
ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 

Α 
αγγελική : είδος παντοµιµικού χορού που εκτελούσαν κατά τη διάρκεια των συµποσίων 
στις Συρακούσες. Αθήν. (ΙΔ' 629Ε, 27): "και την αγγελικήν δεν πάροινον ηκρίβουν 
όρχησιν" (και [οι Συρακούσιοι] τελειοποίησαν έναν άλλο χορό, την αγγελικήν, που 
χορευόταν σε συµπόσια). 
Ο Πολυδεύκης (Ονοµ. IV, 103) λέει ότι ο χορός αυτός µιµούνταν αγγελικά σχήµατα 
(µορφές) ("το δέ αγγελικόν εµιµείτο σχήµατα αγγέλων" [αγγελιοφόρων]. 
 

 

 

αγέχορος : επίσης ηγέχορος· ο αρχηγός του χορού. Πρβ. Αριστοφ. Λυσιστρ. 1281. Οι 
λέξεις αγησίχορος και ηγησίχορος έχουν την ίδια σηµασία. (Σηµείωση: ο όρος αγέχορος 
αµφισβητείται από µερικούς µελετητές.) 
 
αλητήρ : είδος χορού, τοπικού της Σικυώνας στην Πελοπόννησο και της Ιθάκης. Πρβ. 
Αθήν. ΙΔ' 631D, 30 (βλ. το κείµενο στο λ. κίδαρις). Βλ. επίσης FHG H, 284, Αριστόξ. 
Συγκρίσεις. 
 
αλώπηξ : όνοµα κάποιου χορού. Ησ.: "όρχησις τις". Βλ. L. B. Lawler, The Dance in 
Ancient Greece, Λονδίνο 1964, δ. 69. 
 
αναπάλη : αρχαιότατος χορός παρόµοιος µε τη γυµνοπαιδική, που χορευόταν από γυµνά 
αγόρια ή εφήβους· οι χορευτές αποµιµούνταν γυµναστικές κινήσεις και σχήµατα. Αθήν. 
(ΙΔ' 631Β, 30): "έοικε δέ η γυµνοπαιδική τηι καλουµένηι αναπάληι παρά τοις παλαιοίς· 
γυµνοί γάρ ορχούνται οι παίδες πάντες" (η γυµνοπαιδική µοιάζει µε το χορό, που στους 
αρχαίους ονοµαζόταν αναπάλη· χορεύεται από όλα τα αγόρια γυµνά). 
 
άνθεµα : (πληθ. του άνθεµον, το)· ένας ζωηρός και εύθυµος λαϊκός χορός, που γινόταν 
για να γιορταστεί ο ερχοµός της άνοιξης και το άνθισµα των λουλουδιών. Η εκτέλεσή 



του γινόταν µε κάποια µιµική δράση από δύο οµάδες αντρών, που χόρευαν και 
τραγουδούσαν µαζί. 
Στους Δειπνοσοφιστές (Αθήν. ΙΔ' 629Ε, 27) βρίσκουµε τις ακόλουθες λέξεις που 
τραγουδούσαν όταν χόρευαν, όπως έχουν διασωθεί : "που µοι τα ρόδα, που µοι τα ία, 
που µοι τα καλά σέλινα;" "ταδί τα ρόδα, ταδί τα ία, ταδί τα καλά σέλινα" (που είναι τα 
ρόδα µου, που είναι οι µενεξέδες µου, που είναι τα καλά µου σέλινα; εδώ είναι τα ρόδα, 
εδώ είναι οι µενεξέδες, εδώ είναι τα καλά σέλινα"). 
Σηµείωση: η λέξη άνθεµον παράγεται από το ρ. ανθώ, ανθίζω. 
 
αντεπίρρηµα : το έβδοµο και τελευταίο µέρος της παράβασης. Αντιστοιχούσε στο πέµπτο 
µέρος της, που λεγόταν "επίρρηµα" και σχηµατιζόταν από τροχαϊκά τετράµετρα· το 
απάγγελνε ο κορυφαίος του χορού απευθυνόµενος στο κοινό. 
 
αντιστροφή : η στροφή του χορού προς την αντίθετη διεύθυνση (από δεξιά προς 
αριστερά) κατά τη διάρκεια της δραµατικής εκτέλεσης· το αντίθετο της στροφής. 
Αντιστροφή ονοµαζόταν επίσης και η ωδή που τραγουδιόταν κατά τη στροφή του 
χορού.  
Αντιστροφή ήταν και το δεύτερο µέρος των λυρικών τραγουδιών στα αρχαία δράµατα, 
που αντιστοιχούσε στο σχήµα στροφή - αντιστροφή. 

 

 

 
αντίστροφος : το έκτο µέρος της παράβασης· αντιστοιχούσε στο τέταρτο που λεγόταν 
στροφή΄(Πολυδ. IV, 112). Χρησιµοποιούνταν και µε τη σηµασία της αντιστροφής. 
 
απόκινος : είδος ερωτικού χορού που χορευόταν από γυναίκες που κουνούσαν τη µέση 
τους. Πολυδ. (IV, 101): "Βακτριασµός δέ και απόκινος και απόσεισις ασελγή είδη 
ορχήσεων εν τηι οσφύως περιφοράι" (Ο βακτριασµός και ο απόκινος και η απόσεισις 
ήταν άσεµνα [αισχρά] είδη χορών, επειδή κουνούσαν γύρω [στριφογύριζαν] τη µέση). 
Τον απόκινο αναφέρει κι ο Αθήναιος (ΙΔ' 629C, 26): "Την δ' απόκινον καλουµ΄ρνην 
όρχησιν... ήν και πολλαί γυναίκες ωρχούντο, ας και µακτροκτυπίας (ή µακτριστρίας) 
ονοµαζοµένας οίδα" (και [υπήρχε] ο χορός που ονοµαζόταν απόκινος... τον οποίο 
χόρευαν πολλές γυναίκες που λέγονταν "µακτροκτυπίαι" [ή "µακτρίστριαι"], καθώς 



ξέρω). Πιο κάτω ο Αθήναιος (629F) συµπεριλαµβάνει τον απόκινο στους ασελγείς 
χορούς. 
 
αχόρευτος : χωρίς εξάσκηση στο χορό και στο τραγούδι· επίσης, εκείνος που δεν 
συνοδεύεται από όρχηση. Ο Πλάτων (Νόµοι Β' 654Α-Β) γράφει: "Ουκούν ο µέν 
απαίδευτος αχόρευτος έσται, τον δε πεπαιδευµένον κεχορευκότα θετέον;" (Να δεχτούµε 
πως ο απαίδευτος άνθρωπος είναι χωρίς εξάσκηση στο χορό και ο µορφωµένος µε 
εξάσκηση [στο χορό];). 
Μεταφορικά θλιβερός, πένθιµος, περίλυπος. 
 
άχορος : το ίδιο όπως αχόρευτος. Ο Πολυδεύκης (IV, 81) γράφει: "ηύλουν δέ το άχορον 
µέλος, το πυθικόν" (έπαιζαν [µε τον αυλό] το πυθικό αύληµα [σόλο] που είναι χωρίς 
χορό [ή: το πένθιµο πυθικό αύληµα]). Θυσία άχορος: θυσία εκτελούµενη χωρίς χορό.  
Σηµείωση: Χρησιµοποιούµενο ως επίθετο του θεού Άρη σήµαινε µεταφορικά τροµερός, 
που προκαλεί τρόµο. 
 
 
Β 
βακτριασµός : αντί µακτρισµός. Συµπεριλαµβάνεται από τον Πολυδεύκη (IV, 101) σ' 
έναν αριθµό ασελγών χορών, µαζί µε τον απόκινο και την απόσειση. 
Χορευόταν από γυναίκες που στριφογύριζαν τη µέση τους. Στον Αθήναιο χρησιµοποιείται 
η λέξη µακτρισµός. 
 

 

 

βαλλισµός : είδος πηδηχτού χορού µε στριφογυρίσµατα και χοροπηδήµατα, σε χρήση 
στη Σικελία και στη Ν. Ιταλία. 
Το ρήµα βαλλίζω χρησιµοποιούνταν µε τη σηµασία του πηδώ, χορεύω, χοροπηδώ 
κινώντας τα πόδια εδώ κι εκεί· Αθήν. (Η' 362Α): βαλλίζουσιν οι κατά τήν πόλιν άπαντες 
τηι Θεώι", και σε άλλη παράγραφο πιο κάτω (362Β-C), όταν ο Ουλπιανός, ένας από τους 
δειπνοσοφιστές, αµφισβητούσε την πραγµατική σηµασία του ρήµατος βαλλίζω σχετικά 
µε το χορό, ο Μύριλος αναφέρει διάφορα παραδείγµατα της χρήσης του ρήµατος στην 
ελληνική γλώσσα µε τη σηµασία του χορεύω. 
 
βαρύλλικα : (πληθ.) είδος θρησκευτικού χορού για γυναίκες προς τιµήν του Απόλλωνα 
και της Άρτεµης. Πολυδ. (IV, 104): "και βαρύλλικα, το µεν εύρηµα Βαρυλλίχου, 
προσωρχούντο δέ γυναίκες Απόλλωνι και Αρτέµιδι". 
 
βαυκισµός : είδος ιωνικού χορού εύθυµου ή βακχικού χαρακτήρα· το όνοµά του πήρε 
από το χορευτή Βαύκο. Πολυδ. (IV, 100): "και βαυκισµός, Βαύκου ορχηστού κώµος 



επώνυµος, αβρά τις όρχησις και το σώµα εξυγραίνουσα" (βαυκισµός, βακχικός χορός, 
ονοµαζόµενος έτσι από το χορευτή Βαύκο· ένας µαλακός χορός που κάνει το σώµα 
µαλθακό). 
Σύµφωνα µε τον Ησύχιο, έτσι ονοµαζόταν και ένα είδος λυρικού τραγουδιού (ωδής), που 
προσαρµόστηκε στο χορό· "Ιωνική όρχησις και είδος ωδής προς όρχησιν πεποιηµένον". 
 
