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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η μουσική στην Ελλάδα κατά την αρχαϊκή 

εποχή (7ο-6ο π.Χ. αιώνα). Σκοπός της εργασίας, είναι να παρουσιάσει τους τρόπους με 

τους οποίους η μουσική εμφανίζεται στην ελληνική κοινωνία των αρχαϊκών χρόνων, 

επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζε στην ζωή τους. Οι 

πληροφορίες που παρατίθενται, αντλήθηκαν από δευτερογενείς ελληνόγλωσσες πηγές. 

Παράλληλα, λόγω της προβληματικής που συνοδεύει την περιοδολόγηση της μουσικής 

της αρχαϊκής και κλασσικής εποχής αναφορικά με την οριοθέτησή τους, διασταυρώνω 

το δευτερογενές υλικό με πρωτογενείς πηγές και συγκεκριμένα εικονογραφικό υλικό. 

Η εργασία αρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Αρχικά, παρουσιάζεται το 

ιστορικό πλαίσιο της αρχαϊκής εποχής. Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, 

παρουσιάζεται η μουσική στη ζωή των Ελλήνων, με ιδιαίτερη έμφαση στον 

θρησκευτικό και ιδιωτικό βίο, καθώς και τις πανελλήνιες και τοπικές εορτές. Στο τρίτο 

κεφάλαιο, πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση των οργάνων της εποχής 

σύμφωνα με την οργανολογική κατάταξη του Erich Von Hornbostel και του C. Sachs 

που καθιερώθηκε από τα μέσα του 20ου αιώνα. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται 

παρουσίαση των μουσικών προσωπικοτήτων της εποχής, παραθέτοντας αποσπάσματα 

ποιημάτων τους. Τέλος, στο παράρτημα, παρατίθεται ιστορικός χρονολογικός πίνακας 

της αρχαϊκής εποχής, παρουσιάζοντας τα σημαντικότερα ιστορικά και πολιτιστικά 

γεγονότα της εποχής.   
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1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

 Ο Osborn αναφέρει: Το 800 π.Χ. οι συνθήκες διαβίωσης στον ελλαδικό χώρο 

ήταν δυσμενείς. Οι κοινότητες του ήταν μικρές με ελλιπή οργάνωση, και ιδιαίτερα 

πιεσμένες για την επιβίωσή τους. Οι Έλληνες ελάχιστες επαφές είχαν με άλλους λαούς 

και δεν διέθεταν κάποιο ιδιαίτερο κεφάλαιο. Το 479 π.Χ., μετά την απόκρουση της 

περσικής εισβολής στην Ελλάδα, «ο ελληνικός κόσμος εμφανίζεται εκτεταμένος και 

δυναμικός, με περίπλοκη οργάνωση, με διαρκώς αυξανόμενο πληθυσμό, και απείρως 

δημιουργικός».1  

Η περίοδος που μεσολάβησε από τη λήξη των «σκοτεινών αιώνων» (8ος αιώνας) 

ως την έναρξη της κλασικής εποχής (μέσα 5ου αιώνα) αποτελεί την αρχαϊκή εποχή.2 

Πιο συγκεκριμένα, χρονολογείται από τα μέσα του 8ου π.Χ. αιώνα έως την πρώτη 

εικοσαετία περίπου του 5ου π.Χ. αιώνα.3  Οφείλει το όνομά της στην σκέψη των  

ιστορικών πως επρόκειτο για μία πρώιμη μορφή της κλασικής εποχής.4 Κατά τον 

Mosse: «υπήρξε μάλλον η χοάνη όπου έλιωσαν τα στοιχεία που θα έπαιζαν 

πρωτεύονται ρόλο στη γέννηση του κλασικού πολιτισμού, που ο απόηχός του φτάνει 

ακόμα και σ’ εμάς».5 

Κατά την αρχαϊκή εποχή συντελούνται δύο σημαντικές μεταβολές μέσω των 

οποίων αντιμετωπίστηκε η οικονομικοκοινωνική κρίση που ξέσπασε στα ομηρικά 

χρόνια λόγω της σταδιακής πληθυσμιακής αύξησης.6 Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται 

σταδιακά ο θεσμός της πόλης-κράτους και ιδρύονται αποικίες (2ος ελληνικός 

αποικισμός). 

