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1.  Εισαγωγικά 
 
Το θέμα του χορού στην αρχαία Ελλάδα είναι γοητευτικό και πλούσιο σαν αντικείμενο 
έρευνας, εν τούτοις ελάχιστα έχει απασχολήσει ιστορικούς και αρχαιολόγους. Αυτό γίνεται 
ιδιαίτερα εμφανές αν συγκρίνουμε τον όγκο της βιβλιογραφίας για τον χορό, με τον 
αντίστοιχο για άλλες τέχνες της ίδιας περιόδου όπως η γλυπτική, η αρχιτεκτονική, το 
θέατρο, η ποίηση, ακόμα και η μουσική. Η Τερψιχόρη ανάμεσα στις Μούσες φαίνεται σαν 
η πιο παραμελημένη από τους νεότερους αρχαιοδίφες, γεγονός που ζητά μια κάποια 
εξήγηση. 
 
Δεν είναι η έλλειψη πληροφοριών για τον χορό, είτε γραπτών είτε εικονογραφικών, ούτε η 
έλλειψη βαρύτητας του θέματος μέσα στην αρχαία ελληνική κοινωνία. Οι αναφορές μέσα 
στα κείμενα και οι παραστάσεις σε αγγεία και ανάγλυφα είναι πάμπολλες, αφθονούν δε τα 
εδάφια όπου φαίνεται ότι ο χορός ήταν πανταχού παρών και σε μεγάλη εκτίμηση σαν 
θέαμα και σαν παιδευτικό μέσον. Ούτε θα ευσταθούσε σαν εξήγηση ότι δεν διαθέτουν οι 
μελετητές του αρχαίου πολιτισμού την κατάλληλη χορευτική παιδεία για να προσεγγίσουν 
το θέμα. Υπάρχουν πολλές αξιόλογες μελέτες για τις άλλες τέχνες (κυρίως από αισθητική 
και ερμηνευτική άποψη, είναι αλήθεια) όπου ο συγγραφέας δεν κατέχει τις αντίστοιχες 
πρακτικές γνώσεις. Η εξήγηση θα πρέπει να αναζητηθεί, άλλη μια φορά, στις ιδιαίτερες 
αντιλήψεις που έφερε ο Χριστιανισμός ως προς την αντιμετώπιση του σώματος. 
 
Ο χωρισμός του πνεύματος από το σώμα και η εξιδανίκευση του πρώτου με την έννοια της 
ψυχής, σε αντιδιαστολή με το φθαρτόν και αμαρτωλόν του σώματος, δημιούργησαν την 
απώθηση του χορού, την ταύτισή του με την κραιπάλη, και την αποστροφή των μελετητών 
προς ένα θέμα αν όχι επιλήψιμο τουλάχιστον μη σοβαρό. Αυτή η αντίληψη δέσποζε επί 
πολλούς αιώνες στην νεότερη κοινωνία και διατηρείται σε μικρότερο βαθμό μέχρι σήμερα. 
Δεν είναι μόνο η μελέτη του αρχαίου χορού που έμεινε πολύ πίσω, αλλά και η μελέτη του 
έντεχνου, του παραδοσιακού και άλλων μορφών χορού.  
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι σήμερα, οι λίγες σχετικά εργασίες για τον χορό στην 
αρχαιότητα, είτε από ειδικούς μέσα στα πλαίσια της ακαδημαϊκής κοινότητας, είτε από 
παθιασμένους ερασιτέχνες που απευθύνθηκαν στο ευρύ κοινό, έμειναν απομονωμένες και 
δεν δημιούργησαν "σχολή". 
 



