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Περίληψη 

Ο αρχαίος ελληνικός χορός είναι ένα είδος έντεχνης φιλοσοφικής αναπαράστασης, το οποίο 

αντανακλά την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων αναφορικά με τον φυσικό κόσμο και το 

Σύμπαν. Μέσα στον αρχαίο ελληνικό χορό συνυπάρχουν αρμονικά τέσσερα βασικά στοιχεία (πῦρ, 

ἀήρ, ὕδωρ, γῆ). Η έρευνα, ουσιαστικά, αποτελείται από δύο πεδία. Το πρώτο, δηλαδή το θεωρητικό, 

όπου παρουσιάζεται η σχέση του στοιχείου με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Στο δεύτερο πεδίο, 

διερευνούμε την σχέση ονόματος – κίνησης, με τη βοήθεια του Πλάτωνα, αναφέρουμε τους 

σχηματισμούς των στοιχείων, τα οποία είναι μεταφορές και δηλώνουν τη κίνηση.  Στηριζόμαστε στον 

Πλάτωνα, διότι το έργο του αποτελεί βασική πηγή για τον αρχαίο ελληνικό χορό και για την 

φιλοσοφική του ερμηνεία. Βάσει του Πλάτωνα, συνεπώς, διερευνούμε τα στοιχεία του χορού, δηλαδή 

τα γλωσσικά και φιλοσοφικά στοιχεία του, με σκοπό να αναδείξουμε την σημασία του αρχαίου 

ελληνικού χορού σήμερα για την έρευνα γύρω από την αρχαία ελληνική γλώσσα αλλά και των 

φιλοσοφικών στοιχείων του για την ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Σκοπός της εργασίας 

είναι η ανάδειξη του φιλοσοφικού χαρακτήρα του αρχαίου ελληνικού χορού και η περιγραφή της των 

στοιχείων του αρχαίου ελληνικού χορού, η οποία είναι τμήμα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: στοιχείο, αρχαίος ελληνικός χορός, Πλάτων, μεταφορά 

 

PHILOSOPHICAL ELEMENTS OF ANCIENT GREEK DANCE 

 

Sotirios Bekakos 

 

Abstract 

The Ancient Greek dance is a kind of artistic philosophical representation, which reflects the 

perception of the ancient Greek philosophers regarding the natural world and the Universe. In the 

ancient Greek dance four basic elements coexist harmoniously (πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, γῆ). Our research, in 

essence, consists of two fields. The first, that is, the theoretical one, where the relation of the element 

with Plato and Aristotle is presented. In the second field, we investigate the name-motion relationship, 

with the help of Plato, we mention the formations of the elements, which are metaphors and denote 

motion. We rely on Plato, because his work is a key source for ancient Greek dance and its 

philosophical interpretation. Based on Plato, therefore, we explore the elements of dance, ie its 

linguistic and philosophical elements, in order to highlight the importance of ancient Greek dance 

today for research around the ancient Greek language and its philosophical elements for its history. of 

ancient Greek philosophy. The purpose of this work is to highlight the philosophical character of 

ancient Greek dance and its description of the elements of ancient Greek dance, which is part of ancient 

Greek philosophy. 
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Εισαγωγή 

Η γλώσσα και ο χορός αποτελούν βασικά στοιχεία του ανθρώπινου πολιτισμού. Όλοι 

οι αρχαίοι πολιτισμοί έδιναν μεγάλη σημασία στον χορό ως τελετουργικό ή 

καλλιτεχνικό είδος. Κατά την προϊστορική περίοδο, η γλώσσα και ο χορός 

χρησιμοποιούνταν ως μέσα επικοινωνίας των πρωτόγονων ανθρώπων και διέθεταν 

χαρακτήρα καθαρά τελετουργικό πρακτικό (ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων 

αναγκών, επικοινωνία με το Θεό). Σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς, ο χορός 

διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Στη Μέση Ανατολή, στην Αίγυπτο, στην αρχαία 

Ελλάδα και στην αρχαία Ιταλία, ο χορός χαρακτήριζε κάθε μορφή κοινωνικής και 

θρησκευτικής έκφρασης, ήταν η αναπαράσταση μέσα από σχήματα και κινήσεις των 

σκέψεων και των επιθυμιών του ανθρώπου. Δηλαδή αποτελούσε ένα συμπλήρωμα 

της γλωσσικής έκφρασης, το οποίο συνόδευε τις «τελετουργίες μετάβασης».                     