                                                 
1 Η παράθεση και οι παραπάνω πληροφορίες αντλήθηκαν από το Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής 

Ποίησης (Β Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης) βιβλίο μαθητή, «Αρχαϊκοί Χρόνοι: Η εποχή 

των πειραματισμών», http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3919,16986/ 

(Πρόσβαση στις 16 Απριλίου 2015).   
2 Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης, «Αρχαϊκοί Χρόνοι: Η εποχή των πειραματισμών», 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3919,16986/. 
3 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου: Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή 

του Ιουστινιανού (Α Γενικού Λυκείου) βιβλίο μαθητή, «Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.)», 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/325,1319/ (Πρόσβαση στις 16 

Απριλίου 2015).  
4 «Η Αρχαϊκή εποχή: Οι αιώνες των μεταρρυθμίσεων 700-480 π.Χ.», 

http://museduc.gr/docs/Istoria/A/04%20KEFALAIO%20A.pdf (πρόσβαση στις 16 Απριλίου 2015).   
5 Claude Mosse, Η αρχαϊκή Ελλάδα: από τον Όμηρο ως τον Αισχύλο (8ος-6ος αιώνας π.Χ.), μετάφραση 

Πασχάλης Στρατής (Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1987), σελ. 9. 
6 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από την Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, «Αρχαϊκή Εποχή 

(750-480 π.Χ.)», http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/325,1319/. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3919,16986/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3919,16986/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/325,1319/
http://museduc.gr/docs/Istoria/A/04%20KEFALAIO%20A.pdf
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/325,1319/
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Από τον όρο πόλη-κράτος αντιλαμβανόμαστε πως πρόκειται για μία περιοχή-

πόλη που ήταν οργανωμένη κάτω από μία εξουσία.7 Συνεπώς, η πόλη-κράτος εμφανίζει 

τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία: 

 Από γεωγραφικής άποψης, η πόλη-κράτος διαμορφωνόταν σε δύο περιοχές. 

Μία περιοχή, τειχισμένη συνήθως, που αποτελούσε το κέντρο άσκησης της 

εξουσίας και ονομαζόταν πόλις ή άστυ και μία ευρύτερη, την ύπαιθρο χώρα, 

που περιλάμβανε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και διάσπαρτους οικισμούς (κώμες). 

 Από οργανωτικής άποψης, οι πολίτες της εκάστοτε πόλης-κράτους είχαν 

δικαίωμα συμμετοχής στα κοινά λαμβάνοντας άλλοτε μικρότερο και άλλοτε 

μεγαλύτερο μέρος στη λήψη αποφάσεων. Έτσι, από τη μία ο τρόπος άσκησης 

της εξουσίας, και από την άλλη η συμμετοχή ή μη των πολιτών σε αυτήν, 

διαμόρφωνε το άλλο συστατικό της στοιχείο, το πολίτευμα. 

 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη και την εύρυθμη λειτουργία της 

πόλης-κράτους αποτελούσαν: η ελευθερία, η αυτάρκεια και η αυτονομία. Έτσι λοιπόν, 

οι πολίτες της εκάστοτε πόλης-κράτους αγωνίζονταν διαρκώς για την διασφάλιση των 

προαναφερθέντων στοιχείων. Ωστόσο, ο αδιάλειπτός τους αγώνας κατέληγε  

σε ένα «αντιφατικό» σκηνικό: από τη μία διαμόρφωνε γόνιμο έδαφος για επιτεύγματα 

και πολιτισμική εξέλιξη, και από την άλλη καλλιεργούσε μία μορφή πατριωτισμού  

με έντονο τοπικιστικό χαρακτήρα που απέτρεπε την ένωση των  

πόλεων-κρατών και οδηγούσε σε εμφύλιες διαμάχες μεταξύ τους. 

Η δεύτερη θεμελιώδης μεταβολή που πραγματοποιήθηκε κατά την αρχαϊκή 

περίοδο αφορά την εξάπλωση του ελληνικού γεωγραφικού χώρου. Πιο συγκεκριμένα, 

από τα μέσα του 8ου π.Χ. αιώνα μέχρι και τον 5ο π.Χ. αιώνα έλαβε χώρα ο 2ος ελληνικός 

αποικισμός8, ο οποίος διέφερε από την μετακίνηση των ελληνικών φύλων στα 

μικρασιατικά παράλια κατά τον 11ο – 9ο π.Χ. αιώνα. Τα αίτια που συνέβαλαν στην 

εξάπλωση του αποικισμού είναι τα εξής: 

 η «στενοχωρία», δηλαδή η αύξηση του πληθυσμού και η έλλειψη 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης 

                                                 
7 Η παρούσα παράγραφος και οι δύο ακόλουθες προέρχονται από την Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, 

«Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.)», http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

A102/45/325,1319/. 
8 ρ. αποικίζω= στέλνω μακριά από τον οίκο – πατρίδα, αναγκαστική μετακίνηση, εγκατάσταση και 

σύσταση νέας πόλης. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/325,1319/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/325,1319/
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 η έλλειψη πρώτων υλών, ιδιαίτερα μετάλλων 

 η αναζήτηση νέων αγορών για την προμήθεια και την πώληση αγαθών 

 οι εσωτερικές πολιτικές κρίσεις που οδηγούσαν σε απομόνωση μια ομάδα των 

κατοίκων 

 οι γνώσεις που διέθεταν για τους θαλάσσιους δρόμους και τις περιοχές 

εγκατάστασης· 

 ο ριψοκίνδυνος χαρακτήρας των Ελλήνων εκείνης της εποχής, όπως 

αντανακλάται μέσα από την Οδύσσεια. 

