
Γι� τ� µ�ρφ�π�1ηση τPν �τ�κτων (συνειδητPν x µ�) κιν9σεων τ�' �νθρωπ1ν�υ σK-
µατ�ς �παιτ�'νται �παραιτ9τως κι  λλεςδ�� τ<!νες: i π�1ησις (λ&γ�ς µ�ρφωµ<ν�ς) κα0
i µελOωδ1α (φθ&γγ�ι µ�ρφωµ<ν�ι). Πνε'µα, ψυ!� κα0 σPµα µ�ρφ�π�ιηµ<να ταυτ�!ρ&-
νως, �διασπ�στως κα0 �ρµ�νικPς. A7τ� τ� µ<γα >π1τευγµα A ?Eλλην  νθρωπ�ς τ� �ν&-
µασε τραγ��δι. M’ α7τ� >κφρ�στηκαν �N θε�1 τ�υ �λλ� κα0 A cδι�ς. HH cδια i �ω� τPν π�-
ντων !αρακτηρ1�εται >κ τ�ς κιν9σεως· α7τ� δ= i κ1νησις >µπερι<!ει τ�ν ρυθµ&ν, π�/ ε-ναι
ρυθµικ� µ�υσικ�κινητικ� �γωγ9, i Aπ�1α �π�τε1νεται στ�ν  νθρωπ�, tς σ�ν�λ� πνευ-
µατικ&, ψυ!ικ� κα0 σωµατικ&. HO ρυθµ�ς L!ει συνε!&µενη κ1νηση ρ��ς. :Eµπερι<!ει >π1-
σης τ�ν >παν�ληψη κα0 τ�ν περι�δικ&τητα (>ναλλαγ=ς iµερPν, >π�!Pν κα0 λ�ιπ�). ON >πα-
ναλαµ�αν&µενες περ1�δ�ι τPν φαιν�µ<νων α7τPν ε-ναι 6µ�ιες, �λλ� π�τ= cδιες. ∆=ν πρ&-
κειται �<�αια γι� µη!ανικ=ς κιν9σεις, �λλ� γι� 4ργανικ=ς  �ναπλ�σεις. ∆ιαφ�ρ�π�ιε2ται
A ρυθµ�ς �π� τ� µ<τρ�. M<τρ�, 6πως !ρησιµ�π�ιε2ται A 6ρ�ς στ� ρυθµικ9, σηµα1νει δι-
α1ρεση τ�' !ρ&ν�υ x τ�' !Kρ�υ σ= cσα µαθηµατικ� διαστ9µατα. Σ�µφωνα µ= τ�ν :Hλ1α
Tσατσ&µ�ιρ�, µ<τρ� ε-ναι: «µ4θησις π�( <δηγε6 µ= ρυθµ�, συγ�ρ�νισµ�να µ= τ; �!ρ�,
Gπ�υ κατ�ικε6» («HIστ�ρ1α Γεν<σεως τ�ς HEλληνικ�ς ΓλKσσας», >κδ&σεις «∆αυλ�ς», φι-
λ�λ�γικ� >πιµ<λεια, ∆. I. Λ�µπρ�υ, 1991). T� µετρικ� φαιν&µενα µπ�ρ�'ν ν� συλληφθ�'ν,
ν� aπ�λ�γιστ�'ν κα0 ν� περιγραφ�'ν, >νOP τ� ρυθµικ�, µ� L!�ντας τ� στ�ι!ε2α τ�ς πα-
ν�µ�ι�τυπ1ας, δ=ν µπ�ρ�'ν ν� aπ�λ�γιστ�'ν µ= τ� ν�', �λλ� πρ<πει ν� �ιωθ�'ν µ’ 6λ� τ�
ε-ναι τ�' �νθρKπ�υ.

HH �ναγνKριση τ�ς διαφ�ρ�ς α7τ�ς µεταg/ ρυθµικ�' κα0 µετρικ�' φαιν�µ<ν�υ δηµι-
�υργε2 µ1α �ασικ� θεKρηση: τ� ρυθµικ� φαιν&µενα ε-ναι σ�µφωνα µ= τ� φ�ση, 6πως τ�ν
��'µε καθηµερινPς. Kαν<να φυσικ� στ�ι!ε2� (σ�ννεφ�, φ�λλ�, σταγ&να �ρ�!�ς) δ=ν ε-ναι
παν�µ�ι&τυπ� µ=  λλ�. zEτσι τ� ρυθµικ� φαιν&µενα συνταιρι���νται µ= τ�ν  νθρωπ� tς
ψυ!�-πνευµατικ� κα0 σωµατικ� Aλ&τητα, i Aπ�1α ε-ναι >π1σης κ�µµ�τι τ�ς φ�σεως, >νOP
τ� µετρικ� φαιν&µενα �ντιθ<τως �π�τε1ν�νται στ�ν >γκ<φαλ�ν κα0 τ�ν δραστηρι�π�ι�'ν. 

