Γ. Λ. ΠAΠAKΩNΣTANTINOY

O ZEΪMΠEKIKOΣ XOPOΣ
O Zευ-Bακχ-ικ$ς τGν παναρχαων χρνων
O Zεϊµπ κικος εναι πανελλνιος χορς. Tοτο χει διατερη ξα κα! δ"ν
πρ πει ν# τ$ λησµονοµε. &Aπ$ τ(ν Θεσσαλονκη κα! τ# Γι+ννενα µ χρι τ(ν Σ-ρο κα! τ(ν Π+τρα 0 τ# Tρκαλα, τ(ν Xαλκδα κα! τ(ν Mυτιλνη 5 χορ$ς εναι
γαπητ$ς κα! οκε7ος. &Aνκει στο8ς ποκαλο-µενους ρεµπ τικους ρυθµο-ς. H
λ ξις ρεµπτικος εναι παραφθορ# τ<ς ρχαας λλ# κα! τ<ς σ-γχρονης λογας
ρεµBαστικς κα! προ ρχεται π$ τ$ ρ<µα ρµBω① 0 ρεµBζω. Tοτο ποδδει
µα τσο χαρακτηριστικ( κα! =ξειδικευµ νη κατ+σταση, τ(ν ρµBην, >στε εναι
δ-νατο ν# ντικατασταθ?< π$ κ+ποιο @λλο, κα! αAτ( εναι δ-σκολο ν# περιγραφ?< περιφραστικ+. Προσδιορζει τ(ν κατ+σταση, στ(ν 5ποα συνυπ+ρχουν C
=λαφρι# ζ+λη, C νοσταλγικ( δι+θεση, C Dπια κσταση, C χαλ+ρωση, C φαρεση κα! 5 @ναρχος στοχασµς. T$ ρ<µα ρµBω χει =ννοιολογικ( κα! κουστικ(
συν+φεια µ" τ$ ρ<µα ροµB4ω. T$ ροµFω, κοινGς ρουµπ8νω 0 ρουµπε1ω, στ(ν
ρχικ( κα! Fασικ του ννοια σηµανει ζωγραφζω, σχηµατζω ρµFους. O ρµFος Hµως π$ τ(ν παλαιτατη περοδο τ<ς κοινωνικ<ς ζω<ς το νθρIπου =θεωρθη σχ<µα µ" µαγικ"ς διτητες. JEτσι τ$ ρ<µα ροµFω κατ ληξε ν# σηµαν?η
µαγε-ω, προκαλG Lπερφυσικ( Fλαπτικ( =πδραση δι# τGν ρµFων. &Aπ$ τ(ν
ρχ γονη αAτ( µαγικ( σηµασα το σχµατος Mνοµ+σθηκε κατ# τ(ν ρχαα
Nλληνικ( περοδο ρµFος κα! Oνα Pργανο σχµατος µικρ<ς σFο-ρας, µ" τ$ 5πο7ο
=πραγµατοποιοντο µαγικ"ς πρ+ξεις, =ξειδικευµ νες κυρως στ(ν =παναφορ#

Mετρικ - Pυθµικ - Oρχησις
Mσω το «∆αυλο » σ σχετικ διλογο περ τς Bυζαντινς µουσικς "πεστ#ριξα τ%ν
&ποψιν, )τι * µουσικ% α+τ% ε,ναι &ρρυθµος. O0 κ1ριοι ∆ηµ. Σταθακ4πουλος κα Nικ. 6Aσπι8της τ4τε κα προσφτως (τε χος 195) @ κ1ριος K. ΣκαBντζος Cπµεναν κα Cπιµνουν, )τι *
&ποψDς µου α+τ% ε,ναι λανθασµνη, Eφο , )πως FσχυρDζεται το+λχιστον @ κ. ΣκαBντζος,
«εναι ποψις ναντα χι µνον ε ς τν διεθν" #ι#λιογραφαν 'λλ( κα) ε ς τν κοινν λογικ*ν». GΩστ4σο ο+δν Eνφερε Cκ τς διεθνο ς BιBλιογραφDας. IOσο γιJ τ%ν κοιν%ν λογικ#ν, α+τ% ο+δεµDα Kρµοδι4τητα διαθτει περ το Cν λ4γω θµατος. 6Aπαξι8νοντας λοιπν
χριν τς Eλ#θειας νJ δεχθο µε τ%ν «κοιν%ν λογικ#ν», Lς δ8σουµε τν λ4γο στ%ν εFδικ%ν
λογικ#ν, * @ποDα Mς 0στορικ% τυγχνουσα ε,ναι κα * Eληθ#ς:
(Πλ%ν το πρ8του λ#µµατος Pπαντα τJ λοιπJ Cλ#φθησαν Cκ τς «-Eγκυκλοπαιδεας τ"ς
-Aρχαας 0Eλληνικ"ς Mουσικ"ς» το Σ. MιχαηλDδη).
– Pυθµς: πRσα @µαλSς CπαναλαµBανοµνη κDνησις (Liddell - Scott).
– Πλτων («N4µοι» B´ 665A): «T3" δ τ"ς κιν*σεως τ5ξει ρυθµ7ς νοµα ε8η» (Pυθµς Wνοµζεται * τξι τς κιν#σεως). TJ "λικJ το ρυθµο ε,ναι «ο9 λ:ξεις, τ7 µ:λος κα) < κνησι
το= σ>µατος».