 Μέσω της αποικιστικής αυτής εξάπλωσης, ο ελληνικός ορίζοντας μεγάλωσε 

και πλέον μπορούσε κανείς να συναντήσει ελληνικούς οικισμούς σε όλη τη διαδρομή 

από τα παράλια της Μικράς Ασίας και των νησιών του Αιγαίου, την ηπειρωτική 

Ελλάδα, τη Σικελία, τη βόρειο Αφρική ακόμη και την Ισπανία.9 Πρόκειται ουσιαστικά 

για μία σύνδεση των Ελλήνων με τη Μεσόγειο, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την 

αλληλεπίδραση διαφόρων πολιτισμών, επιφέροντας μεταβολές στην οικονομία, την 

κοινωνία και ιδίως τον πολιτισμό. Οι άποικοι μετέφεραν στις νέες τους πατρίδες τα 

στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού (θεοί, λατρείες, πολεμική τέχνη, πολιτική 

οργάνωση, τέχνες και αλφαβητική γραφή) και όπως είναι φυσικό, μετέδωσαν και 

έλαβαν πολιτιστικά στοιχεία κατά τις επαφές που είχαν με τους γηγενείς πληθυσμούς.10 

Ο ελληνικός πολιτισμός επηρεάστηκε κατά κόρον από την ανατολή και περισσότερο 

από οτιδήποτε οι εικαστικές τέχνες και η μουσική. Οι Έλληνες αφομοίωσαν τα 

πολιτιστικά στοιχεία που δέχτηκαν και στη διαδικασία αυτήν, όχι μόνον δεν έχασαν 

τον εαυτό τους, αλλά αντίθετα τον βρήκαν. Γιατί, μέσα από την τριβή τους με άλλους 

λαούς (τους αλλόγλωσσους, "βαρβάρους") «διαμορφώνεται τώρα για πρώτη φορά όχι 

μόνον η ιδέα της ελληνικής "ιδιοφυΐας" (και παίρνει τα οριστικά χαρακτηριστικά της), 

αλλά και η συνείδησή της, από την παρατήρηση ότι όλοι όσοι  

μιλούν την ίδια γλώσσα, ασπάζονται τους ίδιους θεούς και διατηρούν τα ίδια  

ήθη και έθιμα πρέπει δίχως άλλο να ανήκουν στην ίδια εθνότητα».11 

                                                 
9 Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, «Ελληνική Τέχνη στην Αρχαϊκή Περίοδο», 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/argk/hd_argk.htm (Πρόσβαση στις 17 Απριλίου 2015). 
10 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, «Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.)», 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/325,1319/. 
11 Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης, «Αρχαϊκοί Χρόνοι: Η εποχή των πειραματισμών», 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3919,16986/.   

http://www.metmuseum.org/toah/hd/argk/hd_argk.htm
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A102/45/325,1319/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3919,16986/
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 Όπως είναι φυσικό, οι παραπάνω εξελίξεις, επηρέασαν τις τέχνες, 

συνεπώς και τη μουσική, η οποία μέχρι τότε ήταν συνδεδεμένη με τη μαγεία 

και αντίστοιχες τελετές. Κατά τον Γιάννου:  «τον 7ο και 6ο αιώνα π.Χ. πλέον 

η μουσική παύει να είναι αποκλειστικότητα των ιερατείων και της μαγείας  

και εντάσσεται στη ζωή της πόλης ως μέσο παιδείας με τη γενική και ειδική 

σημασία της λέξης (δηλαδή ως μουσική παιδεία)».12 Αν και για τις 

υπόλοιπες τέχνες , εποχή ακμής θεωρείται ο 5ος π.Χ. αιώνας, η μουσική, 

κατά τους αρχαϊκούς χρόνους (750-479 π.Χ.), γνώρισε σημαντική άνθηση, 

διαδραματίζοντας δομικό ρόλο στη ζωή των Ελλήνων εκείνης της εποχής. 13 

 Κατά την αρχαϊκή εποχή, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές 

καινοτομίες από επώνυμους δημιουργούς (Τέρπανδρος, Κηπίων, Αλκαίος, 

Σαπφώ, Αλκμάν, Λάσος, Σιμωνίδης, κ.α.) για τους οποίους θα γίνει 

αναφορά παρακάτω.14 Πιο συγκεκριμένα, στη λύρα προστίθενται τρεις 

χορδές (εφτά χορδές), η κιθάρα αποκτά το κλασικό σχήμα (κιθάρα 

τετράγωνης βάσης, βλ. σελ. 66), ο αυλός εξελίσσεται και συμμετέχει σε 

μουσικούς αγώνες, δημιουργείται η βάρβιτος (συγγενές όργανο  με τη λύρα), 

εμφανίζεται η κιθαριστική και αυλητική τέχνη ως καθαρά οργανική 

μουσική, ενώ τέλος οι μουσικές δημιουργίες ακολουθούν συγκεκριμένες 

μορφές. Από αυτές (παιάν, διθύραμβος, ύμνος, θρήνος, υμέναιος, σκόλιον , 

κ.α.), ο νόμος, όπως φαίνεται και από το όνομά του αποτελεί την 

αυστηρότερη μορφή. Επιπλέον, στις τέσσερις πανελλήνιες εορτές 

(Ολύμπια, Ίσθμια, Πύθια, Νέμεα) εντάσσονται μουσικοί αγώνες.  