Οι τελετουργίες μετάβασης κάλυπταν όλες τις εκφράσεις της κοινωνικής ζωής. Είχαν 

δηλαδή μαγικό, αποτρεπτικό, εκστατικό, λατρευτικό, διασκεδαστικό και ερωτικό 

χαρακτήρα. Ο Πλάτων συνδέει το φιλοσοφικό με το χορευτικό στοιχείο και 

δημιουργεί περιγραφές χορών, οι οποίες δηλώ νουν φιλοσοφικές έννοιες.                          

O χορός αποτελεί το στοιχείο εκείνο, το οποίο συνδέει τη γλώσσα με τον πολιτισμό. 

Χορογραφία είναι η τέχνη δημιουργίας χορευτικών συνθέσεων, βάσει της οποίας ο 

καλλιτέχνης υποδεικνύει στους χορευτές πώς πρέπει να κινούνται και να εκφράζονται 

χορευτικά / (συνεκδ.) κάθε τέτοια χορευτική σύνθεση1.    

    Η χορογραφία αποτελεί τη κύρια έκφραση του χορευτικού φαινομένου. Κάθε 

χορός εκφράζει ένα μήνυμα και το σώμα του χορευτή αποτελεί το μέσον, με το οποίο 

αυτό δηλώνεται, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τη γλώσσα. Για τους αρχαίους 

Έλληνες,  ο χορός ήταν αδιαχώριστος από τη μουσική. η μουσική, η ποίηση και ο 

χορός ήταν όλες όψεις αυτού που οι Έλληνες ονόμαζαν "μουσική" ή η τέχνη των 

Μουσών. Τερψιχόρη σημαίνει "συμμετοχή στον χορό" και ήταν το όνομα μιας από 

τις εννέα Μούσες. Πολλοί Έλληνες πίστευαν ότι ο χορός ήταν θεϊκά εμπνευσμένος. 

Στους μετέπειτα αρχαίους χρόνους, το ρήμα πυρριχίζω, το οποίο αρχικά σήμαινε 

«χορεύω πυρρίχιο», άρχισε να αναφέρεται στον χορό με μια γενική έννοια2.  

 

1. Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το στοιχείο (αρχ. ελλ. στοιχεῖον, πληθ., στοιχεία)3 δείχνει στην αρχαία ελληνική 

γλώσσα το πρώτο συστατικό της ύλης, την βασική μονάδα και το γράμμα του 

αλφαβήτου. Ακόμη, στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ο όρος στοιχείο δηλώνει το 

 
1 ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, 2002, σ. 1959. 
2 KASSING, (2007), σ. 53. 
3 ΠΛΑΤΩΝ, Θεαίτητος, 203 c. O Πλάτων ήταν ο φιλόσοφος, ο οποίος έδωσε στον όρο 

στοιχείο μια κοσμολογική διάσταση, διευρύνοντας την αρχική σημασία του όρου, η οποία 

δήλωνε τα γράμματα της αλφαβήτου (τὸ μὴ γνωστὸν εἶναι τὸ στοιχεῖον ἀλλὰ τὴν συλλαβὴν 

ἆρ᾽ ὀρθῶς ἀποδεδείγμεθα;). 
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καθένα από τα απλά μέρη (νερό, γη, αέρας, φωτιά)4, τα οποία συγκροτούν την ύλη5. 

Με τον όρο στοιχείο, επίσης, δηλώνονται τα συστατικά από τα οποία συντίθεται, 

συνίσταται, συγκροτείται κάτι. Στον πληθυντικό, ο όρος «στοιχεία» εκφράζει 

θεμελιώδεις αρχές στις οποίες στηρίζεται κάθε θεωρητική ή εμπειρική γνώση (π.χ. 