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το @πιστου =ραστ<.
Παρµοιας κριFGς σηµασας εναι κα! τ$ ρ<µα κυµB4ω, κοινGς κουµπ8νω 0
κουµπε1ω. &Aρχικ# =σµαινε δ νω κµFους, κατπιν µαγε-ω δι# τGν κµFων. T$
γνωστ$ δηµοτικ$ τραγο-δι σ" διατ-πωση συνχησης λλ# κα! γλωσσοδ τη µ"
προφαν< τ(ν τελετουργικ( κα! µαγικ( δι+θεση ναφ ρει:
GO ρουµπς, @ κουµπς, @ ρουµποκοµπολογς
νJ ρουµπψeη, νJ κουµπψeη, νJ ρουµποκοµπολογψeη.
JEτσι οY ταυτσηµες δδυµες λ ξεις ρουµπς κα! κουµπς κατ ληξαν ν# σηµανουν µ+γος. &Eκ το-του εναι συχν# πατρωνυµικ# σ" Hλη τ(ν Eλλ+δα. &Iδως =ν
EAFοZα.
[Oταν λ µε «σ ρο1µπωσα», =ννοοµε «σ" =ξουδετ ρωσα», «σ" χρστευσα»
κα! γενικGς «σ" νκησα». [Oταν λ µε «σ κο1µπωσα», συχντερα =ννοοµε «σ"
µ+γεψα». H φρ+ση «κανα ροµπο» στ$ πανελλαδικ$ κα! παν+ρχαιο παιδικ$
παιγνδι «τ$ κουτσ$» σηµανει τ(ν κατπιν =ππονης προσπ+θειας σειρ# πραγµατοποιηθεισGν σκσεων, =πιFρ+Fευση κα! δικαωµα ν# σηµειIσουµε ρµFο
σ" τµ<µα το χIρου τ<ς παιδι_ς, >στε αAτ$ς γνεται ποκλειστικ# δικ<ς µας
προνοµιακ<ς χρσεως, =ν`G εναι @Fατος («ταµπο») γι# το8ς Lπολοπους.
«Προσοχ#, µ%ν σ κουµπ8σeη @ κο κκος τ πρω τ%ν gAνοιξη». Γνωστ( παροιµα. [Oποιος νηστικ$ς κα! @νιφτος τ$ πρω! τ(ν JAνοιξη, =ποχ( το ζευγαρIµατος τGν πτηνGν, κο-σ?η τ(ν φων( το κο-κκου, θ# κουµπωθ?<, δηλαδ( θ#
µαγευτ?< κα! θ# Lποστ?< =πικνδυνη Fλαπτικ( =πδραση. Πρ πει τ$ πρω! C φων(
το κο-κκου ν# Fρσκ?η κ+ποιον Dδη πλυµ νο, καθαρ$ κα! =ν =γρηγρσει. Mα
σοφ( παρανεση γι# τ(ν νοιξι+τικη πρωιν( φ-πνιση.
T$ ρ<µα ροµB4ω Nποµ νως Lποδηλο7 µα µαγικ( πρ+ξη, τ$ ρ<µα ρµBω µα
προσωπικ( ψυχικ( κατ+σταση. H δε-τερη εναι ποτ λεσµα τ<ς πρIτης. [Oποι– PυθµοποιGα: * Cπιστ#µη τς Cφαρµογς το ρυθµο . Σκοπς τς ρυθµοποιDας ε,ναι * προσαρµογ% τSν λξεων, τSν µελSν κα τSν κιν#σεων σ ρυθµικJ σχ#µατα.
– Pυθµοειδ*ς: χρ4νος Yχι τελεDως ρυθµικς (πτολεµ. Mουσικ). «PυθµοειδεHς εναι ο9 χρνοι ποI δJν Kχουν καλ ρυθµικ τ5ξι, 'λλ( φανονται, Lτι Kχουν κ5ποιο εδος ρυθµο=».
– Pυθµικ*: * Cπιστ#µη το ρυθµο . Πρπει νJ διακρDνεται Eπ τ%ν µετρικ#, τς @ποDας τJ
πλαDσια ε,ναι πι περιωρισµνα.
– Mετρικ*: * Cπιστ#µη το µτρου. Πρπει νJ ξεχωρDζεται Eπ τ% ρυθµικ#, ποZ [χει πλαDσια γενικ8τερα κα πλατ1τερα.
– Λουκιανς «Περ Wρχ#σεως B»: «M>ρων (ο0 TρSες) τν ν τNO πολεµεHν αPτο= κουφτητα κα) εPρυθµαν, Q ξ Rρχ*σεως κ:κτητο» [[Bλεπαν τ%ν Cλαφρδα κα τ%ν ε^ρυθµη κDνησD του (το Mηρι4νη, συντρ4φου το 6Iδοµενα) στ%ν µχη, ποZ τ%ν ε,χε Eποκτ#σει Eπ τν
χορ4].
6Eκ τSν Eνωτρω λοιπν Cξγεται τ συµπρασµα, )τι @ ρυθµς "πηρετο σε τν χορ4.