 

 

 

 

                                                 
12 Δημήτρης Γιάννου, Ιστορία της μουσικής: Σύντομη γενική επισκόπηση (Θεσσαλονίκη, University 

Studio Press, 1995), σελ. 68. 
13 Κατερίνα Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα (Αθήνα, Γεωργιάδης, 2007), 

σελ. 16.   
14 Οι πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 23. 
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2. ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

2.1 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 Σύμφωνα με τον Gevaert, η τέχνη γενικά, και η μουσική ειδικότερα, ήταν μέχρι 

και την κλασική εποχή άμεσα συνδεδεμένη με τη θρησκεία.15 Οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούσαν την τέχνη γενικά, και ιδιαίτερα την μουσική προκειμένου να 

εκφράσουν τη θρησκευτικότητα τους με αποτέλεσμα «η τέχνη των ήχων να γίνει 

αναπόσπαστο στοιχείο του θρησκευτικού, αλλά και του δημόσιου και του ιδιωτικού 

βίου των αρχαίων Ελλήνων, ακόμη δε και του επαγγελματικού».16 

 Η μουσική, η οποία πλαισίωνε κάθε δραστηριότητα των Ελλήνων της αρχαϊκής 

εποχής, κατηγοριοποιείται βάσει δύο κριτηρίων. Κατά τον West, η μουσική διακρίνεται 

σύμφωνα με τη μετρική των στίχων του ποιητικού λόγου σε τρεις μορφές: 

i. στιχική μορφή 

ii. στροφική μορφή (ανοικτή και κλειστή στροφική μορφή) 

iii. ελεύθερη μορφή (π.χ. νόμος).17 

Από την άλλη μεριά, η Neubecker προχωρά σε έναν διαχωρισμό βάσει περιεχομένου, 

καταλήγοντας και αυτήν σε τρεις μορφές: 

i. τραγούδια που συνδέονται με τη λατρεία 

ii. τραγούδια εκτός λατρείας 

iii. οργανική μουσική.18 

Στη πρώτη κατηγορία, δηλαδή μουσική για θεούς, ανήκουν κυρίως: ο ύμνος, ο 

παιάνας, ο διθύραμβος, ο νόμος, το προσόδιο, το παρθένιο και το υπόρχημα.  Από αυτά, 

μόνο ο παιάνας (Απόλλων) και ο διθύραμβος (Διόνυσος) ήταν αποκλειστικά 

συνδεδεμένα με μία συγκεκριμένη θεότητα και αποτελούσαν τα γνωστότερα είδη 

λατρευτικού άσματος.19 Τόσο το Απολλώνιο, όσο και το Διονυσιακό στοιχείο ήταν 

                                                 
15 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 193. 
16 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 196. 
17 M. L. West, Αρχαία ελληνική μουσική: με 35 εικόνες εκτός κειμένου, σχήματα και πίνακες, 

μετάφραση Ευστάθιος Κομνηνός (Αθήνα, Παπαδήμα, 2004), σελ. 290, 292, 295-296. 
18 Annemarie Jeanette Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, μετάφραση Μιρέλλα Σιμωτά-

Φιδετζή (Αθήνα, Οδυσσέας, 1986), σελ. 52. 

Παπαοικονόμου – Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 82. 
19 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 52-61. 

Γιάννου, Ιστορία της μουσικής, σελ. 69. 
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απόλυτα συνυφασμένα με τη μουσική.20 Πιο συγκεκριμένα, το Απολλώνιο στοιχείο, 

αντικατοπτρίζει το θεϊκό πνεύμα και πρόκειται συνήθως για μουσική προορισμένη για 

μεγάλους υπαίθριους χώρους, την οποία εκτελούσαν κατά κύριο λόγο έγχορδα όργανα. 

Από την άλλη, το Διονυσιακό στοιχείο, προβάλει το ανθρώπινο πάθος και πρόκειται 

για μουσική, η οποία εκτελούνταν από πνευστά και κρουστά όργανα σε μικρούς 

χώρους. Ακολουθεί διεξοδική παρουσίαση των ειδών λατρευτικής μουσικής. 