Στοιχεία γεωμετρίας). Ο αρχαίος ελληνικός χορός αποτελείται από φιλοσοφικά 

στοιχεία, τα οποία εκφράζονται μέσω των λέξεων και των κινήσεων, με σκοπό την 

αναπαράσταση συναισθημάτων και φυσικών φαινομένων.                                                                                                                                                

    Ο αρχαίος ελληνικός χορός δηλώνει την όρχηση. O όρος όρχηση προέρχεται από 

το ρήμα ορχούμαι. Το ρήμα αυτό σημαίνει χορεύω κατ’ αντιδιαστολή προς το ίδιο το 

ρήμα χορεύω, το οποίο δήλωνε στην Αρχαία Ελληνική την έννοια του σχηματίζω 

χορό. Συνώνυμο των παραπάνω ρημάτων είναι και το ρήμα σκιρτώ που σημαίνει 

πηδώ6. Συνεπώς, η όρχηση είναι μια αρμονική κίνηση του σώματος που ανακινεί το 

νου και δημιουργεί έναν  χορό, ο οποίος εκφράζει τον Έρωτα, την πολεμική αρετή ή 

την Δημιουργία.  

    Στη Μαγνησία, την ιδανική πολιτεία που σχεδιάζεται στους Νόμους, οι θεοί είναι 

παρόντες σε όλες τις δραστηριότητες των κατοίκων, όπως συνέβαινε συνήθως και 

στις αρχαίες πολιτείες, όσον αφορά το χώρο και το χρόνο, τις διάφορες 

δραστηριότητες των ανθρώπων και τις θρησκευτικές γιορτές. Η διαφορά της 

φιλοσοφικής αυτής κατασκευής είναι ότι η πίστη των πολιτών απευθύνεται σε θεούς 

με τα χαρακτηριστικά  που προαναφέραμε και η ευσέβεια δεν περιορίζεται σε 

εξωτερικές εκδηλώσεις συμμετοχής στη λατρεία, αλλά αποτελεί μια συνεχής 

προσπάθεια άσκησης των αρετών με σκοπό την «ὁμοίωσιν θεῷ». 

     Όταν μιλά για την εκπαίδευση των νέων, ο Αθηναίος νομοθέτης τονίζει ότι αυτή 

έχει διπλό στόχο: πρέπει να διαπλάσει τα σώματά τους με τη γυμναστική και την 

ψυχή τους με τη μουσική (στην αρχαιότητα ο όρος κάλυπτε το σύνολο της 

θεωρητικής παιδείας: ανάγνωση, γραφή και άσμα – ας μην ξεχνάμε επίσης πως η 

γλώσσα είχε μουσικό τονισμό). Διακρίνει κατόπιν δυο μέρη στη γυμναστική: την 

όρχηση και την πάλη. Ένα μέρος του αρχαίου ελληνικού χορού μιμείται τα λόγια της 

Μούσας και διαφυλάσσει τον μεγαλοπρεπή και ελεύθερο χαρακτήρα τους, ενώ ένα 

άλλο στοχεύει στην ευεξία, την ελαφρότητα και το κάλλος, προσδίδοντας στο καθένα 

των μελών και των άλλων μερών του σώματος τον κατάλληλο βαθμό κάμψης και 

έκτασης. Αυτή είναι μια εύρυθμη κίνηση που διαμοιράζεται σε όλη την όρχηση και 

την ακολουθεί με ακρίβεια7. 

     Οι εννέα Μούσες είναι οι προστάτιδες και οι εμπνεύστριες όλων των ειδών 

μουσικής αλλά και του χορού και άλλων τεχνών. Εξάλλου το όνομά τους είναι 

ομόρριζο και επίσης συχνά συνώνυμο με τη μουσική. Οι επικοί ποιητές ζητούν τη 

 
4 ΠΛΑΤΩΝ, Τίμαιος,  31b-32c , όπου αναφέρεται και η ορθή αναλογία μεταξύ των 4 

στοιχείων (πύρ, αήρ, ύδωρ, γη). Μέσω της αναλογίας αυτής διατηρείται η συνοχή του 

κόσμου Π/Α =Α/Υ= Υ/Γ. 
5 ΠΛΑΤΩΝ, Τιμαιος, 48b-c, o Σωκράτης υποστηρίζει ότι το ύδωρ, ο αέρας, η γη και το πυρ 

εκφράζονται με τον όρο στοιχεία και αναφέρονται στα στοιχεία του σύμπαντος.    
6 ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, (2002), σ. 1280.  
7 ΠΛΑΤΩΝ, Νόμοι, Ζ´, 795 d 6-e 7. 
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βοήθειά τους (κυρίως της Καλλιόπης) για να γνωρίσουν όσα συνέβησαν στην απαρχή 

του κόσμου ή στην παρωχημένη εποχή των ημιθέων και των ηρώων και να τα 

μεταδώσουν στους ανθρώπους της εποχής τους.  