BεBαDως κατJ τοZς χρ4νους τς BυζαντινοκρατDας (µ#πως δν bταν * 6Aνατολικ% Pωµαϊκ% α+τοκρατορDα, )που IEλλην Cσ#µαινε τ Bδλυγµα τς κοινωνDας;) @ πληθυσµ4ς της
Cχ4ρευε τοZς χοροZς α+το1ς, τοZς @ποDους τe σ#µερον Eποκαλο µε δηµοτικο1ς. GH Cκκλησιαστικ% )µως Bυζαντιν% µουσικ% ο^τε χορε1τηκε ο^τε πρ4κειται νJ χορευτe ποτ, Eφο Eπε-
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ος ρουµπIν?η 0 ρουµπε-?η κ+ποιον το
προκαλε7 πορρ-θµιση, λλειψη
=γργορσης κα! προθυµα δηµιουργας, καταστ+σεις πο8 χαρακτηρζουν
τ$ν =ν καταστ+σει ρ µFης εLρισκµενο. &E#ν πρκειται περ! ντιπ+λου, τ$
σ-νδροµο αAτ$ σοδυναµε7 µ" =ξουδετ ρωση.
O ρεµF+ζων εναι 5 ρεµFαστ(ς κα!
στ(ν δηµοτικ( 5 ρεµπτης. T$ @κρως
ντθετο τ<ς στρατιωτικ<ς =γργορσης κα! πειθαρχας εναι τ$ «ρεµπτ
Eσκρι»②. O @ναρχος, 5 πρθυµος, 5
συντνιστος κα! τελικGς 5 ν+ξιος
στρατς. Pεµπεσκς, 5 nκνηρς, 5 νυπληπτος, 5 νεπρκοπος, 5 @σωτος·
π$ τ$ ρµBη κα! Eσκ4ς. T λος C νοσταλγικ( κα! pρµονικ( ροµBDα③, τ$
παλιοµοδτικο µουσικ$ µηχ+νηµα
(Pργανο κα! µηχανισµ$ς συγχρνως
Yκαν$ς µ" pπλ< περιστροφ( ν# παζ?η
δηµοφιλ< µουσικ# κοµµ+τια), γραφικ( πινελλι# στο8ς δρµους τ<ς παλι_ς &Aθνας. EAτυχGς διασ`Iζεται
κµη.
OY Fασικο! θεωρο-µενοι ρεµπ τικοι
ρυθµο! εναι δ-ο: 5 ζεϊµπ κικος κα! 5
χασ+πικος. O χασ+πικος σ#ν Hρος
προ ρχεται π$ τ(ν λ ξη χασπης 0
κασπης, παραφθορ# τ<ς λ ξης κ4- -Oρχηστρδα χορεSει. Tυπικ φ5σις ζεπτης, κα! παρ+γεται π$ τ$ θ µα ϊµπ:κικου. Σηµει>σατε τν κνηση τOν
χεριOν, ποI ξισορροπο=ν τν µεταφορ(
κ4πσ- το µ λλοντος (κ4πσω) το ρ- το= #5ρους στ7 Vνα πδι. (-Aπ7 τ7 #ιµατος κ4πτω④ µ" ντιµετ+θεση τGν #λο «-Aθηναϊκ( -Eρυθρµορφα -Aγγραµµ+των π κα! σ (κατ# τ$ σχ<µα γεHα» το= Jhon Boardman, Kκδ. Kαρδαφαλλο -&κρα → φαλ(λ)+κρα → κα- µτσα).
ρ+φλα). &Aπ$ πλευρ_ς νοµατος χαρακτριζε τ$ µ λος τ<ς παλαιτατης συντεχνας τGν =παγγελµατικ# κα! µεθοδικ#
τεµαχιστGν τGν σφαγων πρ$ς πλρη =κµετ+λλευση το κρ ατος.
O Hρος Zεϊµπκικος εναι πλυτα =ναρµονισµ νος µ" το8ς χαρακτ<τες το χορο. OY χαρακτ<ρες αAτο! περικλεουν τ$ Fακχικ$ν το ρεµFαστο (ρεµπ τη) µ"
τ$ αAστηρ$ν κα! νδροπρεπ"ς τGν κινσεων το χορευτο. Ως γνωστν, 5 Zεϊµπ κικος =µφανζει δωρικ( αAστηρτητα λλ# κα! µεγαλοπρ πεια, θεωρε7ται
νδρικ$ς χορ$ς κα! χορε-εται κυρως π$ @νδρες. H λ ξη προ ρχεται π$ συµπαρ+θεση τGν nνοµ+των ZεZς κα! Bκχος κα! τ(ν κατ+ληξη -ικ4ς. JAρα να-
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Σειληνο) χορεSουν.
∆Sο «µοναχικο) χορευτ:ς». 0H κνηση
τOν χεριOν το= δεξιο= χορευτ" – κρατο=ν κα) ο9 δSο
κρταλα – εναι
προφαν*ς. 0H «φιγοSρα» το= 'ριστερο= χορευτ" σJ
στ5ση πκυψης µJ
λαφρι( κ5µψη τ"ς
κεφαλ"ς κα) τν
ξισορροπιστικ
θ:ση τOν χειρOν ,
ποI τεκµηρι>νει
κα) < σSγχρονη συστροφ τ"ς
RσφSος, δJν 'φ*νουν 'µφι#ολα, Lτι
χορεSει ζεϊµπ:κικο.
Σηµει>σατε τν
ρεµ#αστικ στ5ση
το= λυρ5ρη.

