
ταύτης ἠξιώθησαν τῆς προσηγορίας, οἱονεὶ Σάτυροί τινες ὄντες 
περὶ τὸν Δία. οἱ μὲν οὖν Ἕλληνες τοιοῦτοι περὶ τοὺς ὀργιασμούς». 
353

 Ευριπίδης, Βάκχαι 120-5: 

«ὦ θαλάμευμα Κουρή- 

των ζάθεοί τε Κρήτας 

Διογενέτορες ἔναυλοι, 

ἔνθα τρικόρυθες ἄντροις 

βυρσότονον κύκλωμα τόδε 

μοι Κορύβαντες ηὗρον»· Dodds 1960, 83˙ 
354

 Kolotourou 2005, 189˙ D’Agata 2014, 79˙ 
355

 Kolotourou 2005, 186 
356

 Kolotourou 2005, 189 
357

 Ορφικοί Ύμνοι, Κουρήτων θυμίαμα λίβανον, 38, 9-13: 
«ἐρχόμενοι γαῖαν κοναβίζετε ποσσὶν ἐλαφροῖς,  
μαρμαίροντες ὅπλοις· πτήσσουσι δὲ θῆρες ἅπαντες  
ὁρμώντων, θόρυβος δὲ βοή τ' εἰς οὐρανὸν ἵκει  
εἱλιγμοῖς τε ποδῶν κονίη νεφέλας ἀφικάνει  
ἐρχομένωνἦ τότε δή ῥα καὶ ἄνθεα πάντα τέθηλε». 
358

 Μετάφραση και σχόλια από Athanassakis 1977, 52-55˙ Zolotnikova 2011, 237 
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την Κρήτη και τη λατρεία του Δία, αποτελεί στοιχείο για τις γονιμικές τους ιδιότητες, 

τις οποίες θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο.
359

 Είναι λοιπόν σχεδόν βέβαιο ότι η ετήσια 

τελετουργία που περιελάμβανε χορό, σχετιζόταν με την ανανέωση της γονιμότητας 

του φυσικού τοπίου, έχοντας ως σύμβολο τον Κρηταγενή Δία.
360

 

Από την άλλη, κάποιοι μελετητές, συνδέουν τους Κουρήτες και τον ένοπλο, 

θορυβώδη χορό τους με τη Μεγάλη Θεά.
361

 Πηγή αποτελεί ένα απόσπασμα από τον 

Στράβωνα, ο οποίος παραθέτει μια φράση του Σκήψιου, σύμφωνα με την οποία «οι 

Κουρήτες εκτελούσαν τον πολεμικό χορό για τις τελετές της Μητέρας των θεών», 

ενώ στη συνέχεια τους ταυτίζει με τους Κορύβαντες που χόρευαν με μανία.
362

 Στο 

Ιδαίο Άντρο, του οποίου πρώτοι κάτοικοι θεωρούνται οι Κουρήτες,
363

 έχουν βρεθεί 

αντικείμενα που υποδεικνύουν ύπαρξη λατρείας τόσο ως προς τον Κρηταγενή Δία, 

όσο και ως προς κάποια γυναικεία θεότητα.
364

 Επιπλέον, ο Οβίδιος, στο Ημερολόγιο 

(Festi) αναφέρει μια γιορτή προς τιμήν της Μεγάλης Μητέρας,
365

 κατά την οποία οι 

συμμετέχοντες, ως ακόλουθοί της, μιμούνται τον χορό των Κουρητών γύρω από το 

βρέφος Δία, χτυπώντας κύμβαλα, τύμπανα και ασπίδες, αντί κράνη, συνοδευόμενοι 

επίσης υπό τον ήχο φλάουτου.
366

 Το γεγονός ότι η λατρεία της Μεγάλης Θεάς 
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επιβίωσε στην Κρήτη κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου αποδεικνύεται από μία 

παράσταση σε έναν Κνωσιακό πίθο του 9
ου

 αι. π.Χ., όπου απεικονίζεται η Θεά 

ανάμεσα σε δέντρα.
367

 

Ο ένοπλος χορός των Κουρητών χαρακτηρίστηκε ως πολεμικός χορός και ως 

πρόδρομος του Πυρρίχιου χορού ήδη από την εποχή του Πλάτωνα, ο οποίος, στο 

έργο του Νόμοι, καθιστά τους Κουρήτες ως εφευρέτες της Κρητικής μορφής του 

πολεμικού χορού.
368

 Όμως, ο θορυβώδης, πηδηχτός χορός σχετιζόταν επίσης με την 

αναγέννηση της φύσης, όπως θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω. Επιπλέον, 

σύμφωνα με τον Nilsson, ο χορός των Κουρητών θα μπορούσε να αποτελεί μέρος 

ενός ξορκιού για τη γονιμότητα.
369

 

Παραστάσεις του χορού των Κουρητών σε αντικείμενα που χρονολογούνται 

κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου δεν έχουν έρθει ακόμα στο φως. Παρόλα αυτά, 

στο σφυρήλατο χάλκινο τύμπανο που βρέθηκε στο Ιδαίο Άντρο (εικ.35) 

απεικονίζονται δύο φτερωτές ανδρικές μορφές που χτυπούν τύμπανα και σύμφωνα με 

τον Σακελλαράκη αυτή η απεικόνιση σχετίζεται με τον ησιόδειο μύθο των 

Κουρητών.
370

 Επιπλέον το ίδιο το τύμπανο, ως μουσικό αντικείμενο, αλλά και η 

εύρεση κυμβάλων, καθώς και οι εικονογραφικές παραστάσεις, επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη τελετουργιών κατά τις οποίες εκτελούνταν μουσική, χορός και πομπές.
371

 

Εκτός από το παραπάνω εύρημα, ο Hoffmann αναφέρεται στον χάλκινο θώρακα της 

Ολυμπίας, πάνω στον οποίο απεικονίζονται δύο ανδρικές μορφές, οι οποίες 

ταυτίζονται με Κουρήτες χορευτές, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες.
372

 

Τέλος, ένα ακόμα σημαντικό εύρημα, το οποίο ανάγεται στην Αρχαϊκή περίοδο, είναι 

περίτμητες πλάκες με παραστάσεις πολεμιστών που προέρχονται από το σπήλαιο της 

Ειλειθυίας στο Τσούτσουρο (εικ.36).
373

 Αυτά τα πήλινα περίτμητα πλακίδια 

απεικονίζουν πολεμιστές σε στάση εν γούνασι και σύμφωνα με την Κάντα 
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επιδίδονται σε κύκλιο χορό, τον Πυρρίχιο, ενώ λόγω της ιδιαιτερότητας της ανδρικής 

παρουσίας στο σπήλαιο, τους ταυτίζει με τους Κουρήτες.
374

 

Σύμφωνα με τις γραπτές πηγές, ο χορός που είναι γνωστός ως Πυρρίχιος, 

προήλθε από το χορό του ένοπλου Αχιλλέα και των Μυρμιδόνων, γύρω από την πυρά 

του Πατρόκλου.
375

 Ο Όμηρος, στη ραψωδία Ψ’ της Ιλιάδας, περιγράφει με 

μεγαλοπρέπεια την κηδεία του Πατρόκλου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Αχιλλέας 

προτρέπει τους Μυρμιδόνες να θρηνήσουν τον Πάτροκλο οδηγώντας τρεις φορές τα 

άρματά τους γύρω από την πυρά, ενώ ο ίδιος ξεκινά τον θρήνο.
376

 Η κυκλική κίνηση, 

που τελείται τρεις φορές γύρω από ένα αντικείμενο, υπό τη συνοδεία αρμάτων και 

θρήνου, κατά τη διάρκεια μιας τελετουργίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια μορφή 

πρώιμου πολεμικού χορού.
377

 Αναφέρει επίσης ότι διοργάνωναν αγώνες χορού για να 

αναδείξουν τα ανδραγαθήματα κάποιου ήρωα-πολεμιστή.
378

 Ο Ευριπίδης, από την 

άλλη, συνδέει την απαρχή του Πυρρίχιου με τον γιο του Αχιλλέα, τον Πύρρο, 

προσδιορίζοντας το τρωικό πήδημά του (τὸ Τρωικὸν πήδημα πηδήσας ποδοῖν) ως 

Πυρρίχιο.
379

 Παρόλο που και οι δύο συγγραφείς γράφουν σε μια μεταγενέστερη 

εποχή από αυτήν που εξετάζουμε, ανάγουν το χορό στον Ομηρικό κόσμο. Σύμφωνα 

με μία άλλη άποψη δόθηκε αυτό το όνομα στον χορό, εξαιτίας του πυροειδούς 

χρώματος του χαλκού των όπλων των χορευτών.
380

 Ο Πλάτων στους Νόμους, 

αναφέρει τον Πυρρίχιο ως πολεμικό χορό, αναφερόμενος βέβαια στην ιδιότητα του 

                                                           
374

 Κάντα 2011, 36 
375

 Goulaki-Voutira 1996, 3 
376

 Όμηρος, Ιλιάδα Ψ. 1-14: 
 « Ὣς οἳ μὲν στενάχοντο κατὰ πτόλιν· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ 
ἐπεὶ δὴ νῆάς τε καὶ Ἑλλήσποντον ἵκοντο, 
οἳ μὲν ἄρ' ἐσκίδναντο ἑὴν ἐπὶ νῆα ἕκαστος, 
Μυρμιδόνας δ' οὐκ εἴα ἀποσκίδνασθαι Ἀχιλλεύς, 
ἀλλ' ὅ γε οἷς ἑτάροισι φιλοπτολέμοισι μετηύδα· 
Μυρμιδόνες ταχύπωλοι ἐμοὶ ἐρίηρες ἑταῖροι 
μὴ δή πω ὑπ' ὄχεσφι λυώμεθα μώνυχας ἵππους, 
ἀλλ' αὐτοῖς ἵπποισι καὶ ἅρμασιν ἆσσον ἰόντες 
Πάτροκλον κλαίωμεν· ὃ γὰρ γέρας ἐστὶ θανόντων. 
αὐτὰρ ἐπεί κ' ὀλοοῖο τεταρπώμεσθα γόοιο,        
ἵππους λυσάμενοι δορπήσομεν ἐνθάδε πάντες. 
Ὣς ἔφαθ', οἳ δ' ᾤμωξαν ἀολλέες, ἦρχε δ' Ἀχιλλεύς. 
οἳ δὲ τρὶς περὶ νεκρὸν ἐΰτριχας ἤλασαν ἵππους 
μυρόμενοι· μετὰ δέ σφι Θέτις γόου ἵμερον ὦρσε».  Richardson 1993, 166 
377

 Lonsdale 1993, 250˙ Ο Lonsdale αναφέρει επίσης ότι η χρήση του χορού για να τιμήσουν κάποιον 
ήρωα εντοπίζεται και στην Οδύσσεια του Ομήρου, όπου οι Φαίακες ψυχαγωγούν τους 
φιλοξενούμενούς τους  με χορευτικούς αγώνες (Οδύσσεια, 8.250-384) 
378

 Lonsdale 1993, 251 
379

 Ευριπίδης, Ανδρομάχη, 1117-41˙ Ceccarelli 2000, 290-1˙ Τιβέριος 2007, 211-212 
380

 Καλογεράκης 2002, 212 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C0&prior=e)sxa/ran
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*trwiko%5Cn&la=greek&can=*trwiko%5Cn0&prior=to/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ph%2Fdhma&la=greek&can=ph%2Fdhma0&prior=*trwiko/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=phdh%2Fsas&la=greek&can=phdh%2Fsas0&prior=ph/dhma
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=podoi%3Dn&la=greek&can=podoi%3Dn0&prior=phdh/sas


59 
 

χορού στην εποχή που γράφει.
381

 Στην Κλασική περίοδο, ο Πυρρίχιος είχε βασικό 

ρόλο στην στρατιωτική εκπαίδευση των νέων και στη λατρεία των θεοτήτων του 

πολέμου.
382

 Στο Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, η πυρρίχη, στο αντίστοιχο λήμμα, 

επεξηγείται ως «αρχαία ένοπλη δωρική όρχησις, που πιστεύεται ότι συντέλεσε 

αποφασιστικά στις πολεμικές επιτυχίες των Δωριέων, γιατί τους καθιστούσε ικανούς 

να εκτελούν με τάξη διάφορους πολεμικούς ελιγμούς».
383

 Αποτελούσε ουσιαστικά 

μια απομίμηση μάχης, κατά την οποία οι χορευτές κρατούσαν ασπίδα και δόρυ ή 

ξίφος και επιτίθενταν ή αμύνονταν αντίστοιχα. Η παραπάνω διαδικασία συνοδευόταν 

από μουσική, είτε από αυλό είτε από λύρα και σπανιότερα από κάποιο άσμα.
384

 

Αργότερα έγινε γνωστός σε πολλά μέρη της Ελλάδας ως ο πιο κατάλληλος 

χορός για να τιμήσουν τον νεκρό ήρωα και να παραπέμψουν στην στρατιωτική του 

δραστηριότητα.
385

 Μάλιστα ο Ridgeway που ασχολήθηκε με την απαρχή της 

τραγωδίας, υποστηρίζει πως αυτή προήλθε από τους χορούς με τους οποίους 

τιμούσαν στον τάφο τους νεκρούς ήρωες.
386

 Επίσης, η Lawler προτείνει ότι ο σκοπός 

των ταφικών χορών που περιγράφονται στον Όμηρο ήταν να εμφυσήσουν ξανά ζωή 

στον αποθανόντα.
387

 Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι και κατά την Πρώιμη Εποχή 

Σιδήρου απαντώνται παραστάσεις πολεμικών χορών που συνδέονται με τον θάνατο 

και τις οποίες θα συζητήσουμε παρακάτω. 