 

2.Σχηματισμοί φιλοσοφικών στοιχείων  

Τα φιλοσοφικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν τμήμα του αρχαίου ελληνικού χορού 

είναι τα ακόλουθα: 

    1. Χώρος – Κόσμος: Χώρος και κόσμος διαμορφώνουν τους πόλους ανάμεσα 

στους οποίους κινείται ο χορός, ο χορός όμως διαμορφώνει και τους δύο αυτούς 

πόλους διαμέσου της διάταξης του ρυθμού και της έκφρασης των ανθρώπινων 

σωμάτων.  

    2. Μεταφορές8  – Κίνηση των Ουράνιων Σωμάτων: Στον Πλάτωνα κοινωνικός, 

ψυχολογικός και κοσμολογικός χώρος οριοθετούνται με πολλές μεταφορές του 

φιλοσοφικού λόγου. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Πλάτωνα στον διάλογο 

Τίμαιος, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο χορό, που μπορεί να ερμηνευθεί και ως 

πρότυπο της αρμονικής κίνησης των ουράνιων σωμάτων9. Ο Τίμαιος παρουσιάζεται 

από τον Πλάτωνα να διηγείται το μύθο της δημιουργίας του κόσμου αναφερόμενος 

στην αρχιτεκτονική του σύμπαντος10 ως ένα ομαδικό χoρό, όχι πλέον ως μία 

ακουστική αρμονία αλλά ως μία αρμονία κινήσεων. Δεν ακούγεται πλέον μουσική 

στη θεατρική απεικόνιση του κόσμου, η μεταφορά του χορού των άστρων 

υποδηλώνει ένα ουράνιο στερέωμα πλήρες από ζωντανά σώματα που κινούνται 

εξαιτίας μιας παρόρμησης εσωτερικής, ψυχολογικού χαρακτήρα θα μπορούσαμε να 

πούμε. Να μιμηθούν το παράδειγμα της θεϊκής τάξης που επιβάλλει ο δημιουργός 

στον κόσμο, ο χορός αυτός των έμψυχων ουράνιων σωμάτων γίνεται αισθητός από 

τον καθένα που μπορεί να κοιτάξει με γυμνά μάτια τον ουρανό μια νύχτα.  

    3. Φωτιά – έλλογος ψυχή / Ομοιότητα – διαφορά: Ο Τίμαιος αναφέρει ένα άλλο 

βασικό στοιχείο για την κατανόηση της χορευτικής κοσμo-εικόνας, τη φωτιά. Η 

κυκλική περιστροφή του ουρανίου χορού των άστρων είναι ορατή δια γυμνού 

οφθαλμού από τους θνητούς υποστηρίζει ο Τίμαιος, επειδή ο δημιουργός 

χρησιμοποίησε τη φωτιά για να κατασκευάσει τα ουράνια σώματα, τα σταθερά 

αστέρια, των οποίων οι θέσεις είναι απαράλλακτες στο όλο σύστημα, περιελίσσονται 

αργά και σταθερά γύρω από τον άξονα που ενώνει τη γη με τον πόλο τους. Τα 

φωτεινά φλεγόμενα σώματα των αστεριών μπορούν να εκτελούν επί χρονικό 

διάστημα αιώνων τις σταθερές αυτές περιστροφές τους, επειδή ο δημιουργός τους 

έδωσε έννοες ψυχές για να ελέγχουν την κίνησή τους. Μια αόρατη παρουσία έλλογης 

ψυχής οδηγεί κάθε άστρο διατηρώντας την πορεία του απαράλλακτη σύμφωνα με το 

θεϊκό σχέδιο.  