HO !�ρ&ς, !�ρη στ� ρυθµ� κα0 τ�ν `δι�ρρυθµ1α τ�υ, �π�τελε2 µ<ρ�ς τ�ς aπ�ρgεKς
µας, γι’ α7τ&, πρ�τ�' ν� θεωρηθ_� tς τ<!νη, ε-!ε πρ��ρισµ� π�λ/ πι� �ωνταν&: 6ταν

MO UκLαρLαρισµEς τ/υ στKς νεVτερες Uπ/OIς

MO
?Eλλην µ<σOω τ�' !�ρ�' Lδωσε µ�ρφ� σ’ 6λες τ0ς πνευµατικ<ς,
ψυ!ικ=ς κα0 σωµατικ=ς κιν9σεις τ�' �νθρωπ1ν�υ σKµατ�ς εcτε
συνειδητ=ς εcτε �συνε1δητες mσαν α7τ<ς. A7τ=ς τ0ς κιν9σεις
�uτως x  λλως ε-ναι �ναγκασµ<ν�ς ν� τ0ς >κτελ_� καθηµερινPς

µ= τ�gη x µ= �ταg1α. HH τ<!νη τ�' X�ρ�' ε-ναι συνυφασµ<νη µ= κ�θε
εcδ�υς >κδηλKσεις κα0 δεµ<νη µ= τ�ν cδια τ� �ω9, π�/ tς σκ�π� L!ει
τ�ν Lκφραση τ�' Λ&γ�υ.



A  νθρωπ�ς ��'σε �πρ�στ�τευτ�ς µ<σα στ� φ�ση – σ’ nνα περι��λλ�ν >!θρικ&, πα-
ντ�δ�ναµ�, µ= φαιν&µενα �νεg9γητα π�/ γι’ α7τ� Lνιωθε �δ�ναµ�ς – κατ<φευγε στ�
!�ρ&, γι� ν� α7g9σ_η τ� δ�ναµ9 τ�υ· �ντιδρ�'σε µ= τ� !�ρ&, σ’ 6,τι �δυνατ�'σε ν� π�-
λεµ9σ_η µ= τ0ς δυν�µεις τ�υ· στ� !�ρ� εuρισκε δι<g�δ� στ0ς φυσικ=ς x πνευµατικ=ς
�δυναµ1ες τ�υ.

ON πρPτες >κδηλKσεις τ�ς Aµ�δ�ς tς σκ�π� ε-!αν τ�ν >gευµ<νιση κα0 πρ�δι�θεση τPν
θεPν. :E!&ρευε A  νθρωπ�ς �π� �ν�γκη· >πωφελε2τ� >κ τ�' !�ρ�'  κα0 >κ τ�' >ρεθισµ�'
π�/ τ�' πρ�καλ�'σε. ON �συνε1δητες κα0  τακτες κιν9σεις π�/ καθηµερινPς >κτελε2 A
 νθρωπ�ς τ�ν Aδηγ�'ν στ� µαγε1α, δι&τι i θρησκε1α ε-ναι συνυφασµ<νη µ= τ� µαγε1α. HO
!�ρ�ς lν1�ετ� µ= τ�ν %ρ!ηση στ�ν �ρ!α1α  HEλλ�δα. M= τ�ν 6ρ� %ρ!ηση >νν��'νται >κτ�ς
τPν �ηµατισµPν κα0 �N lρµηνευτικ�0 !�ρ�1, καθfς >π1σης κα0 �N π�ικ1λες µιµητικ=ς �σκ9-
σεις. Σ�µφωνα µ= µ1α παν�ρ!αια παρ�δ�σι, i P<α, i µητ<ρα τPν :Oλυµπ1ων θεPν, mταν
i πρKτη π�/ µυ9θηκε στ�ν τ<!νη τ�' !�ρ�'. :Eκε1νη µ= τ� σειρ� της >δ1δαgε τ� !�ρ�
στ�/ς Nερε2ς της, τ�/ς K�υρ�τες στ�ν Kρ9τη κα0 τ�/ς K�ρ��αντες στ� Φρυγ1α. HH τ<!νη
τ�ς 4ρ!9σεως συµπ1πτει µ= τ� δηµι�υργ1α τ�' παντ&ς· �νεφ�νη δ= συγ!ρ&νως µ= τ�ν
�ρ!αι&τατ�ν τPν θεPν, τ�ν zEρωτα. ∆ε1γµατα τ�ς �ρ!εγ&ν�υ 4ρ!9σεως ε-ναι �N κιν9σεις
τPν  στρων, �N περιφ�ρ=ς τPν πλανητPν π<ριg τPν �πλανPν κα0 �N εrρυθµες α7τPν σ!<-
σεις. HO :Hλ1ας Tσατσ&µ�ιρ�ς �ναλ�ει τ�ν «%ρ!ηση» tς lg�ς: «/Eκ τ�� µικρ�� �Eρ�υ
(6π�υ τελε2ται A !�ρ&ς), τ; �4�ς �κπ�µπει τ; φωτειν; σ0µα, τ; <π�6� κατευθ�νεται πα-
λινδρ�µικ!ς (µ= ρυθµ; κα7 µ�τρ�) ε-ς τ�ν α-Eνια θ4λασσα».