Τώρα λοιπόν, με την ευκαιρία του πρώτου συνεδρίου που αφιερώνεται στο θέμα αυτό, 
είναι ώριμη πια η κατάσταση για να γίνει ένας βιβλιογραφικός απολογισμός. Η εσοδεία 
των ανακοινώσεων που θα δρέψει το συνέδριο "Χορός και Αρχαία Ελλάδα" και τα 
ερεθίσματα που θα δώσει για νέες μελέτες στο μέλλον ελπίζουμε να καλύψουν το κενό και 
να δώσουν στον χορό την θέση που του ανήκει σαν ιστορικό, κοινωνικό, ψυχικό και 
αισθητικό φαινόμενο [11].  
 
Είναι η πρώτη φορά διεθνώς που δημοσιεύεται μια εξαντλητική βιβλιογραφία του 
θέματος. Μέχρι τώρα, ο κάθε ένας από τους συγγραφείς που ασχολήθηκαν είχε υπόψη του 
μόνο ένα κλάσμα του παρακάτω corpus. Αν - όπως είναι φυσικό σε κάθε πρώτη απόπειρα 
- υπάρχουν ελλείψεις παρά τις φροντίδες μας, αυτές πρέπει να περιορίζονται σε μικρότερες 
εργασίες που δεν ήρθαν στην επιφάνεια. Με την δημοσίευση αυτή θα δοθεί ελπίζουμε η 
ευκαιρία σε άλλους μελετητές να τις εντοπίσουν και να τις εντάξουν στο παρακάτω 
σύνολο. 
 
Υπάρχουν αμέτρητα βιβλία που πραγματεύονται την γενική ιστορία του χορού, όπου 
σχεδόν πάντα αφιερώνονται μερικές σελίδες για τον χορό στην αρχαία Ελλάδα. Οι 
συγγραφείς τους σπάνια φέρνουν στο φως νέα στοιχεία ή πρωτότυπες απόψεις και 
συνήθως δανείζονται ο ένας από τον άλλο, για τούτο και δεν τα συμπεριλάβαμε, με 
εξαίρεση αυτά που στέκονται περισσότερο στο θέμα (Allenby-Jaffe, Bourcier, Sachs, 
Ράφτης). Ούτε συμπεριλάβαμε βιβλία και άρθρα που πραγματεύονται άλλες πτυχές του 
αρχαίου πολιτισμού και θίγουν περνώντας το θέμα του χορού. 
 
Σαν τύπο αναφοράς (reference format) επιλέξαμε, ανάμεσα στους διάφορους άλλους, ένα 
τυποποιημένο σύστημα που προτάθηκε πρόσφατα ειδικά για το αρχειακό υλικό του χορού, 
κάνοντας όμως ορισμένες προσαρμογές. Πρόκειται για το DdA reference format for dance, 
by Elsie Ivancich Dunin and Candi Harrington de Alaiza, Los Angeles, 1989. Ελπίζουμε 
κάποτε να λυθεί το πρόβλημα των τύπων αναφοράς που τόσο ταλαιπωρεί τους 
επιστημονικούς συγγραφείς, και να καθιερωθεί διεθνώς ένα εύχρηστο και απλό σύστημα 
για όλους τους γνωστικούς κλάδους. 
 
 
2.  Σχόλια 
 
Επειδή όλα σχεδόν τα σχετικά βιβλία και άρθρα είναι δυσεύρετα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, 
θα παραθέσουμε μια κριτική παρουσίαση για τα κυριότερα από αυτά: 
 
Το βασικό σύγγραμμα που ξεχωρίζει από τα άλλα για τον όγκο του και την πληρότητά του 
είναι της Germaine Prudhommeau, καθηγήτριας της ιστορίας του χορού στην Σορβόννη 
και στην σχολή της Παρισινής Οπερας. Περιέχει ένα corpus, τόσο των κυριότερων 
αναφορών των αρχαίων συγγραφέων για τον χορό, όσο και των εικονογραφικών 
παραστάσεων. Η Prudhommeau όχι μόνο ταξινομεί και σχολιάζει τα στοιχεία αλλά 
προχωρεί σε μια κινητική ανάλυση χρησιμοποιώντας την καθιερωμένη διεθνώς ορολογία 
του μπαλέτου. Η προσέγγιση αυτή έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και κριτικές από 
μελετητές του χορού. 
 
