
Mετρικ� - Pυθµικ� - �Oρ�ησις
M�σ�ω τ�	 «∆αυλ�	» σ� σ�ετικ� δι�λ�γ� περ� τ�ς Bυ�αντιν�ς µ�υσικ�ς "πεστ#ρι$α τ%ν

&π�ψιν, )τι * µ�υσικ% α+τ% ε,ναι &ρρυθµ�ς. O0 κ1ρι�ι ∆ηµ. Σταθακ4π�υλ�ς κα� Nικ. 6Aσπι8-
της τ4τε κα� πρ�σφ�τως (τε	��ς 195) @ κ1ρι�ς K. ΣκαB�ντ��ς Cπ�µεναν κα� Cπιµ�ν�υν, )τι *
&π�ψDς µ�υ α+τ% ε,ναι λανθασµ�νη, Eφ�	, )πως Fσ�υρD�εται τ�+λ��ιστ�ν @ κ. ΣκαB�ντ��ς,
«ε�ναι �π�ψις �ναντ�α ��ι µ�ν�ν ε ς τ�ν διεθν" #ι#λι�γραφ�αν 'λλ( κα) ε ς τ�ν κ�ιν�ν λ�-
γικ*ν». GΩστ4σ� �+δ�ν Eν�φερε Cκ τ�ς διεθν�	ς BιBλι�γραφDας. IOσ� γιJ τ%ν κ�ιν%ν λ�γι-
κ#ν, α+τ% �+δεµDα Kρµ�δι4τητα διαθ�τει περ� τ�	 Cν λ4γ�ω θ�µατ�ς. 6Aπα$ι8ν�ντας λ�ιπ�ν
��ριν τ�ς Eλ#θειας νJ δε�θ�	µε τ%ν «κ�ιν%ν λ�γικ#ν», Lς δ8σ�υµε τ�ν λ4γ� στ%ν εFδικ%ν
λ�γικ#ν,  * @π�Dα Mς 0στ�ρικ% τυγ��ν�υσα ε,ναι κα� * Eληθ#ς:

(Πλ%ν τ�	 πρ8τ�υ λ#µµατ�ς Pπαντα τJ λ�ιπJ Cλ#φθησαν Cκ τ�ς «-Eγκυκλ�παιδε�ας τ"ς
-Aρ�α�ας 0Eλληνικ"ς M�υσικ"ς» τ�	 Σ. Mι�αηλDδη).

– Pυθµ�ς: πRσα @µαλSς CπαναλαµBαν�µ�νη κDνησις (Liddell - Scott).
– Πλ�των («N4µ�ι» B´ 665A): «T3" δ� τ"ς κιν*σεως τ56ει ρυθµ7ς �ν�µα ε8η» (Pυθµ�ς Wν�-

µ��εται * τ�$ι τ�ς κιν#σεως). TJ "λικJ τ�	 ρυθµ�	 ε,ναι «�9 λ:6εις, τ7 µ:λ�ς κα) < κ�νησι
τ�= σ>µατ�ς».

�O Zεϊµπ	κικ�ς ε�ναι πανελλ�νι�ς ��ρ�ς. T��τ� ��ει �δια�τερη � �α κα! δ"ν
πρ	πει ν# τ$ λησµ�ν��µε. &Aπ$ τ(ν Θεσσαλ�ν�κη κα! τ# Γι+ννενα µ	�ρι τ(ν Σ--
ρ� κα! τ(ν Π+τρα 0 τ# Tρ�καλα, τ(ν Xαλκ�δα κα! τ(ν Mυτιλ�νη 5 ��ρ$ς ε�ναι
�γαπητ$ς κα! ��κε7�ς. &Aν�κει στ�8ς �π�καλ�-µεν�υς ρεµπ	τικ�υς ρυθµ�-ς. �H
λ	 ις ρεµπ�τικ�ς ε�ναι παραφθ�ρ# τ<ς �ρ�α�ας �λλ# κα! τ<ς σ-γ�ρ�νης λ�γ�ας
ρεµBαστικ�ς κα! πρ�	ρ�εται �π$ τ$ ρ<µα ρ�µBω① 0 ρεµB��ω. T��τ� �π�δ�δει
µ�α τ�σ� �αρακτηριστικ( κα! = ειδικευµ	νη κατ+σταση, τ(ν ρ�µBην, >στε ε�ναι
�δ-νατ� ν# �ντικατασταθ?< �π$ κ+π�ι� @λλ�, κα! αAτ( ε�ναι δ-σκ�λ� ν# περι-
γραφ?< περιφραστικ+. Πρ�σδι�ρ�Bει τ(ν κατ+σταση, στ(ν 5π��α συνυπ+ρ��υν C
=λαφρι# B+λη, C ν�σταλγικ( δι+θεση, C Dπια �κσταση, C �αλ+ρωση, C �φα�ρε-
ση κα! 5 @ναρ��ς στ��ασµ�ς. T$ ρ<µα ρ�µBω ��ει =νν�ι�λ�γικ( κα! �κ�υστικ(
συν+φεια µ" τ$ ρ<µα ρ�µB4ω. T$ ρ�µF�ω, κ�ινGς ρ�υµπ8νω 0 ρ�υµπε1ω, στ(ν
�ρ�ικ( κα! Fασικ� τ�υ �νν�ια σηµα�νει Bωγραφ�Bω, σ�ηµατ�Bω ρ�µF�υς. �O ρ�µ-
F�ς Hµως �π$ τ(ν παλαι�τατη περ��δ� τ<ς κ�ινωνικ<ς Bω<ς τ�� �νθρIπ�υ =θε-
ωρ�θη σ�<µα µ" µαγικ"ς �δι�τητες. JEτσι τ$ ρ<µα ρ�µF�ω κατ	λη ε ν# σηµα�ν?η
µαγε-ω, πρ�καλG Lπερφυσικ( Fλαπτικ( =π�δραση δι# τGν ρ�µFων. &Aπ$ τ(ν
�ρ�	γ�νη αAτ( µαγικ( σηµασ�α τ�� σ��µατ�ς Mν�µ+σθηκε κατ# τ(ν �ρ�α�α
Nλληνικ( περ��δ� ρ�µF�ς κα! Oνα Pργαν� σ��µατ�ς µικρ<ς σF�-ρας, µ" τ$ 5π�7�
=πραγµατ�π�ι��ντ� µαγικ"ς πρ+ εις, = ειδικευµ	νες κυρ�ως στ(ν =παναφ�ρ#

Γ. Λ. ΠAΠAKΩNΣTANTINOY

O ZEΪMΠEKIKOΣ XOPOΣ
�O Zευ-Bακ�-ικ$ς τGν παναρ�α�ων �ρ�νων



– Pυθµ�π�ιGα: * Cπιστ#µη τ�ς Cφαρµ�γ�ς τ�	 ρυθµ�	. Σκ�π�ς τ�ς ρυθµ�π�ιDας ε,ναι * πρ�-
σαρµ�γ% τSν λ�$εων, τSν µελSν κα� τSν κιν#σεων σ� ρυθµικJ σ�#µατα.