MO
!�ρ�ς κα0 A �θλητισµ�ς lν1��ντ� κατ� τ�ν �ρ!αι�ελληνικ�ν �ντ1ληψη. HO �θλη-
τισµ�ς ε-ναι i συµπεριφ�ρ� τ�' σ�µπαντ�ς κ&σµ�υ. ?Oλα τ� �γων1σµατα ε-ναι i
πρ�σπ�θεια lκ�στ�υ �Pντ�ς 4ργανισµ�', πρ�κειµ<ν�υ ν� >πι�ιKσ_η, �στε ν� δια-
τηρηθ_� i `σ�ρρ�π1α τ�ς Φ�σεως. HH ν1κη δ= ε-ναι i >πικρ�τηση τ�ς �ω�ς >π0 τ�'

θαν�τ�υ.
Σ’ 6λες τ0ς τελετ=ς κα0 τ0ς θυσ1ες A �ρ!α2�ς ?Eλλην συµπερι<λα�ε τ�ν %ρ!ηση κα0 τ�ν

µ�υσικ9. HO Λ�υκιαν�ς µ�ς πληρ�φ�ρε2: «3O /Oρφε(ς κα7 < M�υσα6�ς, �T <π�6�ι �σαν �κ
τ!ν ρ�στων hρ�ηστ!ν τ0ς �π��0ς των κα7 �T <π�6�ι )δρυσαν τ7ς µυστικ=ς τελετ�ς, �θεE-
ρησαν Gτι θF �τ� π�λ( Bρα6�ν νF γ�νεται , µ�ησις ε-ς τ7ς τελετ=ς α8τ=ς µ= ρυθµ;ν κα7 lρ�η-
σιν. Kα7 �zτω �ν�µ�θ�τησαν» («Περ0 :Oρ!9σεως»).

Στ�ν �ρ!α1α :Oλυµπ1α, nδρα τPν �ρ!α1ων �γKνων κα0 µ9τρα κ�θε �νωτ<ρας τελετ�ς,
aπ�ρ!αν �N να�0 τ�' ∆ι�ς κα0 τ�ς ?Hρας. ?Eνας τελετ�υργικ�ς !�ρ&ς, πιθανKτατα πρ�ς
τιµ�ν τ�ς ?Hρας, παρ�υσι��εται σ’ nνα !�λκιν� γλυπτ� τ�' 8�υ α`Pν�ς. T� γλυπτ�
σ�µπλεγµα �π�τελε2ται �π� lπτ� γυµν=ς !�ρε�τριες σ= κ�κλ�, µ= τ� !<ρια τ�υς i κα-
θεµι� στ�ν �µ� τ�ς  λλης. A7τ� θυµ1�ει π�λλ�/ς >κ τPν συγ!ρ&νων lλληνικPν !�ρPν.