βίβασις : είδος λακωνικού χορού που χορευόταν ιδιαίτερα στη Σπάρτη. Ήταν επίσης ένα 
είδος χορευτικού διαγωνισµού, στον οποίο επιτρεπόταν να παίρνουν µέρος αγόρια και 
κορίτσια. Σύµφωνα µε τον Πολυδ. (IV, 102), οι συναγωνιστές έπρεπε να πηδούν ψηλά 
(άλλοτε εναλλάξ µε κάθε πόδι, άλλοτε και µε τα δύο πόδια) και να αγγίζουν τα οπίσθιά 
τους µε τα πόδια τους. Ο αριθµός των πηδηµάτων έκρινε το νικητή που έπαιρνε το 
βραβείο. Ο Πολυδεύκης αναφέρει ένα επίγραµµα για µια νικήτρια που πέτυχε να κάνει 
χίλια κοµµάτια. 
 
βρυαλλίχα και βρυλλίχα ή βρυδαλίχα (η) : είδος λακωνικού χορού προς τιµήν του 
Απόλλωνα και της Άρτεµης. Τον εκτελούσαν γυναίκες που φορούσαν ανδρική φορεσιά, ή 
άνδρες που φορούσαν γυναικεία φορέµατα και χόρευαν µε λάγνες κινήσεις του ισχύου. 
Η λέξη βρυλλίχα ή βρυδαλίχα σήµαινε, κατά τον Ησύχιο, ένα πρόσωπο που φορούσε 
γυναικεία φορέµατα. Επίσης, η λέξη βρυλλιχίδει (Ησ.), ένα άτοµο που φορούσε γυναικείο 
προσωπείο και φορέµατα ("πρόσωπον [προσωπείο] γυναικείον περιτίθεται και γυναικεία 
ιµάτια ενδέδυται"). 
 
βρυαλ[λ]ίκτης : Ησ.: "πολεµικός χορευτής (ορχηστής)". 
 
 
Γ 
γέρανος : (α) χορός που τον εφεύρε, σύµφωνα µε µια παράδοση, ο Θησέας· τον χόρεψε 
για πρώτη φορά στη Δήλο µαζί µε τους επτά νέους και τις επτά νέες που έσωσε από τον 
Μινώταυρο στην Κρήτη. Οι κινήσεις του χορού επιζητούσαν να εκφράσουν τους 
πολύπλοκους ελιγµούς που οδηγούσαν µέσα από το λαβύρινθο προς τα έξω. Ο 
Πολυδεύκης (IV, 101) γράφει: "συνήθιζαν να χορεύουν το γερανό πολλοί µαζί, µε τον 
ένα χορευτή πίσω από τον άλλο σε µια σειρά· τα άκρα της σειράς σε κάθε πλευρά τα 
κρατούσαν οι κορυφαίοι γύρω από τον Θησέα και [χόρευαν το γέρανο] πρώτα γύρω από 
τον Δήλιο βωµό, µιµούµενοι την έξοδο από το λαβύρινθο". 
Ο αρχηγός (κορυφαίος) του γέρανου λεγόταν γερανουλκός· Ησ.: "ο του χορού του εν 
Δήλωι γερανουλκός". 
(β) γέρανος (και γερανός) λεγόταν ο χορός που αποµιµούνταν το πέταγµα των γερανών 
σε σειρά· πρβ. Λουκ. Περί ορχ. 34. 
 

  

Γέρανος 



γίγγρας : λεγόταν ένα είδος χορού συνοδευµένου από τον αυλό γίγγρα. Ο Πολυδεύκης 
(IV, 102) λέει: "ήν δέ καί γίγγρας προς αυλόν όρχηµα, επώνυµον του αυλήµατος" 
(υπήρχε και ένας χορός που λεγόταν γίγγρας και χορευόταν µε συνοδεία αυλού· 
ονοµαζόταν έτσι από το αύληµα το ίδιο). 
 
γλαύξ : είδος κωµικού ή αστείου χορού, που αναφέρεται από τον Αθήναιο (ΙΔ' 629F, 27) 
µαζί µε άλλους παρόµοιους χορούς ("γελοίαι ορχήσεις"). 
 
γυµνοπαιδία, γυµνοπαιδίαι : ετήσια τελετή ή γιορτή διαρκείας δέκα ηµερών, που γινόταν 
στη Σπάρτη προς τιµήν του Απόλλωνα· αρχικά ήταν αφιερωµένη στη µνήµη των 
Σπαρτιατών που έπεσαν στη µάχη της Θυρέας. 
Κατά την τελετή γυµνοί έφηβοι και αγόρια εκτελούσαν γυµναστικές ασκήσεις και χορούς 
γύρω από τα αγάλµατα του Απόλλωνα, της Άρτεµης και της Λητώς· µε τις κινήσεις τους 
µιµούνταν την πάλη και το παγκράτιο. Τους στίχους και τη µουσική έγραφαν περίφηµοι 
ποιητές - συνθέτες της εποχής, όπως ο Θάλητας και ο Αλκµάν. 
Ο χαρακτήρας των χορών και γενικά της γιορτής ήταν εξαιρετικά σοβαρός, ευπρεπής και 
µεγαλόπρεπος. 
 
γυµνοπαιδική : είδος χορού, παρόµοιου µε την αναπάλη. Χορευόταν από αγόρια ή 
εφήβους γυµνούς, που µιµούνταν την πάλη και το παγκράτιο (µεικτός αγώνας πάλης και 
πυγµαχίας) µε ρυθµικές κινήσεις· (Αθήν. ΙΔ' 630D-E, 28. 
Η γυµνοπαιδική ήταν ένας από τους τρεις χορούς της λυρικής ποίησης· οι δύο άλλοι ήταν 
η πυρρίχη και η υπορχηµατική. Χορευόταν προς τιµήν του Διόνυσου και είχε δύο φόρµες 
(τύπους): την ωσχοφορική (προς τιµήν της Αθηνάς) και τη βακχική. 
 
γύπωνες : χορευτές στη Σπάρτη που, ανεβασµένοι πάνω σε ξυλοπόδαρα και ντυµένοι 
γυναικεία, χόρευαν µε πηδήµατα. Ο Πολυδεύκης (IV, 104) αναφέρει γι' αυτούς: "οι δέ 
γύπωνες, ξυλίνων κώλων επιβαίνοντες, ωρχούντο διαφανή τα ταραντίδια αµπεχόµενοι" 
(οι γύπωνες χόρευαν ανεβασµένοι σε ξυλοπόδαρα και ντυµένοι διαφανή γυναικεία 
φορέµατα). 
 
 
Δ 
δάκτυλος : δάκτυλοι (πληθ.) ονοµαζόταν ένα είδος απλού και στάσιµου, αλλά ποικίλου 
χορού. Ο Αθήναιος (ΙΔ' 629D, 27) περιλαµβάνει τους δακτύλους σε αυτό το είδος των 
χορών: "τα δε στασιµώτερα και ποικιλώτερα κια την όρχησιν απλουστέραν έχοντα 
καλείται δάκτυλοι, ιαµβική, µιλοσσική..." κτλ. 
Σηµείωση: Η λέξη ποικιλώτερα στο κείµενο του Αθήναιου διαβάζεται από µερικούς 
πυκνότερα (σε πιο κλειστή σειρά) ή αποικιλώτερα. 
 
δεικηλιστής : (δωρ. δεικιλικτάς)· κωµικός ή µίµος που µιµούνταν διάφορους κωµικούς 
χαρακτήρες· ηθοποιός, γελωτοποιός, ιδιαίτερα στη Λακωνία· Ε.Μ. 260, 42: "δεικηλισταί, 
µιµηταί παρά Λάκωσι". 
Ο Αθήναιος (ΙΔ' 621F, 15) λέει ότι υπήρχαν πολλά άλλα ονόµατα ("προσηγορίαι") σε 
διάφορα µέρη για τους δεικηλιστές· έτσι, στη Σικυώνα λέγονταν φαλλοφόροι· άλλοι τους 
ονόµαζαν αυτοκάβδαλους και άλλοι φλύακες (δωρ. τύπος του φλύαροι· µωρολόγοι, 
παλιάτσοι), ενώ οι Θηβαίοι, "οι οποίοι συνηθίζουν να δίνουν ονόµατα για πολλά 
πράγµατα", τους ονόµαζαν εθελοντές (εθελονταί). Πολλοί τους έλεγαν και σοφιστές. 



Οι αυτοκάβδαλοι, καθώς λέει ο Σήµος ο Δήλιος (Περί παιάνων), ονοµάζονταν και ίαµβοι, 
όπως τα ποιήµατά τους (Αθήν. ΙΔ' 622Β, 16). 
 
δεικηλιστική : είδος παντοµιµικού χορού που χορευόταν σε λαϊκές γιορτές από 
προσωπιδοφόρους (µασκαράδες) που µιµούνταν διάφορους κωµικούς χαρακτήρες. 
 
διποδία και διποδισµός· είδος λακωνικού χορού. Πολυδ. (IV, 102): "και διποδία δε, 
όρχηµα Λακωνικόν". Ησ.: "διποδία· είδος ορχήσεως, οι δε διποδισµός". 
Βλ. επίσης Αθήν. ΙΔ' 630Α, 27. 
Το ρήµα διποδιάζω συναντάται µε τη σηµασία του χορεύω το χορό διποδία. 
(β) διποδία, γενικά, ήταν η ένωση δύο µετρικών ποδών· επίσης, το να έχει κανείς δυο 
πόδια. 

 

Ε 
εκατερίς, εκατερίδες : είδος ζωηρού πηδηχτού χορού, κατά τον οποίο οι χορευτές 
πηδούσαν και χτυπούσαν τα οπίσθια (τα ισχία) εναλλακτικά µε τις φτέρνες (ή µε τα 
χέρια), "εκατέραις ταις πτέρναις". 
Πολυδ. (IV, 102): "εκατερίδες δέ καί θερµαστρίδες, έντονα ορχήµατα· το µέν χειρών 
κινούν, η δέ θερµαστρίς πηδητικόν" (εκατερίδες και θερµαστρίδες ζωηροί χοροί· στον 
πρώτο κινούν τα χέρια, ενώ στη θερµαστρίδα πηδούν)· βλ. επίσης Αθήν. ΙΔ' 630Α, 27. Ο 
Ησύχιος εξηγεί το ρήµα εκατερώ: "εκατερείν το προς τα ισχία πηδάν εκατέραις ταις 
πτέρναις" (εκατερείν, πηδώ πάνω προς τα ισχία [τα οπίσθια] µε την κάθε φτέρνα 
χωριστά). 
 