– Pυθµ�ειδ*ς: �ρ4ν�ς Y�ι τελεDως ρυθµικ�ς (πτ�λεµ. M�υσικ�). «Pυθµ�ειδεHς ε�ναι �9 �ρ�-
ν�ι π�I δJν K��υν καλ� ρυθµικ� τ56ι, 'λλ( φα�ν�νται, Lτι K��υν κ5π�ι� ε�δ�ς ρυθµ�=».

– Pυθµικ*: * Cπιστ#µη τ�	 ρυθµ�	. Πρ�πει νJ διακρDνεται Eπ� τ%ν µετρικ#, τ�ς @π�Dας τJ
πλαDσια ε,ναι πι� περιωρισµ�να.

– Mετρικ*: * Cπιστ#µη τ�	 µ�τρ�υ. Πρ�πει νJ $ε�ωρD�εται Eπ� τ% ρυθµικ#, π�Z [�ει πλαD-
σια γενικ8τερα κα� πλατ1τερα.

– Λ�υκιαν�ς «Περ� Wρ�#σεως B»: «M>ρων (�0 TρSες) τ�ν �ν τNO π�λεµεHν αPτ�= κ�υφ�τη-
τα κα) εPρυθµ�αν, Q �6 Rρ�*σεως �κ:κτητ�» [[Bλεπαν τ%ν Cλαφρ�δα κα� τ%ν ε^ρυθµη κDνη-
σD τ�υ (τ�	 Mηρι4νη, συντρ4φ�υ τ�	 6Iδ�µεν�α) στ%ν µ��η, π�Z τ%ν ε,�ε Eπ�κτ#σει Eπ� τ�ν
��ρ4].

6Eκ τSν Eνωτ�ρω λ�ιπ�ν C$�γεται τ� συµπ�ρασµα, )τι @ ρυθµ�ς "πηρετ�	σε τ�ν ��ρ4.
BεBαDως κατJ τ�Zς �ρ4ν�υς τ�ς Bυ�αντιν�κρατDας (µ#πως δ�ν bταν * 6Aνατ�λικ% Pω-

µαϊκ% α+τ�κρατ�ρDα, )π�υ IEλλην Cσ#µαινε τ� Bδ�λυγµα τ�ς κ�ινωνDας;) @ πληθυσµ4ς της
C�4ρευε τ�Zς ��ρ�Zς α+τ�1ς, τ�Zς @π�D�υς τe� σ#µερ�ν Eπ�καλ�	µε δηµ�τικ�1ς. GH Cκκλη-
σιαστικ% )µως Bυ�αντιν% µ�υσικ% �^τε ��ρε1τηκε �^τε πρ4κειται νJ ��ρευτe� π�τ�, Eφ�	 Eπε-

τ�� @πιστ�υ =ραστ<.
Παρ�µ�ιας �κριFGς σηµασ�ας ε�ναι κα! τ$ ρ<µα κυµB4ω, κ�ινGς κ�υµπ8νω 0

κ�υµπε1ω. &Aρ�ικ# =σ�µαινε δ	νω κ�µF�υς, κατ�πιν µαγε-ω δι# τGν κ�µFων. T$
γνωστ$ δηµ�τικ$ τραγ�-δι σ" διατ-πωση συν��ησης �λλ# κα! γλωσσ�δ	τη µ"
πρ�φαν< τ(ν τελετ�υργικ( κα! µαγικ( δι+θεση �ναφ	ρει:

GO ρ�υµπ�ς, @ κ�υµπ�ς, @ ρ�υµπ�κ�µπ�λ�γ�ς
νJ ρ�υµπ�ψeη, νJ κ�υµπ�ψeη, νJ ρ�υµπ�κ�µπ�λ�γ�ψeη.

JEτσι �Y ταυτ�σηµες δ�δυµες λ	 εις ρ�υµπ�ς κα! κ�υµπ�ς κατ	λη αν ν# σηµα�-
ν�υν µ+γ�ς. &Eκ τ�-τ�υ ε�ναι συ�ν# πατρωνυµικ# σ" Hλη τ(ν �Eλλ+δα. &Iδ�ως =ν
EAF��Zα.

[Oταν λ	µε «σ� ρ�1µπωσα», =νν���µε «σ" = �υδετ	ρωσα», «σ" ��ρ�στευσα»
κα! γενικGς «σ" ν�κησα». [Oταν λ	µε «σ� κ�1µπωσα», συ�ν�τερα =νν���µε «σ"
µ+γεψα». �H φρ+ση «�κανα ρ��µπ�» στ$ πανελλαδικ$ κα! παν+ρ�αι� παιδικ$
παιγν�δι «τ$ κ�υτσ$» σηµα�νει τ(ν κατ�πιν =π�π�νης πρ�σπ+θειας σειρ# πραγ-
µατ�π�ιηθεισGν �σκ�σεων, =πιFρ+Fευση κα! δικα�ωµα ν# σηµειIσ�υµε ρ�µF�
σ" τµ<µα τ�� �Iρ�υ τ<ς παιδι_ς, >στε αAτ$ς γ�νεται �π�κλειστικ# �δικ<ς µας
πρ�ν�µιακ<ς �ρ�σεως, =ν`G ε�ναι @Fατ�ς («ταµπ��») γι# τ�8ς Lπ�λ��π�υς.

«Πρ�σ��#, µ%ν σ� κ�υµπ8σeη @ κ�	κκ�ς τ� πρω� τ%ν gAν�ι$η». Γνωστ( πα-
ρ�ιµ�α. [Oπ�ι�ς νηστικ$ς κα! @νιφτ�ς τ$ πρω! τ(ν JAν�ι η, =π��( τ�� Bευγα-
ρIµατ�ς τGν πτηνGν, �κ�-σ?η τ(ν φων( τ�� κ�-κκ�υ, θ# κ�υµπωθ?<, δηλαδ( θ#
µαγευτ?< κα! θ# Lπ�στ?< =πικ�νδυνη Fλαπτικ( =π�δραση. Πρ	πει τ$ πρω! C φων(
τ�� κ�-κκ�υ ν# Fρ�σκ?η κ+π�ι�ν Dδη πλυµ	ν�, καθαρ$ κα! =ν =γρηγ�ρσει. M�α
σ�φ( παρα�νεση γι# τ(ν �ν�ι ι+τικη πρωιν( �φ-πνιση.