Εκτός από τις παραπάνω ιδιότητες του, ο ενόπλιος χορός σχετιζόταν άμεσα με 

τελετές μετάβασης των νέων.
388

 Χαρακτηρίζεται μυητικός χορός με πολεμικό 

χαρακτήρα.
389

 Για το συγκεκριμένο ζήτημα υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες της 
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Κλασικής περιόδου και συνδέονται κυρίως με την πολεμική εκπαίδευση των νέων.
390

 

Για παράδειγμα αναφέρεται ότι στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια τελετουργιών προς 

πολεμική θεότητα, οι έφηβοι χόρευαν τον Πυρρίχιο ως μέρος μιας τελετής 

μετάβασης, στο να περάσουν δηλαδή στο στάδιο του πολεμιστή, η οποία είχε 

κοινωνικό και συμβολικό χαρακτήρα.
391

  

Μπορούμε όμως να αντλήσουμε και κάποιες πληροφορίες από τον Όμηρο, 

παρατηρώντας έτσι τη σχέση του χορού με την πολεμική εκπαίδευση, ήδη από την 

προϊστορία. Στην ραψωδία Η της Ιλιάδας, ο Έκτορας κατατάσσει μεταξύ των 

δεξιοτήτων του την ικανότητα του να ορμά στη συμπλοκή και να χορεύει ένοπλος 

στη στατική μάχη.
392

 Η λέξη μέλπεσθαι που χρησιμοποιεί εδώ, προέρχεται από τη 

λέξη μολπή, που σημαίνει άσμα ή εμβατήριο που συνοδεύεται ενίοτε από ρυθμική 

κίνηση. Σύμφωνα με τον Lonsdale αυτός ο στίχος αποτελεί αναφορά σε στρατιωτικές 

πομπές και χορούς υπό τη συνοδεία αυλού και γενικότερα στη μουσική φύση 

κάποιων ασκήσεων που συμβάλουν στην εκπαίδευση των πολεμιστών.
393

 Επίσης, στη 

ραψωδία Π, ο Αινείας αποκαλεί τον κρητικό Μηριόνη ὀρχηστήν, δηλαδή χορευτή, 

διότι κατάφερε να ξεφύγει από το δόρυ του αντιπάλου με χορευτικό ελιγμό.
394

 Ο 

Prent επίσης αναφέρει πόσο σημαντικοί ήταν οι πολεμικοί χοροί στην εκπαίδευση 

των εφήβων της Κρήτης, οι οποίοι ετοιμάζονταν να γίνουν πολίτες και πολεμιστές.
395

 

Σύμφωνα με την Ceccarelli και την D’Agata, οι πολεμικοί χοροί μπορούν να 

συνδεθούν με τις τελετές μύησης των νέων, καθώς εκφράζουν μια αλλαγή 

                                                           
390

 Για παράδειγμα, ο Λουκιανός αναφέρει ότι οι Σπαρτιάτες εκπαιδεύονταν στον χορό, όσο 
εκπαιδεύονταν και στον πόλεμο και εκτελούσαν πολεμικούς χορούς, αλλά και άλλους.  
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κατάστασης και ταυτόχρονα ενσωμάτωσης στην κοινωνία.
396

 Έχουν λοιπόν με αυτόν 

τον τρόπο πολύ σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των θεσμών μιας κοινωνίας. 

Ο εθνογράφος Herzfeld, κάνοντας έρευνα σε ένα χωριό της Κρήτης στις 

πλαγιές του Ψηλορείτη, περιέγραψε πως διαμορφώνεται με άξονα την παράδοση η 

ταυτότητα των ανδρών μέσω διάφορων κοινωνικών δρώμενων, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγεται και ο χορός.
397

 Σύμφωνα με την D’Agata  η προσέγγιση του Herzfeld 

μπορεί να βοηθήσει στην ερμηνεία ενός ΠΡΓ κρατήρα (εικ.37α,β) που βρέθηκε στον 

οικισμό Κεφάλα, στη Σύβριτο Θρόνο Αμαρίου της Κρήτης και που όπως φαίνεται 

αποτελεί την πρωιμότερη αναπαράσταση ένοπλου χορού ή ακόμα και του Πυρρίχιου, 

της πρώιμης Ελλάδας.
398

 Παρόμοιο και πρωιμότερο παράδειγμα αυτής της 

απεικόνισης αποτελεί η παράσταση ενός πολεμιστή που παίζει λύρα, η οποία 

απαντάται σε έναν κυπριακό κάλαθο του 11
ου

 αι. π.Χ.
399

, ενώ μια υστερότερη 

(περίπου του 700 π.Χ.) απαντάται σε κρατήρα με πώμα από τη Βασιλεία (εικ.38).
400

 

Στον κρατήρα που μας απασχολεί απεικονίζονται τρεις πολεμιστές με ασπίδες και 

δόρατα, ενώ δύο από αυτούς φέρουν στη μέση τους ξίφος. Απεικονίζονται επίσης 

μουσικά όργανα, μία λύρα που συνοδεύεται από κέλυφος χελώνας, καθώς κι ένα 

τύμπανο, το οποίο απαντάται ακόμα δύο φορές στο ίδιο αγγείο. Αυτά τα όργανα είναι 

και το βασικό στοιχείο ότι έχουμε να κάνουμε με μια παράσταση πολεμικού χορού.
401

 

Την άποψη αυτή ενισχύει το γεγονός ότι οι πολεμιστές δε φαίνεται να συμμετέχουν 

σε κάποια μάχη, όπως επίσης και το ότι έχουν υψωμένο το ένα χέρι και τα πόδια τους 

δεν πατούν στη γραμμή του πλαισίου. Φαίνεται λοιπόν πως επιδίδονται σε κάποιο 

άλμα.
402

  

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί για την παραπάνω ΠΡΓ παράσταση χορού 

πολεμιστών είναι ότι δεν αντλεί από κάποιο πρότυπο της Ύστερης Εποχής του 

Χαλκού, αλλά φαίνεται να είναι μοναδικό στον τρόπο που εικονογραφήθηκε. 

Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι είναι αποτέλεσμα της έμπνευσης ενός 

αγγειογράφου επηρεασμένου από την εποχή του και το κοινωνικό σύστημα της.
403
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Σύμφωνα με την D’Agata, η τελετή που απεικονίζεται στον κρατήρα μπορεί να 

ερμηνευτεί ως «συμβολική αναπαράσταση του θεσμού που επιτρέπει στην κοινωνία 

να διασφαλίσει τη συνέχισή της».
404

 Είναι δηλαδή χοροί που δεν σχετίζονται 

αποκλειστικά με την πρακτική του πολέμου, αλλά με μύηση των νέων και την 

ενσωμάτωση τους στην κοινωνία της εποχής, δηλαδή σε κυρίαρχες ομάδες 

αριστοκρατικού τύπου, σε μία προσπάθεια δημιουργίας νέων θεσμών στις πόλεις.
405

 

Μία αριστοκρατική τάξη που αναζητά την κοινωνική της ταυτότητα όχι μόνο στον 

πόλεμο, αλλά και στις συμποτικές απολαύσεις.
406

 

Αυτοί οι χοροί πολεμιστών που απεικονίζονται ήδη από τον 10
ο
 αι. π.Χ. στον 

ελλαδικό χώρο έχουν επίσης συμβολικό χαρακτήρα και, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει η Langdon, πολύ πιθανόν να παραπέμπουν στην έννοια του εξημερωμένου 

πολεμιστή.
407

 Αρχικά χρησιμοποιεί αυτόν τον χαρακτηρισμό για τις παραστάσεις 

αγγείων που απεικονίζουν πολεμιστές και κόρες και παραπέμπουν στο θεσμό του 

γάμου, ο οποίος ήταν εξίσου σημαντικός για τη συνέχιση της κοινωνίας, αλλά και για 

την ενίσχυση των αριστοκρατικών οικογενειών, όπως συμβαίνει αργότερα στην 

Αρχαϊκή περίοδο. Σε ένα σκυφοειδές αγγείο από τον Κεραμεικό,
408

 το οποίο 

χρονολογείται μεταξύ του 750 π.Χ. και του 740 π.Χ., αποτυπώνονται στην εξωτερική 

επιφάνεια τελετουργική σκηνή και δύο πολεμιστές που χορεύουν (εικ.39). Το 

γεγονός ότι επιδίδονται σε χορό μπορεί να στηριχτεί στη στάση του ενός από τους 

δύο, καθώς έχει εμφανώς λυγισμένο και σε απόσταση από το επίπεδο το ένα του πόδι. 

Σύμφωνα με την Langdon, μπορεί κανείς να ανακαλέσει τον κάνθαρο της 

Κοπεγχάγης, ο οποίος αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, ερμηνεύοντας εδώ τη σκηνή 

ως μια παράσταση αρραβώνα και αγώνων, πιθανόν σαν κι αυτούς που αναφέρει ο 

Όμηρος στην Οδύσσεια.
409

  

Η εξημέρωση του πολεμιστή συνδέεται επίσης με τη μουσική. Στον ομηρικό 

κόσμο βέβαια η μουσική δε χαρακτηρίζει την κοινότητα των πολεμιστών αλλά 

αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό των αοιδών. Εξαίρεση αποτελεί ο Αχιλλέας, ο 
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οποίος εμφανίζεται να παίζει λύρα και να τραγουδά στη σκηνή του,
410

 καθώς αυτή η 

διαδικασία τέρπει την ψυχή του.
411

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια ομάδα 

αττικών αγγείων της ΥΓ ΙΙ περιόδου, γνωστή στην έρευνα ως «ομάδα των 

Κροτάλων» (Rattle Group)
412

, καθώς απεικονίζουν μουσικές σκηνές, στις οποίες 

καταργείται η διάκριση μεταξύ συμποσιαστών και μουσικών, και οι οποίες 

περιλαμβάνουν ένα όργανο που μοιάζει με κουδουνίστρα (εικ.40).
413

  

Κατά τη διάρκεια της μετάβασης από την ΥΓ Ι περίοδο στην ΥΓ ΙΙ περίοδο 

παρατηρείται μια αλλαγή στις προτιμήσεις των παραστάσεων με την αύξηση σκηνών 

μουσικής, χορού και εορτών. Παρατηρείται όμως και μια αλλαγή στην απεικόνιση 

του πολεμιστή, ο οποίος δεν συμβολίζει πια αποκλειστικά το πολεμικό ήθος, αλλά 

συμβολίζει και τις κοινωνικές αξίες.
414

 Απεικονίζεται ο πολεμιστής, όχι αποκλειστικά 

με την ιδιότητα του πολεμιστή, αλλά με τα χαρακτηριστικά του αριστοκράτη-πολίτη 

που χορεύει, παίζει μουσική, συμποσιάζεται, νυμφεύεται και δηλώνεται με αυτόν τον 

τρόπο η κοινωνική του υπόσταση. Αυτή η νέα τάση στην απεικόνιση των ανδρών 

πολεμιστών-μουσικών θέλει να αναδείξει αυτές τις νέες δραστηριότητες στις οποίες 

επιδίδονται οι κοινότητες των πολεμιστών.
415

 Η ίδια συλλογιστική θα μπορούσε να 

μας οδηγήσει στην ερμηνεία των παραστάσεων χορού των πολεμιστών, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την αναπαράσταση στο αγγείο του Θρόνου Κεφάλα, 

αλλά και του σκύφου του Κεραμεικού, όπου οι ανδρικές μορφές απεικονίζονται 

ταυτόχρονα ως πολεμιστές και ως χορευτές.
416

 Αυτές οι σκηνές θα μπορούσαν να 

δηλώνουν αυτήν την αλλαγή στον τρόπο απόδοσης της απεικόνισής τους σύμφωνα με 
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τις νέες κοινωνικές αξίες.
417

 Την ίδια άποψη εκφράζει και η Γκαδόλου, αναλύοντας 

έναν αττικό αμφορέα του 720 π.Χ., ο οποίος φέρει παράσταση πολεμιστών και 

αρμάτων που ερμηνεύονται ως ταφικοί αγώνες. Θεωρεί ότι τα μέλη της αναδυόμενης 

αριστροκρατίας της εποχής προσπαθούσαν να καθιερώσουν την κοινωνική τους θέση 

και να αναδείξουν τη δύναμή τους.
418

 