εκπύρωσις : πυρπόληση, κάψιµο. Με την έκφραση "κόσµου εκπύρωσις" αναφέρεται στον 
Αθήναιο ένα είδος χορού: "καλείται δέ τις και άλλη όρχησις κόσµου εκπύρωσις. ης 
µνηµονεύει Μένιππος ο κυνικός εν τωι Συµποσίωι (και µια άλλη όρχηση [χορός], που 
ονοµάζεται "κόσµου εκπύρωσις" [πυρπόληση κόσµου;] και τη µνηµονεύει ο κυνικός 
Μένιππος στο Συµπόσιό του). Καµιά πληροφορία δε δίνεται για το χαρακτήρα του χορού 
αυτού.  
 
έξαρχος : αρχηγός του χορού· κορυφαίος. Λέγεται επίσης και ηγεµών του χορού. Σε 
γενική έννοια, αρχηγός. 
 
επαγκωνισµός : είδος χορού που αναφέρεται από τον Αθήναιο (ΙΔ' 630Α) µαζί µε άλλους 
χορούς, όπως ο καλαθίσκος, ο στρόβιλος κ.ά. 
 
επικρήδιος : είδος κρητικού πολεµικού χορού (πυρρίχη). Αθήν. (ΙΔ' 629C, 26): "όθεν 
εκινήθησαν αι καλούµεναι πυρρίχαι και πας ο τοιούτος τρόπος της ορχήσεως· πολλαί γαρ 
αι παρονοµασίαι αυτών, ως παρά Κρησίν ορσίτης και επικρήδιος" (και µπήκαν [τότε] σε 
χρήση οι λεγόµενες πυρρίχες και κάθε τέτοιο είδος χορού· πολυάριθµες είναι αληθινά οι 
ονοµασίες τους, όπως λ.χ. στους Κρητικούς ο ορσίτης και ο επικρήδιος). Τίποτε το θετικό 
δεν είναι γνωστό για τα χαρακτηριστικά του στοιχεία. 
 
επιλήνιος : δηµοτικός χορός που προήλθε από τη µίµηση των κινήσεων των ανθρώπων 
που πατούσαν µε τα πόδια τα σταφύλια για να τα συνθλίψουν. Ληνός ήταν η σκάφη (το 
πατητήρι), όπου πιέζονταν τα σταφύλια µε τα πόδια για να βγει ο µούστος· επιλήνια 



λέγονταν τα τραγούδια που τα τραγουδούσαν την ώρα που πατούσαν τα σταφύλια. Έτσι 
λεγόταν και η γιορτή (το φεστιβάλ) του τρυγητού. 
 
εσχάρινθον : λακωνικός χορός που αναφέρεται από τον Πολυδεύκη (IV, 105)· 
ονοµάστηκε έτσι από το όνοµα του εφευρέτη του ("εσχάρινθον µέν όρχησιν επώνυµον δ 
ήν του ευρόντος αυλητού"). 
 
 
Η 
ηµιχόριον : µισός χορός (στο αρχαίο δράµα). Ο Πολυδεύκης (IV, 107) γράφει σχετικά: 
"οπόταν γαρ ο χορός εις δύο διαιρεθεί σε δύο µέρη, αυτό το πράγµα λέγεται διχορία, 
ενώ το καθένα από τα δ΄το τµήµατα [λέγεται] ηµιχόριο). 
 
 
Θ 
θερµαστρίς : είδος πολύ ζωηρού πηδηχτού χορού, κατά τον οποίο οι χορευτές πηδούσαν 
ψηλά στον αέρα και σταύρωναν τα πόδια σε σχήµα ψαλιδιού. 
Ησ.: "θερµαστρίς· όρχησις έντονος και διάπυρος τάχους ένεκα" (θερµαστρίς· χορός 
έντονος και φλογερός, εξαιτίας της ταχύτητάς του). Και ο Πολυδεύκης (IV, 102) γράφει: 
"θερµαστρίδες έντονα ορχήµατα... η δε θερµαστρίς πηδητικόν" (οι θερµαστρίδες είναι 
χοροί έντονοι [ζωηροί]... και η θερµαστρίς είναι πηδηχτός [χορός]). 
Στον Αθήναιο (ΙΔ' 629D, 27) η θερµαστρίς περιλαµβάνεται στους µανιακούς (τρελούς) 
χορούς. 
Σηµείωση: Αντί θερµαστρίς απαντά επίσης η λέξη θερµαυστρίς. Το ρήµα θερµαστρίζω 
και θερµαυστρίζω σήµαινε χορεύω τη θερµαστρίδα. Πρβ. Λουκ. Περί ορχήσεως 34. 
 
 
Ι 
ιαµβική : είδος χορού που αναφέρεται από τον Αθήναιο (ΙΔ' 629D, 27) ως ένας "από 
τους λιγότερο ζωηρούς, τους πιο ποικιλµένους και πιο απλούς χορούς". 
 
ίγδις : είδος κωµικού, αστείου (ή χιουµοριστικού) χορού, κατά τον οποίο οι χορευτές 
χτυπούσαν συνέχεια το έδαφος µιµούµενοι το κοπάνισµα µε το γουδί. Η λέξη ίγδις 
σήµαινε το γουδί. Ο χορός αυτός αναφέρεται από τον Αθήναιο (ΙΔ' 629F, 27) ανάµεσα 
στους κωµικούς χορούς. 
Ο Αντιφάνης ο κωµικός το µνηµονεύει επίσης στην κωµωδία του Κορόπλαθος: "γύναι, 
προς αυλόν ήλθες· ορχήσει πάλιν την ίγδιν" (ήρθες, γυναίκα, [για να χορέψεις] µε 
συνοδεία αυλού· θα χορέψεις πάλι την ίγδι· Kock CAF II, 62, απόσπ. 127). Και λίγο πιο 
πέρα: "την θυΐαν [θυείαν] αγνοείς; τούτ' έστιν ίγδις" (δεν ξέρεις το γουδί; αυτό είναι η 
ίγδις). 
Συναντούµε επίσης για τον ίδιο χορό τη λέξη ίγδισµα (το κοπάνισµα µε το γουδί. E.M. (S. 
464, 51): "ίγδισµα 
 
ίθυµβος : βακχικός χορός και τραγούδι· Πολυδ. IV, 104: "και ίθυµβοι επί Διονύσωι" (και 
[ανάµεσα στους άλλους χορούς] οι ίθυµβοι προς τιµήν του Διονύσου). Ο Ησύχιος εξηγεί 
ότι ο ίθυµβος ήταν ένας "γελοιαστής" (γελωτοποιός). Στο λεξικό του Φωτίου (έκδ. S.A. 
Naber, 1864, I, 291): "ωδή µακρά και υπόσκαιος" (τραγούδι µακρό και χωρίς χάρη). 
 



ιωνικόν : είδος χορού προς τιµήν της Άρτεµης στη Σικελία. Πολυδεύκης (IV, 103): "το δε 
ιωνικόν, Αρτέµιδι ωρχούντο Σικελιώται µάλιστα" (οι Σικελιώτες κυρίως χόρευαν το ιωνικό 
[ιωνικό χορό], προς τιµή της Άρτεµης). 
 
 
Κ 
καλαβρισµός : ή κολαβρισµός· είδος άγριου πολεµικού χορού της Θράκης και της Καρίας 
στη Μ. Ασία· Πολυδ. (IV, 100): "κολαβρισµός· Θράκιον όρχηµα και Καρικόν". Στον 
Αθήναιο (ΙΔ' 629D, 27) ο καλαβρισµός αναφέρται µαζί µε τους χορούς που ήταν 
"λιγότερο ζωηροί, πιο ποικιλµένοι και πιο απλοί".  
Η µελωδία πάνω στην οποία χορευόταν ο καλαβρισµός ονοµαζόταν κόλαβρος· Αθήν. ΙΕ', 
697C: "Κτησιφών ο Αθηναίος ποιητής των καλουµένων κολάβρων". 
Επειδή η λέξη κόλαβρος σήµαινε, κατά τη Σούδα, "χοιρίδιο", ο χορός θα µπορούσε να 
ονοµαστεί "χορός του χοίρου". Το ρήµα κολαβρίζω σήµαινε χορεύω τον κολαβρισµό· ο 
Ησύχιος λέει: "πηδώ". 
 
καλαθίσκος : και χειροκαλαθίσκος· είδος χορού ή φιγούρας χορού. Ο Πολυδεύκης (IV, 
105) περιλαµβάνει τον χειροκαλαθίσκο στα σχήµατα της τραγικής όρχησης ("και 
σχήµατα µην τραγικής ορχήσεως σίµη, χειροκαλαθίσκος"). Και στον Αθήναιο ο 
καλαθίσκος ή καλαθισµός αναφέρεται ανάµεσα στα χορευτικά σχήµατα (ΙΔ' 629F, 27). 
Μια και η λέξη καλαθίσκος σηµαίνει µικρό καλάθι, ο χορός µπορεί να ονοµαστεί χορός 
του καλαθιού. 
 
καλλαβίς ή καλαβίς : συνήθως στον πληθυντικό καλ[λ]αβίδες· χορός της "µέσης"· ένας 
έντονος και άσεµνος χορός, κατά τον οποίο περιστρεφόταν η µέση. Τον χόρευαν οι 
Λακεδαιµόνιοι. 
Ο Ησύχιος γράφει: "καλαβίς· το περισπάν τα ισχία· ή γένος ορχήσεως ασχηµόνως των 
ισχίων κυτρουµένων" (καλαβίς· η περιστροφή των ισχίων· ή ένα είδος χορού [στον 
οποίο] τα ισχία λυγίζονταν [κάµπτονταν] κατά τρόπο άσεµνο). 
Ο Εύπολις στην κωµωδία του Κόλακες µνηµονεύει τις καλλαβίδες µε τους παρακάτω 
στίχους (Αθήν. ΙΔ' 630Α, 27): "καλλαβίδας δε βαίνει 
σησαµίδας δε χέζει" 
(περπατάει χορεύοντας καλλαβίδες και χέζει σουσαµόπιτες [σουσαµόπιτα, γλύκισµα των 
αρχαίων Αθηναίων, όπως το παστέλι]). 
Ο Αθήναιος αναφέρει τις καλλαβίδες ανάµεσα στα χορευτικά σχήµατα (ΙΔ' 629F). 
 
καλλίχορος : ωραίος, καλός στο χορό (για τον Απόλλωνα)· που ταιριάζει σε ωραίους 
χορούς· εµφανίζεται και αντί του καλλίχωρος, µε ωραίους τόπους για χορό (LSJ). 
 