T$ ρ<µα ρ�µB4ω Nπ�µ	νως Lπ�δηλ�7 µ�α µαγικ( πρ+ η, τ$ ρ<µα ρ�µBω µ�α
πρ�σωπικ( ψυ�ικ( κατ+σταση. �H δε-τερη ε�ναι �π�τ	λεσµα τ<ς πρIτης. [Oπ�ι-
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�ς ρ�υµπIν?η 0 ρ�υµπε-?η κ+π�ι�ν τ��
πρ�καλε7 �π�ρρ-θµιση, �λλειψη
=γρ�γ�ρσης κα! �πρ�θυµ�α δηµι�υρ-
γ�ας, καταστ+σεις π�8 �αρακτηρ�B�υν
τ$ν =ν καταστ+σει ρ	µFης εLρισκ�µε-
ν�. &E#ν πρ�κειται περ! �ντιπ+λ�υ, τ$
σ-νδρ�µ� αAτ$ �σ�δυναµε7 µ" = �υδε-
τ	ρωση.

�O ρεµF+Bων ε�ναι 5 ρεµFαστ(ς κα!
στ(ν δηµ�τικ( 5 ρεµπ�της. T$ @κρως
�ντ�θετ� τ<ς στρατιωτικ<ς =γρ�γ�ρ-
σης κα! πειθαρ��ας ε�ναι τ$ «ρεµπ�τ
Eσκ�ρι»②. �O @ναρ��ς, 5 �πρ�θυµ�ς, 5
�συντ�νιστ�ς κα! τελικGς 5 �ν+ ι�ς
στρατ�ς. Pεµπεσκ�ς, 5 nκνηρ�ς, 5 �νυ-
π�ληπτ�ς, 5 �νεπρ�κ�π�ς, 5 @σωτ�ς·
�π$ τ$ ρ�µBη κα! Eσκ4ς. T	λ�ς C ν�-
σταλγικ( κα! pρµ�νικ( ρ�µBDα③, τ$
παλι�µ�δ�τικ� µ�υσικ$ µη�+νηµα
(Pργαν� κα! µη�ανισµ$ς συγ�ρ�νως
Yκαν$ς µ" pπλ< περιστρ�φ( ν# πα�B?η
δηµ�φιλ< µ�υσικ# κ�µµ+τια), γρα-
φικ( πινελλι# στ�8ς δρ�µ�υς τ<ς πα-
λι_ς &Aθ�νας. EAτυ�Gς διασ`IBεται
�κ�µη.

OY Fασικ�! θεωρ�-µεν�ι ρεµπ	τικ�ι
ρυθµ�! ε�ναι δ-�: 5 Bεϊµπ	κικ�ς κα! 5
�ασ+πικ�ς. �O �ασ+πικ�ς σ#ν Hρ�ς
πρ�	ρ�εται �π$ τ(ν λ	 η �ασ�πης 0
κασ�πης, παραφθ�ρ# τ<ς λ	 ης κ4-
πτης, κα! παρ+γεται �π$ τ$ θ	µα
κ4πσ- τ�� µ	λλ�ντ�ς (κ4πσω) τ�� ρ�-
µατ�ς κ4πτω④ µ" �ντιµετ+θεση τGν
γραµµ+των π κα! σ (κατ# τ$ σ�<µα
φαλλ�	-&κρα → φαλ(λ)+κρα → κα-
ρ+φλα). &Aπ$ πλευρ_ς ν��µατ�ς �α-
ρακτ�ριBε τ$ µ	λ�ς τ<ς παλαι�τατης συντε�ν�ας τGν =παγγελµατικ# κα! µεθ�δικ#
τεµα�ιστGν τGν σφαγ�ων πρ$ς πλ�ρη =κµετ+λλευση τ�� κρ	ατ�ς.

�O Hρ�ς Zεϊµπ�κικ�ς ε�ναι �π�λυτα =ναρµ�νισµ	ν�ς µ" τ�8ς �αρακτ<τες τ�� ��-
ρ��. OY �αρακτ<ρες αAτ�! περικλε��υν τ$ Fακ�ικ$ν τ�� ρεµFαστ�� (ρεµπ	τη) µ"
τ$ αAστηρ$ν κα! �νδρ�πρεπ"ς τGν κιν�σεων τ�� ��ρευτ��. �Ως γνωστ�ν, 5 Zεϊ-
µπ	κικ�ς =µφαν�Bει δωρικ( αAστηρ�τητα �λλ# κα! µεγαλ�πρ	πεια, θεωρε7ται
�νδρικ$ς ��ρ$ς κα! ��ρε-εται κυρ�ως �π$ @νδρες. �H λ	 η πρ�	ρ�εται �π$ συ-
µπαρ+θεση τGν nν�µ+των ZεZς κα! B�κ��ς κα! τ(ν κατ+λη η -ικ4ς. JAρα �να-
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-Oρ�ηστρ�δα ��ρεSει. Tυπικ� φ5σις Tε-
ϊµπ:κικ�υ. Σηµει>σατε τ�ν κ�νηση τOν
�εριOν, π�I �6ισ�ρρ�π�=ν τ�ν µεταφ�ρ(
τ�= #5ρ�υς στ7 Vνα π�δι. (-Aπ7 τ7 #ι-
#λ�� «-Aθηναϊκ( -Eρυθρ�µ�ρφα -Aγ-
γεHα» τ�= Jhon Boardman, Kκδ. Kαρδα-
µ�τσα).



�θ�ν�νταν τ�ν ��ρ4. Kι α+τ� γιJ τ�ν Kπλ�1στατ� λ4γ�, )τι �0 IEλληνες µ�υσικ���ρευτικSς
Cκτελ�	σαν τ�ς θρησκευτικ�ς των τελετ�ς.

gAπειρες Eναφ�ρ�ς "π�ρ��υν στ�Zς Eρ�αD�υς συγγραφεiς )πως α+τ% τ�	 ΠαυσανDα (Γ ´,
11, 9): «στ�ν 'γ�ρ5 τ�υς �9 ΣπαρτιYτες K��υν 'γ5λµατα τ�= Πυθ:α -Aπ�λλωνα, τ"ς -Aρτ:-
µιδ�ς κα) τ"ς Λητ�=ς. [Oλ�ς αPτ7ς \ τ�π�ς Rν�µ5Tεται ��ρ�ς, γιατ) κατ( τ)ς γυµν�παιδι:ς...
�9 Kφη#�ι �κτελ�=ν ��ρ�Iς πρ7ς τιµ�ν τ�= -Aπ�λλωνα». GO Λ�υκιαν�ς στ� «Περ� Wρ�#σεως»
BιBλD� τ�υ λ�ει, πkς καµµιJ Eρ�αDα τελετ% δ�ν γιν4ταν �ωρ�ς Yρ�ησι.