Γραπτό τεκμήριο των νέων αξιών, οι οποίες φαίνεται πως είχαν πια 

καθιερωθεί στην Αρχαϊκή περίοδο, αποτελεί ένα απόσπασμα του Αρχίλοχου, το 

οποίο χρονολογείται στα μέσα του 7
ου

 αι. π.Χ. και σε αυτό αναφέρεται ο άνδρας ως 

καλός πολεμιστής και ταυτόχρονα ειδήμων στη μουσική, το χορό και την ποίηση.
419

 

Αργότερα, στην Κλασική περίοδο, συνεχίζει να επικρατεί αυτή η άποψη, ενώ όποιος 

δεν κατέχει μουσική παιδεία θεωρείται άμουσος και αμφισβητείται η ικανότητα του 

στο να ηγηθεί μιας πόλης ή ενός στρατού.
420

 Θα μπορούσαμε λοιπόν μέσα από τις 

αναπαραστάσεις των πολεμιστών ως μουσικών, συμποσιαστών και χορευτών, να 

εντοπίσουμε τις απαρχές αυτής της κοινωνικής αλλαγής στα τέλη της ΥΓ περιόδου 

και την παγίωση των νέων δεδομένων στην Αρχαϊκή περίοδο. Όμως, λαμβάνοντας 

υπόψη το παράδειγμα του αγγείου του Θρόνου Κεφάλα, παρατηρείται ότι ήδη από 

τον 10
ο
 αι. π.Χ. υπάρχουν στην Κρήτη αυτά τα νέα πρότυπα που συνδυάζουν τη 

σωματική ρώμη με τις συνήθειες των συμποσίων. Θα μπορούσαμε εδώ να 

παραπέμψουμε σε ένα απόσπασμα της Οδύσσειας, όπου οι μνηστήρες έχοντας φτάσει 

το παλάτι του Οδυσσέα, τρώνε και πίνουν κρασί από τους κρατήρες και στη συνέχεια 

επιζητούν το τραγούδι και τον χορό, που συνάδουν με το γεύμα.
421

 Οι μνηστήρες 

ανήκαν στην αριστοκρατία της εποχής και φαίνεται πως αυτά τα στοιχεία 

προσδιόριζαν την τάξη τους και τις συνήθειές τους.
422

 

Μία ακόμα παράσταση που περιλαμβάνει χορό πολεμιστών, χωρίς όμως να 

παραπέμπει τόσο στον πόλεμο, αλλά στην εμπειρία και στα ανδραγαθήματα, 

απαντάται σε αμφορέα με σκηνή πρόθεσης, που τοποθετείται χρονολογικά στην ΥΓ 
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περίοδο (εικ.41).
423

 Αποτελεί ένα κατάλληλο οπτικό μοτίβο που συμβολίζει την 

κοινωνική θέση του αποθανόντος, αλλά και τις επιδόσεις του ως πολεμιστή. Δεν είναι 

τυχαίο ότι εκτός από τους ένοπλους χορευτές, ο ζωγράφος έχει αποτυπώσει πάνω από 

την πρόθεση του νεκρού όπλα, που φαίνεται να κρέμονται στον τοίχο.
424

 Το γεγονός 

ότι υποδηλώνεται πολεμικός χορός, ενισχύεται από το μοτίβο της σβάστικας, η 

ύπαρξη της οποίας υποδηλώνει κίνηση,
425

 όπως επίσης και ο χορός γυναικών στο 

λαιμό του αμφορέα. 

Ανάλογη αναπαράσταση σκηνής πρόθεσης απαντάται σε οινοχόη που 

βρίσκεται σήμερα στο Λούβρο (εικ.42).
426

 Άνδρες που φέρουν ξίφος στη μέση 

απεικονίζονται ο ένας δίπλα στον άλλο, έχοντας το ένα χέρι λυγισμένο στο κεφάλι 

και το άλλο να πέφτει ελεύθερο στο πόδι και ενίοτε να το ακουμπά. Σύμφωνα με την 

Ahlberg, αυτή η κινησιολογία παραπέμπει σε ταφικό χορό.
427

 Όμοια παραδείγματα 

βρίσκει κανείς  στον ΥΓ αμφορέα του Essen,
428

 όπου στη δεύτερη ζώνη 

απεικονίζονται άνδρες να χορεύουν, ενώ ακολουθεί άρμα με πολεμιστές και δεν 

παραλείπονται τα παραπληρωματικά στοιχεία που δηλώνουν την πολεμική ικανότητα 

του αποθανόντα. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ένας ΥΓ αμφορέας που βρίσκεται στη 

Νέα Υόρκη.
429

 Φέρει παράσταση πρόθεσης στην οποία παρίστανται οι δίδυμοι 

Μολίονες, καθώς και πολλοί άλλοι συμμετέχοντες, οι οποίοι κρατούν προσφορές και 

επιδίδονται σε χορό, ο οποίος σύμφωνα με την Ahlberg αντανακλά μια πραγματική 

τελετή.
430

  

Τέτοιου είδους πολεμικοί χοροί που συνοδεύουν ταφική πομπή απαντώνται 

και στην τέχνη της επόμενης περιόδου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 

απεικόνιση ενός αττικού κανθάρου, του 500 π.Χ. Ένοπλοι πολεμιστές, σε γρήγορη 

κίνηση, συνοδεύουν μια ταφική πομπή, ενώ ένας αυλητής δίνει το ρυθμό (εικ.43).
431

 

Σύμφωνα με τον Lonsdale, ο σκοπός αυτού του χορού είναι να εξαγνίσει το χώρο 

γύρω από τον τάφο και ο καλύτερος τρόπος είναι με την επανάληψη κύκλιου χορού 
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των πολεμιστών.
432

 Συνεχίζει λέγοντας πως το πιο κατάλληλη αντίδραση ως προς τον 

θάνατο είναι η έντονη σωματική δραστηριότητα.
433

 

Ένας ακόμα ένοπλος χορός που είναι γνωστός σε εμάς από τη λογοτεχνία 

είναι η Πρύλις. Αναφέρεται από τον Καλλίμαχο, ο οποίος ονομάζει πρύλιν τον ένοπλο 

χορό που εκτελούσαν οι Κουρήτες γύρω από το βρέφος, Δία.
434

 Η Lawler, 

βασιζόμενη σε αναφορές φιλολογικών πηγών, υποστηρίζει ότι η πρύλις ήταν ένοπλος, 

επιτύμβιος χορός που εκτελούνταν στην Κρήτη και σκοπός του ήταν η μυστικιστική 

προσπάθεια να εμφυσήσει και πάλι ζωή στον νεκρό με την επίδειξη σωματικής 

ρώμης, ενώ παράλληλα αποτελούσε έναν τρόπο για να απομακρύνουν τα κακά 

πνεύματα.
435

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει μία λέξη που χρησιμοποιεί ο Όμηρος στην 

Ιλιάδα, όπου χαρακτηρίζει τους οπλίτες «πρυλέες»
436

 και είναι πιθανό να συνδέεται 

με την προέλευση του ονόματος του χορού Πρύλις. Αυτός ο χορός συγχέεται συχνά 

με τον Πυρρίχιο, του οποίου η απαρχή σχετίζεται με τον Αχιλλέα.
437

  

Άλλοι ένοπλοι χοροί που υπήρχαν σε διάφορες περιοχές στις Ελληνικές 

πόλεις,
438

 αλλά θεωρούνται κρητικοί,
439

 ήταν ο τελεσίας, ο επικρήδειος και ο ορσίτης. 

Για αυτούς τους χορούς αντλούμε πληροφορίες από τον Αθήναιο, ο οποίος αναφέρει 

τον ορσίτη και τον επικρήδειο ως παραλλαγές του ένοπλου πυρρίχιου.
440

 Οι ένοπλοι 

και πολεμικοί χοροί συνέχισαν να υφίστανται καθόλη τη διάρκεια των ιστορικών 

χρόνων, ενώ στην Κλασική περίοδο ήταν αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης των 
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νέων πολεμιστών.
441

 Άλλωστε, σύμφωνα με τον Σωκράτη «οἳ  δὲ  χοροῖς  κάλλιστα  

θεοὺς τιμῶσιν, ἄριστοι ἐν πολέμῳ», δηλαδή «όσοι με χορούς τιμούν πολύ όμορφα 

τους θεούς, είναι άριστοι στον πόλεμο».
442

 

  

                                                           
441

 Ο λεγόμενος πυρρίχιος αναφέρεται από τον Ευρυπίδη στην τραγωδία Ανδρομάχη (στ.1135-1145), 
ενώ ο Ξενοφώντας, στο έργο του Κύρου Ανάβασις (4, 16 και 6, 1-13) κάνει λεπτομερείς αναφορές 
στους ένοπλους χορούς των πολεμιστών με συνοδεία μουσικής. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 
επίσης Lonsdale 1993, 140-3. 
442

 Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 14.25, 628f˙ Μετάφραση από Μαυρόπουλος 1998, 87 
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Κεφάλαιο 4 

4.1. Χορός προς θνήσκουσες και αναγεννόμενες θεότητες 

 Είναι βέβαιο ότι, ήδη από την προϊστορία, οι μεγάλες κλιματικές αλλαγές 

επηρέαζαν τη ζωή των ανθρώπων. Αντιλαμβάνονταν ότι η επιβίωση τους εξαρτιόταν 

άμεσα από τη φύση και αποφάσισαν να εφεύρουν τρόπους για να τη δαμάσουν ή να 

την αποτρέψουν από καταστροφές. Για αυτό το λόγο επιδίδονταν σε διάφορες 

τελετουργίες, οι οποίες περιελάμβαναν χορό και τραγούδι, για τη γονιμότητα της γης, 

το άνθισμα των λουλουδιών, τη γρήγορη ανάπτυξη των καρπών, το πρασίνισμα των 

φύλλων, αφορούσαν δηλαδή στη βλάστηση.
443

 Όλα αυτά συνδέονταν άμεσα με τον 

ετήσιο κύκλο των εποχών και με τις θνήσκουσες και αναγεννόμενες θεότητες, οι 

οποίες, όπως και η φύση, πέθαιναν το φθινόπωρο και αναγεννιόνταν ξανά την 

άνοιξη.
444

 

Ο κρηταγενής Δίας θεωρείται προελληνική θεότητα, η οποία εντοπίζεται στην 

Κρήτη και σχετίζεται με τη βλάστηση και την αναγέννηση, καθώς ο ίδιος πέθαινε και 

αναγεννιόνταν κάθε χρόνο.
445

 Η ιδιότητα αυτή του κρηταγενούς Δία ακολουθούσε 

τους νόμους της φύσης για την αναπαραγωγή και τη γονιμότητα.
446

 Βάσει των 

ευρημάτων στα ιερά, φαίνεται πως η λατρεία αυτής της θεότητας εντοπίζεται 

χρονολογικά ήδη από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και συνεχίζει να υφίσταται για 

μια χιλιετία ακόμα.
447

 Σύμφωνα με τις γραπτές μαρτυρίες, η γέννηση του έλαβε χώρα 

στο όρος Ίδη.
448

 Εκεί λέγεται ότι οι Κουρήτες χόρευαν κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια 

των τελετουργιών προς τιμήν του, πολύ πιθανόν την άνοιξη. Πληροφορίες για τον 

Κρηταγενή Δία αντλούμε από τον λεγόμενο Ύμνο του Παλαίκαστρου, που σώζεται 

                                                           
443

 Frazer 1990
x
, τ.Γ, 11-13 

444
 Simon 1996, 17 

445
 West 1965, 154-5˙ Zolotnikova 2011, 239-240 

446
 Τζιφόπουλος 2002, 148 

447
 Prent 2003, 97 

448
Zolotnikova 2011, 236. Παρόλο που ο Ησίοδος, στη Θεογονία, αναφέρει ως τόπο γέννησης του Δία 

το όρος Λύκτος, καμία μεταγενέστερη πηγή δεν το αναφέρει. Αντίθετα αναφέρεται ότι ο Δίας 
γεννήθηκε στο όρος Ίδη και ανατράφηκε από μία κατσίκα ή από νύμφες (Robertson 1996, 247, 250-
1). Ο Robertson παρατηρεί ότι στο γενεαλογικό έπος «Γυναικών Κατάλογος», το οποίο αποδίδεται 
ήδη από την αρχαιότητα στον Ησίοδο, αλλά όχι με βεβαιότητα, αναφέρεται ο Δίας και οι νύμφες του 
όρους Ίδη. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήδη από τα τέλη του 6

ου
 αι. π.Χ., όπου 

χρονολογείται το έπος, ότι το όρος Ίδη θεωρούνταν τόπος ανατροφής του Κρηταγενούς Δία. Βλ. 
Robertson 1996, 247˙ Merkelbach, West 1967, 71, στ.145, 1-2. 
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σε επιγραφή του 3
ου

 αι. π.Χ.
 449

 Στο τελευταίο μέρος του ύμνου γίνεται έκκληση στο 

θεό για ανάπτυξη και αύξηση των σιτηρών, των πόλεων και των πλοίων, και των 

νέων, όλων των πραγμάτων που χρειάζονται ανανέωση, η οποία πραγματοποιείται με 

την ετήσια αναγέννηση του Δία.
450

 