    O πλατωνικός κόσμος του Τίμαιου είναι ένα σύνθετο σώματος-ψυχής που 

απεικονίστηκε με βάση ένα μοντέλο χορευτικής κίνησης, οικείο στην εποχή του 

 
8 Οι μεταφορές αποτελούν βασικό στοιχείο και συνειδητά εκφραστικά μέσα της πλατωνικής 

φιλοσοφίας. Αποτελούν μία μορφή σύντομου μύθου.  
9 ΛΑΖΟΥ, ΜΠΕΚΑΚΟΣ, σσ. 163 – 164.  
10 ΠΛΑΤΩΝ, Τίμαιος, 40a - d.  
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Πλάτωνα. Χαρακτηριστικό για το συμπέρασμά μας είναι ότι ο κύκλιος χορός των 

απλανών αστέρων γύρω από τον ουράνιο ισημερινό αντιστοιχεί στην κυκλική κίνηση 

των σκέψεων της κοσμικής ψυχής, ενώ οι χοροί συνδέονται με τις περιφορές των 

νοητικών διαδικασιών.  

     Υπόθεσή μας λοιπόν είναι ότι ο Πλάτωνας στηρίζεται για τη χρήση της μεταφοράς 

στην παρατήρηση του χορού της εποχής του. Η ίδια αντίληψη που είχε περί κύκλιου 

χορού, τον βοηθούσε να διαμορφώσει την εικόνα της κινούμενης περιστροφικά γης. 

Ακόμη, η ίδια η μεταφορά του χορού των άστρων συνολικά εμφανίζει μια εγγενή 

δυσκολία και αντίστοιχη απορία11. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, είναι σαφές ότι ο όρος 

χορεία αναφέρεται αποκλειστικά στις διάφορες κινήσεις των ουρανίων σωμάτων, 

κινήσεις που γεννούν φόβους και ανησυχία σε όσους αγνοούν τους μαθηματικούς 

συλλογισμούς και την αστρονομία12.          

 

 

3. Η μεταφορά του χορού στον Πλάτωνα 

Η μεταφορά του κοσμικού χορού πέρα από το να δημιουργεί μια πειστική ποιητικά 

ωραία εικόνα, ενισχύει στο σημείο αυτό τον φυσιολόγο Πλάτωνα έναντι του 

μαθηματικού και αστρονόμου. Οι παραβολές, οι επανακυκλήσεις, οι προχωρήσεις, οι 

προποδισμοί και άλλοι όροι είναι ήδη εξαιρετικά σαφείς, για να χρειάζονται 

περαιτέρω εποπτικά μέσα για την κατανόησή τους. Εκτός εάν επιδιώκεται μια πιο 

άρτια απόδειξη της όλης χορείας, μαθηματικών αποδείξεων που θα έλυναν το 

παράδοξο του μετρημένου αρμονικού χάους.  

       Ο ουράνιος χορός γίνεται πολύ περισσότερο απτός όταν τοποθετηθεί πάνω στη 

γη, όταν συντεθεί από παραβαλλόμενα επανακυκλούμενα, παλινδρομούντα, 

προχωρούντα ή προποδίζοντα, κατακαλυπτόμενα και πάλι αναφαινόμενα σώματα, 

όπως ακριβώς συνέβαινε στα χορευτικά πρότυπα των ανθρώπων στην εποχή του 

Πλάτωνα. Η πλατωνική εικόνα του κόσμου που χορεύει υπόκειται στην παραδοσιακή 

σύνδεση χορού και πολιτισμού. 

   Η έννοια του ανθρώπου ως σύνθετου ψυχοσωματικού όλου είναι ένα θέμα που 

αναπτύσσεται ιδιαίτερα στους αρχαίους ποιητές, στον Όμηρο, τον Πίνδαρο, στους 

λυρικούς ποιητές, στους φιλοσόφους ποιητές, στον Εμπεδοκλή, στους Πυθαγόρειους, 

στον Ηράκλειτο αλλά και στον Πλάτωνα. Ενώ στη τραγωδία, ο άνθρωπος 

αντιμετωπίζεται κυρίως ως υποκείμενο πράξης, η ανθρωπολογική λοιπόν διάσταση 

του χορού είναι ιδιαίτερα σημαντική και προεκτείνει το χορό σε βασική ηθική, 

παιδευτική και γλωσσική αξία, αφού για να θεωρείται κάποιος μορφωμένος θα πρέπει 

να είναι ικανός -πλήρης γνώστης- του χορού. Αυτή η ικανότητα, η δεξιοτεχνία που 

απαιτείται στον μορφωμένο, τον καλλιεργημένο άνθρωπο σημαίνει το να είναι σε 

θέση να συνειδητοποιεί το χορό στην προοπτική του κόσμου και αντίστροφα τη θέση 

του στον κόσμο σε μία χορευτική προοπτική.  