καρπαία : δηµοτικός ή πολεµικός χορός, που χόρευαν οι Αινιάνες και οι Μάγνητες, 
αρχαίες ελληνικές φυλές της Θεσσαλίας. Έγινε γνωστός από µια ενδιαφέρουσα και 
λεπτοµερειακή περιγραφή του Ξενοφώντα στην Κύρου Ανάβαση (βιβλ. ς', Ι, 7-8). Τον 
χόρευαν δύο πρόσωπα και είχε σκοπό να περιγράψει µε τις πολύπλοκες κινήσεις του την 
πάλη ανάµεσα σ' ένα γεωργό και ένα ληστή. Σύµφωνα µε την περιγραφή του 
Ξενοφώντα, ο πρώτος χορευτής, ο γεωργός, αφού βάλει κατά µέρος τα όπλα του, 
µιµείται µε το χορό του τις κινήσεις της σποράς και του ζευγαρίσµατος, ενώ κοιτάζει 
γύρω σαν από φόβο. Ο δεύτερος χορευτής, ο ληστής, αρπάζει τα άρµατα και του 
επιτίθεται. Η πάλη συνεχίζεται για ένα χρονικό διάστηµα και τελειώνει, είτε µε τη νίκη 



του ληστή, ο οποίος δένει το γεωργό και αρπάζει τα βόδια του, είτε µε τη νίκη του 
γεωργού, ο οποίος συλλαµβάνει το ληστή, τον δένει πάνω στο ζυγό µε τα βόδια και 
φεύγει.  
Η καρπαία χορευόταν µε συνοδεία αυλού ("και ούτοι ταύτ' εποίουν εν ρύθµωι προς τον 
αυλόν"). 
Συναντούµε επίσης τη λέξη καρπέα ή κάρπεα· Ησ.: "κάρπεα· όρχησις Μακεδονική". 
 
καταχόρευσις : το πέµπτο και τελευταίο µέρος του πυθικού νόµου· γιορτή, εορτασµός µε 
χορό· ο θριαµβικός χορός του Απόλλωνα για τη νίκη το πάνω στο δράκοντα. Το ρήµα 
καταχορεύω σήµαινε χορεύω για να γιορτάσω µια νίκη ή για να εκφράσω µια πολύ 
ζωηρή χαρά. 
 
κελευστού όρχησις : χορός του κελευστή. Αναφέρεται στον Αθήναιο (ΙΔ' 629F, 27) ως 
ένας από τους χορούς µε συνοδεία αυλού. 
 
κερνοφόρος : ένα είδος έντονου και ζωηρού χορού· στον Αθήναιο (ΙΔ' 629D, 27) 
περιλαµβάνεται, όπως η µογγάς και η θερµαστρίς, στους "µανιώδεις" χορούς. 
Ο Πολυδεύκης (IV, 103) λέει πως το κερνοφόρον όρχηµα το χόρευαν άνδρες που 
έφεραν κέρνα ή εσχαρίδες (µικρά πύραυνα). 
 
κίδαρις : ένας σοβαρός αρκαδικός χορός που αναφέρεται στον Αθήναιο (ΙΔ' 631D, 30): 
"η δ' εµµέλεια σπουδαία, καθάπερ και η παρ' Αρκάσι κίδαρις, παρά Σικυωνίοις τε ο 
αλητήρ" (η εµµέλεια είναι σοβαρή, όπως η κίδαρις στους Αρκάδες και ο αλητήρ στους 
Σικυώνιους). 
Η λέξη κίδαρις σήµαινε επίσης το κάλυµµα της κεφαλής των βασιλιάδων της Περσίας 
(τιάρα). 
 
κνισµός : είδος χορού που αναφέρει ο Πολυδεύκης (στο κεφ. "Περί ειδών ορχήσεως", IV, 
100), χωρίς καµιά ένδειξη για το χαρακτήρα του. 
 
κόρδαξ : κωµικός χορός· επίσης, χορός της αρχαίς κωµωδίας. Τον θεωρούσαν 
χιουµοριστικό και κάποτε κοινό ή χυδαίο ή ακόµα άσεµνο. 
Ο Αθήναιος τον βάζει µαζί µε την υπορχηµατική όρχηση, προσθέτοντας ότι και οι δύο 
είναι "παιγνιώδεις" (ΙΔ' 630Ε, 28)· λίγο πιο κάτω (631D) λέει: "ο µεν κόρδαξ παρ' Έλλησι 
φορτικός" (ο κόρδαξ είναι στους Έλληνες οχληρός [ή αγροίκος, χυδαίος]). Ο Πολυδεύκης 
(IV, 99) τον χαρακτηρίζει κωµικό· "είδη δε ορχηµάτων, εµµέλεια τραγική, κόρδακες 
κωµικοί, σικιννίς σατυρική". Η Σούδα γράφει: "κορδακίζειν· αισχρώς ορχείται. Κόρδαξ 
γαρ είδος ορχήσεως κωµικής". 
Η εκτέλεση του κόρδακα λεγόταν κορδακισµός και κορδάκισµα· Ησ.: "οι κορδακισµοί, τα 
αστεία και οι κωµικοί τρόποι των µίµων". Γενικά, κορδακισµός και κορδάκισµα 
χρησιµοποιούνταν µε τη σηµασία του άσεµνου χορού.  
Ο χορευτής του κόρδακα ονοµάζονταν κορδακιστής. 
 
κορύβαντες : ιερείς της Κυβέλης (ή της Ρέας) στη Φρυγία, συνδεδεµένοι και µε τον 
Διόνυσο. Οι ιεροτελεστίες τους συνοδεύονταν µε οργιαστική και έξαλλη όρχηση και µε 
θορυβώδη και πολύ ερεθιστική µουσική.  
Η λέξη κορύβας, ως ουσιαστικό, σήµαινε ενθουσιασµό. 
Κορυβάντεια ρόπτρα, ταµπουρίνα κορυβάντεια. 



Κορυβάντειον, ο ναός· κορυβαντισµός, εξαγνισµός µε κορυβαντική ιεροτελεστία. Το 
ρήµα κορυβαντίζω σηµαίνει εξαγνίζω µε κορυβαντική τελετουργία. 
Το ρήµα κορυβαντιώ, καταλαµβάνοµαι από κορυβαντική φρενίτιδα, τρελαίνοµαι κάπως 
("παρεµµαίνεσθαι". Τίµαιος, Λεξ. Πλατωνικό)· κατά το LSJ, "εκτελώ την κορυβαντική 
τελετουργία". 
 
κορυθαλ[λ]ίστριαι : χορεύτριες που χόρευαν προς τιµή της Αρτέµιδας κατά την τελετή 
του γάµου ή σε γιορτές εφήβων. Φορούσαν ανδρικά φορέµατα και ξύλινες µάσκες και οι 
κινήσεις τους ήταν πάντα ευπρεπείς. Ο χορός τους συνδεόταν µε τη γονιµότητα. 
Σηµείωση: Κορυθάλη ή κορυθαλία ήταν µια επίκληση στην Άρτεµη (στη Σπάρτη), 
προστάτιδα της ευφορίας και της γονιµότητας. Έτσι ονοµαζόταν επίσης ένας κλάδος ή 
στεφάνι ελιάς που φορούσαν κατά τους εορτασµούς αυτούς. 
 
κορυφαίος : ο αρχηγός του χορού στο αρχαίο δράµα. Ονοµαζόταν και ηγεµών χορού και 
έξαρχος. Πολυδ. (IV, 106): "ηγεµών χορού· κορυφαίος χορού". 
 
κρουπέζιον : υποκοριστικό του κρούπεζα· ξύλινο παπούτσι χρησιµοποιούµενο για να 
χτυπά το χρόνο. Συνήθως ένα µικρό µετάλλινο κοµµάτι στερεωνόταν από κάτω, ώστε το 
χτύπηµα του χρόνου να είναι καθαρότερο και δυνατότερο. Πολυδ. (VII, 87): "τα δε 
κρουπέζια, ξύλινον υπόδηµα, πεποιηµένον εις ενδόσιµον χορού. Κρουπεζοφόρους δ' είπε 
τους Βοιωτούς Κρατίνος δια τα εν αυλητικήι κρούµατα" (τα κρουπέζια [ήταν] ξύλινα 
παπούτσια [ή σαντάλια], που χρησίµευαν για να κρατούν το χρόνο στο χορό. Και ο 
Κρατίνος ονόµασε τους Βοιωτούς κρουπεζοφόρους [που έφεραν κρουπέζια] για το 
χτύπηµα του χρόνου κατά τις αυλητικές εκτελέσεις). 
Με την ίδια σηµασία συναντούµε και τις λέξεις κρούπεχα (πληθ. κρούπεζαι) και 
κρούπαλον.  
Τα κρουπέζια ή κρούπαλα τα φορούσε ο κορυφαίος του χορού, που οδηγούσε την 
όρχηση χτυπώντας το χρόνο. Ο όρος ποδοψόφος χρησιµοποιούνταν επίσης για τον 
άνθρωπο που χτυπούσε το χρόνο µε το πόδι. 
 
κύκλιος : κυκλικός· στρογγυλός σε µια γενική έννοια. Κύκλιος χορός· χορός [όρχηση] µε 
κυκλική διάταξη των χορευτών, που χορευόταν ιδιαίτερα γύρω από το βωµό (κυρίως του 
Διονύσου)· διθύραµβος. Καλλίµ. (Ύµνος στη Δήλο 313): "...περί βωµόν κύκλιον 
ωρχήσαντο, χορού δε ηγήσατο Θησεύς" (χόρεψαν τον κυκλικό χορό γύρω στο βωµό, µε 
πρώτο το Θησέα). 
 
κωµαστική όρχηση : είδος βακχικού χορού συνδεδεµένου µε τον κώµο. Επίσης, 
κωµαστικά µέλη, τραγούδια που τραγουδιόνταν στον κώµο. 
 
κώµος : είδος βακχικού χορού, που παρουσιαζόταν συνήθως στις διονυσιακές τελετές· 
Πολυδ. (IV, 100): "και ήταν επίσης ο κώµος, είδος όρχησεως". 
 