Παιάνας: Πρόκειται για χορικό τραγούδι προς τιμήν του θεού Απόλλωνα.21 Αυτή η 

ιδιαίτερη μορφή λατρευτικού τραγουδιού μπορούσε να εμφανιστεί τόσο ως σύντομη 

επίσημη ιεροτελεστική αναφώνηση, όσο και ως περίτεχνο άσμα όπως οι παιάνες του 

Πινδάρου.22 Η ετυμολογία της ονομασίας του δε μπορεί να στοιχειοθετηθεί με 

ακρίβεια, καθώς υπάρχουν δύο απόψεις: σύμφωνα με τον Diehl ο παιάνας προκύπτει 

από το παιείν που σημαίνει χτυπώ, συντρίβω ενώ η άλλη άποψη συνδέεται με έναν 

αρχαίο θεό της ιατρικής που ονομαζόταν Παιάν ή Παιήων και αργότερα ταυτίστηκε με 

τον Απόλλωνα.23  

Σύμφωνα με τη Neubecker, ο παιάνας έχει πολύπλευρη σημασία, καθώς 

«τραγουδούν τους παιάνες για να εκφράσουν εξίσου παράκληση ή ευχαριστία ή 

αγαλλίαση ή για να αποτρέψουν μία δυστυχία και τους τραγουδούν ακόμη και σαν 

τραγούδια πομπής ή εξιλασμού ή απλά για να γιορτάσουν το θεό». Ο παιάνας λοιπόν, 

εκτελούνταν σε διάφορες περιστάσεις της ζωής, έχοντας ωστόσο τα πρωτεία στις 

ιδιωτικού χαρακτήρα κοινωνικές εκδηλώσεις όπως ήταν τα συμπόσια.24 Επιπλέον, σε 

πολλές δημόσιες εορτές, όπως τα Παναθήναια στην Αθήνα, ο παιάνας κατείχε θέση 

ιερού άσματος. Ανάλογα με τη περίσταση η εκτέλεσή του ποίκιλε. Κατά βάση ο 

παιάνας ψάλλονταν από χορό με ή χωρίς τη συνοδεία λύρας ή αυλών, ενώ σπάνια 

αποδίδονταν από έναν μονωδό. Παιάνες συνέθεσαν αρκετοί λυρικοί ποιητές της 

αρχαϊκής εποχής.25 Τέλος, το είδος αυτό συνεχίστηκε να καλλιεργείται και μετά τους 

αρχαϊκούς χρόνους, όπως φαίνεται από έναν δελφικό ύμνο που διασώθηκε με την 

                                                 
20 Οι πληροφορίες για το Απολλώνιο και Διονυσιακό στοιχείο προέρχονται από το βιβλίο της 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 193. 
21 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 53. 
22 M. L. West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ.  22. 
23 Οι πληροφορίες σχετικά με την ετυμολογία της ονομασίας του παιάνα και το αυτολεξεί απόσπασμα 

που ακολουθεί, προέρχονται από το βιβλίο της Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 54. 
24 Οι πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του παιάνα προέρχονται από το βιβλίο του West, Αρχαία 

Ελληνική Μουσική, σελ. 22-23. 
25 Γιάννου, Ιστορία της μουσικής, σελ. 69. 
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επιγραφή «Παιάν και Προσόδιον προς τον θεόν» και ο οποίος χρονολογείται γύρω στο  

2ο π.Χ. αιώνα.26 

Διθύραμβος: Χορικό τραγούδι ενθουσιαστικού χαρακτήρα που αναπτύχθηκε και 

εξελίχθηκε στους αρχαϊκούς χρόνους και κατά κύριο λόγο ήταν αφιερωμένο στο θεό 

Διόνυσο. Ο διθύραμβος αποτελούσε ένα από τα επίθετα του Διονύσου και συμβόλιζε 

τα δύο στάδια της γέννησής του (ήρθε στον κόσμο υπό δύο «θύρες», από τη μητέρα 

του και από τον μηρό του πατέρα του). Όπως είναι φυσικό λοιπόν, ο διθύραμβος 

κυριαρχούσε στις γιορτές προς τιμή του Διονύσου, εξιστορώντας γεγονότα από τη ζωή 

του θεού τα οποία τραγουδούσε χορός.27 Η πρώτη αναφορά για το είδος αυτό, που η 

ονομασία του ίσως έχει εξωελληνική προέλευση, εντοπίζεται σε ένα απόσπασμα του 

Αρχίλοχου, στο οποίο παρουσιάζεται ο ποιητής μεθυσμένος να καυχιέται πως ξέρει να 

τραγουδάει ένα διθύραμβο.28 Βέβαια, πέρα από τα απλά μεθοκοπήματα, ο διθύραμβος 

ως εκλεπτυσμένο και περίτεχνο είδος παρουσιαζόταν ενώπιον του κοινού στη γιορτή 

των εν Άστει Διονυσίων.29 Εκεί, οι θεατές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

ως και είκοσι διθυράμβους από χορούς ανδρών και αγοριών. Κάθε χορός αποτελούνταν 

από πενήντα άτομα, τα οποία χόρευαν σε κυκλοτερείς σχηματισμούς, και έναν αυλητή 

στο μέσον. 

Τις συνθέσεις διθυράμβων για τις αστικές εορτές αναλάμβαναν διακεκριμένοι 

μουσικοί της εποχής όπως ο Λάσος και ο Σιμωνίδης, προχωρώντας συχνά σε 

νεωτερισμούς κατά την πορεία των χρόνων.30 Συγκεκριμένα, προς τα τέλη του 6ου π.Χ. 