    Ο χορός συνυφασμένος με την κατεξοχήν ανθρώπινη δραστηριότητα συνεπάγεται 

και τη θεώρησή του ως ενός πρότυπου καλλιτεχνικής και κοινωνικής έκφρασης που 

 
11 ΛΑΖΟΥ, ΜΠΕΚΑΚΟΣ, (2020), σ. 183. 
12 ΠΛΑΤΩΝ, Τίμαιος, 40a – d.  
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αναγνωρίζεται σε μια συγκεκριμένη γλωσσική κοινότητα ως τέτοιο πρότυπο, 

προϋποθέτει δηλαδή τη γλωσσική κοινότητα. Για να κατανοήσουμε, επομένως, τη 

φύση και τον χαρακτήρα του αρχαίου ελληνικού χορού, θα πρέπει να δούμε το χορό 

ως κείμενο με νόημα, το οποίο εκλαμβάνεται ως μια ανακατασκευή της 

πραγματικότητας από τον άνθρωπο που επιχειρεί με τις διαφορετικές μορφές 

γλωσσών να προσεγγίσει, να εξηγήσει, να συμφιλιωθεί και να αγωνιστεί, για τη 

συνέχισή του μέσα στον κόσμο.  

     Η μεταφορά13 είναι σχήμα λόγου, κατά το οποίο ένα αντικείμενο ή μια αφηρημένη 

έννοια δεν εκφράζονται με το αντίστοιχο κυριολεκτικό τυπικό στοιχείο τής γλώσσας, 

αλλά υποδηλώνονται με άλλη λέξη ή φράση, με την οποία έχουν ένα ή περισσότερα 

κοινά σημασιολογικά χαρακτηριστικά. Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

αρχαίας γλώσσας των φιλοσόφων και των ποιητών και συγχρόνως είναι το στοιχείο 

που ενοποιεί επιστήμη και ποίηση. Ένας τρόπος να κατανοήσουμε τη λειτουργία της 

μεταφοράς στην πορεία της σκέψης και η υιοθέτηση απτών πρακτικά και τεχνικά 

εικόνων, σύμφωνα με τα κοινωνικό-ιστορικά δεδομένα της εποχής για τη σύλληψη, 

περιγραφή και εξήγηση δυσκολονόητων ζητημάτων που προξενούν απορία και φόβο.  

 

Επίλογος  

H πρώτη μαρτυρία της χρήσης του όρου στοιχεία ως στοιχεία των φυσικών όντων 

αποδίδεται στον Πλάτωνα14. Σύμφωνα με τον Eύδημο τον Ρόδιο, ο Πλάτων ήταν ο 

πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο "στοιχείο" με την κοσμολογική έννοια15.                      

Η γνώμη του Εύδημου υιοθετείται και από το Σιμπλίκιο16. Επίσης, και ο 

Αριστοτέλης17απεικονίζει την έννοια του στοιχείου ως θεμελιώδες τμήμα μιας 

θεωρίας: ορισμένες αποδείξεις, λόγω της σημασίας τους, επαναλαμβάνονται σε άλλες 

αποδείξεις. Υπό αυτήν την έννοια, η περίφημη μαθηματική πραγματεία του Ευκλείδη 

(περίπου 300 π.Χ.) θα έχει τον τίτλο "Στοιχεῖα". Τέλος, ο Αριστοτέλης παρατηρεί πώς 

ο όρος επίσης μεταφορικά υποδηλώνει καθολικές, απλές και αδιαίρετες οντότητες.  

Οι Στωικοί, από την άλλη πλευρά, διέκριναν μεταξύ αρχών, δηλαδή, αγέννητων και  

άφθαρτων, και στοιχείων, τα οποία καταστράφηκαν από την εκπύρωση (η πυρκαγιά 

που, σύμφωνα με τη Στωική φυσική, καταστρέφει περιοδικά το σύμπαν). Θεωρώ ότι 

και ο χορός είναι ένα είδος εκπύρωσης, διότι καθαρίζει το σώμα και τη ψυχή και το 

ανανεώνει, καταστρέφοντας ό,τι βλαβερό υπάρχει στο σώμα και τη ψυχή του 

ανθρώπου. Η αναφορά σε "τέσσερα στοιχεία" (φωτιά, αέρας, νερό και γη) είναι κοινή 

για όλες τις κοσμογονίες. Tο οργανωμένο σύμπαν, γεννημένο από το χάος, 

κυβερνιόταν από θεοποιημένες προσωποποιήσεις των τεσσάρων στοιχείων18.             