HO !�ρ�ς σ= κ�κλ�, µ= τ� !<ρια lνωµ<να κυρ1ως, ε-!ε ̀ δια1τερη σηµασ1α γι� τ�/ς �ρ!α1-
�υς ?Eλληνες. ON !�ρ�0 α7τ�0 >κτελ�'ντ� συ!ν�κις γ�ρω �π� nνα �ωµ&, nνα δ<νδρ�, nνα
κ1�να x  λλ� Nερ� �ντικε1µεν� συν9θως �π� nνα µ�υσικ&. HH παρ�υσ1α �νθρKπ�υ x �ντι-
κειµ<ν�υ >ντ�ς τ�' κ�κλ�υ γιν&ταν µ= σκ�π� ν� διω!θ�'ν �N �ρνητικ<ς, �N �νεπιθ�µητες
>πιρρ�=ς κα0 ν� µε1ν�υν >ντ�ς µ&ν�ν �N θετικ=ς - >πιθυµητ<ς.

HH %ρ!ηση, κα1τ�ι �ναπ&σπαστ� τµ�µα 6λων τPν τελετPν κα0 �γKνων, δ=ν συµπεριε-
λαµ��νετ� στ� �γωνιστικ� πρ&γραµµ� τ�υς. HO Λ�υκιαν�ς µ�ς πληρ�φ�ρε2, πfς 6ταν
Lπαυαν �N �γωνι�&µεν�ι στ� Παγκρ�τι� ν� �λληλ�!τυπι�'νται, τελε1ωναν τ�ν πρ�σπ�-
θει� τ�υς µ= !�ρ&. Συνωδε��νταν δ= �π� nνα α7λητ9, A Aπ�2�ς καθ&ταν στ� µ<σ�ν τPν

MH ταSτιση X/ρ/G καK ’Aθλητισµ/G στNν MEλλ?δα
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Γλυπτ6 εZκ-να �θλ*τριας τ/ν «&Hρα�ων» (τ/ν �ρ!α�ων �Oλυµπι�δων γυναικ/ν:
2λ. «∆», τ. 148, �Aπρ�λι�ς 1994, σελ. 8699) bψ�υς 1,56 µ., π�= 2ρ�θηκε στ6ν �Oλυ-
µπ�α καN �π-κειται στ� M�υσε�� τ�0 Bατικαν�0. Edναι �ντ�γραφ� 1ργ�υ τ�0 ε´ π.X.
αZ., π�= εdδε καN περιγρ�φει � Παυσαν�ας. &H κ�νηση τ ς �θλ*τριας εdναι κ�τι µε-
ταP= !�ρευτικ ς «φιγ�Vρας» καN τερµατισµ�0 �γ/να δρ-µ�υ, π�= �ναδεικνVει τ6ν

ταVτιση !�ρ�0 - �θλητισµ�0 στ6ν �ρ!αι�ελληνικ6 fλυµπιακ6 Zδε�λ�γ�α.
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�θλητPν κα0 Lπαι�ε α7λ� κα0 κρ&ταλ� µ= τ� π&δι.* ON συµµετ<!�ντες δ= �κ�λ�υθ�'σαν
�λλ9λ�υς µ= τ�gη κα0 !�ρε��ντας >λ�µ�αναν δι�φ�ρες στ�σεις, κιν��µεν�ι ρυθµικPς
 λλ�τε µ= π�λεµικ=ς κα0  λλ�τε µ= >ρωτικ=ς x �ακ!ικ=ς κιν9σεις. HO !�ρ�ς >ν1σ!υε τ0ς
πρ�σπ�θειες τPν �γωνι��µ<νων στ0ς �θλητικ<ς των >πιδ&σεις. Στ� δι�ρκεια τPν :Oλυ-
µπιακPν �γKνων κα0 µ�λιστα κατ� τ�ν Lναρgη κα0 λ9gη >πραγµατ�π�ι�'ντ� παρελ�-
σεις, π�µπ=ς κα0 θυσ1ες στ�/ς θε��ς. ΣυνKδευαν δ= τ0ς θυσ1ες κα0 π�ιητ=ς κα0 !�ρOωδ1ες,
π�/ τραγ�υδ�'σαν κα0 �π9γγειλαν λατρευτικ�/ς uµν�υς. K�ρυφKν�νταν δ= �N !�ρ�0 κα0
τ� τραγ��δια κατ� τ�ν λ9gη τPν �γKνων, π�/ συνε!1��νταν κα0 κατ� τ�ν >πιστρ�φ� τPν
:Oλυµπι�νικPν στ�ν `δια1τερη πατρ1δα τ�υς. ΣηµειKν�υµε >δP, 6τι µετ� τ�ν �1αιη κα-
τ�ργηση τPν :OλυµπιακPν :AγKνων �π� τ�ν Xριστιανισµ� tς «�γKνων τ�' ∆ια�&λ�υ»
>g<λιπε κα0 A !�ρ&ς, π�/ στ� Bυ��ντι� �πηγ�ρε�ετ� tς «_λληνικ� µωρ�α».