αιώνα, όπως μαθαίνουμε από τον Ψευδοπλούταρχο, ο Λάσος έδωσε διθυραμβική 

αγωγήν στους ρυθμούς και αύξησε τους φθόγγους των χορδόφωνων οργάνων με σκοπό 

την εξίσωσή τους με τον συνοδευτικό αυλό που είχε μεγαλύτερες εκτελεστικές 

δυνατότητες.31 Επίσης, το 520 π.Χ. ο Θέσπις από την Ικαρία της Αττικής εισάγει στον 

διθύραμβο τον πρώτο υποκριτή, δικαιολογώντας έτσι τη μαρτυρία του Αριστοτέλη πως 

οι ρίζες της τραγωδίας βρίσκονται στους «εξάρχοντας» του διθυράμβου.32  

                                                 
26 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 54. 
27 Οι παρούσες πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική 

στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 23, 183. 
28 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 56. 
29 Οι πληροφορίες σχετικά με τον διθύραμβο στη γιορτή των εν Άστει Διονυσίων προέρχονται από το 

βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 24. 
30 West, Αρχαία Ελληνική Μουσική, σελ. 23-24. 
31 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 57. 
32 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 24.  
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Οι νεωτερισμοί συνεχίστηκαν και κατά την κλασική εποχή.33 Συγκεκριμένα, 

στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα ο διθύραμβος γνώρισε νέα άνθηση που συμβάδιζε με 

τις μεταβολές και την αποδέσμευση των παλιών κανόνων της εποχής. Ο Λάσος 

προχώρησε στους εξής νεωτερισμούς: 

 αντικατάσταση στροφικής διάρθρωσης από ελεύθερες ενότητες με συνεχώς 

καινούργια μελωδία 

 μεγαλύτερη αύξηση των φθόγγων 

 ανάμιξη των παλιότερα χωριστά χρησιμοποιούμενων τονικών γενών και 

τρόπων 

 δεξιοτεχνική φωνητική εκτέλεση 

Πέρα από τον Λάσο, τη νέα πορεία του διθυράμβου ακολούθησαν και άλλοι. Ο 

Μελανιππίδης από τη Μήλο εγκατέλειψε τη στροφική δομή και αύξησε τον αριθμό των 

χορδών, ενώ ο Τιμόθεος ο Μιλήσιος προχώρησε σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των 

χορδών. Οι ποιητές-συνθέτες των διθυράμβων ονομάζονταν διθυραμβοποιοί και 

διθυραμβογράφοι, ενώ διθυραμβοδιδάσκαλο αποκαλούσαν τον ποιητή που «γύμναζε» 

τον δικό του χορό.34 Τέλος, οι διθύραμβοι που έχουν διασωθεί είναι ολοκληρωμένα 

έργα του Βακχυλίδη και μεγάλα αποσπάσματα του Πινδάρου.35 

Ύμνος: Ο ύμνος αποτελεί χορικό ή μονωδικό τραγούδι που είχε είτε παρακλητικό είτε 

δοξαστικό χαρακτήρα.36 Η εκτέλεση του ονομαζόταν υμνωδία και ο  

εκτελεστής υμνωδός.37 Τα κύρια στοιχεία που απαρτίζουν έναν ύμνο  

είναι τα ακόλουθα: 

 η επίκληση του θεού 

 τα διακριτικά γνωρίσματα της προέλευσής του 

 των ιδιοτήτων του 

 της δύναμής του 

 ο έπαινος των πράξεων του σα θεμελίωση της παράκλησης 

                                                 
33 Οι πληροφορίες που αφορούν τους νεωτερισμούς του διθυράμβου κατά την κλασική εποχή 

προέρχονται από το βιβλίο της Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 57-59. 
34 Σόλωνας Μιχαηλίδης,  Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής (Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα 

Εθνικής Τραπέζης, 1989) σελ. 98. 
35 Γιάννου, Ιστορία της μουσικής, σελ. 69. 
36 Γιάννου, Ιστορία της μουσικής, σελ. 69. 
37 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 332. 
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 η παράκληση και ο χαιρετισμός στο θεό.38  

Η δημιουργία των ύμνων ήταν συνδεδεμένη με διάφορες θεότητες και 

παρουσιάζονταν στις αντίστοιχες εορτές.39 Μέσα από τη συλλογή που φέρει τον τίτλο 

Ομήρου Ύμνοι και αποτελείται από τριάντα τρεις ύμνους ποικίλης έκτασης γραμμένους 

σε εξάμετρο,40 διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι από τους ύμνους μικρής έκτασης ίσως 

χρησίμευαν ως εισαγωγικές προσφωνήσεις στο θεό.41 Βέβαια, κάτι τέτοιο δε μπορεί να 

ισχύει για τους εκτενέστερους ύμνους. Ακόμη, ορισμένοι ύμνοι δεν αποτελούσαν 

πραγματικό τραγούδι αλλά ένα είδος μουσικής απαγγελίας (rezitativo). Έχουν 

διασωθεί ύμνοι για μονωδία και αποσπάσματα ύμνων του Αρχίλοχου, του Αλκαίου, 

της Σαπφούς (βλ. Σαπφώ, σελ. 118), του Πινδάρου και του Βακχυλίδη. Σύμφωνα με 

τον Γιάννου, οι ύμνοι των δύο τελευταίων είναι χορικοί.  