χθνονταν τν χορ4. Kι α+τ γιJ τν Kπλο1στατο λ4γο, )τι ο0 IEλληνες µουσικοχορευτικSς
Cκτελο σαν τς θρησκευτικς των τελετς.
gAπειρες Eναφορς "πρχουν στοZς EρχαDους συγγραφεiς )πως α+τ% το ΠαυσανDα (Γ ´,
11, 9): «στν 'γορ5 τους ο9 ΣπαρτιYτες Kχουν 'γ5λµατα το= Πυθ:α -Aπλλωνα, τ"ς -Aρτ:µιδος κα) τ"ς Λητο=ς. [Oλος αPτ7ς \ τπος Rνοµ5ζεται χορς, γιατ) κατ( τ)ς γυµνοπαιδι:ς...
ο9 Kφη#οι κτελο=ν χοροIς πρ7ς τιµν το= -Aπλλωνα». GO Λουκιανς στ «Περ Wρχ#σεως»
BιBλDο του λει, πkς καµµιJ EρχαDα τελετ% δν γιν4ταν χωρς Yρχησι.
O0 Xριστιανο λοιπν το BυζαντDου γιJ τν φ4Bο τς "ποκιν#σεως το Wρχηστικο CνστDκτου το ποιµνDου ()ποιος χορε1eη δν «ζαρ8νει» ε^κολα) Cφ#ρµοσαν τ%ν λ1σι τς κορ8νας:
MετJ δηλαδ% Eπ κποια ρυθµικJ µτρα «σπζει» @ ρυθµς κρατSντας mναν φθ4γγο Cπ Eκαθ4ριστο χρονικ διστηµα. Παρδειγµα: «T3" ]περµ5χNω στρατηγNO τ( νικητ*ρια...». 6EνS
µχρι τ%ν συλλαB% –ρι– συµπληρ8νονται Wκτk µτρα το σπονδεDου ρυθµο , στ τελευταiο
EπορρDπτεται * κορ8να Cκτς ρυθµο κα γιJ )σο χρονικ διστηµα κατJ Bο1λησιν κρατ#σeη
@ χορρχης Eνυψωµνας τJς χεiρας του. T8ρα ποι4ν χορ διευθ1νει @ χορρχης α+τ4ς, κανες µχρι στιγµς δν τ [µαθε. 6AσφαλSς πρ4κειται γι’ α+τ τ @ποiο προαναφρθηκε στ
λµµα «ρυθµοειδ#ς».
GH Bυζαντιν% λοιπν µουσικ% ε,ναι ρυθµοειδ%ς κι Yχι ρυθµικ#, CJν θλουµε νJ µ%ν κα-
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-Aντικρυστο) χορευτα. 0H κεκαµµ:νη στ5ση τOν γον5των κα) < συµµετοχ τOν
χειρOν νθυµζει -Aπτ5λικο.

κουργο µε τς [ννοιες. gEχει δηλαδ% µτρα EλλJ Yχι ρυθµο1ς, Eφο κατJ τοZς προαναφερθντες @ρισµοZς µετρικ% ε,ναι * Cπιστ#µη το µτρου· κα πρπει νJ ξεχωρDζεται Eπ τ%ν ρυθµικ#, ποZ [χει πλαDσια γενικ8τερα κα πλατ1τερα. Ποι ε,ναι α+τJ τJ πλατ1τερα; E,ναι @
χορ4ς.
GH πυροBασDα τSν Eναστενρηδων Eποτελεi τ µοναδικ δεiγµα-κατλοιπο τς δι’ Wρχ#σεως λατρεDας στ%ν GEλληνικ% Cπικρτεια κα τ @ποiο, τονDζουµε CδS, παραµνει ζωνταν4,
δηλαδ% δν τελεiται κατ’ Eναπαρστασι. A+τς ε,ναι κα @ µοναδικς λ4γος το συνεχο ς
διωγµο τς πυροBασDας Eπ τ%ν χριστιανικ% CκκλησDα.
6EπDσης @ Xριστιανισµς δν κατ8ρθωσε νJ κρατ#σeη καθηλωµνους στς καρκλες τοZς
µα1ρους τς 6Aµερικς λ4γω το Eκαταµχητου µουσικοχορευτικο CνστDκτου, τ @ποiο
διαθτουν ο0 &νθρωποι α+τοD. A+το ο0 6AραπRδες, ο0 Mου-Mου, τJ κτ#νη κατJ τοZς χριστιανοZς τς ∆1σεως, τοZς @ποDους λ4γS τς χριστιανικς Eγπης τους τοZς µετφεραν Kλυσοδεµνους στ%ν 6Aµερικ#, γιJ νJ δουλε1ουν Mς δο λοι Cπ εFκοσιτετρα8ρου Bσεως.