 
Λ 
λοµβρότερον : είδος άσεµνου χορού που αναφέρει ο Πολυδεύκης (IV, 105): 
"λοµβρότερον δέ, ήν ωρχούντο γυµνοί σύν αισχρολογίαι" (και το λοµβρότερον, που 
χορευόταν από γυµνούς άνδρες µε αισχρολογίες). Κατά τον Δηµ. και LSJ, λοµβρότερον 
είναι ο συγκριτικός βαθµός του λοµβρός και σηµαίνει "πιο άσεµνος, πιο αισχρός". 



 
Μ 
µαγωδός : κωµικός της παντοµίµας, που µε συνοδεία τυµπάνων και κυµβάλων µιµούνταν 
αισχρούς και κακοήθεις χαρακτήρες, όπως µοιχούς και µαστροπούς. Στον Αθήναιο (ΙΔ' 
621C, 14) διαβάζουµε: "ο µαγωδός, όπως ονοµάζεται, συνοδεύεται από τύµπανα και 
κύµβαλα, και όλα τα φορέµατά του είναι γυναικεία· χορεύει µε άσεµνες χειρονοµίες και 
κάνει καθετί ξετσίπωτο, πότε υποκρινόµενος τις µοιχαλίδες ή τις µαστροπούς, και πότε 
έναν µεθυσµένο που πάει να συναντήσει την ερωµένη του σε οργιαστικό γλέντι". 
µαγωδία και µαγωδή είναι η παντοµιµική εκτέλεση του µαγωδού. Η µαγωδία πήρε το 
όνοµά της από τα µαγικά µέσα που χρησιµοποιούσε ο µαγωδός και από τις µαγικές 
δυνάµεις που πρόβαλλε. 
 
µακτρισµός : ασελγής χορός που χορευόταν από γυναίκες µε στριφογύρισµα των ισχίων. 
Στον Αθήναιο (ΙΔ' 629C, 26), ο µακτρισµός είναι νεότερη ονοµασία του χορού απόκινος· 
σ' έναν κατάλογο όµως γελοίων ή κωµικών χορών, στην παράγραφο 629F, ο µακτρισµός 
και ο απόκινος αναφέρονται σαν δύο διαφορετικοί χοροί. 
Ο Πολυδεύκης (IV, 101) χρησιµοποιεί τη λέξη βακτριασµός για τον ορισµό του 
µακτρισµού. 
 
µήνες : είδος χορού που αναφέρεται από τον Πολυδεύκη (IV, 104) ότι πήρε το όνοµά 
του από τον επινοητή του, ένα µαχητή ή αθλητή που λεγόταν Μήν: "επώνυµον δ' ήν τυ 
ευρόντος αθλητού". Η λέξη δεν εµφανίζεται αλλού. 
 
µίµαυλος : µίµος συνοδευόµενος από αυλό· "Κλέων ο µίµαυλος" (Αθήν. Ι' 452F). Ησ.: 
"µιµαυλείν· ειµί µίµαυλος". 
 
µιµητική : η τέχνη της µίµησης. Κατά τον Πολυδεύκη (IV, 104) ήταν είδος χορού, όπου 
οι χορευτές µιµούνταν "εκείνους που συλλαµβάνονταν να κλέβουν". 
 
µογγάς : είδος πολύ έντονου (τρελού) χορού, που αναφέρεται από τον Αθήναιο (ΙΔ' 
629D, 27): "µανιώδεις δ' εισίν ορχήσεις κερνοφόρος και µογγάς και θερµαστρίς 
(µανιώδεις [ορµητικοί, τρελοί] χοροί είναι η κερνοφόρος, η µογγάς και η θερµαστρίς). 
 
µόθων : είδος άσεµνου και αισχρού χορού, µε πηδήµατα των ποδιών ως τα οπίσθια. 
Πολυδ. (IV, 101): "ο δε µόθων, όρχηµα φορτικόν και ναυτικόν" (και ο µόθων είναι ένας 
άσεµνος και ναυτικός χορός). 
 
µολοσσική : είδος χορού, που αναφέρεται από τον Αθήναιο (ΙΔ' 629D, 27) σαν ένας από 
τους λιγότερο ζωηρούς, πιο ποικιλµένους και απλούστερους χορούς. 
 
µορφασµός : είδος κωµικού χορού, κατά τον οποίο οι χορευτές µιµούνταν διάφορα ζώα. 
Ο Πολυδεύκης (Περί ορχήσεως IV, 103) λέει: "ο δε µορφασµός παντοδαπών ζώων 
µίµησις ήν" (ο µορφασµός ήταν µίµηση ζώων όλων των ειδών). Στον Αθήναιο (ΙΔ' 629F, 
27) ο µορφασµός περιλαµβάνεται στους αστείους (κωµικούς) χορούς. 
 
 
Ν 
νιβατισµός : είδος φρυγικού χορού που αναφέρεται από τον Αθήναιο (ΙΔ' 629D, 27), 



χωρίς άλλη πληροφορία. Ο Ησύχιος λέει: "είδος ορχήσεως βαρβαρικής". 
 
 
Ξ 
ξιφισµός : χορός του σπαθιού. Πολυδ. (IV, 100): "εκαλείτο δέ τι και ξιφισµός" (και [ένα 
είδος χορού] ονοµαζόταν ξιφισµός). Ο Ησύχιος και ο Αθήναιος θεωρούν τον ξιφισµό 
σχήµα (φιγούρα) χορού. (Ησ.: "σχήµα ορχηστικόν της λεγοµένης εµµελείας ορχήσεως". 
 
 
Ο 
όκλασµα : είδος ζωηρού χορού περσικής προέλευσης, κατά τον οποίο περιοδικά 
έκαµπταν τα πόδια σε όκλαση. Τον εκτελούσαν γυναίκες κατά την τελετή των 
Θεσµοφορίων προς τιµή της Δήµητρας της Θεσµοφόρου. Πολυδ. (IV, 100): "και 
όκλασµα, ούτω γαρ εν Θεσµοφοριαζούσαις ονοµάζεται το όρχηµα το περσικόν και 
σύντονον..." (και το όκλασµα· έτσι ονοµάζεται ο πολύ ζωηρός περσικός χορός που 
χορεύεται από θεσµοφοριάζουσες [γυναίκες που έπαιρναν µέρος στα Θεσµοφόρια]). 
 
όρµος : είδος κυκλικού χορού. Κατά την περιγραφή του Λουκιανού (Περί ορχήσεως 12) 
χορευόταν από µικτή οµάδα κοριτσιών και εφήβων, σε σχηµατισµό που έµοιαζε µε 
περιδέραιο. Οδηγώντας (σύροντας) το χορό, ένας έφηβος µιµούνταν πολεµικά σχήµατα 
µε νεανικές κινήσεις. Μια κορασίδα ακολουθούσε µε σεµνές και συγκρατηµένες κινήσεις. 
Έτσι, καταλήγει ο Λουκιανός, σύνεση και γενναιότητα συνδυάζονταν στον όρµο. 
 
ορσίτης : κρητικός πολεµικός χορός που αναφέρεται στον Αθήναιο (ΙΔ' 629C, 26). 
Μερικοί συγγραφείς πιστεύουν ότι και οι δύο χοροί ορσίτης και επικρήδιος είναι 
διαφορετικά ονόµατα του ίδιου χορού. Τίποτε δεν είναι γνωστό για το χαρακτήρα του. 
 
όρχησις : χορός.  
 
ορχηστική : η τέχνη του χορού. Η όρχηση είναι µια τέχνη, που οι Έλληνες 
καλλιεργούσαν από πολύ µακρινή εποχή. Σύµφωνα µε µια πανάρχαιη παράδοση, η Ρέα, 
µητέρα των ολύµπιων Θεών, ήταν η πρώτη που µαγεύτηκε από αυτή την τέχνη· εκείνη 
µε τη σειρά της δίδαξε το χορό στους ιερείς της, τους Κουρήτες στην Κρήτη και τους 
Κορύβαντες στη Φρυγία. Στα οµηρικά χρόνια το τραγούδι και ο χορός ήταν απαραίτητα 
στοιχεία κάθε θρησκευτικής τελετής και κάθε εθνικής ή κοινωνικής γιορτής. Ακόµη και 
στα µυστήρια, ο χορός ήταν ένα µέσο µύησης· ο Λουκιανός στο βιβλίο του Περί 
ορχήσεως (παρ. 15) λέει πως καµιά αρχαία τελετή δε γινόταν χωρίς όρχηση· και πως ο 
Ορφέας και ο Μουσαίος, εξαίρετοι χορευτές οι ίδιοι, έχουν νοµοθετήσει ότι η µύηση 
πρέπει να γίνεται µε το ρυθµό της όρχησης ("συν ρυθµώι ορχήσει µυείσθαι"). 
Θεωρούνταν πλεονέκτηµα για τον καθένα, κυρίως για τις ανώτερες τάξεις, να µυηθούν 
στα µυστικά της τέχνης της Τερψιχόρης· τα δύο παιδιά (γιοί) του Αλκίνοου, βασιλιά των 
Φαιάκων, χόρεψαν µε θαυµαστή τέχνη στη γιορτή που δόθηκε προς τιµή του Οδυσσέα 
(Οδύσ. ι 370-380). Ο Λουκιανός αναφέρει το παράδειγµα του Σωκράτη, ενός από τους 
θαυµαστές αυτής της τέχνης και της ευεργετικής της επίδρασης. 
Μπορούµε να πάρουµε κάποια ιδέα των βηµάτων, των κινήσεων, των χορογραφικών 
συνδυασµών και γενικά του χαρακτήρα των διαφόρων χορών από παραστάσεις σε 
αγγεία, ανάγλυφα, τοιχογραφίες, επιγραφές, καθώς και από λίγους αρχαίους συγγραφείς 
που ασχολήθηκαν µε την τέχνη της όρχησης και µε τους διάφορους χορούς της εποχής 



τους. Ιδιαίτερη αναφορά µπορεί να γίνει στα ακόλουθα έργα: Πλάτων, Νόµοι Ζ'· 
Ξενοφών, Συµπόσιον Β' ΙΧ (περιγραφή χορών από επαγγελµατίες χορευτές)· 
Πλούταρχος, Προβλήµατα συµποσιακά ΙΧ, 15 (τεχνική ανάλυση των τριών µερών της 
όρχησης: φοράς, σχήµατος και δείξης)· Λουκιανός, Περί ορχήσεως (λεπτοµερειακή 
εξέταση της τέχνης της όρχησης και της µεγάλης ηθικής και παιδευτικής αξίας της, 
περιγραφή ορισµένων χορών κ.λπ.)· Λιβάνιος, Προς Αριστείδην υπέρ των ορχηστών ή 
υπέρ των µίµων. Επίσης, Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί ΙΔ'· Πολυδεύκης, Ονοµαστικόν (IV, 
14, Περί ειδών ορχήσεως) κ.λπ. 
ορχηστής: αρσ. (και ορχηστήρ, επικός τύπος), ορχηστρίς: θηλ. χορευτής. 
ορχηστοδιδάσκαλος: δάσκαλος χορού. 
όρχηµα: χορός. Ιάπτειν ορχήµατα σήµαινε ετοιµάζοµαι να αρχίσω το χορό. 
ορχήσεως σχήµατα: φιγούρες χορού. Πολλά και διάφορα χορευτικά σχήµατα (φιγούρες) 
µνηµονεύονται στον Αθήναιο (ΙΔ' 629F, 27), στον Πολυδεύκκη, στον Ησύχιο και σε 
άλλους. 
 