Από τους αρχαιότερους και εκτενέστερους ύμνους είναι ο ύμνος εις Απόλλωνα 

που συγκαταλέγεται στη συλλογή Ομήρου Ύμνοι.42 Συγκεκριμένα, τοποθετείται στην 

αρχαϊκή εποχή γύρω στα τέλη 7ου-αρχές 6ου π.Χ. αιώνα και αποτελείται από 546 

στίχους, οργανωμένους σε δύο διακριτά μέρη. Στο πρώτο μέρος (στίχοι 1-178) 

κυριαρχεί η γέννηση του τοξοφόρου Απόλλωνα και η εόρτια σύναξη των Ιώνων, ενώ 

στο δεύτερο (στίχοι 179-546) ο Πύθιος Απόλλων με τη λύρα. 

Νόμος: Ο νόμος αποτελεί μονωδικό ή χορικό τραγούδι με συνοδεία κιθάρας ή αυλού, 

αφιερωμένο συνήθως στον Απόλλωνα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται και 

ως καθαρά οργανικό κομμάτι.43 Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι το συνθετικό αυτό 

είδος είχε θεϊκή προέλευση ή οφείλονταν σε θεία έμπνευση όπως φαίνεται και μέσα 

από τα λόγια του Πίνδαρου: «Νόμων ακούοντες θεόδματον κέλαδον» (ακούγοντας τη 

φωνή των θείων νόμων ή τους νόμους που έδωσε ο θεός). Συνεπώς, επρόκειτο για 

συνθέσεις που κατείχαν σημαντική θέση στην αρχαία ελληνική μουσική, η 

                                                 
38 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 53. 
39 Γιάννου, Ιστορία της μουσικής, σελ. 69. 
40 Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, «Ύμνος εις Απόλλωνα», Ψηφίδες για την ελληνική 

γλώσσα, http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=28 (πρόσβαση 

στις 26 Ιανουαρίου 2015). 
41 Οι παρούσες και υπόλοιπες πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο της Neubecker, 

Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 53. 
42 Η παράγραφος προέρχεται από την Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, «Ύμνος εις 

Απόλλωνα», http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=28 (πρόσβαση 

στις 26 Ιανουαρίου 2015). 
43 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 54. 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=28
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=28
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=28
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=28
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απομάκρυνση των οποίων από τις θεμελιώδεις αρχές θεωρείτο αδιανόητη. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τα λόγια του Πλούταρχου: Νόμοι γαρ προσηγορεύθησαν, επειδή 

ουκ εξήν παραβήναι καθ’ έκαστον νενομισμένον είδος της τάσεως (ονομάστηκαν νόμοι, 

γιατί δεν επιτρεπόταν να παρεκκλίνει κανείς από τους καθιερωμένους φθόγγους ή το 

χόρδισμα ή τον τύπο της κλίμακας).44 Σε αντίθεση με τους πρώτους νόμους, οι οποίοι 

συνίσταντο σε απλές μελωδίες που συνόδευαν ποιήματα αφιερωμένα στους θεούς,45 οι 

ύστεροι ύμνοι εξελίχθηκαν σε απαιτητικά έργα τόσο ως προς τη σύνθεσή τους, όσο και 

ως προς την εκτέλεσή τους.46  

Ανάλογα με το όργανο που συνόδευε τους νόμους (κιθάρα ή αυλός), 

διαμορφώθηκαν αντίστοιχα οι κιθαρωδικοί και οι αυλωδικοί νόμοι.47 Τους 

κιθαρωδικούς νόμους επινόησε ο Τέρπανδρος από τη Λέσβο, ο οποίος σύμφωνα με την 

παράδοση, τον 7ο αιώνα (περίπου το 675 π.Χ.), συνέθεσε μελωδία για να συνοδεύσει 

ομηρικά και δικά του εξάμετρα.48 Μέσα από τη σύνθεσή του αυτή, ο Τέρπανδρος έθεσε 

τις βάσεις για ένα είδος σύνθεσης με αυστηρές προδιαγραφές, το οποίο χαρακτηριζόταν 

από λιτότητα και η αυστηρότητα. Συγκεκριμένα, δεν επιτρεπόταν να μεταβληθεί η 

πρωταρχική αρμονία και ο ρυθμός του νόμου. Ο κιθαρωδικός νόμος αποτελούνταν από 

επτά μέρη: 

 Αρχά (δωρικός τύπος του Αρχή) 

 Μεταρχά (το μέρος μετά την αρχή) 

 Κατατροπά ή κατατροπή (αλλαγή) 