Στον Ύμνο του Παλαίκαστρου οι Κουρήτες εμφανίζονται ως δαίμονες της 

γονιμότητας συνοδευόμενοι από τον Μέγιστο Κούρο, και όχι ως ένοπλοι χορευτές. Οι 

ίδιοι Κουρήτες συνδέονται με τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά τους 

οποίους ο νικητής Κούρος λάμβανε ως βραβείο το κλαδί του ιερού δέντρου, σαν 

σύμβολο της ιδιότητας του ως δαίμονας της βλάστησης.
451

 Ο Nilsson θεωρεί ότι ο 

χορός τους είναι τμήμα μιας τελετουργίας για τη γονιμότητα και αμφισβητεί τη 

σηματοδότηση του ως πολεμικού.
452

 Άλλωστε για αυτόν το λόγο γινόταν έκκληση 

κάθε χρόνο στο θεό να έρθει στη Δίκτη, γεγονός που παραπέμπει και στις 

θνήσκουσες και αναγεννόμενες θεότητες της Μινωικής θρησκείας.
453

 Επιπλέον 

εστιάζει στη φράση «θόρε ες» την οποία μεταφράζει ως “leap for”, θεωρώντας έτσι 

ότι παραπέμπει στα άλματα των χορευτών.
454

 Όπως φαίνεται από τους στίχους του 

ύμνου, η επίκληση γινόταν με χορό γύρω από το βωμό του Δικταίου Δία, υπό τη 

συνοδεία λύρας και αυλού.
455

 Η Ceccarelli αναφέρει ότι αυτός ο χορός της Κρήτης 

που εκτελείται τελετουργικά από εφήβους συνδέεται με τη γονιμότητα, η οποία 

υποδηλώνεται από τη συνεχή ανάπτυξη της κοινωνίας, μέσω της ενσωμάτωσης των 

νέων.
456

  

Επίσης, πολλοί μελετητές συνδέουν τη λατρεία του Δία με τελετές μετάβασης 

κατά το στάδιο της ενηλικίωσης, που τελούνταν στα ιερά του στην Κρήτη.
457

 Σε 

                                                           
449

 West 1965, 149-151˙ Willetts 1991
2
, 200˙ Ο Δίας, ο οποίος αναφέρεται ως γιος του Κρόνου και όχι 

με το προσωνύμιο του, ταυτίζεται εδώ με τον Δικταίο Δία. Επίσης, η επιγραφή που βρέθηκε στο 
Παλαίκαστρο στις αρχές του 20

ου
 αι. και που αναφέρεται παραπάνω, χρονολογείται στον 2

ο
-3

ο
 αι. 

μ.Χ. και φαίνεται πως αποτελεί αντίγραφο επιγραφής του 4
ου

-3
ου

 αι. π.Χ. Βλ. Perlman 1995, 161 
450

 Willetts 1991
2
, 201-2 

451
 Harrison, Cornford 1996, 43-44, 48˙ Ο Πίνδαρος αναφέρει ότι στον Κρόνιο λόφο της Ολυμπίας 

υπήρχε ένα σπήλαιο που ονομαζόταν κι αυτό Ιδαίο, όπως το αντίστοιχο της Κρήτης.  
Πίνδαρος, Ολυμπιόνικος V.17-18: 
«Σωτὴρ ὑψινεφὲς Ζεῦ, Κρόνιόν τε ναίων λόφον 
τιμῶν τ' Ἀλφεὸν εὐρὺ ῥέοντ' Ἰδαῖόν τε σεμνὸν ἄντρον». 
452

 Nilsson 1968
2
, 546, 548˙ Prent 2005, 596 

453
 Prent 2003, 96 

454
 Nilsson 1968

2
, 549 

455
 Μικράκης 2017, 518 

456
 Ceccarelli 2002, 10 

457
 Σταμπολίδης 2006, 191˙  Σακελλαράκης, Σαπουνά-Σακελλαράκη 2013˙   
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αυτήν την περίπτωση, όπως επισημαίνει ο Σταμπολίδης, «ο Δίας, ως νέος Κούρος, 

αφού ανάλογα εκεί καλείται να πηδήσει μέσα στην πόλη και στους νέους ανθρώπους 

και εισερχόμενος, έτσι, εντός τους να τους καταστήσει ένθεους και από άτομα της 

άγριας φύσης των εφήβων να τα καταστήσει μέλη της οργανωμένης κοινωνίας των 

πολιτών, ενοποιώντας τα ως συνδετικός κρίκος, ως ιερός, κοινός δεσμός».
458

 Το 

γεγονός ότι πεθαίνει και αναγεννάται έχει ως στόχο την ανανέωση της ζωής ή 

καλύτερα κάποιου σταδίου της ζωής των συμμετεχόντων.
459

 Φαίνεται λοιπόν ότι η 

μουσική και ο χορός χρησιμοποιούνταν σε αυτές τις τελετές για τον προσδιορισμό 

της ταυτότητας, αλλά και για την επίτευξη μιας κοινωνικής και πολιτικής θα λέγαμε 

κοινωνίας.
460

 

Σημαντική μαρτυρία για την παραπάνω λατρεία, αν και μεταγενέστερη από 

την εποχή που εξετάζουμε, αποτελεί η τραγωδία του Ευριπίδη, Κρῆτες, του 438 

π.Χ.
461

 Στο κείμενο αναφέρεται από τον χορό ο Ιδαίος Δίας, ο Ζαγρέας και η Ορεία 

Μητέρα μαζί με τους Κουρήτες, λέγοντας ότι σε αυτών τα μυστήρια μυήθηκε (ενν. ο 

χορός).
462

 Από το κείμενο συμπεραίνουμε ότι λάμβαναν χώρα τελετές μύησης στο 

όρος Ίδη και σχετίζονταν με αυτές τις θεότητες, οι οποίες λατρεύονταν ήδη από τη 

Μινωική περίοδο.
463

 Η κρητική θρησκεία ήταν επίσης στενά συνδεδεμένη με τη 

λατρεία της Μητέρας Θεάς ή Μεγάλης Θεάς, η οποία συνοδεύεται από μια θεότητα 

που γεννιέται και πεθαίνει, αφού ζήσει πρώτα ως παιδί και νέος.
464

 Εκτός από τα 

πολλά χαρακτηριστικά και σύμβολα που της αποδίδονται από τη Μινωική περίοδο, 

συγκαταλέγεται σε αυτά η παρουσία της σε τελετουργικό χορό, η κυριαρχία της σε 

ζωή και θάνατο και η ιδιότητα της ως θεά της βλάστησης και της γονιμότητας.
465
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Δiòς Ἰδαίου μύστης γενόμην  
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Ο Διόνυσος Ζαγρέας είναι επίσης μια θεότητα που συνδέεται με τον θάνατο 

και την αναγέννηση. Σύμφωνα με τον μύθο, η Ήρα, εξαιτίας της ζήλειας της για το 

νόθο γιο του Δία, έστειλε τους Τιτάνες για να τον κομματιάσουν. Στη συνέχεια, η 

καρδιά του Διόνυσου Ζαγρέα δόθηκε στον Δία ή στη Σεμέλη. Λέγεται ότι οι φρουροί 

που πρόσεχαν το μικρό Ζαγρέα ήταν κι εδώ οι Κουρήτες.
466

 Οι Κρήτες έκαναν κάθε 

δύο χρόνια μια γιορτή προς τιμήν του, την οποία συνόδευαν ήχοι αυλού και 

κυμβάλων, καθώς και χοροί. Σε αυτήν τη γιορτή γινόταν αναπαράσταση των παθών 

του και η ανάσταση αποτελούσε μέρος αυτής.
467

 Με τον κρηταγενή Διόνυσο 

συνδέεται επίσης η κόρη του Μίνωα, Αριάδνη. Ο Όμηρος αναφέρει ότι ο Οδυσσέας 

συνάντησε στον Κάτω Κόσμο την Αριάδνη, την οποία ο Θησέας πήρε από την Κρήτη 

με προορισμό την Αθήνα και την άφησε στη νήσο Δία, όπου τη φόνευσε η Άρτεμις, 

επειδή πρόδωσε τον Διόνυσο.
468

 Ο Nilsson θεωρεί ότι στο πρόσωπο της Αριάδνης 

συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία μιας βλαστικής θεότητας.
469

 Η ίδια θα μπορούσε να 

είναι ιέρεια στις λατρείες που αφορούσαν τη βλάστηση ή και να αποτελούσε ένα 

υποκατάστατο μιας βλαστικής θεότητας. Άλλωστε οι δυο τους συνδέονται με τα 

Ανθεστήρια, μια γιορτή αφιερωμένη στην ανανέωση της φύσης, στην αφθονία, αλλά 

και τους νεκρούς, η οποία διατηρούσε το χαρακτήρα των βλαστικών λατρειών της 

εποχής του Χαλκού και φαίνεται πως είναι από τις αρχαιότερες ελληνικές γιορτές.
470

 

Διαρκούσαν τρεις μέρες και τη μέρα που γιόρταζαν τον ιερό γάμο του Διονύσου και 

της Αριάδνης, χόρευαν και τραγουδούσαν.
471

 

Ο Άδωνις είναι επίσης μια θεότητα που συνδέεται με την ετήσια φθορά και 

την αναβίωση της και είναι γνωστός στον ελληνικό χώρο ήδη από τον 7
ο
 αι. π.Χ., 

σύμφωνα με αναφορά στα ποιήματα της Σαπφούς.
472

 Καθώς όμως έχει τις ιδιότητες 

των αντίστοιχων Αιγυπτιακών θεοτήτων, θα μπορούσε να λατρεύεται ήδη από τους 
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προϊστορικούς χρόνους.
473

 Η λατρεία του Άδωνη προέρχεται από αυτή του Ταμμούζ, 

ο οποίος πέθαινε όπως πεθαίνει και η εποχή και θρηνούνταν από την Ishtar, την 

αντίστοιχη Μεγάλη Θεά.
474

 Εξαιτίας του μύθου, σύμφωνα με τον οποίο ο Άδωνης 

ζούσε το μισό χρόνο κάτω από τη γη και τον υπόλοιπο πάνω, συνδέεται άμεσα με τη 

βλάστηση, ενώ για τον ετήσιο θάνατό του και την επακόλουθη αναγέννησή του 

τελούνταν γιορτές.
475

 

Ήδη από την αρχαιότητα, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε 

χρονολογικά την περίοδο, το τελετουργικό του γάμου μεταξύ ενός άνδρα και μιας 

κόρης, ή ακόμα και η μίμηση ενός τέτοιου γάμου την άνοιξη, συνδεόταν με την 

αύξηση της βλάστησης, των λουλουδιών και των καρπών. Τελώντας ή 

αναπαριστάνοντας τον γάμο θεωρούσαν ότι επίσπευδαν την ανάπτυξη των δέντρων, 

των φυτών, των σιτηρών.
476

 Ο Frazer παρατηρεί σε αυτές το μαγικό στοιχείο και όχι 

απλά έναν συμβολισμό, ενώ αναφέρει πως όσο πιο πειστικές ήταν, τόσο πιο 

επιτυχημένη θα ήταν η μαγεία.
477

 Επίσης, το δέντρο ως μοτίβο απεικονίζεται συχνά 

μαζί με παραστάσεις χορού. Το δέντρο συνδεόταν με τελετουργίες και η απεικόνισή 

του ήταν ευρέως διαδεδομένη στη Μεσοποταμία κατά την 3
η
 χιλιετία π.Χ., ενώ από 

εκεί ξεκίνησε η διάδοσή του στις υπόλοιπες περιοχές της Μεσογείου.
478

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί παράσταση πομπής προς καθήμενη μορφή σε 

μια στήλη από την Ur της Μεσοποταμίας.
479

 Η εξέλιξη της παραπάνω 

εικονογραφικής παράστασης στην Κύπρο και στην Κρήτη είχε ως αποτέλεσμα την 

προσθήκη χορού, όπως είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Σύμφωνα με την Κούρου 

συμβόλιζε την αιώνια ανανέωση της ζωής, ενώ η ανάπτυξη και η άνθισή του, που 

συμβάδιζε με τις εποχικές αλλαγές, οδήγησε στην ταύτισή του με την φύση και τον 

κύκλο της ζωής.
480

 Στις παραστάσεις των χρυσών μυκηναϊκών δακτυλιδιών 

απαντάται συχνά το θέμα του ιερού δέντρου και της Μεγάλης Θεάς, ενώ κατά τη 

διάρκεια των τελετουργιών για τη γονιμότητα επικαλούνται τη θεά σείοντας φύλλα 
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δέντρων και χορεύοντας εκστατικούς χορούς.
481

 Το γεγονός ότι η λατρεία της 

Μεγάλης Θεάς επιβίωσε στην Κρήτη κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου 

αποδεικνύεται από μία παράσταση σε έναν Κνωσιακό πίθο του 9
ου

 αι. π.Χ.,
482

 όπου 

απεικονίζεται η Θεά ανάμεσα σε δέντρα, ενώ διατηρήθηκε και στους επόμενους 

αιώνες δίνοντας τα χαρακτηριστικά της σε Ολύμπιους θεούς, όπως για παράδειγμα 

στον Ερμή Κεδρίτη.
483

 Ο Rutkowski αναφέρει πως οι τελετουργίες περιελάμβαναν 

θυσίες και χορό κατά την επίκληση της θεότητας, ενώ η Μεγάλη Θεά τιμόταν με 

τελετές που αναπαριστούσαν τον κύκλο της βλάστησης, δηλαδή την ετήσια γέννηση 

και το θάνατό της.
484

 