O0 Xριστιαν�� λ�ιπ�ν τ�	 Bυ�αντD�υ γιJ τ�ν φ4B� τ�ς "π�κιν#σεως τ�	 Wρ�ηστικ�	 CνστD-
κτ�υ τ�	 π�ιµνD�υ ()π�ι�ς ��ρε1eη δ�ν «�αρ8νει» ε^κ�λα) Cφ#ρµ�σαν τ%ν λ1σι τ�ς κ�ρ8νας:
MετJ δηλαδ% Eπ� κ�π�ια ρυθµικJ µ�τρα «σπ��ει» @ ρυθµ�ς κρατSντας mναν φθ4γγ� Cπ� Eκα-
θ4ριστ� �ρ�νικ� δι�στηµα. Παρ�δειγµα: «T3" ]περµ5�Nω στρατηγNO τ( νικητ*ρια...». 6Eν�S
µ��ρι τ%ν συλλαB% –ρι– συµπληρ8ν�νται Wκτk µ�τρα τ�	 σπ�νδεD�υ ρυθµ�	, στ� τελευταi�
Eπ�ρρDπτεται * κ�ρ8να Cκτ�ς ρυθµ�	 κα� γιJ )σ� �ρ�νικ� δι�στηµα κατJ B�1λησιν κρατ#σeη
@ ��ρ�ρ�ης Eνυψωµ�νας τJς �εiρας τ�υ. T8ρα π�ι4ν ��ρ� διευθ1νει @ ��ρ�ρ�ης α+τ4ς, κα-
νε�ς µ��ρι στιγµ�ς δ�ν τ� [µαθε. 6AσφαλSς πρ4κειται γι’ α+τ� τ� @π�i� πρ�αναφ�ρθηκε στ�
λ�µµα «ρυθµ�ειδ#ς».

GH Bυ�αντιν% λ�ιπ�ν µ�υσικ% ε,ναι ρυθµ�ειδ%ς κι Y�ι ρυθµικ#, CJν θ�λ�υµε νJ µ%ν κα-
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Σειλην�) ��ρεS�υν.
∆S� «µ�να�ικ�) ��-
ρευτ:ς». 0H κ�νηση
τOν �εριOν τ�= δε-
6ι�= ��ρευτ" – κρα-
τ�=ν κα) �9 δS�
κρ�ταλα – ε�ναι
πρ�φαν*ς. 0H «φι-
γ�Sρα» τ�= 'ριστε-
ρ�= ��ρευτ" σJ
στ5ση �π�κυψης µJ
�λαφρι( κ5µψη τ"ς
κεφαλ"ς κα) τ�ν
�6ισ�ρρ�πιστικ�
θ:ση τOν �ειρOν ,
π�I τεκµηρι>νει
κα) < σSγ�ρ�νη συ-
στρ�φ� τ"ς
RσφS�ς, δJν 'φ*-
ν�υν 'µφι#�λ�α, Lτι
��ρεSει Tεϊµπ:κικ�.
Σηµει>σατε τ�ν
ρεµ#αστικ� στ5ση
τ�= λυρ5ρη.



κ�υργ�	µε τ�ς [νν�ιες. gE�ει δηλαδ% µ�τρα EλλJ Y�ι ρυθµ�1ς, Eφ�	 κατJ τ�Zς πρ�αναφερ-
θ�ντες @ρισµ�Zς µετρικ% ε,ναι * Cπιστ#µη τ�	 µ�τρ�υ· κα� πρ�πει νJ $ε�ωρD�εται Eπ� τ%ν ρυθ-
µικ#, π�Z [�ει πλαDσια γενικ8τερα κα� πλατ1τερα. Π�ι� ε,ναι α+τJ τJ πλατ1τερα; E,ναι @
��ρ4ς.

GH πυρ�BασDα τSν Eναστεν�ρηδων Eπ�τελεi τ� µ�ναδικ� δεiγµα-κατ�λ�ιπ� τ�ς δι’ Wρ�#-
σεως λατρεDας στ%ν GEλληνικ% Cπικρ�τεια κα� τ� @π�i�, τ�νD��υµε CδS, παραµ�νει �ωνταν4,
δηλαδ% δ�ν τελεiται κατ’ Eναπαρ�στασι. A+τ�ς ε,ναι κα� @ µ�ναδικ�ς λ4γ�ς τ�	 συνε��	ς
διωγµ�	 τ�ς πυρ�BασDας Eπ� τ%ν �ριστιανικ% CκκλησDα.

6EπDσης @ Xριστιανισµ�ς δ�ν κατ8ρθωσε νJ κρατ#σeη καθηλωµ�ν�υς στ�ς καρ�κλες τ�Zς
µα1ρ�υς τ�ς 6Aµερικ�ς λ4γ�ω τ�	 Eκαταµ��ητ�υ µ�υσικ���ρευτικ�	 CνστDκτ�υ, τ� @π�i�
διαθ�τ�υν �0 &νθρωπ�ι α+τ�D. A+τ�� �0 6AραπRδες, �0 M��υ-M��υ, τJ κτ#νη κατJ τ�Zς �ρι-
στιαν�Zς τ�ς ∆1σεως, τ�Zς @π�D�υς λ4γ�S τ�ς �ριστιανικ�ς Eγ�πης τ�υς τ�Zς µετ�φεραν Kλυ-
σ�δεµ�ν�υς στ%ν 6Aµερικ#, γιJ νJ δ�υλε1�υν Mς δ�	λ�ι Cπ� εFκ�σιτετρα8ρ�υ B�σεως.