Αλλο βασικό πόνημα, που μάλιστα έχει εκδοθεί στα ελληνικά με επιμέλεια του γράφοντος, 
είναι το μικρό και εύχρηστο βιβλίο της Lillian Lawler. Περιγράφει συνοπτικά τις διάφορες 
χορευτικές εκδηλώσεις, τοποθετώντας τις στα πλαίσια της τότε κοινωνίας. Η Lawler 



προσέχει να μην υποπέσει στα σφάλματα των άλλων συγγραφέων, εξετάζοντας τον χορό 
διαχρονικά. Δεν θεωρεί δηλαδή ότι ο χορός αποτελεί ένα σταθερό φαινόμενο σε όλη την 
διάρκεια της αρχαιότητας αλλά φροντίζει να συσχετίσει την κάθε αναφορά σ' αυτόν με τον 
συγκεκριμένο συγγραφέα, τον χώρο του και την εποχή του. Επίσης, δεν δέχεται την 
εικονογραφία νατουραλιστικά, αλλά αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να ερμηνευτεί μόνο σε 
συνδυασμό με τις αισθητικές συμβάσεις της εποχής. 
 
Μια σειρά από παλαιότερα βιβλία όπως των Burette, Gironi και Imeneo έχουν 
περισσότερο συλλεκτική παρά ερευνητική αξία. Επηρεασμένα από το ρομαντικό πνεύμα 
του περασμένου αιώνα, βασίζονται σε ελάχιστα στοιχεία για να εξιδανικεύσουν και να 
εγκωμιάσουν τους αρχαίους Ελληνες, συμπληρώνοντας συχνά με την φαντασία τους. Θα 
ήταν ενδιαφέρον να μελετηθούν, αφ' ενός σαν πρόδρομοι της μετέπειτα βιβλιογραφίας και 
αφ' ετέρου σαν αντανάκλαση της ιδέας για τον αρχαίο χορό που είχε ανάγκη να 
δημιουργήσει η Ευρώπη της ύστερης Αναγέννησης. 
 
Γύρω στις αρχές του αιώνα μας έρχισε να πλανάται η εντύπωση ότι θα μπορούσε να γίνει 
μια αναβίωση των αρχαίων χορών. Με αυτό το πνεύμα γράφτηκαν βιβλία όπως των 
Emmanuel και Séchan. Η αμερικανίδα χορεύτρια Isadora Duncan, εμπνεόμενη από τις 
παραστάσεις των αττικών αγγείων στα μουσεία του Λονδίνου και του Λούβρου, 
δημιούργησε έναν δικό της τύπο αυτοσχεδιαστικής έκφρασης, σε αντίθεση με την 
αυστηρή τεχνοτροπία του κλασικού χορού. Η Duncan θεωρείται πρωτοπόρος του 
μοντέρνου χορού, η ίδια όμως επέμενε να διευκρινίζει ότι δεν χορεύει αρχαίο ελληνικό 
χορό αλλά δικό της χορό εμπνευσμένον από την ελληνική αρχαιότητα. Μέσα από την 
εκτενή σχετική βιβλιογραφία παραθέτουμε ενδεικτικά την αυτοβιογραφία της και το 
βιβλίο του μαθητή της Βάσου Κανέλλου.  
 
Η Ruby Ginner στην Αγγλία έδωσε έμφαση στην αναβίωση του αρχαίου χορού και 
κατάφερε να δημιουργήσει σχολή που υπάρχει και ανθεί μέχρι σήμερα με πολλούς 
δασκάλους, χορογράφους, μαθητές και διπλώματα. Το τμήμα Ελληνικού Κλασικού Χορού 
της Αυτοκρατορικής Εταιρείας Δασκάλων Χορού (Classical Greek Dance Branch, 
Imperial Society of Teachers of Dancing) βασίζεται στο σύστημα της Ginner, που 
δυστυχώς είναι εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα.  
 