Ο Ερμής Κεδρίτης, μαζί με την Αφροδίτη, λατρευόταν στο ιερό της Κάτω 

Σύμης, το οποίο φαίνεται να είχε συνεχή χρήση από την Εποχή του Χαλκού έως και 

τη Ρωμαϊκή περίοδο.
485

 Τα ευρήματα του ιερού, και κυρίως τα ειδώλια μουσικών, 

υποδηλώνουν και τον κοινωνικό κόσμο των αριστοκρατών της αρχαϊκής περιόδου, οι 

οποίοι ασχολούνταν με τις γιορτές, το χορό, τη μουσική αλλά και το κυνήγι.
486

 

Υποδηλώνουν επίσης ότι λάμβαναν χώρα στο ιερό τελετές ενηλικίωσης που 

περιελάμβαναν γιορτές με χορό και μουσική.
487

 Το χάλκινο ειδώλιο ενός αυλητή που 

χρονολογείται στην ύστερη ΠΡΓ περίοδο φαίνεται πως συνδέεται με την παραπάνω 

τελετή, καθώς έχει επίσης ανορθωμένο πέος. Σύμφωνα με τη Λεμπέση, καθώς δεν 

υπάρχει αντίστοιχο εικονογραφικό παράλληλο, παραπέμπει σε μια φράση του 

Λουκιανού «φαλλούς εγείρουσι» που αναφέρεται σε μια τελετουργία. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της και με τον παραπάνω τρόπο αποκαθιστούσαν την τάξη, ύστερα 

από ένα πρόσκαιρο συμβάν θανάτου.
488

 Συνεχίζει την ερμηνεία της παραλληλίζοντας 

τις έννοιες της προσωρινότητας και της αποκατάστασης που ενυπάρχουν σε αυτήν 

την τελετουργία με την «προσωρινή, νεκρή περίοδο του παιδικού σταδίου ηλικίας και 

της αποκατάστασης του νέου ως πολίτη», γεγονός που πιθανόν να εμπλέκει τον 

αυλητή σε τελετή ενηλικίωσης.
489

 Αυτές οι τελετές φαίνεται πως λάμβαναν χώρα στο 
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ιερό ήδη από τον 11
ο
 αι. π.Χ., σύμφωνα με το πρωιμότερο χάλκινο ειδώλιο πολεμιστή 

που βρέθηκε εκεί.
490

 

Ακόμα μια σημαντική θνήσκουσα και αναγεννόμενη θεότητα ήταν ο 

Υάκινθος. Οι περισσότερες πληροφορίες που διαθέτουμε προέρχονται από την 

αρχαϊκή περίοδο και κυρίως από τα ευρήματα του ιερού στο Αμύκλαιο Σπάρτης. 

Γνωρίζουμε ότι εκεί τελούνταν γιορτή προς τιμήν του, τα λεγόμενα Υακίνθια,
491

 από 

ένα χαμένο ανάγλυφο, το οποίο σώζεται από την περιγραφή του Παυσανία και το 

οποίο απεικόνιζε την κάθοδο του Υάκινθου στον Άδη και την επακόλουθη άνοδό του 

στον Όλυμπο.
492

 Πρώτος ο Calame και έπειτα ο Pettersson υποστήριξαν ότι η γιορτή 

προς τον Υάκινθο είχε πάρει τη βασική της μορφή ήδη από τον 8
ο
 αι. π.Χ. και 

συνεχίστηκε να διατηρείται έως και τη Ρωμαϊκή περίοδο,
493

 ενώ ο Dietrich 

υποστηρίζει ότι η φύση των Υακίνθιων ανήκει σε έναν τύπο τελετουργίας που 

γνώρισε άνθηση στο μινωικό και μυκηναϊκό κόσμο και συνεχίστηκε καθόλη τη 

διάρκεια της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.
494

 Συνεχίζει λέγοντας πως υπήρξε 

θρησκευτική συνέχεια και επιβίωση των βασικών στοιχείων αυτής της λατρείας μέχρι 

και την Κλασική περίοδο.
495

 Σύμφωνα με τον Πολυκράτη η γιορτή διαρκούσε τρεις 

ημέρες (ή και παραπάνω σύμφωνα με άλλους ιστοριογράφους)
496

, λάμβαναν μέρος 

έφηβοι και παρθένες, οι οποίοι έπαιζαν φλάουτο και κιθάρα και επιδίδονταν σε χορό. 

Ο Υάκινθος συμβόλιζε με την αναγέννηση του τη δύναμη της φύσης, κυρίως 

της βλάστησης, η οποία επίσης πεθαίνει και αναγεννάται κάθε χρόνο.
497

 Άλλοι 

μελετητές, όπως ο Calame, συνδέουν τη λατρεία του με μυητικές δραστηριότητες.
498

 

Την πρώτη μέρα της εορτής τελούνταν πομπή προς το ιερό του Αμυκλαίου, καθώς 

εκεί θεωρούσαν ότι βρισκόταν και ο τάφος του Υάκινθου, και ακολουθούσε ο 

θρήνος. Την επόμενη μέρα γιόρταζαν για την ανάστασή του, την ανάβασή του 

δηλαδή στον Όλυμπο. Αυτή τη μέρα τελούνταν μουσικές και χορευτικές 

παραστάσεις, συμπόσια και αθλητικοί αγώνες. Σύμφωνα με τον Ehrenheim, αυτή η 

εναλλαγή συναισθημάτων, ο θρήνος για το θάνατο και η χαρά για την επικείμενη 
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ανάσταση, οδηγούν σε κοινούς  δεσμούς μεταξύ της ομάδας που θρηνεί και χαίρεται, 

άρα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για να ενώσει τα μέλη μιας 

κοινωνίας.
499

 Ως κοινωνική δραστηριότητα με στόχο την ένωση των μελών μιας 

κοινότητας μπορεί να χαρακτηριστεί και ο χορός, που όπως είδαμε τελούνταν τη 

δεύτερη μέρα. Ακόμα κι από ψυχολογική σκοπιά, ίσως ο έντονος θρήνος έπρεπε 

αργότερα  να ισορροπηθεί με κάποιον τρόπο και ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους εορτές 

προς τιμήν αναγεννόμενων θεοτήτων η έκφραση χαράς μετά από θρήνο καθιστούσε 

την εορτή ακόμα πιο σπουδαία.
500

 

4.2. Χορός και θάνατος 

Το τελετουργικό του χορού σε ταφικές πρακτικές πρέπει να υπήρχε καθόλη τη 

διάρκεια της Πρωιμης Εποχής του Σιδήρου και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι και 

το συνηθέστερο μοτίβο στα αγγεία, όταν οι άνθρωποι ξεκίνησαν να τα διακοσμούν 

ξανά με ανθρώπινες μορφές.
501

 Το ταξίδι του νεκρού στον άλλο κόσμο επηρεαζόταν 

άμεσα από το τελετουργικό που πραγματοποιούσαν οι συγγενείς του κατά τη 

διάρκεια της κηδείας.
502

 Κατά τη διάρκεια της πρόθεσης δινόταν η ευκαιρία να 

θρηνήσουν το νεκρό και να ξεκινήσουν τις κατάλληλες τελετουργίες για να τον 

τιμήσουν. Την ίδια στιγμή προσδιορίζουν και επανακαθορίζουν τη δική τους 

κοινωνική κατάσταση και ταυτότητα.
503

 

Μια σημαντική πληροφορία για τον χορό που συνδέεται με τον θάνατο και την 

αναγέννηση προέρχεται από μία πρωιμότερη από την εποχή που εξετάζουμε 

αγγειογραφία από την Αγία Τριάδα Ηλείας. Εκεί, στην είσοδο ενός μυκηναϊκού 

θολωτού τάφου, βρέθηκε κρατήρας της ΥΕ ΙΙΙΓ περιόδου, ο οποίος φέρει σκηνή 

πρόθεσης (εικ.44).
504

 Η παράσταση του αγγείου χρήζει διεξοδικής συζήτησης, καθώς 

δεν υπάρχει αντίστοιχο παράλληλο,
505

 ενώ μας βοηθά στην ερμηνεία του χορού ως 

μέρος ενός ταφικού τελετουργικού. Η πρώτη μορφή είναι ένας άνδρας με το κεφάλι 

του στραμμένο στα αριστερά, ενώ έχει λυγισμένα και υψωμένα τα χέρια του. Στο 
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αριστερό χέρι κρατά μια σφύρα ή σφυροπέλεκυ
506

 και φορά κροσσωτό ένδυμα που 

καλύπτει μόνο τους γοφούς. Δίπλα του μια μικρή μορφή μιας θρηνωδού, η οποία έχει 

το ένα χέρι στο κεφάλι, όπως συνηθίζεται και στην τέχνη της Γεωμετρικής περιόδου, 

ενώ ακουμπά με το άλλο την κλίνη του νεκρού.
507

 Ο νεκρός, όμοιος στα 

χαρακτηριστικά και στο ένδυμα με τον όρθιο άνδρα, ακουμπά με το ένα χέρι το 

κεφάλι του, ενώ το άλλο βρίσκεται παράλληλα στο σώμα του. Τα πόδια του είναι 

ελαφρώς λυγισμένα. Ακολουθούν δύο γυναίκες θρηνωδοί, η πρώτη με το χέρι στο 

κεφάλι, ενώ η δεύτερη με το ένα χέρι λυγισμένο προς τα πάνω και το άλλο 

προτεταμένο επίσης προς τα πάνω. Ακολουθεί ένα ζώο, ίσως τράγος που οδηγείται 

για θυσία για το νεκρόδειπνο των συγγενών,
508

 και πίσω του σώζονται τα άκρα μιας 

ανδρικής μορφής.  

Σύμφωνα με τη Βικάτου, οι γυναίκες θρηνωδοί μοιάζουν να επιδίδονται σε χορό, 

καθώς οι κινήσεις τους θεωρούνται σχεδόν χορευτικές,
509

 ενώ ο πρώτος άνδρας θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ο προεξάρχων του θρήνου, ο οποίος δίνει ρυθμό και οδηγεί 

τον ταφικό χορό των τριών θρηνωδών.
510

 Σύμφωνα με τον Σχοινά, η πρώτη ανδρική 

μορφή θα μπορούσε να ταυτιστεί με ιερέα ή μάγο, ο οποίος επιδίδεται σε κάποιον 

ιερό χορό, λίγο πριν  θυσιάσει το ζώο που ακολουθεί.
511

 Επίσης, τα ενδύματα των δύο 

ανδρών, όπως και η απόδοση των μαλλιών τους, παραπέμπουν σε απεικονίσεις 

πολεμιστών της ίδιας περιόδου.
512

 Ίσως πρόκειται λοιπόν για μια πρόθεση πολεμιστή. 
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Το φύλο του πρώτου άνδρα διακρίνεται ξεκάθαρα από το πέος του, σχεδόν 

ιθυφαλλικός, όπως τον χαρακτηρίζει η Βικάτου,
513

 όπως επίσης και του νεκρού. 

Πάνω σε αυτό το στοιχείο στηρίζεται η Ψυχογιού και τολμά να δώσει μια 

διαφορετική, λατρευτική ερμηνεία, συγκρίνοντας την με σύγχρονα πολιτισμικά 

δρώμενα που αφορούν το θάνατο.
514

 Πιο συγκεκριμένα, θεωρεί ότι η όρθια ανδρική 

μορφή στα δεξιά της σύνθεσης δεν αντιστοιχεί σε προεξάρχοντα του θρήνου, αλλά 

περισσότερο σε ιερατική μορφή, κρίνοντας από την έντονη κίνηση και τον 

ιθυφαλλικό χαρακτήρα. Συνεχίζει το συλλογισμό της λέγοντας πως το αντικείμενο 

που κρατά στο χέρι παραπέμπει σε τελετουργία που συνδέεται με τη λατρεία και το 

θάνατο. Αυτό ακριβώς το αντικείμενο το παραλληλίζει με σύγχρονα δρώμενα που 

τελούνται στο πλαίσιο του τελετουργικού κύκλου του χρόνου, όπου ο αρχηγός 

χορευτής, ιθυφαλλικός, καθοδηγεί το χορό κρατώντας ένα παρόμοιο αντικείμενο.
515

  

Όσον αφορά τη μορφή της νεκρικής κλίνης, θεωρεί ότι λόγω της ομοιότητας και 

της στάσης, είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό του προεξάρχοντος. Απεικονίζεται δηλαδή 

από τη μία ο θάνατος του και έπεται η ανάσταση του ή η ετήσια αναγέννησή του. Το 

παραλληλίζει ξανά με σύγχρονα αποκριάτικα δρώμενα της Πελοποννήσου, το 

τελετουργικό του ιερού γάμου του χθόνιου εραστή με τη Μητέρα-Γη, τον 

επακόλουθο θάνατο του ιθυφαλλικού γαμπρού και η μετέπειτα αναγέννηση του.
516

 Σε 

αυτήν την τελετή υπάρχουν και γυναίκες θρηνωδοί και εκλαμβάνουν την παράσταση 

ως ιερό δράμα που αφορά τη γονιμότητα. Η Ψυχογιού καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 

είναι πιθανό να απεικονίζεται ο μύθος ενός βλαστικού θεού, θνήσκοντα και 

αναγεννόμενου που συνδέεται με τον ετήσιο κύκλο του χρόνου και της βλάστησης ή 

ακόμα καλύτερα η αναπαράσταση κάποιου εποχικού θρηνητικού δρώμενου για να 

συμβολίσουν το θάνατο και την αναγέννηση κάποιας θεότητας. 