Kα� Cν�S λ�ιπ�ν * µετρικ% πρ�πει νJ $ε�ωρD�εται Eπ� τ%ν ρυθµικ#, * @π�Dα ρυθµικ% [�ει
πλαDσια γενικ8τερα κα� πλατ1τερα, [ρ�εται @ κ. ΣκαB�ντ��ς κα� ταυτD�ει τ� µ�τρ� µ� τ�ν ρυθ-
µ4. Συγκεκριµ�νως µRς λ�ει: «\ ρυθµ7ς υ-́ ε�ναι 'ρ�αH�ς (8αµ#�ς 'π7 �ρσεως)». TD µRς λ�νε
)µως )λα τJ λε$ικ�, µηδεν�ς C$αιρ�υµ�ν�υ; «�Iαµ#�ς (στι��υργ.): µετρικ� µ�ν5δα 'π7 µ�α

-Aντικρυστ�) ��ρευτα�. 0H κεκαµµ:νη στ5ση τOν γ�ν5των κα) < συµµετ��� τOν
�ειρOν �νθυµ�Tει -Aπτ5λικ�.
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λ-εται, Zευ-Bακ�-ικ4ς· κα! τ$ πρGτ� συνθετικ$ Lπαιν�σσεται τ$ σ�Fαρ�ν, τ$
αAστηρ�ν, τ$ συγκρατηµ	ν� κα! τ$ =πιFλητικ$ν τ�� πατρ$ς τGν θεGν· κα! τ$ δε--
τερ� συνθετικ$ τ$ διασκεδαστικ�ν, τ$ εAφ�ρικ$ν κα! τ$ παυσ�λυπ�ν τ�� θε�� τ��
�qν�υ κα! �γαπητ�� τ�υ υY��. Γι# τ(ν =τυµ�λ�γ�α αAτ( συνηγ�ρε7 =κτ$ς τ<ς
γλωσσικ<ς κα! =νν�ι�λ�γικ<ς συναφε�ας τGν =π! µ	ρ�υς λ	 εων µ" τ$ν Hρ� κα!
�Y �δι�τητες τ�� Zεϊµπ	κικ�υ στ$ν Nλληνικ$ �Gρ�. �H µεγ+λη τ�υ δηµ�τικ�της,
C πανελλ�νια = +πλωσ� τ�υ κα! C δια�ρ�νικ� τ�υ παρ�υσ�α, καθ’ Hσ�ν Lπηρε-
τε7 µ�α �ναγκα�α =κτ�νωτικ( κα! διασκεδαστικ( κατ+σταση, τ(ν ρ	µFη, =π�και-
ρη σ" κ+θε =π���. AAτ# τ# στ�ι�ε7α �π�κλε��υν τ(ν πρ�	λευσ� τ�υ �π$ κ+π�ι�
= ελληνισµ	ν� θρZακικ$ φ�λ� Hπως �Y Bεσσ��, �λλ# τ�Aναντ��ν συνηγ�ρ��ν Lπ"ρ
τ�� �ντιθ	τ�υ: τ(ν υY�θ	τησ� τ�υ �π$ τ�8ς Bεσσ�8ς µ	σα στ$ πλα�σι� τ�� = ελ-
ληνισµ�� τ�υς. OY ��ρ�! τGν =π! µ	ρ�υς κα! �π�µακρυσµ	νων NλληνικGν =θνικGν
5µ+δων Hπως π.�. �Y π�ντιακ�! 0 �Y κρητικ�! ���υν π+ντα τ�πικ$ �αρακτ<ρα
κα! δ"ν =µφαν�B�υν πανελλ�νια δι+�υση. Π�λ8 περισσ�τερ�, Hταν πρ�κειται γι#
τ�8ς Bεσσ�-ς, CµιF+ρFαρ� κα! �τ�θασσ� φ�λ� �ωρ!ς π�λιτιστικ"ς σ�	σεις µ" τ�8ς
γε�τ�ν	ς τ�υ, τ$ 5π�7�ν µ+λιστα, =#ν = ελλην�στηκε π�τ	, τ��τ� �γινε π�λ8 �ργ#
µετ# τ$ν =κ�ριστιανισµ� τ�υ, κατ# τ(ν BυBαντιν( περ��δ�.

Λ�γ`ω 5µ�ι�τητ�ς τ�� nν�µατ�ς �ρ�σιµ� ε�ναι ν# γ�ν?η �ναφ�ρ# κα! στ�8ς Zε-
ϊµπ	κηδες. �H = ισλαµισµ	νη αAτ( �ρ�αι�ελληνικ( =θν�της τ<ς περι��<ς τ��
&Aιδιν��υ µ" τ!ς �δι�ρρυθµες παραδ�σεις, Dθη κα! �θιµα περικλε�ει πιθαν$ν τ!ς
αAτ"ς µ" τ$ν ��ρ$ �δι�τητες τGν δ-� θεGν, ∆ι$ς κα! ∆ι�ν-σ�υ, κα! διακρ�νεται
γι# τ$ �νδρ�πρεπ"ς κα! τ$ φιλ�διασκεδαστικ$ν συγ�ρ�νως. JAρα C ταυτ�σηµη
=θνικ� τ�υς nν�µασ�α µ" τ$ν ��ρ$ δ"ν δηλIνει κ+π�ια σ�	ση µαB- τ�υ, �λλ# τ(ν
=κ τGν �δ�ων λ	 εων παραγωγ( τGν δ-� Hρων συνεπε�Zα κ�ινGν �δι�τ�των. JAλλως
τε κα! =δG �σ�-�υν τ# qδια π�8 �ναπτ-�θηκαν στ(ν περ! BεσσGν παρ+γραφ�.
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#ρα�εHα κα) µ�α µακρ( συλλα#*...». 6Aφ�	 λ�ιπ�ν @λ4κληρη * συλλ�γιστικ% τ�	 κ. ΣκαB�-
ντ��υ BασD�εται σ’ α+τ� τ� Bασικ8τατ� λ�θ�ς, τ�ς ταυτDσεως δηλαδ% τ�	 µ�τρ�υ µ� τ�ν ρυθ-
µ4, @τιδ#π�τε [γραψε µ��ρι στιγµ�ς γιJ τ�Zς ρυθµ�Zς ε,ναι CντελSς Eναληθ�ς κα� pπ�µ�νως
&κυρ�. GH CπDγνωση δ� τ�ς EBεBαι4τητ�ς πρ�καλεi τ%ν τ�σι πρ�ς τ%ν "π�B�θµισι τ�	 &λλ�υ.
Παρατηρεi @ κ. ΣκαB�ντ��ς: «...ν( K�3η 8σως a 'νωτ:ρας γν>σεις 'π7 αPτ(ς π�I θ:λει ν(
κρ�ν3η». GΩστ4σ� δ�ν Cνθυµ�	µαι π�τ� νJ [�eη λ�Bει �8ρα µ� @π�ι�νδ#π�τε τρ4π� καµµιJ
CκτDµησι q σ1γκριση τSν γν8σεων τ�	 κ. ΣκαB�ντ��υ κα� τSν FδικSν µ�υ.