Kα CνS λοιπν * µετρικ% πρπει νJ ξεχωρDζεται Eπ τ%ν ρυθµικ#, * @ποDα ρυθµικ% [χει
πλαDσια γενικ8τερα κα πλατ1τερα, [ρχεται @ κ. ΣκαBντζος κα ταυτDζει τ µτρο µ τν ρυθµ4. Συγκεκριµνως µRς λει: «\ ρυθµ7ς υ-´ εναι 'ρχαHος (8αµ#ος 'π7 ρσεως)». TD µRς λνε
)µως )λα τJ λεξικ, µηδενς Cξαιρουµνου; «Iαµ#ος (στιχουργ.): µετρικ µον5δα 'π7 µα
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λ-εται, Zευ-Bακχ-ικ4ς· κα! τ$ πρGτο συνθετικ$ Lπαινσσεται τ$ σοFαρν, τ$
αAστηρν, τ$ συγκρατηµ νο κα! τ$ =πιFλητικ$ν το πατρ$ς τGν θεGν· κα! τ$ δε-τερο συνθετικ$ τ$ διασκεδαστικν, τ$ εAφορικ$ν κα! τ$ παυσλυπον το θεο το
οqνου κα! γαπητο του υYο. Γι# τ(ν =τυµολογα αAτ( συνηγορε7 =κτ$ς τ<ς
γλωσσικ<ς κα! =ννοιολογικ<ς συναφεας τGν =π! µ ρους λ ξεων µ" τ$ν Hρο κα!
οY διτητες το Zεϊµπ κικου στ$ν Nλληνικ$ χGρο. H µεγ+λη του δηµοτικτης,
C πανελλνια =ξ+πλωσ του κα! C διαχρονικ του παρουσα, καθ’ Hσον Lπηρετε7 µα ναγκαα =κτονωτικ( κα! διασκεδαστικ( κατ+σταση, τ(ν ρ µFη, =πκαιρη σ" κ+θε =ποχ. AAτ# τ# στοιχε7α ποκλεουν τ(ν προ λευσ του π$ κ+ποιο
=ξελληνισµ νο θρZακικ$ φλο Hπως οY Bεσσο, λλ# τοAναντον συνηγορον Lπ"ρ
το ντιθ του: τ(ν υYοθ τησ του π$ το8ς Bεσσο8ς µ σα στ$ πλασιο το =ξελληνισµο τους. OY χορο! τGν =π! µ ρους κα! ποµακρυσµ νων NλληνικGν =θνικGν
5µ+δων Hπως π.χ. οY ποντιακο! 0 οY κρητικο! χουν π+ντα τοπικ$ χαρακτ<ρα
κα! δ"ν =µφανζουν πανελλνια δι+χυση. Πολ8 περισστερο, Hταν πρκειται γι#
το8ς Bεσσο-ς, CµιF+ρFαρο κα! τθασσο φλο χωρ!ς πολιτιστικ"ς σχ σεις µ" το8ς
γετον ς του, τ$ 5πο7ον µ+λιστα, =#ν =ξελληνστηκε ποτ , τοτο γινε πολ8 ργ#
µετ# τ$ν =κχριστιανισµ του, κατ# τ(ν Bυζαντιν( περοδο.
Λγ`ω 5µοιτητος το nνµατος χρσιµο εναι ν# γν?η ναφορ# κα! στο8ς Zεϊµπ κηδες. H =ξισλαµισµ νη αAτ( ρχαιοελληνικ( =θντης τ<ς περιοχ<ς το
&Aιδινου µ" τ!ς διρρυθµες παραδσεις, Dθη κα! θιµα περικλεει πιθαν$ν τ!ς
αAτ"ς µ" τ$ν χορ$ διτητες τGν δ-ο θεGν, ∆ι$ς κα! ∆ιον-σου, κα! διακρνεται
γι# τ$ νδροπρεπ"ς κα! τ$ φιλοδιασκεδαστικ$ν συγχρνως. JAρα C ταυτσηµη
=θνικ τους nνοµασα µ" τ$ν χορ$ δ"ν δηλIνει κ+ποια σχ ση µαζ- του, λλ# τ(ν
=κ τGν δων λ ξεων παραγωγ( τGν δ-ο Hρων συνεπεZα κοινGν διοττων. JAλλως
τε κα! =δG σχ-ουν τ# qδια πο8 ναπτ-χθηκαν στ(ν περ! BεσσGν παρ+γραφο.
#ραχεHα κα) µα µακρ( συλλα#*...». 6Aφο λοιπν @λ4κληρη * συλλογιστικ% το κ. ΣκαBντζου BασDζεται σ’ α+τ τ Bασικ8τατο λθος, τς ταυτDσεως δηλαδ% το µτρου µ τν ρυθµ4, @τιδ#ποτε [γραψε µχρι στιγµς γιJ τοZς ρυθµοZς ε,ναι CντελSς Eναληθς κα pποµνως
&κυρο. GH CπDγνωση δ τς EBεBαι4τητος προκαλεi τ%ν τσι πρς τ%ν "ποBθµισι το &λλου.
Παρατηρεi @ κ. ΣκαBντζος: «...ν( Kχ3η 8σως a 'νωτ:ρας γν>σεις 'π7 αPτ(ς ποI θ:λει ν(
κρν3η». GΩστ4σο δν Cνθυµο µαι ποτ νJ [χeη λBει χ8ρα µ @ποιονδ#ποτε τρ4πο καµµιJ
CκτDµησι q σ1γκριση τSν γν8σεων το κ. ΣκαBντζου κα τSν FδικSν µου.