Στο ένδυμα της πρώτης θρηνωδού διακρίνεται ένα σχέδιο, το οποίο έχει 

ερμηνευτεί ως ιερός κόμβος, ένα σύμβολο θρησκευτικό, που σχετίζεται με τη 

γονιμότητα και την αναπαραγωγή, ενώ εμφανίζεται ενίοτε και σε μορφές που 
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σχετίζονται με τελετουργίες.
517

 Επίσης, το αντικείμενο που κρατά στο υψωμένο του 

χέρι ο άνδρας προσδίδει τελετουργικό χαρακτήρα στην σκηνή, καθώς παραπέμπει σε 

ιερατεία.
518

 Φαίνεται λοιπόν πως ο ζωγράφος του κρατήρα προσπάθησε να αποδώσει 

το τελετουργικό της πρόθεσης, όπως τελούνταν εκείνη την εποχή. Δεν είναι τυχαίο 

ότι, εκτός από τον αποθανόντα και τις θρηνωδούς, ακολουθεί ένα αιγοειδές το οποίο 

οδηγούνταν προς θυσία. Σύμφωνα με τον Όμηρο τελούνταν θυσία ζώου κατά το 

χρόνο της πρόθεσης ώστε να χυθεί το αίμα του ζώου γύρω από τον νεκρό και στη 

συνέχεια να αποτελέσει μέρος του νεκρόδειπνου.
519

  

Ακόμα ένα σημαντικό παράδειγμα από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε 

πληροφορίες για το χορό και το θάνατο, χρονολογείται επίσης στην ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο 

και προέρχεται από το νεκροταφείο των Καμινίων της Νάξου.
520

 Στο σώμα μιας 

υθμωτής υδρίας (εικ.45) απεικονίζονται τουλάχιστον οκτώ μορφές, πιθανόν ανδρικές, 

σε διασκελισμό και με τα χέρια σε έκταση να ενώνονται σε στάση χορού. Ανάμεσα 

στις ανδρικές(;) μορφές διακρίνεται μία μικρότερη μορφή, ένατη στον αριθμό, που 

αντιστοιχεί ίσως σε παιδί.
521

 Η ερμηνεία της παράστασης μπορεί να συνδεθεί με τη 

χρήση του αγγείου, το οποίο είχε προφανώς τελετουργικό χαρακτήρα και το 

χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια της κηδείας ή και μετά από αυτήν προς τιμήν του 

νεκρού.
522

 Το γεγονός ότι ερμηνεύεται ως ομαδικός χορός οφείλεται, σύμφωνα με τον 

Βλαχόπουλο, στη στάση των μορφών, στη φορά της κίνησης τους και στην 

ομοιομορφία τους, στοιχεία που φανερώνουν ταυτόχρονη και κοινή ενέργεια.
523

 Την 

ίδια άποψη εξέφρασαν νωρίτερα και οι Vermeule – Karageorghis, αναφέροντας πως 

πρόκειται για χορό που τελείται σε ταφική περίσταση και ταύτισαν επίσης τις μορφές 

ως ανδρικές.
524

  

Στην παράσταση λοιπόν της υθμωτής υδρίας αναγνωρίζεται κυκλικός χορός που 

σχετίζεται με το τελετουργικό της ταφής, ενώ σύμφωνα με τον Βλαχόπουλο, η 

εναπόθεση του αγγείου σε λάκκο προσφορών «αποτυπώνει την εθιμική διενέργεια 
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τιμητικών προσφορών και εναγισμών, στη μνήμη του νεκρού».
525

 Βέβαια, καθώς ο 

χορός αποτελούσε σημαντική δραστηριότητα σε όλες τις περιόδους της αρχαιότητας, 

θα μπορούσε να σχετίζεται κι εδώ με μια καθημερινή κοινωνική δραστηριότητα, 

καθώς από την καθημερινότητα εμπνέονταν οι αγγειογράφοι της εποχής. Όμως η 

θέση εύρεσης, η λειτουργία του αγγείου και το παράδειγμα της παράστασης της 

Αγίας Τριάδας δελεάζουν για μία ερμηνεία που συνδέει τον χορό με τον θάνατο. Η 

σκηνή λοιπόν αυτής της υδρίας, όπως και αυτή του κρατήρα της Αγίας Τριάδας, θα 

μπορούσαν να αποτελούν τον «μακρινό πρόγονο των αντίστοιχων γεωμετρικών 

παραστάσεων».
526

  

Μία ακόμα ερμηνευτική προσέγγιση, η οποία όμως δεν μπορεί να αποδειχθεί 

αλλά μόνο να υποτεθεί, είναι η σύνδεση της αναπαράστασης του χορού με την 

ιδιότητα του τιμώμενου νεκρού ή τις συνήθειες του.
527

 Η ερμηνεία που συνδέει το 

χορό με το ταφικό τελετουργικό έχει δοθεί και σε παράσταση ΥΓαμφορέα από τους 

Αδρόμυλους.
528

 Το αγγείο, που βρέθηκε επίσης σε τάφο, φέρει στο άνω τμήμα του 

σώματος παράσταση επτά ανθρώπινων μορφών, μεγαλύτερων αλλά και μικρότερων 

που εναλλάσσονται μεταξύ τους. Σύμφωνα με την Τσιποπούλου, απεικονίζεται κι εδώ 

χορός, εξαιτίας των ενωμένων χεριών και της στάσης του σώματος, επηρεασμένος 

από μυκηναϊκά έθιμα ταφής που επιζούν στην ανατολική Κρήτη.
529

   

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι σε νεκροταφεία της προϊστορικής 

περιόδου στην Κρήτη, έχουν βρεθεί κυκλικά δάπεδα. Πιο συγκεκριμένα, στο 

Καμηλάρι και στη Μεσαρά, έχουν αποκαλυφθεί κυκλικά δάπεδα κοντά στους 

θολωτούς τάφους. Αυτά είναι όμοια με το κυκλικό δάπεδο του ανακτόρου της 

Κνωσού, το οποίο, σύμφωνα με τον Όμηρο, σχεδίασε ο Δαίδαλος για την Αριάδνη.
530

 

Ο Branigan λοιπόν προτείνει ότι τα λιθόστρωτα δάπεδα των νεκροταφείων 

προορίζονταν για χορό.
531

 Στοιχείο που ενισχύει την άποψη του για τη σύνδεση των 

θολωτών τάφων και των λιθόστρωτων αρχιτεκτονικών κατασκευών είναι το πήλινο 

ομοίωμα χοροστασίου με χορευτές, το οποίο βρέθηκε σε τάφο στο Καμηλάρι. 

Απεικονίζονται τέσσερις άνδρες σε κύκλο με ενωμένα χέρια από ώμο σε ώμο, που 
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περικλείονται από ένα χαμηλό τοίχο, πάνω στον οποίο είναι τοποθετημένα κέρατα 

που είναι γνωστά από το ανακτορικό περιβάλλον (βλ.εικ.5).
532

 Παρόμοιο βρέθηκε 

και στο Παλαίκαστρο. Ακόμα ένα παράδειγμα που προέρχεται από το ΥΜ 

Παλαίκαστρο, είναι τα ειδώλια χορευτών με τη μουσικό τους.
533

 Άλλα παραδείγματα 

απαντώνται στη γεωμετρική Ολυμπία και την Αρκαδία,
534

 πράγμα που βεβαιώνει τη 

σημασία και την διάρκεια του χορού στο χρόνο. Δεν αποκλείεται λοιπόν το 

ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνταν τα κυκλικά πλακόστρωτα δάπεδα για την εκτέλεση 

κυκλικών χορών στο χώρο των νεκροταφείων, των οποίων η ύπαρξη επιβεβαιώνεται 

και από τα ειδώλια που αναφέρθηκαν παραπάνω.
535

 

Κατά τη Γεωμετρική Περίοδο, ο χορός παρουσιάζεται επίσης στην αγγειογραφία 

σκηνών πρόθεσης και εκφοράς. Η Ahlberg, η οποία πρώτη ανέλυσε τις τέτοιου είδους 

εικονογραφικές παραστάσεις, εστιάζει στη μαγική σημασία της περιφοράς γύρω από 

τη νεκρική κλίνη και δίνει παραδείγματα που υποδηλώνουν ταφικό χορό σε σκηνές 

πρόθεσης.
536

 Αν και θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η σκηνή δεν αναπαριστά 

απαραίτητα χορό, αλλά μια απλή κίνηση που συνοδεύει τον θρήνο, η Ahlberg 

προτείνει ότι αυτό το φαινόμενο ίσως αναπαριστά ένα είδος γυναικείου θρήνου που 

εκτελείται με χορευτικό τρόπο και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αναπαραστάσεις 

χορού στην γεωμετρική τέχνη έχουν έναν ταφικό χαρακτήρα.
537

 Συνεχίζει λέγοντας 

πως οι κινήσεις του θρήνου, όπως η τοποθέτηση των χεριών στο κεφάλι
538

 ή το 

τράβηγμα των μαλλιών, θα μπορούσαν να εκτελεστούν και σε άλλες περιστάσεις, 

όπως για παράδειγμα σε ταφικούς χορούς.
539

 Την άποψη αυτή ενστερνίζονται κι 
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άλλοι μελετητές, οι οποίοι συνδέουν τις ρυθμικές συνθέσεις και κάποιες 

συγκεκριμένες στάσεις σώματος με τον χορό.
540

  

Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτυπώνεται στα θραύσματα ενός ΥΓ αμφορέα από τον 

Κεραμεικό (εικ.46),
541

 όπου γυναίκες στη σειρά με το ένα χέρι τοποθετημένο στο 

κεφάλι και το άλλο υψωμένο και λυγισμένο και σχετικά πίσω από την πλάτη τους, 

μοιάζουν να επιδίδονται σε κάποιο είδος ταφικού χορού. Η άποψη ότι αυτές οι 

γυναίκες εκτελούν χορό ενισχύεται από την παρουσία ανδρών χορευτών στην πάνω 

ζώνη.
542

 Παρόμοιο παράδειγμα γυναικών θρηνωδών-χορευτριών απεικονίζεται στον 

αμφορέα της συλλογής Σταθάτου (εικ.47).
543

 Ακόμη ένα σημαντικό παράδειγμα που 

απαντάται στην αγγειογραφία του τέλους του 8
ου

 αι. π.Χ. είναι αυτό της λεγόμενης 

υδρίας του Αναλάτου (εικ.48) που βρίσκεται σήμερα στη Μελβούρνη.
544

 Αποτελεί 

ίσως το μοναδικό παράδειγμα υδρίας, στην οποία παριστάνεται σκηνή πρόθεσης στο 

λαιμό.
545

 Γύρω από τη νεκρική κλίνη γυναίκες θρηνωδοί, των οποίων η στάση θα 

μπορούσε κι εδώ να δηλώσει ταφικό χορό, όπως ακριβώς και στην εικονογραφία των 

δύο αμφορέων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ο Ας θυμηθούμε εδώ και τις 

παραστάσεις χορού στις χάλκινες φιάλες, οι οποίες είναι επίσης πιθανό να συνδέονται 

με την ταφική τελετουργία, όπως είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο. 

Εκτός από τις σκηνές πρόθεσης και εκφοράς που ήταν το βασικό μοτίβο της 

ταφικής εικονογραφίας, άρχισε να εμφανίζεται, στο τέλος του 8
ου

 αι. π.Χ., και μία νέα 

πιθανή ταφική εικονογραφία, αυτή που περιλαμβάνει τον χορό, είτε γυναικών, είτε 

ανδρών χειροκρατούμενων σε σειρά.
546

 Το μοτίβο αυτό συνεχίζει να εμφανίζεται έως 

και τα μέσα του 7
ου

 αι. π.Χ. και πολύ συχνά οι χειροκρατούμενες μορφές κρατούν και 

κλαδιά. Η Lawler αναφέρει ότι τέτοιου είδους παραστάσεις ταφικού χορού 

απαντώνται σε ταφικές υδρίες, χωρίς όμως να τις προσδιορίζει ή να παραπέμπει 
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βιβλιογραφικά στην πηγή της.
547

 Ένα τέτοιο παράδειγμα εντοπίζεται σε μια αθηναϊκή 

Γεωμετρική υδρία που βρίσκεται στο Κέιμπριτζ,
548

 η οποία φέρει στο λαιμό της 

παράσταση χειροκρατούμενων γυναικών. Η υδρία αυτή, όπως και μια Πρωτοαττική 

του Αναλάτου που χρονολογείται το 690 π.Χ. και βρίσκεται στην Αθήνα,
549

 φέρουν 

διακόσμηση με πλαστικά φίδια, τα οποία τις καθιστούν ταφικές.
550

 Από τη στιγμή 

που ο προορισμός αυτών των αγγείων και η χρήση τους είναι καθαρά ταφική, θα 

μπορούσαμε να στηρίξουμε πως και η εικονογραφία που φέρουν σχετίζεται κατά 

κάποιον τρόπο με το τελετουργικό του θανάτου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού, 

αν και υστερότερο από την εποχή που εξετάζουμε, είναι ένας μελανόμορφος 

κάνθαρος του τέλους του 6
ου

 αι. π.Χ. ο οποίος φέρει παράσταση ένοπλου ταφικού 

χορού που συνοδεύει ταφική πομπή που βρίσκεται στο Παρίσι.
551

 Σε αυτήν την 

παράσταση εκφοράς συμμετέχουν γυναίκες, πολεμιστές, άρματα και ένας αυλητής. 