 
Π 
παιδικός : παιδικός χορός, χορός αγοριών. Πλάτων (Νόµοι Β', 664C): "ο Μουσών χορός ο 
παιδικός". 
 
περσικόν : είδος χορού περσικής προέλευσης. Στον Ξενοφώντα (Ανάβασις VI, 1, 10) 
διαβάζουµε: "τελικά [ο Μυσός] χόρεψε τον περσικό χορό χτυπώντας τις ελαφρές 
ασπίδες, και έκαµπτε τα γόνατα και ξανασηκωνόταν· και τα έκανε όλα αυτά µε ρυθµό, µε 
συνοδεία αυλού". Αριστοφ. (Θεσµοφοριάζουσαι 1175): "επαναφύσα περσικόν" (παίξε 
πάλι στον αυλό την περσική [χορευτική µελωδία]). 
 
πινακίς : είδος χορού συνοδευόµενου από αυλό. Αθήν. (ΙΔ' 629F, 7): "χόρευαν µε 
συνοδεία αυλού το χορό των κωπηλατών και την καλούµενη πινακίδα". 
Και ο Πολυδεύκης (IV, 103): "τας δε πινακίδας ωρχούντο ουκ οίδα είτ' επί πινάκων, είτε 
πίνακες φέροντες" (χόρευαν τις πινακίδες, δεν ξέρω, όµως, πάνω σε πινάκια ή 
κρατώντας πινάκια).  
Σηµείωση: Η πινακίς ήταν ένα µικρό πινάκιο, κατασκευασµένο από διάφορα υλικά και 
σκεπασµένο µε κερί· το χρησιµοποιούσαν για να κρατούν σηµειώσεις, λογαριασµούς 
κ.λπ. 
 
ποδίκρα : είδος λακωνικού χορού που αναφέρει ο Ησύχιος, χωρίς καµιά ένδειξη για το 
χαρακτήρα του ("όρχησις προς πόδα γινοµένη, Λάκωνες"). 
 
ποδισµός : είδος χορού, αναφερόµενου από τον Πολυδεύκη (IV, 99) στο κεφάλαιο Περί 
ειδών ορχήσεως, χωρίς άλλη πληροφορία, εκτός από το όνοµα του χορού. 
 
πρόσχορος : µέλος ενός χορού, ιδιαίτερα συγχορευτής. Πολυδ. (IV, 106): "πρόσχορον δε 
και συγχορεύτριαν είρηκε την χορεύουσαν Αριστοφάνης" 
 
πρύλις : είδος πολεµικού χορού, κρητικός πυρρίχιος, χορευόταν µε οπλισµό. Καλλίµαχος 
Ύµνος στον Δία (51): "Κούρητές σε περί πρύλιν ωρχήσαντο" (οι Κουρήτες χόρεψαν τον 
πολεµικό χορό γύρω σου). 
Σύµφωνα µε µερικές πηγές, η πυρρίχη ονοµαζόταν πρύλις από τους Κυπρίους (Αριστοτ. 



απόσπ. 519 στα Schol. Pind. Carm. του A. B. Drachmann, II, 52· FHG II, 166, απόσπ. 
205 και σ. 182, απόσπ. 257α). 
 
πυρρίχη : το πιο σηµαντικό είδος (ή τάξη) πολεµικού χορού. Η πυρρίχη ήταν ένας 
µεγαλοπρεπής, γρήγορος, λαµπρός και εντυπωσιακός χορός· χορευόταν είτε από ένα 
πρόσωπο είτε από ένα ή περισσότερα ζεύγη χορευτών, που έφεραν πανοπλία (ασπίδα 
και δόρυ ή σπαθί) και µιµούνταν τις κινήσεις των πολεµιστών, σε επίθεση και σε άµυνα. 
Χορευόταν συνήθως στις δωρικές πολιτείες, κυρίως στη Λακωνία. Στη Σπάρτη χορευόταν 
από νέους, κατά την τελετή των Διόσκουρων (Κάστορα και Πολυδεύκη). Τον 6ο αιώνα 
π.α.χ.χ. εισάγεται και στην Αθήνα, στον εορτασµό των Παναθηναίων· στο χορό 
συµµετείχαν παιδιά, νέοι και άνδρες. 
Σε νεότερα χρόνια η πυρρίχη εκφυλίστηκε σε χορό των συµποσίων· ο Ξενοφών 
(Ανάβασις σ' 1 και 12) αναφέρει πως, κατά τη διάρκεια ενός συµποσίου, µια ορχηστρίδα 
µε ελαφριά ασπίδα χόρευε την πυρρίχη µε ανάλαφρο τρόπο. Στην εποχή του Αθήναιου 
(2ος - 3ος αι. µ.α.χ.χ.), η πυρρίχη χορευόταν ακόµα στη Λακωνία, αλλά ως προγύµνασµα 
για τον πόλεµο· "όλοι οι άρρενες στη Σπάρτη µαθαίνουν να χορεύουν την πυρρίχη από 
την ηλικία των πέντε ετών. Η πυρρίχη στην Αθήνα, επειδή έχει διονυσιακό χαρακτήρα, 
είναι πιο ήπια, γιατί οι χορευτές τώρα φέρουν θύρσους (ραβδιά καλαµιού µε φύλλα 
κισσού και αµπέλου), αντί σπαθιά και λαµπάδες" (ΙΔ' 631Α, 29). 
 
 

 

 

Γλυπτό µε γυµνούς άνδρες που χορεύουν τον πυρρίχιο 



Η ετυµολογία της λέξης πυρρίχη δεν έχει διασαφηνιστεί. Κατά τον Αριστόξενο (Αθήν. 
630D), ο χορός αυτός ονοµάστηκε πυρρίχη από έναν Λάκωνα (ή Κρητικό, κατά τον 
Πολυδεύκη, IV, 99) ήρωα ή χορευτή, ονοµαζόµενο Πύρριχο· ο Αθήναιος προσθέτει πως 
κατά την εποχή του το όνοµα Πύρριχος συνηθιζόταν ακόµα στη Λακωνία. Άλλοι 
συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η λέξη παράγεται από τον Πύρρο, άλλο όνοµα του 
Νεοπτολέµου, γιού του Αχιλλέα, ο οποίος, σύµφωνα µε µια παράδοση, υπήρξε ο πρώτος 
που χόρεψε την πυρρίχη, µετά τη νίκη του στη σύγκρουση µε τον Ευρύπυλο, σύµµαχο 
των Τρώων. Σύµφωνα µε µια άλλη υπόθεση, το όνοµα προήλθε από τη λέξη "πυρά" 
(νεκρική πυρά), γιατί ο Αχιλλέας χόρεψε πρώτα την πυρρίχη γύρω από την πυρά, πάνω 
στην οποία κάηκε ο σορός του φίλου του Πάτροκλου. 
Ο Πρόκλος (Χρηστοµ.) αναφέρει πως "µερικοί αποδίδουν την επινόηση της πυρρίχης 
στους Κουρήτες· άλλοι στον Πύρρο, γιο του Αχιλλέα." 
Η πυρρίχη είχε σηµαντικό παιδευτικό χαρακτήρα και γι' αυτό δινόταν ιδιαίτερη προσοχή 
στα τραγούδια που συνόδευαν το χορό. Αθήν.: "τακτέον δ' επί της πυρρίχης τα κάλλιστα 
µέλη και τους ορθίους ρυθµούς" (στην πυρρίχη έπρεπε να γίνεται χρήση των πιο ωραίων 
µελωδιών και των εξυψωτικών ρυθµών). 
Η πυρρίχη συνοδευόταν από τραγούδια που τραγουδούσαν είτε οι χορευτές οι ίδιοι ή, 
συνηθέστερα, άλλοι εκτελεστές. 
πυρριχίζω : χορεύω την πυρρίχη. 
πυρρίχιος : ο χορός της πυρρίχης. 
 
 
Σ 
σίκιννις : χορός του σατυρικού δράµατος, που χορευόταν µε γρήγορες, ζωηρές κινήσεις 
και πηδήµατα και µε πολύ θόρυβο. Ο Πολυδεύκης (IV, 100) θεωρεί τη σίκιννι ένα από τα 
τρία κύρια είδη χορών, µαζί µε την εµµέλεια και τον κόρδακα. ("Εϊδη δε ορχηµάτων, 
εµµέλεια, τραγική, κόρδακες, κωµική, σίκιννις, σατυρική"). 
Κατά τον Αθήναιο, µερικοί πιστεύουν πως η σίκιννις εφευρέθηκε από ένα βάρβαρο (ξένο) 
ή Κρητικό, που ονοµαζόταν Σίκιννος· κατά τον Αθήναιο, επίσης, ο Σκάµων ισχυρίζεται 
πως το όνοµά της προήλθε από το ρήµα σείεσθαι και πως την πρωτοχόρεψε ο 
Θέρσιππος. Σύµφωνα µε άλλους συγγραφείς, η σίκιννις χορευόταν από Σατύρους και το 
όνοµά της προήλθε από τις εξαιρετικά γρήγορες κινήσεις του χορού. 
Ο Λουκιανός (Περί ορχησ. 22) υποστηρίζει ότι η σίκιννις εφευρέθηκε από τη Σίκιννι: "ή 
εκ Σικίννιδος, νύµφης της Κυβέλης, µολονότι από την αρχή χορευόταν προς τιµήν του 
Σαβάζιου). Σαβάζιος ή Σεβάζιος ήταν µια φρυγική θεότητα, τα µυστήρια της οποίας 
έµοιαζαν µε τις τελετές του Βάκχου. 
 