ON �ρ!α2�ι ?Eλληνες >δ1δασκαν, 6τι i %ρ!ηση αcρει 6λες τ0ς aπ�θ<σεις της �π� τ�ν
Nστ�ρ1α, γι’ α7τ� πρ<πει A !�ρευτ�ς ν� ’!_η τ�ν Nστ�ρ1α πρ&!ειρη στ� µν9µη τ�υ κα0 µ= !�-
ρη ν� �ναπαριστJ� τ0ς Nστ�ρικ=ς aπ�θ<σεις, �ρ!1��ντας �π� τ� !��ς κα0 τ�ν πρKτη τ�' κ&-
σµ�υ δηµι�υργ1α κα0 συνε!1��ντας µ= τ�ν �κρωτηριασµ� τ�' O7ραν�', τ� γ<ννηση τ�ς
:Aφρ�δ1της, τ�ν Tιταν�µα!1α κα0 τ0ς λ�ιπ=ς Nστ�ρ1ες, �N Aπ�2ες σηµ�δεψαν τ�ν �νθρω-
π&τητα. ΠερνKντας >κ τPν Nστ�ρικPν γεγ�ν&των, A !�ρευτ�ς πρ<πει ν� γνωρ1�_η περ0 τPν
�νακαλ�ψεων τ�ς γεωργ1ας κα0 τ�ς �µπελ�υργ1ας. N� γνωρ1�_η τ� περ0 τ�ς zHλιδ�ς, τ�'
O`ν�µ��υ κα0 τPν πρKτων �θλητPν τPν :OλυµπιακPν :AγKνων. ∆=ν πρ<πει µ= δ�� λ&-
για ν’ �γν�_� A 4ρ!ηστ�ς τ1π�τε >κ τPν �ναφερ�µ<νων aπ� τ�' HOµ9ρ�υ, τ�' HHσι&δ�υ κα0
τPν τραγικPν π�ιητPν.

:Eπειδ� i τ<!νη τ�' 4ρ!ηστ�' ε-ναι ν� µιµ�ται κα0 >παγγ<λλεται ν� >κφρ��_η δι� κι-
ν9σεων 6σα J δ�νται, πρ<πει 6πως �N ρ9τ�ρες ν� >πιµελ�ται, �στε ν� ε-ναι �N παραστ�-
σεις τ�υ σαφε2ς κα0 Aτιδ9π�τε παριστJ� ν� >νν��ται !ωρ0ς �ν�γκη >πεgηγητPν. HO θε-
ατ�ς πρ<πει ν� >νν�_� τ� δρKµενα !ωρ0ς π�λλ� λ&για.

T� !�ρευτικ� θ<αµα πρ<πει ν� L!_η tς στ&!� τ� δελφικ& «ΓνPθι σεαυτ�ν» τ&σ� γι� τ�
κ�ιν� 6σ� κα0 γι� τ�ν cδι� τ� !�ρευτ9. T� κ�ιν� µαθα1νει τ0ς Nστ�ρ1ες κα0 A !�ρευτ�ς
τελει�π�ιε2ται µ<σOω τ�ς 4ρ!ηστικ�ς τ<!νης.

HO �ρ!α2�ς ?Eλληνας µ<σOω τ�' �θλητισµ�' κα0 τ�' !�ρ�' >g<φρα�ε συµπαντικ<ς, κ�-
σµ�γ�νικ=ς κα0 φυσικ=ς �ρ!=ς κα0 �λ9θειες· �λ9θειες π�/ συνθ<τ�υν τ�ν «3Eλληνικ;ν Λ�-
γ�ν». Mετ� τ�ν >πικρ�τησι τ�ς �σιατικ�ς �αρ�αρ&τητας κα0 θε�κρατικ�ς �-λ�γ1ας A ση-
µεριν�ς  νθρωπ�ς κα0 6ταν !�ρε�_η, δ=ν >κφρ��ει τ�ν Λ&γ�, �λλ� λειτ�υργε2 tς >νστι-
κτPδες �P�.
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* 3O πα�Zων τ; lργαν� ε-ς τ;ν ��ρ; κα7 < διευθ�νων τ�ν hρ�9στρα ε��αν κρ�ταλ� πρ�σδε-
δεµ�ν� στ; π�δι, µ= τ;ν <π�6� �κτ�πων τ; µ�τρ� (ρυθµ�).