Μια άλλη ομάδα δημοσιεύσεων επικεντρώνεται στον αρχαίο χορό σαν σημείο αναφοράς 
για την θεώρηση του παραδοσιακού χορού στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος 
της άποψης αυτής ήταν η αείμνηστη Δόρα Στράτου που δεν έπαυε να την υποστηρίζει στα 
γραπτά της και στο θέατρο που ίδρυσε. Η προσπάθεια να καταδειχθεί ότι οι δημοτικοί 
χοροί δεν είναι παρά "ζωντανός δεσμός με το παρελθόν" είναι πολύ παλιά, και μάλιστα 
είναι αυτή που κίνησε το ενδιαφέρον του κοινού για τον αρχαίο χορό. Ηδη το 1879 ο Guys 
έγραψε πρώτος για το θέμα αυτό. Στην δεύτερη έκδοση του βιβλίου του περιλαμβάνεται 
επιστολή της Madame Chenier - μητέρας του Γάλλου ποιητή André Chenier - που είχε 
ζήσει στην Κωσταντινούπολη, που αναφέρεται στους τότε χορούς των Ελλήνων 
συνδέοντάς τους με τους αντίστοιχους αρχαίους.  
 
Από τότε, οι ευρωπαίοι περιηγητές που περνούσαν από την Ελλάδα, επηρεασμένοι από το 
βιβλίο του Guys, δεν έπαυαν να ονομάζουν "Ρωμέϊκα" κάθε χορό που έβλεπαν, και να 
αναγνωρίζουν τον μίτο της Αριάδνης σε κάθε μαντίλι που κρατούσε μια χορεύτρια. Οσο 
για τον "πυρρίχιο", ακόμα ταλαιπωρεί τους αδαείς των φολκλορικών συγκροτημάτων, που 
έφτασαν να βαφτίσουν έτσι τον ποντιακό χορό "Σέρρα", την κρητική "Σούστα" ή το 



στεριανό Τσάμικο για να εκφράσουν τον εθνικισμό τους. Εχουν τόσο διαδοθεί τέτοιες 
αστήρικτες απόψεις που γίνεται επιτακτική η επιστημονική έρευνα στον τομέα αυτόν, 
στην οποία ελπίζουμε να συμβάλει η δημοσίευση της παρακάτω βιβλιογραφίας.  
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Σημείωση: 
Η εργασία αυτή δόθηκε πρόσφατα για δημοσίευση στο περιοδικό "Στάδιον", γι αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί πρωτότυπη ανακοίνωση. 
Επειδή όμως θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στους σύνεδρους για τις μελλοντικές έρευνές τους στο θέμα του χορού στην Αρχαία Ελλάδα, 
μια και δεν υπάρχει άλλο βιβλιογραφικό corpus, υποβάλλεται στο Συνέδριο σαν απλή παρουσίαση. 
 
 
Abstract 
 
The purpose of this paper is to present, for the first time internationally, a complete bibliography of works related to ancient Greek 
dance. The original works and references to dance by writers of the Antiquity have not been included, neither works bearing only a 
passing mention to Greek dance. Almost all these books and articles are difficult to find by researchers in Greece, for this reason a small 
presentation of the most pertinent ones has been included. A glance to this corpus shows that the study of Greek dance in the Antiquity is 
a subject which has barely been touched by scholars and is still awaiting thorough study. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
 