ΓιJ τν κ. BασDλ. TυροBολR CπDσης ο+δποτε συνεφων#θη Eπ κποιους, )τι διαθτει τ
Eλθητον. GEποµνως τ BιBλDον του «0Eλληνικο) Παραδοσιακο) Xορευτικο) Pυθµο)» δν
ε,ναι δυνατν νJ CκλαµBνεται Mς τ «θε4πνευστον» BιBλDο περ τSν ρυθµSν. ∆ηλαδ% )λους
α+τοZς τοZς χορευτς, τοZς @ποDους προσωπικSς ε,δα νJ χορε1ουν Kαµηλιρικο Zεϊµπκικο, πρπει νJ τοZς λησµον#σω χριν τς Eπ4ψεως το κ. TυροBολR;
Tλος, γιJ νJ µ%ν αFσθνεται κα τ1ψεις @ κ. ΣκαBντζος το+λχιστον γιJ τ%ν περDπτωσD µου, αFσθνοµαι τ%ν "ποχρωσι νJ δηλ8σω, )τι Yχι µ4νον δν µ Cστενοχ8ρησε µ τJ γραφ4µεν του, EλλJ EπεναντDας µ CχαροποDησε τJ µγιστα, παρχοντς µου Kπλ4χερα τJ θεiα
δSρα το διαλ4γου.

Στα=ρος Bασδ:κης
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Mα παραλλαγ( το Zεϊµπ κικου εναι τ$ καλο-µενο 6Aπτλικο. H λ ξις θεωρε7ται @λλος τ-πος το «6Aττλικο», >στε =κτιµ_ται σ#ν χορ$ς προερχµενος
π$ τ(ν &Aττ+λεια⑤, τ(ν γραφικ( πλη τ<ς Παµφυλας. Yπ<ρχε κα! δε-τερη πλη &Aττ+λεια στ( Λυδα. [O,τι χαρακτηρζουµε λαϊκ$ πολιτισµ, συνεπGς κα! οY
παραδοσιακο! χορο, δ"ν θεωρε7ται Fυζαντιν<ς καταγωγ<ς οtτε ρχαιοελληνικ<ς οtτε µινωµυκηναϊκ<ς λλ# τοAλ+χιστον νεολιθικ<ς⑥. JAρα εναι δυνατ$ν
Oνας τσο παλαι$ς ρυθµ$ς ν# Mνοµ+σθηκε π$ µα πλη πο8 κτσθηκε τ$ν 2ο π.X.
αGνα; H λογικ( κα! αAθρµητη π+ντηση δδεται π$ τ$ πιθανIτατο γεγονς,
παλαιτερα 5 χορ$ς ν# εχε @λλη nνοµασα κα! σ" κ+ποια φ+ση τ<ς διαχρονικ<ς
του πορεας ν# Mνοµ+σθηκε &Aττ+λικος. K+τι παρµοιο πρ πει ν# συν Fη κα! µ"
τ$ν Kαλαµατιαν.
H λ ξη Hµως &Aττ+λικος Lπενθυµζει ντονα τ$ δυσεξγητο κα! δυσετυµολγητο =πρρηµα Eταλ8τατα, Lπερθετικ$ς το Eταλ, τ<ς γνωστ<ς κα! µφιλεγµενης Nρµηνεας =πιγραφ<ς το περφηµου γγεου το ∆ιπ-λου. Xρονολογε7ται
π$ τ!ς ρχ"ς το 9ου π.X. αGνα κα! θεωρε7ται C πρIτη Nλληνικ( λφαFητικ(
=πιγραφ. Bανει =κ δεξιGν πρ$ς τ# ριστερ+, κ+τι τ$ σ-νηθες στ!ς ρχαιτερες
λφαFητικ"ς =πιγραφ ς. T$ θ µα φορZ_ στ(ν Fρ+Fευση δι# το =ντυπωσιακο
γγεου το νικητ< Nν$ς διαγωνισµο χορο. JAρα C δι# κυπ λλων Fρ+Fευση
εναι συνθει+ τους παλαι+. H =κτµηση τGν κριτGν θ# =γνετο µ" F+ση τ$ δυσνητο =πρρηµα ταλ# (ταλIτατα). H σηµασα του ποδθηκε στ(ν σ-γχρονη γλGσσα δι# το =λαφρ+⑥, ν+λαφρα: «rOς ν ν WρχηστSν πντων Eταλ8τατα
παDζει το τ[δ]ε». [Oποιος δηλαδ( χορε-ει =λαφρτατα θ# π+ρ?η τ$ παρ$ν (κ-πελλον). H πδοση το ταλIτατα δι# το =λαφρτατα προκειµ νου περ! χο-

Σειλην7ς παζων δαυλο κα) δSο χορεSτριες. «MοναχικJς χορεSτριες» µJ µακρυοIς χιτOνες. 0H δεξι( µφανOς σJ αPτοσυγκ:ντρωση. Kα) δO ναργς <
συστροφ τ"ς RσφSος – προσ:ξατε τ7 κατ>τερο τµ"µα το= χιτOνα, ποI τν
τεκµηρι>νει.
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ρο, xν κα! δ"ν τραυµατζ?η τ$ νηµα, δ"ν εναι κα! C κατ+λληλη. &Iδως, Hταν πρκειται περ! κρσεως κα! συγκρσεως, τ$ =πρρηµα ταλ# = =λαφρ# εναι µ_λλον
@στοχο. Mπως τ$ ταλ# σηµανει κ+τι @λλο YκανIτερο ν# περιγρ+ψ?η τ(ν διαφοροποηση τ<ς χορευτικ<ς πδοσης; T# =πιρρµατα π.χ. περτεχνα, πρωττυπα θ# διναν περισστερες δυναττητες στο8ς κριτ"ς ν# εναι ντικειµενικο⑦.