ΓιJ τ�ν κ. BασDλ. Tυρ�B�λR CπDσης �+δ�π�τε συνεφων#θη Eπ� κ�π�ι�υς, )τι διαθ�τει τ�
Eλ�θητ�ν. GEπ�µ�νως τ� BιBλD�ν τ�υ «0Eλληνικ�) Παραδ�σιακ�) X�ρευτικ�) Pυθµ�)» δ�ν
ε,ναι δυνατ�ν νJ CκλαµB�νεται Mς τ� «θε4πνευστ�ν» BιBλD� περ� τSν ρυθµSν. ∆ηλαδ% )λ�υς
α+τ�Zς τ�Zς ��ρευτ�ς, τ�Zς @π�D�υς πρ�σωπικSς ε,δα νJ ��ρε1�υν Kαµηλι�ρικ� Zεϊµπ�κι-
κ�, πρ�πει νJ τ�Zς λησµ�ν#σω ��ριν τ�ς Eπ4ψεως τ�	 κ. Tυρ�B�λR;

T�λ�ς, γιJ νJ µ%ν αFσθ�νεται  κα� τ1ψεις @ κ. ΣκαB�ντ��ς τ�+λ��ιστ�ν γιJ τ%ν περDπτω-
σD µ�υ, αFσθ�ν�µαι τ%ν "π��ρ�ωσι νJ δηλ8σω, )τι Y�ι µ4ν�ν δ�ν µ� Cστεν��8ρησε µ� τJ γρα-
φ4µεν� τ�υ, EλλJ EπεναντDας µ� C�αρ�π�Dησε τJ µ�γιστα, παρ���ντ�ς µ�υ Kπλ4�ερα τJ θεiα
δSρα τ�	 διαλ4γ�υ.

Στα=ρ�ς Bασδ:κης
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M�α παραλλαγ( τ�� Zεϊµπ	κικ�υ ε�ναι τ$ καλ�-µεν� 6Aπτ�λικ�. �H λ	 ις θε-
ωρε7ται @λλ�ς τ-π�ς τ�� «6Aττ�λικ�», >στε =κτιµ_ται σ#ν ��ρ$ς πρ�ερ��µεν�ς
�π$ τ(ν &Aττ+λεια⑤, τ(ν γραφικ( π�λη τ<ς Παµφυλ�ας. �Yπ<ρ�ε κα! δε-τερη π�-
λη &Aττ+λεια στ( Λυδ�α. [O,τι �αρακτηρ�B�υµε λαϊκ$ π�λιτισµ�, συνεπGς κα! �Y
παραδ�σιακ�! ��ρ��, δ"ν θεωρε7ται FυBαντιν<ς καταγωγ<ς �tτε �ρ�αι�ελλη-
νικ<ς �tτε µινωµυκηναϊκ<ς �λλ# τ�Aλ+�ιστ�ν νε�λιθικ<ς⑥. JAρα ε�ναι δυνατ$ν
Oνας τ�σ� παλαι$ς ρυθµ$ς ν# Mν�µ+σθηκε �π$ µ�α π�λη π�8 κτ�σθηκε τ$ν 2� π.X.
α�Gνα; �H λ�γικ( κα! αAθ�ρµητη �π+ντηση δ�δεται �π$ τ$ πιθανIτατ� γεγ�ν�ς,
παλαι�τερα 5 ��ρ$ς ν# ε��ε @λλη nν�µασ�α κα! σ" κ+π�ια φ+ση τ<ς δια�ρ�νικ<ς
τ�υ π�ρε�ας ν# Mν�µ+σθηκε &Aττ+λικ�ς. K+τι παρ�µ�ι� πρ	πει ν# συν	Fη κα! µ"
τ$ν Kαλαµατιαν�.

�H λ	 η Hµως &Aττ+λικ�ς Lπενθυµ�Bει �ντ�να τ$ δυσε �γητ� κα! δυσετυµ�λ�-
γητ� =π�ρρηµα Eταλ8τατα, Lπερθετικ$ς τ�� Eταλ�, τ<ς γνωστ<ς κα! �µφιλεγ�-
µενης Nρµηνε�ας =πιγραφ<ς τ�� περ�φηµ�υ �γγε��υ τ�� ∆ιπ-λ�υ. Xρ�ν�λ�γε7ται
�π$ τ!ς �ρ�"ς τ�� 9�υ π.X. α�Gνα κα! θεωρε7ται C πρIτη Nλληνικ( �λφαFητικ(
=πιγραφ�. Bα�νει =κ δε ιGν πρ$ς τ# �ριστερ+, κ+τι τ$ σ-νηθες στ!ς �ρ�αι�τερες
�λφαFητικ"ς =πιγραφ	ς. T$ θ	µα �φ�ρZ_ στ(ν Fρ+Fευση δι# τ�� =ντυπωσιακ��
�γγε��υ τ�� νικητ< Nν$ς διαγωνισµ�� ��ρ��. JAρα C δι# κυπ	λλων Fρ+Fευση
ε�ναι συν�θει+ τ�υς παλαι+. �H =κτ�µηση τGν κριτGν θ# =γ�νετ� µ" F+ση τ$ δυσ-
ν�ητ� =π�ρρηµα �ταλ# (�ταλIτατα). �H σηµασ�α τ�υ �π�δ�θηκε στ(ν σ-γ�ρ�-
νη γλGσσα δι# τ�� =λαφρ+⑥, �ν+λαφρα: «rOς ν	ν Wρ�ηστSν π�ντων Eταλ8τατα
παD�ει τ�	 τ�[δ]ε». [Oπ�ι�ς δηλαδ( ��ρε-ει =λαφρ�τατα θ# π+ρ?η τ$ παρ$ν (κ--
πελλ�ν). �H �π�δ�ση τ�� �ταλIτατα δι# τ�� =λαφρ�τατα πρ�κειµ	ν�υ περ! ��-

Σειλην7ς πα�Tων δ�αυλ� κα) δS� ��ρεSτριες. «M�να�ικJς ��ρεSτριες» µJ µα-
κρυ�Iς �ιτOνες. 0H δε6ι( �µφανOς σJ αPτ�συγκ:ντρωση. Kα) �δO �ναργ�ς <
συστρ�φ� τ"ς RσφS�ς – πρ�σ:6ατε τ7 κατ>τερ� τµ"µα τ�= �ιτOνα, π�I τ�ν

τεκµηρι>νει.



ρ��, xν κα! δ"ν τραυµατ�B?η τ$ ν�ηµα, δ"ν ε�ναι κα! C κατ+λληλη. &Iδ�ως, Hταν πρ�-
κειται περ! κρ�σεως κα! συγκρ�σεως, τ$ =π�ρρηµα �ταλ# = =λαφρ# ε�ναι µ_λλ�ν
@στ���. M�πως τ$ �ταλ# σηµα�νει κ+τι @λλ� YκανIτερ� ν# περιγρ+ψ?η τ(ν δια-
φ�ρ�π��ηση τ<ς ��ρευτικ<ς �π�δ�σης; T# =πιρρ�µατα π.�. περ�τε�να, πρωτ�-
τυπα θ# �διναν περισσ�τερες δυνατ�τητες στ�8ς κριτ"ς ν# ε�ναι �ντικειµενικ��⑦.