Ο Αλκης Ράφτης γεννήθηκε το 1942 στην Αθήνα. Σπούδασε στο Ε.Μ.Π. μηχανολόγος και εργάστηκε σαν διεθυντής έργου στην 
κατασκευή εργοστασίων στην Ευρώπη και την Αφρική. Κατόπιν σπούδασε στο Παρίσι πτυχιακά Κοινωνιολογία, και μεταπτυχιακά 
Πολιτική Κοινωνιολογία και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Παρακολούθησε σεμινάρια λαϊκών χορών από διάφορες χώρες στο Παρίσι και τα 
μαθήματα ελληνικών χορών στο Λύκειο Ελληνίδων, το Θέατρο "Δόρα Στράτου" και το Λαογραφικό Θέατρο Χορών της Ρόδου. Δίδαξε 
στα Πανεπιστήμια της Πάτρας και του Παρισιού, και έχει δώσει διαλέξεις σε πολλά άλλα Πανεπιστήμια. Εχει γράψει βιβλία και άρθρα 
για τον χορό και για άλλα θέματα σε διάφορες γλώσσες. Είναι πρόεδρος του Θεάτρου "Δόρα Στράτου" και του Διεθνούς Συμβουλίου 
Χορού στην UNESCO. 
------------------ 
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-  "Δημοκρατική διοίκηση επιχειρήσεων". Αθήνα: Πολύτυπο, 1984.  
-  "Εργασία και διοίκηση. Θυμοσοφία". Αθήνα: Παπαζήσης, 1984. 
-  "Εργασία και ποίηση. Ποιήματα και τραγούδια για τη δουλειά σε ελληνική μετάφραση". Αθήνα: Πολύτυπο, 1984. 
-  "Ο κόσμος του ελληνικού χορού". Αθήνα: Πολύτυπο, 1985. 
-  "The World of Greek Dance". London: Finedawn, 1987. 
-  "Danse et poésie. Anthologie internationale de po*mes sur la danse". Paris: La recherche en danse - Sorbonne, 1989. 
-  "Dance in poetry. International anthology of poems on dance". Paris: International Dance Council - UNESCO, 1991.  
-  "Le monde de la danse grecque". Paris: La recherche en danse - Sorbonne, sous presse. 
 
 
Το άρθρο γράφτηκε πριν από το 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Ερευνα του Χορού με θέμα "Χορός και Αρχαία Ελλάδα", που έγινε στην 
Αθήνα 4-8 Σεπτεμβρίου 1991 σε συνδιοργάνωση του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης (Δ.Ο.Λ.Τ.) και του 
Θεάτρου "Δόρα Στράτου". Για εμβάθυνση στο θέμα μπορεί κανείς να συμβουλευθεί τα πρακτικά του συνεδρίου. Σ' αυτά φαίνεται το 
κενό που υπήρχε πριν από την δημοσίευση αυτής της βιβλιογραφίας - κανένας από τους σύνεδρους δεν είχε υπ' όψη του πάνω από το 
ένα δέκατο των έργων αυτών, στην καλύτερη περίπτωση.  
 
================================================ 
-----Message d'origine----- 
De: Agata Ulanowska [mailto:ulagata@mail.archeo.uw.edu.pl]  
Date: mercredi 4 octobre 2000 08:54 
R: Conseil International de la Danse 
Objet: Odp: CID 
 
 
Dear Alkis, 
Thank you for your letter. It is a great pleasure for me to be taken as a pionneer in Greek dance study but the first one was prof. 
Kazimierz Majewski. He was an archaeologist, he worked in our Institute and the Institute of History and Material Culture of Polish 
Academy of Sciences. 
 
There is his bibliography concerning dance: 
Majewski, K, Ryton mykenski z Rodos, Archeologia III (1949) 7-17  [OK] 
Majewski K, Taniec starozytnych Grekow, Filomata 17 (1930) 23-36  [OK] 
Majewski K, Taniec w Egei w swietle zrodel kretensko-mykenskich, Kwartalnik Klasyczny 14 (1930), 99-127   [OK] 
Probably I am the second one - at least as far as I know. I am enclosing my CV in case you would like to know something more about 
me. Please let me know WHEN are you in Poland and WHEN and WHERE the performance is going to be (I only know it's Cracow). 
My best regards 
yours 
Agata 
 
============================================== 
 
 
Notes 
 
 
Additions to the bibliography are constantly made 
 
======== 
 
Published (without text) in the book edited with Anna Lazou:  Jan. 2004 
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