H λ ξη Eταλς Dδη π$ τ(ν 5µηρικ( =ποχ( =κτ$ς τGν @λλων σηµασιGν Nρµηνε-εται δι# το «νεανικς». T$ ρ<µα Eτλλω δι# το «πηδG, σκιρτG zς τ# παιδι+», «εµαι ζωηρ$ς κα! πρFλεπτος zς οY ν οι» (νεανιε1οµαι). Eποµ νως τ$
ταλ# (ταλIτατα) µπορε7 ν# ποδοθ?< δι# το «νεανικ#» µ" τ(ν ννοια το ζωηρ+, µ" ποικιλα, µ" δυναττητα χορευτικGν παραλλαγGν (φιγουρGν), µ" κροFατικτητα. JAρα 5 Hρος &Aττ+λικος χορ$ς µπορε7 ν# συναφθ?< µ" αAτ( τ(ν σηµασα το ταλ$ς κα! ν# σηµαν?η Pχι τ$ν τπο καταγωγ<ς 0 =πιχωριασµο το
χορο λλ# τ$ν τρπο πο8 =κτελε7ται, δηλαδ( πρωττυπα, ποικιλτροπα, χαριτωµ να, δεξιοτεχνικ+. Nοµζω, Hτι 5 συγκεκριµ νος χορ$ς συγκερνZ_ αAτο8ς το8ς
χαρακτ<ρες. T$ θ µα εναι νοικτ.
T# ρεµπ τικα τραγο-δια κατ# τ$ σκ λος τGν στχων σ" πλρη pρµονα µ" τ(ν
µουσικ( κα! τ$ν ρυθµ$ περιγρ+φουν τ!ς καταστ+σεις =κε7νες, πο8 pπαλ-νονται,
νακουφζονται 0 LπερνικGνται δι# τ<ς ρ µFης· =ρωτικ( πογοτευση, χαριστα, κοινωνικ( δικα. Ποτ" Hµως δ"ν =κφυλζονται σ" θρην`ωδα κα! κακοµοιρι+, =ν`G ντιθ τως τονζουν τ(ν Lπερηφ+νεια, τ$ ψυχικ$ µεγαλε7ο κα! τ(ν µεγαλοφροσ-νη το ρεµπ τη. Παρ+λληλα =ξυµνον τ# Lλικ# µ σα, πο8 =πιFοηθον τ$ κλ7µα το ρεµFασµο, Hπως τ$ κρασ! κα! σπανως ναλγητικ"ς κα! παραισθησιογνες οAσες Hπως τ$ χασς.
Kαµµα µελ τη γι# τ$ν Zεϊµπ κικο δ"ν θ# {ταν πλρης, =#ν παραλειφθ?< τ$ παραδοσιακ$ µουσικ$ Pργανο τGν ρεµπ τικων ρυθµGν, τ$ µπουζο-κι. T$ Pργανο
εναι τρχορδο, πρ_γµα πο8 σηµανει παλαιτητα. T# µονχορδρα εναι τ# παλαιτερα, κατπιν τ# τρχορδα κα! τ λος τ# πολ-χορδα. Yπ’ αAτ(ν τ(ν ννοια
πρ πει ν# εναι τ$ παλαιτερο γχορδο το Nλληνικο χIρου, πο8 =πιFιIνει. H
λ ξη παρ+γεται π$ τ(ν πρθεση Cν, τ$ =πθετο Bυζς κα! τ$ οAσιαστικ$ sχεiον.
[Ωστε *Cν-Bυζο-ηχεiον → *CµBουζο1χιον → * Cµπουζο1κιον → µπουζο1κι. &Aπ$
τ$ =πθετο Bυζς = διωγκωµ νος προ ρχονται τ# BυζDον = µαστς, Bο1ζας 0 Bο1ζης = χονδρς, παχ-σαρκος κα!B1ζουνας = δοθιν. Eποµ νως C =τυµολογα το
nνµατος το nργ+νου ποδδει κριFGς τ$ χαρακτηριστικ του σχ<µα, διτι σηµανει κυριολεκτικGς: (Pργανο) µ" διωγκωµ νο |χε7ο 0 (Pργανο) µ" µαστοειδ"ς
|χε7ο.
H =πεξεργασα αAτGν τGν στοιχεων, πο8 C Yστορικ( κα! =τυµολογικ( διερε-νηση τGν γλωσσικGν Hρων πο8 συνδ ονται µ" τ$ν Zεϊµπ κικο χορ$ πεκ+λυψε, συνηγορε7 συνοπτικ# γι# τ# Nξ<ς συµπερ+σµατα: O Zεϊµπ κικος εναι παλαιτατος Nλληνικ$ς ρυθµ$ς κα! χορς. H nνοµασα του σχετζεται µ" δ-ο π$
το8ς πλ ον σεFαστο8ς ρχαιοελληνικο8ς θεο-ς, τ$ν ∆α κα! τ$ν B+κχο. O ρυθµς του νκει στο8ς ρεµπ τικους ρυθµο8ς πο8 εAοδIνουν τ(ν ρ µFη, κατ+σταση C 5ποα,Hταν χρησιµοποι<ται µ" µ τρο, εναι εAνοϊκ( κα! κατ+λληλη γι#
τ(ν Lπ ρFαση το @γχους κα! τ<ς θλψης, πο8 =κτρ φουν οY καθηµεριν"ς δυσκολες τ<ς ζω<ς.