Πάνω στον τάφο απεικονίζεται ένα φίδι, στοιχείο που αποδεικνύει και τη σχέση τους 

με τον θάνατο.
552

  

Όσον αφορά την απεικόνιση κλαδιών στην εικονογραφία των ταφικών 

αγγείων, ο Thomas υποστηρίζει ότι αυτός ο κυκλικός χορός θα μπορούσε να συνδεθεί 

με τα λεγόμενα «τρίτα», μια τελετή που διεξάγονταν στον τάφο, την ημέρα της 

ταφής.
553

 Σύμφωνα με τον Κικέρωνα, κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής έσπερναν 

τη γη «με τα γεννήματα που η ίδια γενναιόδωρα τους χάρισε (frugibus obserebatur)» 

με στόχο την εξασφάλιση της ειρηνικής ανάπαυσης του αποθανόντα, αλλά και τον 

εξαγνισμό της γης, η οποία επανερχόταν με αυτόν τον τρόπο στη διάθεση των 

ζωντανών.
554

 Η εικονογραφία λοιπόν των χειροκρατούμενων γυναικών, είτε ανδρών, 

με κλαδιά θα μπορούσε να συνδεθεί με την περιγραφή του Κικέρωνα για τα τρίτα. 

Καθώς όμως οι αρχαίοι συγγραφείς δεν έχουν καταγράψει ποια ακριβώς είναι η 

λειτουργία αυτού του χορού, είναι εξίσου πιθανό να απεικονίζεται κάποιο άλλο 

τελετουργικό που δεν είναι γνωστό σε εμάς. 
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Μοναδικό γραπτό τεκμήριο για την ύπαρξη χορού που συνδέεται με τον θάνατο 

είναι ένα μικρό απόσπασμα από την τραγωδία Ἡρακλῆς Μαινόμενος του Ευριπίδη, 

που τοποθετείται χρονολογικά στο τελευταίο τέταρτο του 5
ου

 αι. π.Χ.
555

 

Συγκεκριμένα, στους στίχους 1025-1027 αναφέρεται:  

«αἰαῖ, τίνα στεναγμὸν 

ἢ γόον ἢ φθιτῶν ὠιδὰν ἢ τίν᾽ Ἅι- 

δα χορὸν ἀχήσω;»556 

Στους παραπάνω στίχους αναρωτιέται ο χορός τι μοιρολόι να απαγγείλει για τους 

πεθαμένους ή ποιο χορό του Κάτω Κόσμου να παίξει. Θα μπορούσε λοιπόν ο ταφικός 

χορός που αναφέρεται στην τραγωδία του 5
ου

 αι. π.Χ. να έχει τις ρίζες του στην 

Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, ή ακόμα και στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού, όπως 

φαίνεται να φανερώνουν τα ειδώλια χορευτών, οι αγγειογραφίες και η χρήση των 

αγγείων. 

 Από τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν σε αυτό το κεφάλαιο, φαίνεται πως ο 

χορός σχετιζόταν άμεσα με τον κύκλο, το κυκλικό σχήμα, έννοιες που μας 

παραπέμπουν στον Κύκλο της Ζωής και της Φύσης.
557

 Ο συσχετισμός αυτών των 

στοιχείων μας οδηγεί στη σκέψη ότι οι κυκλικοί χοροί που τελούνταν στην 

αρχαιότητα είχαν συμβολικό πρόσημο, ακόμα και μαγικό. Για αυτό το λόγο ο χορός 

αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι των τελετουργιών, είτε αυτές ήταν λατρευτικές, 

είτε διαβατήριες, είτε ταφικές, είτε γαμήλιες, είτε για την αύξηση γονιμότητας.
558

 

Εκτός όμως από τη συμβολική ερμηνεία του, πρέπει να δοθεί έμφαση και στην 

κοινωνική του διάσταση. Ο χορός αποτελεί επικοινωνιακό μέσο, το οποίο 

διαμορφώνεται από τις οπτικές, κιναισθητικές και αισθητικές πτυχές της κίνησης του 

ανθρώπινου σώματος, πολλές φορές πολύ πιο κατανοητός από τον προφορικό λόγο. 

Οι χορευτικές κινήσεις των ανθρώπων μιας κοινωνίας αποτελούν και μια οπτική 

κατασκευή των κοινωνικών σχέσεων μιας ομάδας και για αυτό μέσα από τον χορό 

μπορεί κανείς να διακρίνει την κοινωνική δομή και τις πολιτισμικές αξίες μιας 

κοινότητας.
559

 Οι συμμετέχοντες εκφράζονται μέσα από τον χορό κι έτσι φανερώνουν 
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τα πιστεύω τους και τα συναισθήματά τους. Δημιουργούνται έτσι επίσημοι, 

λειτουργικοί χοροί οι οποίοι λειτουργούν ως σύμβολα ταυτότητας μιας ομάδας και 

για αυτό το λόγο παρουσιάζονται σε περιπτώσεις όπου επιθυμούν να δημιουργήσουν 

μια αίσθηση ενότητας και ομαδικότητας.
560

 Μια τέτοια περίπτωση είναι η 

τελετουργία του θανάτου, όπου η κοινωνία χάνει ένα μέλος της, έναν κρίκο από την 

αλυσίδα της.  

Ο κυκλικός χορός γύρω από ένα κοινό κέντρο απαιτεί τη συλλογική πράξη, με 

αποτέλεσμα να παραμερίζονται οι ατομικές επιθυμίες κάθε συμμετέχοντα και να 

έχουν όλοι ένα κοινό σκοπό, να συνδέονται μεταξύ τους με μια σχέση ισότητας.
561

 

Σύμφωνα με τον Lonsdale ο χορός σημαίνει κίνηση, έκφραση, διαδικασία που 

ενεργοποιεί ολόκληρο το σώμα, στοιχεία που έρχονται σε αντίθεση με το στατικό, 

ακίνητο νεκρό σώμα και τον χαρακτηρίζει ως μια αίσθηση γέννησης μπροστά στην 

άπνοια του θανάτου.
562

 Όπως αναφέρει ο Σταμπολίδης για τις ταφικές πρακτικές της 

Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου «οι αυθόρμητες ή τελετουργικές πράξεις έχουν να 

κάνουν με το στενό συγγενικό κύκλο των αγαπημένων προσώπων, τώρα ο κύκλος 

διευρύνεται. Με τη διάρρηξη της αλυσίδας του κύκλου της ζωής η απώλεια ενός κρίκου 

απ’ το κοινωνικό σύνολο θα ενεργοποιήσει τους υπόλοιπους και θα τους φέρει πιο 

κοντά».
563

 Αυτοί που μένουν εν ζωή προσπαθούν να κρατήσουν ενωμένη την αλυσίδα 

αυτή και μέσω του χορού επιτυγχάνεται ίσως αυτή η ενότητα που χρειάζεται για να 

κρατηθεί η ισορροπία. Αυτό μπορεί να το παρατηρήσει κανείς και σε σημερινές 

κοινότητες, όπως για παράδειγμα στη φυλή  Bara της Μαδαγασκάρης ή στους 

Lugbara της Ουγκάντα, οι οποίοι χορεύουν όταν κάποιος πεθαίνει, ώστε να 

αποκαταστήσουν την τάξη, αφού ένα μέλος, ένα κομμάτι της αλυσίδας της 

κοινότητας τους, «αποσπάστηκε».
564

 Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν τη μεγάλη σημασία 

του χορού, που ενώνει, που δημιουργεί ξανά ένα κύκλο, μία αλυσίδα, ώστε να 

αποκατασταθεί η ισορροπία μετά από μία απώλεια. 
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Επίλογος - Συμπεράσματα 

Μελετώντας το φαινόμενο του χορού στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου σε 

συνάρτηση με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο τελούνταν, φτάνουμε στο 

συμπέρασμα ότι αυτή η δραστηριότητα και η κοινωνία ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες. 

Εξετάζοντας τη μυθολογία, τις ιστορικές πηγές και κυρίως τις εικονογραφικές 

αναπαραστάσεις στα αγγεία, στις χάλκινες φιάλες, αλλά και σε πολλά ακόμα 

αντικείμενα, όπως διαδήματα, ειδώλια και πλακίδια, γίνεται κατανοητό πως ο χορός 

ήταν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ανθρώπων. Για αυτόν το 

λόγο δεν είναι δυνατό να λάβει μόνο έναν συμβολισμό. 

Αποτελεί όπως είδαμε μέσο έκφρασης και επικοινωνίας και είναι γεμάτος από 

συμβολισμούς, κατανοητούς στην εποχή τους και στο κοινό στο οποίο, είτε τελούσε 

τον χορό, είτε γινόταν οπτικός αποδέκτης του. Για αυτόν το λόγο ο χορός ενυπήρχε 

σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης καθημερινότητας. Εξετάσαμε χορούς που 

συνδέονται αρχικά με τους τοπικούς μύθους, όπως αυτόν των Δαναΐδων στο Άργος 

και του Θησέα στην Κρήτη, αλλά και χορούς μεγάλης κοινωνικής σημασίας, όπως 

αυτούς που συνδέονταν με τον θεσμό του γάμου. Η «αρπαγή» της κόρης από τον 

χορό δήλωνε ταυτόχρονα τη διάβασή της στο επόμενο στάδιο της ζωής της, αυτό του 

έγγαμου βίου και της μητρότητας, η οποία ήταν και η πηγή συνέχισης της κοινωνίας. 

Την ίδια έννοια της μετάβασης είχε και για τους νέους, οι οποίοι έπρεπε να περάσουν 

από το στάδιο της νεότητας σε αυτό της ενηλικίωσης, μέσα από τελετουργίες που 

περιελάμβαναν και χορό.  

Ακόμα και όταν γίνονταν πολεμιστές, ο χορός συνέχιζε να υφίσταται για 

αυτούς, καθώς αποτελούσε μέρος της εκπαίδευσής τους. Οι πολεμικοί χοροί ήταν 

δημοφιλείς, όπως φαίνεται και από τις γραπτές πηγές, διότι βοηθούσαν τον πολεμιστή 

να αποφύγει τα πυρά του αντιπάλου, κάνοντας χορευτικούς ελιγμούς. Βοηθούσαν 

όμως και στην «εξημέρωσή» του, όπως εκτενώς αναλύσαμε στο τρίτο κεφάλαιο, 

καθώς ο χορός και η μουσική ηρεμούσαν την ψυχή του. Αυτό όμως που τείνει 

περισσότερο προς το κοινωνικό κομμάτι, είναι η διαμόρφωση της κοινωνικής 

ταυτότητας του πολεμιστή, όχι μόνο μέσα από τον πόλεμο, αλλά μέσα από νέες 

δραστηριότητες, όπως τη μουσική, τον χορό και τις συμποτικές απολαύσεις. Είχε 

λοιπόν και ψυχαγωγικές ιδιότητες, όπως ακριβώς περιγράφει και ο Όμηρος στα έπη 
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του. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα ίδια τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν και 

φυσικά την εικονογραφία τους. 

Ο χορός είχε και μία «μαγική» σημασία, αυτήν της επίκλησης, και συνδεόταν 

έτσι με θεότητες. Όπως είδαμε στην εικονογραφία των χάλκινων φιαλών, η πομπή 

γυναικών προς μια καθήμενη μορφή συνοδευόταν από χειροκρατούμενες χορεύτριες. 

Η καθιστή μορφή συνδέθηκε από πολλούς μελετητές με κάποια θεότητα της 

γονιμότητας, στην οποία προσέφεραν καρπούς, φρούτα και ψάρια και κατά τη 

διάρκεια αυτής της τελετουργίας υπήρχε μουσική και χορός. Ανατρέχοντας στα 

προϊστορικά χρόνια, είδαμε πως το μοτίβο αυτό απαντάται σε σαρκοφάγους, αλλά και 

σε ανάγλυφες πλάκες που συνδέονται με τον θάνατο. Έτσι ξεκίνησε να αναπτύσσεται 

η θεωρία ότι η καθήμενη μορφή είναι η νεκρή ή ο νεκρός, προς τιμήν του οποίου 

τελείται ένας τελετουργικός χορός, ενώ υφίσταται ο ίδιος, κατά μία μεταφορική 

έννοια, στο νεκρόδειπνό του. 