�H λ	 η Eταλ�ς Dδη �π$ τ(ν 5µηρικ( =π��( =κτ$ς τGν @λλων σηµασιGν Nρµη-
νε-εται δι# τ�� «νεανικ�ς». T$ ρ<µα Eτ�λλω δι# τ�� «πηδG, σκιρτG zς τ# παι-
δι+», «ε�µαι Bωηρ$ς κα! �πρ�Fλεπτ�ς zς �Y ν	�ι» (νεανιε1�µαι). �Eπ�µ	νως τ$
�ταλ# (�ταλIτατα) µπ�ρε7 ν# �π�δ�θ?< δι# τ�� «νεανικ#» µ" τ(ν �νν�ια τ�� Bω-
ηρ+, µ" π�ικιλ�α, µ" δυνατ�τητα ��ρευτικGν παραλλαγGν (φιγ�υρGν), µ" �κρ�-
Fατικ�τητα. JAρα 5 Hρ�ς &Aττ+λικ�ς ��ρ$ς µπ�ρε7 ν# συναφθ?< µ" αAτ( τ(ν ση-
µασ�α τ�� �ταλ$ς κα! ν# σηµα�ν?η P�ι τ$ν τ�π� καταγωγ<ς 0 =πι�ωριασµ�� τ��
��ρ�� �λλ# τ$ν τρ�π� π�8 =κτελε7ται, δηλαδ( πρωτ�τυπα, π�ικιλ�τρ�πα, �αρι-
τωµ	να, δε ι�τε�νικ+. N�µ�Bω, Hτι 5 συγκεκριµ	ν�ς ��ρ$ς συγκερνZ_ αAτ�8ς τ�8ς
�αρακτ<ρες. T$ θ	µα ε�ναι �ν�ικτ�.

T# ρεµπ	τικα τραγ�-δια κατ# τ$ σκ	λ�ς τGν στ��ων σ" πλ�ρη pρµ�ν�α µ" τ(ν
µ�υσικ( κα! τ$ν ρυθµ$ περιγρ+φ�υν τ!ς καταστ+σεις =κε7νες, π�8 pπαλ-ν�νται,
�νακ�υφ�B�νται 0 LπερνικGνται δι# τ<ς ρ	µFης· =ρωτικ( �π�γ��τευση, ��αρι-
στ�α, κ�ινωνικ( �δικ�α. Π�τ" Hµως δ"ν =κφυλ�B�νται σ" θρην`ωδ�α κα! κακ�µ�ι-
ρι+, =ν`G �ντιθ	τως τ�ν�B�υν τ(ν Lπερηφ+νεια, τ$ ψυ�ικ$ µεγαλε7� κα! τ(ν µε-
γαλ�φρ�σ-νη τ�� ρεµπ	τη. Παρ+λληλα = υµν��ν τ# Lλικ# µ	σα, π�8 =πιF�η-
θ��ν τ$ κλ7µα τ�� ρεµFασµ��, Hπως τ$ κρασ! κα! σπαν�ως �ναλγητικ"ς κα! πα-
ραισθησι�γ�νες �Aσ�ες Hπως τ$ �ασ�ς.

Kαµµ�α µελ	τη γι# τ$ν Zεϊµπ	κικ� δ"ν θ# {ταν πλ�ρης, =#ν παραλειφθ?< τ$ πα-
ραδ�σιακ$ µ�υσικ$ Pργαν� τGν ρεµπ	τικων ρυθµGν, τ$ µπ�υB�-κι. T$ Pργαν�
ε�ναι τρ���ρδ�, πρ_γµα π�8 σηµα�νει παλαι�τητα. T# µ�ν���ρδρα ε�ναι τ# πα-
λαι�τερα, κατ�πιν τ# τρ���ρδα κα! τ	λ�ς τ# π�λ-��ρδα. �Yπ’ αAτ(ν τ(ν �νν�ια
πρ	πει ν# ε�ναι τ$ παλαι�τερ� �γ��ρδ� τ�� Nλληνικ�� �Iρ�υ, π�8 =πιFιIνει. �H
λ	 η παρ+γεται �π$ τ(ν πρ�θεση Cν, τ$ =π�θετ� Bυ��ς κα! τ$ �Aσιαστικ$ s�εi�ν.
[Ωστε *Cν-Bυ��-η�εi�ν → *CµB�υ��1�ι�ν → * Cµπ�υ��1κι�ν → µπ�υ��1κι. &Aπ$
τ$ =π�θετ� Bυ��ς = διωγκωµ	ν�ς πρ�	ρ��νται τ# Bυ�D�ν = µαστ�ς, B�1�ας 0 B�1-
�ης = ��νδρ�ς, πα�-σαρκ�ς κα!B1��υνας = δ�θι�ν. �Eπ�µ	νως C =τυµ�λ�γ�α τ��
nν�µατ�ς τ�� nργ+ν�υ �π�δ�δει �κριFGς τ$ �αρακτηριστικ� τ�υ σ�<µα, δι�τι ση-
µα�νει κυρι�λεκτικGς: (Pργαν�) µ" διωγκωµ	ν� |�ε7� 0 (Pργαν�) µ" µαστ�ειδ"ς
|�ε7�.

�H =πε εργασ�α αAτGν τGν στ�ι�ε�ων, π�8 C Yστ�ρικ( κα! =τυµ�λ�γικ( διε-
ρε-νηση τGν γλωσσικGν Hρων π�8 συνδ	�νται µ" τ$ν Zεϊµπ	κικ� ��ρ$ �πεκ+-
λυψε, συνηγ�ρε7 συν�πτικ# γι# τ# N <ς συµπερ+σµατα: �O Zεϊµπ	κικ�ς ε�ναι πα-
λαι�τατ�ς Nλληνικ$ς ρυθµ$ς κα! ��ρ�ς. �H nν�µασ�α τ�υ σ�ετ�Bεται µ" δ-� �π$
τ�8ς πλ	�ν σεFαστ�8ς �ρ�αι�ελληνικ�8ς θε�-ς, τ$ν ∆�α κα! τ$ν B+κ��. �O ρυθ-
µ�ς τ�υ �ν�κει στ�8ς ρεµπ	τικ�υς ρυθµ�8ς π�8 εA�δIν�υν τ(ν ρ	µFη, κατ+-
σταση C 5π��α,Hταν �ρησιµ�π�ι<ται µ" µ	τρ�, ε�ναι εAν�ϊκ( κα! κατ+λληλη γι#
τ(ν Lπ	ρFαση τ�� @γ��υς κα! τ<ς θλ�ψης, π�8 =κτρ	φ�υν �Y καθηµεριν"ς δυ-
σκ�λ�ες τ<ς Bω<ς.
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M�ναδικ� φ5ση. -Eναργεστ5τη ε κ�να
��ρευτ" σJ σπ5νια κα) «ρεµπ:τικη»

στ5ση δακτυλ�κρ�τησης.