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Mοναδικ φ5ση. -Eναργεστ5τη ε κνα
χορευτ" σJ σπ5νια κα) «ρεµπ:τικη»
στ5ση δακτυλοκρτησης.
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O χορ$ς εναι διαχρονικς, Lπ<ρχε, Lπ+ρχει κα! θ# Lπ+ρχ?η, δ"ν σχετζεται µ"
συγκεκριµ νες Yστορικ"ς περιδους οtτε µ" κοινωνικοπολιτικ"ς µεταFολ"ς κα! καταστ+σεις, Hπως zρισµ νοι νοµζουν· µνον =κ τGν πραγµ+των κατ# καιρο8ς γνεται λιγIτερο 0 περισστερο ναγκα7ος.
O µελετητ(ς το Zεϊµπ κικου κα! τGν συναφGν ρυθµGν εναι δ-νατον, ν# µ(ν
Lποκλιθ?< στ(ν zριµτητα κα! τελειτητα το Kρονας ρχαιτητος λλ# κα! =ξ
qσου Nλληνικο λαϊκο πολιτισµο.
ΣXOΛIA KAI ΣHMEIΩΣEIΣ

1. PµBω· H ρχικ του σηµασα εναι «γυρζω», «περιστρ φοµαι». P4µBος =κτ$ς τGν @λλων κα!
C σFο-ρα.
2. &Aσκ ρι, τ$ = στρατς· τουρκοταταρικ<ς ρχ<ς.
3. JIσως προ ρχεται π$ τ(ν ρχικ( ννοια το ρ µFω = περιστρ φοµαι λγ`ω τ<ς λειτουργας του
µ" χειροκνητη περιστροφ( εδικο µοχλο. JIσως π$ τ$ Hτι εAοδIνει τ(ν ρ µFη. H @ποψη τGν λεξικGν, Hτι προ ρχεται π$ τ(ν Nλληνικ( ν+γνωση το nνµατος το &Iταλο κατασκευαστ< Rombia
εναι @στοχη, διτι εναι λ ξη λογα (στ(ν λαϊκ( γλGσσα nνοµ+ζεται λατ ρνα 0 nργαν+κι) κα! οY λγιοι τ<ς =ποχ<ς {σαν γλωσσοµαθε7ς κα! δως ταλοµαθε7ς.
4. &Aπ$ τ$ ρ<µα κπτω προ ρχονται: κοπτ4ς, κοινGς κεφτ ς· κοµµτι, κ4µµα = τµ<µα, λλ# κα!
κοµRς, κοινGς κιµ_ς = κατατεµαχισµ νος. H λ ξη κµα µ" τ(ν ννοια τµ<µα χIρας, =παρχα διαF+σθηκε στ( Γραµµικ( B ρχαιοελληνικ( γραφ. [Ωστε κµα + CντολS → κουµαντ+ρω κα! κµα +
Cντολας → κουµανταρ ας µ" τ( σηµασα τοπ+ρχης. H κυπριακ( κουµανταρDα = τ$ κρασ! τGν τοπαρχGν, τGν ρχντων.
5. Kτσθηκε π$ τ$ν JAτταλο τ$ν B´ (220-138 π.X.).
6. ΠρIιµη κα! C σηµαντικIτερη φ+ση τ<ς =ξ λιξης το νθρIπινου πολιτισµο. Xαρακτηρζεται
π$ τ$ γεγον$ς Hτι 5 @νθρωπος π<ρε τ# µ σα παραγωγ<ς (γεωργα κα! κτηνοτροφα) στ# χ ρια του
κα! γινε νεξ+ρτητος π$ τ(ν φυσικ( 0 Pχι φθονα. H 5µοιµορφη διασπορ# τ<ς παραγωγ<ς
γ ννησε τ$ =µπριο κα! τ(ν ναυτιλα. Tτε διαµορφIθηκαν 5ριστικ# τ# Dθη, τ# θιµα, C λατρεα κα!
C κοινωνικ( nργ+νωση. &Aπ$ ττε χρονολογονται οY =π! µ ρους =θνικ"ς 5µ+δες. JAρα H,τι θεωροµε
λαϊκ$ πολιτισµ, τ χνη, =νδυµασα, χορο-ς, τελετουργες κ.λπ. χει νεολιθικ( καταγωγ. T# νεολιθικ# ρχαιολογικ# στρIµατα στ(ν Eλλ+δα εναι παχ-τατα π.χ. στ$ν &Oρχοµεν, στ(ν Kνωσ$ κ.λπ.
H ρχ( τ<ς νεολιθικ<ς τοποθετε7ται στ(ν Eλλ+δα πρ$ το 6000 π.X.
7. O &AρFανιτπουλος («GEλληνικ% 6Eπιγραφικ#», σελ. 38) τ$ σχετζει µ" τ$ τοπικ$ ρκαδικ$ =πθετο &ταρος, πο8 σηµανει «κο-φιος», «=λαφρς», «δ-νατος»: «TD &ταρο παιδD! νJν τ φυσ#ξeης, θ#
π σ?η». Kα! «&ταρο α+γ» µ" τ(ν ννοια το κλο-Fιου.
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