Συνδέεται λοιπόν ο χορός και με τον θάνατο; Μετά από την παραπάνω μελέτη 

στο συγκεκριμένο ζήτημα γίνεται αντιληπτό ότι πράγματι υπήρχε σύνδεση της 

χορευτικής δραστηριότητας με τον θάνατο. Φαίνεται πως ο χορός ήταν άρρηκτα 

συνδεδεμένος με τον κύκλο της ζωής και της φύσης και με τις βλαστικές θεότητες, 

χάρη στις οποίες η γη καρποφορούσε, άνθιζε και έδινε ζωή σε όλα τα έμβια όντα. 

Στις κοινωνίες της Εποχής του Σιδήρου λατρεύονταν οι βλαστικές θεότητες, οι οποίες 

είχαν την ιδιότητα να πεθαίνουν και να αναγεννιόνται κάθε χρόνο, όπως ακριβώς και 

η φύση. Κατά τη διάρκεια των τελετουργιών προς τιμήν τους τελούσαν χορούς. Όσον 

αφορά στα ταφικά έθιμα, φαίνεται πως και κατά τη διάρκεια αυτών τελούνταν χοροί, 

με σκοπό να τιμήσουν τον αποθανόντα και κυρίως για να παραμείνουν ενωμένοι, 

αφού ένας κρίκος της κοινωνικής αλυσίδας αποσπάστηκε. Παρόλο που δεν έχουμε 

γραπτά τεκμήρια για ταφικούς χορούς, οι αναπαραστάσεις σκηνών πρόθεσης του 

νεκρού υπό τη συνοδεία χορού ήταν αρκετές για να μας οδηγήσουν σε αυτό το 

συμπέρασμα, όπως και η χρήση των αγγείων στα οποία απεικονίζονταν. 

Ο χορός λοιπόν είχε πολλαπλούς συμβολισμούς και ερμηνείες, σίγουρα 

κατανοητές στο πλαίσιο που τελούνταν και έπαιρνε μορφή, μέσα δηλαδή στο 

κοινωνικό πλαίσιο και τις κοινωνικές αξίες που δημιουργήθηκε. Οι άνθρωποι της 

Εποχής του Σιδήρου χόρευαν για να γιορτάσουν, χόρευαν για να ψυχαγωγηθούν, 

χόρευαν για να δείξουν τα ανδραγαθήματα τους, για να βοηθήσουν την ανανέωση της 
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φύσης και της ζωής αλλά και για να τιμήσουν τον αποθανόντα. Χόρευαν για μία νίκη 

και χόρευαν στις κηδείες –σε κύκλο- για να παραμείνουν ενωμένοι. Χόρευαν για τη 

ζωή, χόρευαν και για τον θάνατο.   
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Βρετανικό Μουσείο αρ. 1899 (Langdon 2008, 20, 1.1) 

Εικ.24 Λεπτομέρεια ανάγλυφου πίθου με παράσταση χειροκρατούμενων 

γυναικών από το Ξώμπουργο της Τήνου (Simantoni-Bournia 2017, 34, 

εικ.5.3) 
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Εικ.25 Χάλκινη φιάλη από το Ιδαίον Άντρο, Κρήτη, τέλη 8
ου

 –αρχές 7
ου

 αι. 

π.Χ. (Markoe 1985, Cr7, 165-166) 

Εικ.26α Χάλκινη χέρνιβα από τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας, Μουσείο 

αρχαίας Ελεύθερνας Μ 2804 (Stampolidis 2011, 403, εικ.19) 

Εικ.26β Σχεδιαστική αναπαράσταση της χάλκινης χέρνιβας Μ 2804 

(Stampolidis 2011, 403, εικ.23) 

Εικ.27 Χάλκινη φιάλη από τη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας, Μουσείο 

αρχαίας Ελεύθερνας Α63 (Stampolidis 2011, 403, εικ.21) 

Εικ.28 Χάλκινη φιάλη από το Αφρατί, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρ. 

ευρ. 5633 (Kanta, Karetsou 1998, 167, εικ.13) 

Εικ.29 Χάλκινη ομφαλωτή Κυπρο-φοινικική φιάλη από τη Σπάρτη, Louvre 

AO 4702 (Langdon 2008, 191 3.29) 

Εικ.30 Χάλκινη φιάλη από το Λευκαντί, 900 π.Χ. (Popham 1995, 105, εικ.2a-

c) 

Εικ.31 Χάλκινη φιάλη από το Ιδάλιον της Κύπρου (Langdon 2008, 171 3.22) 

Εικ.32 Σκύφος με παράσταση πομπής και χορού από το Δίπυλο,  Αθήνα ΕΑΜ 

784 (Langdon 2008, 170 3.21) 

Εικ.33 Σαρκοφάγος του Αχιράμ, Εθνικό Μουσείο Βηρυτού 

(www.medinaproject-epigraphy.eu) 

Εικ.34 Σαρκοφάγος Αγίας Τριάδας, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Sarcophagus_f

rom_Aghia_Triada.jpg) 

Εικ.35 Χάλκινο τύμπανο από το Ιδαίο Άντρο (Σακελλαράκης, Σαπουνά-

Σακελλαράκη 2013, εικ.38) 

Εικ.36 Περίτμητες πλάκες με παραστάσεις πολεμιστών απ’ το σπήλαιο της 

Ειλειθυίας στο Τσούτσουρο (Κάντα 2011, 142, αρ.138) 

http://www.medinaproject-epigraphy.eu/
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Εικ.37α,β ΠΡΓ κρατήρας με χορό πολεμιστών από τον Θρόνο Κεφάλα και 

σχεδιαστική αναπαράσταση (D’Agata 2012, 208, εικ.1 & 209, εικ.2) 

Εικ.38 Κρατήρας με πώμα, π.700 π.Χ., Antikenmuseum, Βασιλεία (CVA 

Schweiz. Basel. Antikenmuseum, πιν. 3,8.) 

Εικ.39 ΥΓ σκυφοειδές αγγείο από τον Κεραμεικό, αρ.ευρ. 812 (Langdon 

2008, 261, εικ.5.10) 

Εικ.40 Παράσταση από ΥΓ ΙΙ αγγείο της «ομάδας των Κροτάλων» Rattle 

Group (Mikrakis 2015, 278, εικ.1b & e) 

Εικ.41 ΥΓ αμφορέας με σκηνή πρόθεσης και χορού. Μουσείο Μπενάκη 7675 

(Ahlberg, 1971, εικ. f.46) 

Εικ.42 Σκηνή πρόθεσης με χορό πολεμιστών, Λούβρο CA 3283. 

(http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=

6117) 

Εικ.43 Παράσταση ταφικού πολεμικού χορού σε αττικό κάνθαρο, π.500 π.Χ., 

Cabinet des Medailles, Παρίσι (Lonsdale 1993, 253, εικ.28) 

Εικ.44 ΥΕ ΙΙΙ Γ κρατήρας από την Αγία Τριάδα Ηλείας (Βικάτου 2001, 275, 

εικ.1) 

Εικ.45 ΥΕ ΙΙΙ Γ υδρία από το Καμίνι της Νάξου (Soar 2010, 144, εικ.5) 

Εικ.46 Λαιμός ΥΓ αμφορέα από τον Κεραμεικό, Μουσείο Κεραμεικου 1370 

(Ahlberg 1971, f.57d) 

Εικ.47 ΥΓ αμφορέας από την ιδιωτική συλλογή Σταθάτου 222, Αθήνα 

(Ahlberg 1971, f.40, 40b) 

Εικ.48 Υδρία του Αναλάτου π.700 π.Χ. Μελβούρνη,  National Gallery of 

Victoria D23/1982 (Hood 1982: http://www.ngv.vic.gov.au/essay/a-

new-greek-vase-of-c-700-b-c/) 
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ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

Εικ.1:Σχεδιαστική ανασύσταση της ασπίδας   Εικ.2: Αγγείο Φρανσουά  

  του Αχιλλέα. 

 

Εικ.3: Γέρανος, Αγγείο Φρανσουά 

 

Εικ.4: Ειδώλια χορευτριών και η μουσικός τους.   Εικ.5:  Ομοίωμα χοροστασίου με χορευτές,  

Παλαίκαστρο, Κρήτη.     Καμηλάρι, Κρήτη  
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Εικ.6: Οινοχόη του Διπύλου       Εικ.7: Τμήμα του κρατήρα C240, Άργος 

 

 

 

 

Εικ.8: Κρατήρας C229, Άργος          Εικ.9: Κρατήρας Τ 2545, Κόρινθος 
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Εικ.10: Κρατήρας C210, Άργος    Εικ.11α: Όστρακα με χορεύτριες και ακροβάτη(;) από το 

Ηραίο του Άργους. 

  

                  

Εικ.11β: Όστρακο από το Ηραίο   Εικ.12: Όστρακα με χορεύτριες από την Τίρυνθα 
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Εικ.13: Χάλκινο γεωμετρικό ειδώλιο χορεύτριας (;)      Εικ.14: Οινοχόη Tübingen. Παράσταση        

από την Ασίνη        χορευτών, ανδρών & γυναικών. 

                                

Εικ.15: Σκύφος από τον Κεραμεικό, μέσα 8ου αι.π.Χ.      Εικ.16: Πρόχους από τον 

Μαραθώνα, τέλος 8ου αι.π.Χ. 
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Εικ.17: Σχεδιαστική αναπαράσταση χορού ανδρών & γυναικών εναλλάξ από γεωμετρική οινοχόη, 

Πιθηκούσες 

 

Εικ.18: Αναπαράσταση χορού στον λαιμό του αμφορέα του Αναλάτου στο Λούβρο, 690π.Χ. 

                

Εικ.19: Λίθινο πλακοειδές περίαπτο από το Δήλιο της Πάρου, ΥΓ περιόδου 
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Εικ.20: Λαιμός ΥΓ υδρίας, Λούβρο        Εικ.21α: ΥΓ ΙΙ κάνθαρος, Κοπεγχάγη 

 

 

Εικ.21β: ΥΓ ΙΙ κάνθαρος, Κοπεγχάγη 

 

 

Εικ.22: Σχέδιο χρυσού διαδήματος από τον Κεραμεικό 
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Εικ.23: Αττικός δίνος με παράσταση της «αρπαγής»  Εικ.24: Λεπτομέρεια ανάγλυφου πίθου από το 

730π.X.    Ξώμπουργο της Τήνου, τέλος 8ου αι. π.Χ. 

   

Εικ.25: Χάλκινη φιάλη από το Ιδαίον Άντρο       Εικ.26α: Χάλκινη χέρνιβα από την 

Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας, Ελεύθερνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικ.27: Χάλκινη φιάλη από τη Νεκρόπολη της 

Ορθής Πέτρας, Ελεύθερνα 

Εικ.26β: Σχεδιαστική αποκατάσταση της 

χέρνιβας 
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Εικ.28: Χάλκινη φιάλη από το Αφρατί   Εικ.29: Χάλκινη φιάλη από τη Σπάρτη 

 

Εικ.30: Χάλκινη φιάλη από το Λευκαντί          Εικ.31: Χάλκινη φιάλη από το Ιδάλιον 

 

Εικ.32: Σκύφος από το Δίπυλο 
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Εικ.33: Σαρκοφάγος του Αχιράμ 

 

Εικ.34: Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας 

 

Εικ.35: Χάλκινο τύμπανο από το Ιδαίον Άντρο 
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Εικ.36: Περίτμητες πλάκες με παράσταση πολεμιστών από το Τσούτσουρο 

 

Εικ.37α:  ΠΡΓ κρατήρας με παράσταση χορού πολεμιστών από τον Θρόνο Κεφάλα 

Εικ.37β: Σχεδιαστική αναπαράσταση της σκηνής του κρατήρα 

    

Εικ.38: ΥΓ Κρατήρας με πώμα από τη                     Εικ.39: Σκυφοειδές ΥΓ αγγείο από τον Κεραμεικό         

Βασιλεία 
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Εικ.40: Απεικονίσεις από τα αγγεία της ομάδας των Κροτάλων (Rattle Group) 

        

Εικ.41: ΥΓ αμφορέας  με σκηνή πρόθεσης και     Εικ.42: Οινοχόη με παράσταση πολεμιστών-    

   χορό (;) πολεμιστών     χορευτών 

 

 

Εικ.43: Μελανόμορφος κάνθαρος με παράσταση πρόθεσης και χορού πολεμιστών, π.500 π.Χ. 
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Εικ.44: Ανάπτυγμα ΥΕ ΙΙΙ Γ κρατήρα από την Αγία Τριάδα Ηλείας 

   

Εικ.45: ΥΕ ΙΙΙ Γ υδρία από το Καμίνι της Νάξου             Εικ.46: Λαιμός ΥΓ αμφορέα από τον Κεραμεικό             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ.47: ΥΓ αμφορέας (συλλογή Σταθάτου) 
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Εικ.48: Υδρία του Αναλάτου π.700 π.Χ. Μελβούρνη 

 