�O ��ρ$ς ε�ναι δια�ρ�νικ�ς, Lπ<ρ�ε, Lπ+ρ�ει κα! θ# Lπ+ρ�?η, δ"ν σ�ετ�Bεται µ"
συγκεκριµ	νες Yστ�ρικ"ς περι�δ�υς �tτε µ" κ�ινωνικ�π�λιτικ"ς µεταF�λ"ς κα! κα-
ταστ+σεις, Hπως zρισµ	ν�ι ν�µ�B�υν· µ�ν�ν =κ τGν πραγµ+των κατ# καιρ�8ς γ�-
νεται λιγIτερ� 0 περισσ�τερ� �ναγκα7�ς.

�O µελετητ(ς τ�� Zεϊµπ	κικ�υ κα! τGν συναφGν ρυθµGν ε�ναι �δ-νατ�ν, ν# µ(ν
Lπ�κλιθ?< στ(ν zριµ�τητα κα! τελει�τητα τ�� Kρ�ν�ας �ρ�αι�τητ�ς �λλ# κα! = 
qσ�υ Nλληνικ�� λαϊκ�� π�λιτισµ��.

ΣXOΛIA KAI ΣHMEIΩΣEIΣ
1. P�µBω· �H �ρ�ικ� τ�υ σηµασ�α ε�ναι «γυρ�Bω», «περιστρ	φ�µαι». P4µB�ς =κτ$ς τGν @λλων κα!

C σF�-ρα.

2. &Aσκ	ρι, τ$ = στρατ�ς· τ�υρκ�ταταρικ<ς �ρ�<ς.

3. JIσως πρ�	ρ�εται �π$ τ(ν �ρ�ικ( �νν�ια τ�� ρ	µFω = περιστρ	φ�µαι λ�γ`ω τ<ς λειτ�υργ�ας τ�υ

µ" �ειρ�κ�νητη περιστρ�φ( ε�δικ�� µ��λ��. JIσως �π$ τ$ Hτι εA�δIνει τ(ν ρ	µFη. �H @π�ψη τGν λε-

 ικGν, Hτι πρ�	ρ�εται �π$ τ(ν Nλληνικ( �ν+γνωση τ�� nν�µατ�ς τ�� &Iταλ�� κατασκευαστ< Rombia
ε�ναι @στ��η, δι�τι ε�ναι λ	 η λ�γ�α (στ(ν λαϊκ( γλGσσα nν�µ+Bεται λατ	ρνα 0 nργαν+κι) κα! �Y λ�-

γι�ι τ<ς =π��<ς {σαν γλωσσ�µαθε7ς κα! �δ�ως �ταλ�µαθε7ς.

4. &Aπ$ τ$ ρ<µα κ�πτω πρ�	ρ��νται: κ�πτ4ς, κ�ινGς κεφτ	ς· κ�µµ�τι, κ4µµα = τµ<µα, �λλ# κα!

κ�µRς, κ�ινGς κιµ_ς = κατατεµα�ισµ	ν�ς. �H λ	 η κ�µα µ" τ(ν �νν�ια τµ<µα �Iρας, =παρ��α διαF+-

σθηκε στ( Γραµµικ( B �ρ�αι�ελληνικ( γραφ�. [Ωστε κ�µα + Cντ�λS → κ�υµαντ+ρω κα! κ�µα +

Cντ�λ�ας → κ�υµανταρ	ας µ" τ( σηµασ�α τ�π+ρ�ης. �H κυπριακ( κ�υµανταρDα = τ$ κρασ! τGν τ�-

παρ�Gν, τGν �ρ��ντων.

5. Kτ�σθηκε �π$ τ$ν JAτταλ� τ$ν B´ (220-138 π.X.).

6. ΠρIιµη κα! C σηµαντικIτερη φ+ση τ<ς = 	λι ης τ�� �νθρIπιν�υ π�λιτισµ��. Xαρακτηρ�Bεται

�π$ τ$ γεγ�ν$ς Hτι 5 @νθρωπ�ς π<ρε τ# µ	σα παραγωγ<ς (γεωργ�α κα! κτην�τρ�φ�α) στ# �	ρια τ�υ

κα! �γινε �νε +ρτητ�ς �π$ τ(ν φυσικ( 0 P�ι �φθ�ν�α. �H 5µ�ι�µ�ρφη διασπ�ρ# τ<ς παραγωγ<ς

γ	ννησε τ$ =µπ�ρι� κα! τ(ν ναυτιλ�α. T�τε διαµ�ρφIθηκαν 5ριστικ# τ# Dθη, τ# �θιµα, C λατρε�α κα!

C κ�ινωνικ( nργ+νωση. &Aπ$ τ�τε �ρ�ν�λ�γ��νται �Y =π! µ	ρ�υς =θνικ"ς 5µ+δες. JAρα H,τι θεωρ��µε

λαϊκ$ π�λιτισµ�, τ	�νη, =νδυµασ�α, ��ρ�-ς, τελετ�υργ�ες κ.λπ. ��ει νε�λιθικ( καταγωγ�. T# νε�λι-

θικ# �ρ�αι�λ�γικ# στρIµατα στ(ν �Eλλ+δα ε�ναι πα�-τατα π.�. στ$ν &Oρ��µεν�, στ(ν Kνωσ$ κ.λπ.

�H �ρ�( τ<ς νε�λιθικ<ς τ�π�θετε7ται στ(ν �Eλλ+δα πρ$ τ�� 6000 π.X.

7. �O &AρFανιτ�π�υλ�ς («GEλληνικ% 6Eπιγραφικ#», σελ. 38) τ$ σ�ετ�Bει µ" τ$ τ�πικ$ �ρκαδικ$ =π�-

θετ� &ταρ�ς, π�8 σηµα�νει «κ�-φι�ς», «=λαφρ�ς», «�δ-νατ�ς»: «TD &ταρ� παιδD! νJν τ� φυσ#$eης, θ#

π	σ?η». Kα! «&ταρ� α+γ�» µ" τ(ν �νν�ια τ�� κλ�-Fι�υ.
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