σιµωδία : είδος άσεµνου χορού. 
 
σκωψ και σκωπίας : είδος χορού, κατά τον οποίο οι χορευτές στρέφουν το λαιµό κατ' 
αποµίµηση της κουκουβάγιας. Πολυδ. (IV, 103): "ην δε τις και σκωψ, το δ' αυτό 
σκωπίας, είδος ορχήσεως έχον τινά του τραχήλου περιφοράν κατά την του όρνιθος 
µίµησιν, ός υπ' εκπλήξεως τήν όρχησιν αλίσκεται" (υπάρχε και ένα είδος χορού, που 
λεγόταν σκωψ και σκωπίας, µε περιστροφική κίνηση του λαιµού κατ' αποµίµηση του 
πουλιού, που καταλαµβάνεται από έκπληξη) 
Στον Αθήναιο (ΙΔ', 629F, 27), οι λέξεις σκωψ και σκώπευµα περιλαµβάνονται στα 
χορευτικά σχήµατα. 
 



σοβάς : είδος χιουµοριστικού ή κωµικού χορού (Αθήν. ΙΔ' 629F, 27). 
 
στρόβιλος : είδος χορού µε περιστροφική κίνηση, όµοιος µε το βαλλισµό (Πολυδ. IV, 101 
και Αθήν. 630Α, 27). 
Ο Φρύνιχος στην Επιτοµή του (σ. 110) γράφει: "στρόβιλος... και µεταφορικώς κέχρηται 
επί ωδής κιθαρωδικώς πολύν έχουσης τον τάραχον" (στρόβιλος... χρησιµοποιείται 
µεταφορικά για το κιθαρωδικό τραγούδι που έχει πολλή ταραχή). Μερικοί µελετητές 
δίνουν στη λέξη στρόβιλος (όπως χρησιµοποιείται στην κωµωδία του Φερεκράτη Χείρων, 
στο απόσπασµα που διασώθηκε) τη σηµασία ενός µικρού υποστηρίγµατος που 
τοποθετούνταν κάτω από τις χορδές και τροποποιούσε το κούρδισµα µιας ή 
περισσότερων χορδών, όταν στρεφόταν. 
 
στροφή : η στροφή του χορού στο αρχαίο δράµα από αριστερά προς τα δεξιά, πάνω 
στην ορχήστρα· επίσης, η ωδή που τραγουδούσαν κατά τη στροφή· η στροφή του 
χορού προς την άλλη πλευρά λεγόταν αντιστροφή· έτσι λεγόταν και η ωδή που 
τραγουδούσαν κατά την αντιστροφή. 
 
συγχορευτής : εκείνος που χορεύει µε άλλους· σύντροφος στο χορό (Δηµ., LSJ). 
Θηλυκό: συγχορεύτρια. Το ρήµα συγχορεύω σήµαινε, όπως και σήµερα, χορεύω µε 
άλλους, συµµετέχω στο χορό. 
 
σύγχορος : σύντροφος στο χορό (χορωδία, κυρίως) 
 
συρτός : (ή σύρτης)· είδος χορού που µνηµονεύεται στην Επιγραφή του Επαµεινώνδα 
(µέσα του 1ου αι. µ.α.χ.χ.), που βρέθηκε στη Βοιωτία· είναι η ακόλουθη: "τας δε 
πατρίους ποµπάς µεγάλας και την των συρτών πάτριον όρχησον θεοσεβώς επετέλεσεν" 
(µε θεοσέβεια τέλεσε τις µεγάλες εθνικές ποµπές και την εθνική όρχηση του συρτού). 
 
σχιστάς έλκειν : έκφραση που σήµαινε χορεύω ή εκτελώ µια φιγούρα ενός γυναικείου 
χορού µε τολµηρές κινήσεις των σκελών. Πολυδ. (IV, 104): "ην δε και σχιστάς έλκειν, 
σχήµα ορχήσεως χορικής, έδει δε πηδώντα και επαλλάττειν τα σκέλη" (και υπήρχε επίσης 
η σχιστάς έλκειν, µια µορφή (φιγούρα) χορικής όρχησης, [κατά την οποία] έπρεπε κανείς 
να πηδά και να διασταυρώνει τα σκέλη). 
 
 
Τ 
τελεσιάς : είδος πολεµικού ή ενόπλιου χορού. Κατά τον Ιππαγόρα (Αθήν. ΙΔ', 630Α, 27), 
"η τελεσιάς είναι πολεµικός χορός· το όνοµά της προέρχεται από κάποιον Τελεσία, που 
τον χόρεψε ένοπλος". 
Ο Πολυδεύκης επίσης αναφέρει (IV, 100): "ενόπλιοι ορχήσεις πυρρίχη τε και τελεσιάς, 
επώνυµοι δύο Κρητών ορχηστών, Πυρρίχου τε και Τελεσίου" (η τελεσιάς και η πυρρίχη 
είναι ενόπλιοι χοροί, που ονοµάστηκαν έτσι από δύο Κρητικούς χορευτές, τον Πύρριχο 
και τον Τελεσία). 
 
τετράγωνος χορός : χορός (χορωδία) τοποθετηµένος σε τετράγωνο σχήµα· Τίµαιος (FHG 
I, 201, απόσπ 44 και Αθήν. Ε' 181C, 28): "Οι δε Λακωνισταί λεγόµενοι εν τετραγώνοις 
χοροίς ήδον" (οι λεγόµενοι λακωνιστές τραγουδούσαν [τοποθετηµένοι] σε τετράγωνο 
σχήµα). 



 
τετράκωµος : είδος πολεµικού χορού· επίσης θριαµβευτικό (επινίκιο) τραγούδι και χορός 
προς τιµή του Ηρακλή. Πολυδ. (Περί ορχήσεως IV, 100): "και τετράκωµος, Ηρακλέους 
ιερά και πολεµική [όρχησις]". Ησυχ.: "τετράκωµος, µέλος τι συν ορχήσει πεποιηµένον εις 
Ηρακλέα επινίκιον" (τετράκωµος, επινίκιο τραγούδι µε χορό προς τιµή του Ηρακλή). 
 
τυρβασία : είδος βακχικού χορού που χορευόταν σε µια γιορτή προς τιµή του Διονύσου· 
είχε ένα πολύ ζωηρό και θορυβώδη χαρακτήρα, Πολυδ. (IV, 104): "τυρβασίαν δ' εκάλουν 
το όρχηµα το διθυραµβικόν" (ονόµαζαν τυρβασία ένα διθυραµβικό χορό). Ησύχ.: 
"τυρβασία· χορών αγωγή τις διθυραµβικών" (τυρβασία· κάποια ρυθµική κίνηση 
διθυραµβικών χορών). 
 
τύρβη : θορυβώδης βακχική γιορτή. Παυσανίας (Κορινθιακά Β', 24): "τωι Διονύσωι δε και 
εορτήν άγουσι [Αργείοι] καλούµενοι Τύρβην" ([οι Αργείοι] τελούν και εορτή προς τιµή 
του Διονύσου, που ονοµαζόταν τύρβη). Τύρβη ήταν και το όνοµα του χορού που 
εκτελούσαν στη γιορτή. Οι όροι τυρβασία και τύρβη πιθανόν να είχαν την ίδια σηµασία. 
Σηµείωση: η λέξη τύρβη σήµαινε θόρυβο, ταραχή. 
 
Υ 
υπογύπωνες : χορευτές, οι οποίοι κρατούσαν µπαστούνια και χόρευαν µιµούµενοι τους 
γέροντες. Πολυδ. (IV, 104): "οι δε υπογύπωνες, γερόντων υπό βακτηρίαις την µίµησιν 
είχον" (οι υπογύπωνες µε µπαστούνια µιµούνταν τους γέρους). Και ο χορός τους λεγόταν 
υπογύπωνες. 
 
υπόρχηµα, υπορχηµατική : α) υπόρχηµα ήταν ένα µέλος που τραγουδιόταν µε όρχηση 
προς τιµήν του Απόλλωνα. Υπόρχηµα λεγόταν και ο ίδιος ο χορός. Ο Λουκιανός (Περί 
ορχήσεως 16) λέει: "Στη Δήλο οι θυσίες όχι µόνο δε γίνονταν χωρίς όρχηση, αλλά 
γίνονταν και µε χορό και µε µουσική.. τα τραγούδια που σύνθεταν γι' αυτούς τους 
χορούς λέγονταν υπορχήµατα". Και ο Πρόκλος (Χρηστοµ. 17): "Υπόρχηµα δε το µετ' 
ορχήσεως αδόµενον µέλος" (υπόρχηµα ήταν ένα τραγούδι που τραγουδιόταν µε 
όρχηση). Στο Ετυµολ. Μέγα σηµειώνεται: "Υπορχήµατα δε, άτινα πάλιν έλεγον 
ορχούµενοι και τρέχοντες κύκλωι του βωµού, καιοµένων των ιερείων" (Υπορχήµατα 
[ήταν] εκείνα τα τραγούδια που τραγουδούσαν ενώ χόρευαν και έτρεχαν γύρω από το 
βωµό, κατά το κάψιµο των σφαγίων). 
Το υπόρχηµα είχε τρία σχήµατα (φιγούρες)· στο πρώτο, όλα τα µέλη του χορού χόρευαν 
και τραγουδούσαν µαζί· στο δεύτερο, ο χορός µοιραζόταν σε δύο οµάδες, από τις οποίες 
η µια χόρευε και η άλλη τραγουδούσε· στο τρίτο, ο κορυφαίος τραγουδούσε, ενώ όλοι οι 
άλλοι χόρευαν. 
Το υπόρχηµα συνοδευόταν στην αρχή από τη φόρµιγγα και αργότερα από τον αυλό και 
την κιθάρα (ή τη λύρα)· Λουκιανός Περί ορχ.16: "και εµπέπληστο των τοιούτων η λύρα" 
(και η λύρα γέµιζε όλα αυτά). Ο Πολυδεύκης (IV, 82) λέει πως ο δακτυλικός αυλός 
χρησιµοποιούνταν στα υπορχήµατα. 
β) υπόρχησις : άλλος όρος για το υπόρχηµα. 
γ) υπορχηµατική όρχησις : σύµφωνα µε µερικούς συγγραφείς, ήταν ένα είδος 
παιχνιδιάρικου χορού συνοδευόµενου από τραγούδι. Ήταν ένας από τους τρεις χορούς 
της λυρικής ποίησης (οι άλλοι δύο ήταν η πυρρίχη και η γυµνοπαιδική) και συνδεόταν µε 
την κωµική όρχηση κόρδαξ (Αθήν. ΙΔ', 630D-E, 28). 
Κατά τον Πίνδαρο, τον χόρευαν οι Λάκωνες, άνδρες και γυναίκες ("ορχούνται δε ταύτην 



παρά τωι Πινδάρωι οι Λάκωνες, και εστίν υπορχηµατική όρχησις ανδρών και γυναικών". 
Αθην. 631C, 30). 
 