Αυτά αναπαρίστανται στον αρχαίο ελληνικό χορό με κινήσεις και χειρονομίες και 

αποτελούν ένα είδος αρχής. Η ισορροπία των στοιχείων δημιουργεί την ζωή στο 

 
13 ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, (2002), σ. 1087.  
14 CORNFORD, (1935), σ. 143.  
15 WEHRLI, (1969), fr. 31.  
16 FALCON, (2005), σ. 48. Simpl.In physica, 7.10-15. 
17 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, Μετά τα Φυσικά, 5.1014a.30.  
18 MARSON, (2008), σ. 23.  
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φυσικό μακρόκοσμο, η οποία, εν συνεχεία, δημιουργεί τον ανθρώπινο μικρόκοσμο. 

Αυτό το στοιχείο αντανακλά ο αρχαίος ελληνικός χορός, ο οποίος εκφράζει την 

αρμονική σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο. Χώρος και κόσμος αποτελούν τους δύο 

πόλους, ανάμεσα στους οποίους κινείται ο χορός, ενώ ο χορός διαμορφώνει και τους 

δύο αυτούς πόλους διαμέσου της διάταξης του ρυθμού και της έκφρασης των 

ανθρωπίνων σωμάτων. Το ανθρώπινο σώμα, οι κινητικές και εκφραστικές του 

δυνατότητες και ο θεατρικός χώρος ως απόρροια των προηγουμένων είναι τα απτά 

μέσα υλοποίησης της τριαδικής σχέσης κόσμου, ανθρώπου και χορού. Φιλοσοφικά,   

η σχέση αυτή ανάγεται στην προσωκρατική σκέψη και συγκεκριμένα στην ιδέα της 

διάχυσης του μικρόκοσμου στο μακρόκοσμο19.    

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Φιλοσοφικά Στοιχεία του Αρχαίου Ελληνικού Χορού20 

Αρχαίος Ελληνικός 

Χορός  

 

  

Φιλοσοφικά στοιχεία  Χώρος 

 Κόσμος 

 Φωτιά 

 Έλλογος Ψυχή 

 Μεταφορές 

 Ομοιότητα Διαφορά 

 Ουράνια Σώματα 

 Αστέρια 

 Σημασιολογικό Πεδίο21 

 

Έρως 

Πανήγυρις 

Πόλις 

Πόλεμος 

Αναγέννηση 

Τρία ζεύγη εννοιών  

Πρότυπο –Απεικόνιση 

Σώμα – Ψυχή 

Ομοιότητα – Διαφορά 

 

 

Πίνακας 2: Ονόματα – Χορευτικές Κινήσεις – Χώρος  

 
19 ΛΑΖΟΥ, ΜΠΕΚΑΚΟΣ, (2020), σ. 163.  
20 Η ταξινόμηση των στοιχείων σε πίνακες έγινε από τον Σωτήριο Μπεκάκο.  
21 H έννοια του σημασιολογικού πεδίου (semantic field/campo semantico) αναπτύχθηκε 

πρώτα από τον IPSEN (1924), σ. 224., και έπειτα από τον TRIER (1973), σσ. 145 – 178. 
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Ονόματα που 

δηλώνουν τον 

αρχαίο 

ελληνικό χορό 

(είδη χορού) 

 Χορευτικές  Κινήσεις  Χώρος (Συγκείμενο/Context) 

Χορεία – Χορός 

Όρχησις 

Ο χορός των άστρων 

παραβολαί,  

κύκλιος χορός, 

επανακυκλήσεις 

προχωρήσεις 

προποδισμοί 

 

Γιορτές 

Ιερές Πανηγύρεις 

Τελετές προς τιμήν των θεών 

   

 Εκφράζουν σημασίες 

που είναι 

κυριολεκτικές ή 

μεταφορικές  

Εκφράζουν σημασίες που είναι 

κυριολεκτικές ή μεταφορικές  
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