X 
χειρονοµία : α) παντοµιµική κίνηση των χεριών εκτελούµενη µε ρυθµό είτε χορεύοντας 
είτε κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης· χρησιµοποιούνταν για να εκφράσει µε τις 
κινήσεις των χεριών διάφορα νοήµατα ή σκέψεις. Πολυδ. (ΙΙ, 153): "χειρονοµήσαι δε, το 
ταιν χεροίν εν ρυθµωι κινηθήναι. Ηρόδοτος δε είρηκεν επί Ιπποκλείδου του Αθηναίου 
τοις ποσίν εχειρονόµησεν" (χειρονοµώ σηµαίνει κινώ τα χέρια µε ρυθµό. Και ο Ηρόδοτος 
είπε πως ο Αθηναίος Ιπποκλείδης εχειρονόµησε [εκφράστηκε] µε κινήσεις των ποδιών. Ο 
Πλούταρχος (Περί σαρκοφαγίας Β' 997C): "µη πυρρίχαις χαίρειν, µηδέ χειρονοµίαις, µηδ' 
ορχήµασι". 
β) είδος πυρρίχης η άλλη ονοµασία της. Αθήν. (ΙΔ', 631C): "καλείται δ' η πυρρίχη και 
χειρονοµία". 
 
χειρονόµος : ο εκτελεστής χειρονοµιών· ο χορευτής, που χορεύοντας εκτελούσε 
ταυτόχρονα και χειρονοµίες. Ησύχ.: "χειρονόµος· ορχηστής". 
 
χορεία : α) είδος θρησκευτικού χορού που εκτελούσαν µπροστά στα ιερά, κατά την 
ποµπή των Ελευσινίων. Γενικά, ένας χωρικός [χορωδιακός] χορός. Επίσης, κυκλικός 
χορός µε τραγούδι. Σήµαινε ακόµα και χορική εξάσκηση, εκγύµναση του χορού. 
Πλάτων (Νόµοι Β', 654Α): "χορεία γε µήν όρχησίς τε και ωδή το ξύνολόν εστι" (χορεία, 
βέβαια, είναι το σύνολο χορού και τραγουδιού). Και η ΣΟύδα επίσης γράφει: "χορείαν, 
την µετά ωδής όρχησιν" (χορεία· όρχηση µε τραγούδι). 
β) µια χορευτική µελωδία· Πρατίνας: "κισσοχαίτ' άναξ, άκουε τάν εµάν δώριον χορείαν" 
(κισσοστεφανοµένε θεέ, άκουσε τη δωρική µου χορεία" [το τραγούδι µου στη δωρική 
αρµονία]. 
 
χόρευµα : χορικό όρχηµα, χορός. Ευριπ. (Φοίνισσαι 655): "Βάκχιον χόρευµα" (βακχικός 
χορός). 
 
χορεύς : µέλος του χορού, τραγουδιστής ή χορευτής. Ησύχ.: "χορεύς, µελωιδεί· βακχεύς 
ορχείται". 
χόρευσις : όρχηση (Σούδα στο λ. χορεία). Πίνδαρος (Παιάν 6, 9): "ορφανόν ανδρών 
χορεύσιος ήλθον" 
χορευτής : κυρίως, χορικός χορευτής, µέλος του χορού στο δράµα. 
χορεύω : χορεύω µε συνοδεία τραγουδιού (ή οργανικής µουσικής). Παίρνω µέρος σ' ένα 
χορό, σε χορευτική οµάδα. Γιορτάζω ή τιµώ µε χορική όρχηση, κινούµαι σε κύκλο, σε 
κυκλική κίνηση. 
 
χορηγός : ο αρχηγός του χορού, που αργότερα ονοµαζόταν κορυφαίος.  
Στην Αθήνα, ο χορηγός ήταν επίσης το πρόσωπο που πλήρωνε τις δαπάνες τής 
οργάνωσης του χορού και της δραµατικής παράστασης. Αγέχορος ή ηγέχορος ήταν άλλοι 
όροι για το χορηγό· επίσης, χορηγέτης, ηγεµών (του χορού). Πλάτων (Νόµοι Β', 665Α): 
"Θεούς δε, έφαµεν, ελεούντας ηµάς συγχορευτάς τε και χορηγούς ηµίν δεδωκέναι τον τε 
Απόλλωνα και Μούσας, και δη και τρίτον, έφαµεν, ει µεµνήµεθα Διόνυσον" (όπως είπαµε, 
οι θεοί, από ευσπλαχνία, µας χάρισαν συγχορευτές και αρχηγούς χορού τον Απόλλωνα 
και τις Μούσες και, όπως είπαµε, έναν τρίτο, αν θυµούµαστε τον Διόνυσο). 



Ο Δηµήτριος ο Βυζάντιος, στο τέταρτο βιβλίο του έργου του Περί ποιήσεως, λέει: 
"εκάλουν δε και χορηγούς ουχ ώσπερ νυν τους µισθουµένους τους χορούς, αλλά τους 
καθηγουµένους του χορού, καθάπερ αυτό τούνοµα σηµαίνει" (και ονόµαζαν [αρχηγούς 
χορού] όχι, όπως σήµερα, εκείνους που µισθώνουν τους χορούς, αλλά τους αρχηγούς 
του χορού, όπως φανερώνει η ετυµολογία της λέξης" (Αθήν. ΙΔ' 633Α-Β, 33). 
 
χοροδιδάσκαλος : δάσκαλος του χορού, εκγυµναστής χορού, εκείνος που γύµναζε και 
προετοίµαζε το χορό για τη δραµατική παράσταση. Στην αρχή, η εκγύµναση του χορού 
ήταν ευθύνη του ίδιου του δραµατουργού. Σε µια τέτοια περίπτωση, ο Ευριπίδης 
αντιλήφθηκε ένα µέλος του χορού να περιγελά· στράφηκε τότε και του είπε µε θυµό: 
"αν δεν ήσουν αναίσθητος και ανίδεος [αµαθής], δε θα γελούσες, όταν εγώ 
τραγουδούσα στη µιξολυδική αρµονία". 
 
χορολέκτης : εκλέκτορας χορού, εκείνος που διάλεγε τα µέλη ενός χορού (Πολυδ. IV, 
106). Επίσης, χοροποιός· εκείνος που σχηµάτιζε το χορό. 
 
χορός : α) σύνολο ρυθµικών κινήσεων του σώµατος, των χεριών και των ποδιών. Άλλος 
όρος για την όρχηση· 
β) σύνολο τραγουδιστών και χορευτών· ο χορός στο αρχαίο δράµα· 
γ) ο τόπος όπου γινόταν η όρχηση, ιδιαίτερα στον Όµηρο· Οµ. Οδ. θ 260: "λείηναν δε 
χορόν, καλόν δ' εύρυναν αγώνα" (ισοπέδωσαν [έκαναν λείο] το µέρος για το χορό [το 
χοροστάσι] και πλάτυναν καλά το χώρο). 
Στη Σπάρτη η αγορά λεγόταν χορός, γιατί οι νέοι συνήθιζαν να χορεύουν εκεί τις 
γυµνοπαιδίες. Παυσ. (Γ', 11, 9): "Σπαρτιάταις δε επί της αγοράς Πυθαέως τέ εστιν 
Απόλλωνος και Αρτέµιδος και Λητούς αγάλµατα· χορός δε ούτος ο τόπος καλείται πας, 
ότι εν ταις γυµνοπαιδίαις... οι έφηβοι χορούς ιστάσι τωι Απόλλωνι" (στην αγορά τους οι 
Σπαρτιάτες έχουν αγάλµατα του Πυθέα Απόλλωνα, της Αρτέµιδας και της Λητώς. Όλος 
αυτός ο τόπος ονοµάζεται χορός, γιατί κατά τις γυµνοπαιδίες... οι έφηβοι εκτελούν 
χορούς προς τιµήν του Απόλλωνα). 
 
χοροστάτης : εκείνος που σχηµάτιζε το χορό· που συγκέντρωνε τα µέλη ενός χορού 
(χορολέκτης). Επίσης, αρχηγός, ηγέτης χορού (χορηγός). Ησύχ.: "χοροστατών· χορού 
κατάρχων" (χοροστατών· αρχηγός χορού). Το ρήµα χοροστατώ σήµαινε ηγούµαι του 
χορού, σχηµατίζω το χορό, εκλέγω τα µέλη του. 
χοροστασία : σχηµατισµός ενός χορού· επίσης, η εκτέλεση της όρχησης, εποµένως 
όρχηση, χορός. Ησύχ.: "χοροστασία· χορός". 
χοροστάς : (η)· συνήθως στον πληθυντικό, χοροστάδες· γιορτές που εκτελούνταν µε 
χορικούς χορούς. 
χοροψάλτρια : η κιθαρίστρια που συνόδευε το χορό, παίζοντας χωρίς πλήκτρο. 
 
χρεών αποκοπή : είδος χορού που περιλαµβάνεται σ' ένα κατάλογο κωµικών [γελοίων] 
χορών στον Αθήναιο (ΙΔ' 629F, 27)· καµιά πληροφορία δε δίνεται ως προς τα σχήµατα 
(φιγούρες) και τον τρόπο της εκτέλεσής του. Ο Cobet και ο Bapp υποθέτουν ότι η 
έκφραση είναι "κρεών αποκλοπή"· η έκφραση αυτή έχει κάποια σχέση µε ένα χορό που 
αναφέρει ο Πολυδεύκης (IV, 105): "µιµητικήν δε εκάλουν δι' ης εµιµούντο τους επί 
κλοπήι των εώλων µερών [κρεών] αλισκοµένους" (ονόµαζαν µιµητική όρχηση εκείνη 
κατά την οποία µιµούνταν αυτούς που συλλαµβάνονταν γιατί είχαν κλέψει µπαγιάτικα 
κρέατα). 