 Μετακατατροπά (το μέρος μετά την κατατροπή) 

 Ομφαλός (κεντρικό τμήμα) 

 Σφραγίς (επικύρωση) 

 Επίλογος ή εξόδιον49 

Τους αυλωδικούς νόμους, από την άλλη, διαμόρφωσε ο Κλωνάς από την 

Τεγεάτη μερικές δεκαετίες αργότερα, συνθέτοντας και αυτός μουσική πάνω σε επικά 

                                                 
44 Γεώργιος Αμαργιανάκης, «Ο αρχαιοελληνικός μουσικός νόμος, ο βυζαντινός ήχος και η ινδική 

ράγκα», Μουσικολογία 2 (Μάιος 1985), σελ. 72-74. 
45 Γιάννου, Ιστορία της μουσικής, σελ. 70. 
46 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 23. 
47 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 84. 
48 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον κιθαρωδικό νόμο προέρχονται από το 

βιβλίο της Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 53-54. 
49 Αμαργιανάκης, «Ο αρχαιοελληνικός μουσικός νόμος, ο βυζαντινός ήχος και η ινδική ράγκα», 

Μουσικολογία 2, σελ. 75. 

Παπαοικονόμου – Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 84. 
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κείμενα.50 Ένας από τους βασικότερους αυλωδικούς νόμους του Κλωνά ήταν ο 

Κωμάρχιος νόμος, ένα τραγούδι που παιζόταν στα συμπόσια.51 Άλλοι αυλωδικοί νόμοι 

ήταν ο επιτύμβιος (επιτάφιος αυλητικός νόμος), ο κραδίας (εκτελούνταν κατά το 

μαστίγωμα των μάγων), ο απόθετος, ο έλεγος, ο σχοινίων, ο κηπίων (δηλαδή του 

Κηπίωνα), ο δείος και ο τριμελής. Εκτός από τον Κλωνά, αυλωδικούς νόμους 

συνέθεσαν ο Πολύμνηστος (7ος/6ος π.Χ. αιώνας) και ο Άρδαλος ο Τροιζήνιος, τον οποίο 

ο Πλούταρχος τοποθετεί πριν τον Κλωνά.52  

Ορισμένοι νόμοι χαρακτηρίζονταν επίσης είτε με βάση τη θεότητα στην οποία 

ήταν αφιερωμένοι (νόμος της Αθηνάς, του Διός, του Απόλλωνος, του Διονύσου), είτε 

με βάση τον τόπο (Βοιωτικός, Αιολικός νόμος).53 Στην περίπτωση των καθαρά 

οργανικών νόμων, αυτοί διακρίνονται ανάλογα με το όργανο που του εκτελούσε, σε 

κιθαριστικούς και αυλητικούς νόμους. Το γνωστότερο παράδειγμα αποτελεί μία 

σύνθεση του Σακάδα, τον αυλητικό πυθικό νόμο, με τον οποίο κέρδισε το πρώτο 

βραβείο αυλητικής στα Πύθια το 586 π.Χ. και ο οποίος θεωρείται το αρχαιότερο δείγμα 

προγραμματικής μουσικής. Η σύνθεση αυτή του Σακάδα αρθρωνόταν σε πέντε μέρη: 

 Πείρα (εισαγωγή) 

 Κατακελευσμός (πρόκληση) 

 Ιαμβικόν  

 Σπονδείον 

 Καταχόρευσις (επινίκιο) 

Το έργο αυτό αναπαριστά την πάλη του Απόλλωνα με το δράκοντα Πύθωνα και τη 

νίκη του θεού. 

Όπως συνέβη και με τον διθύραμβο, στην πορεία των χρόνων,  ο νόμος, αν και 

αυστηρή μορφή σύνθεσης, υπέστει μεταβολές.54 Πρώτος ο Φρύνις έδωσε μεγαλύτερη 

ελευθερία στη σύνθεση του νόμου, ευθυγραμμίζοντάς τον με το μουσικό ρεύμα της 

εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελευθερίας που επήλθε ήταν ο νόμος 

                                                 
50 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 55. 
51 Οι πληροφορίες για τους διάφορους αυλωδικούς νόμους αντλήθηκαν από τον Μιχαηλίδη, 

Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 70, 178-179. 
52 Αμαργιανάκης, «Ο αρχαιοελληνικός μουσικός νόμος, ο βυζαντινός ήχος και η ινδική ράγκα», 

Μουσικολογία 2, σελ. 75. 
53 Οι πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 84-86. 
54 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο της Neubecker, Η μουσική στην αρχαία 

Ελλάδα, σελ. 55-56. 
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τριμερής του Σακάδα, στον οποίο καθεμιά από τις τρεις στροφές ήταν γραμμένη σε 

διαφορετικό τρόπο: δώριο, φρύγιο, λύδιο. 

Προσόδιο: Το προσόδιο αποτελεί πομπικό τραγούδι, το οποίο θεωρούνταν ειδική 

κατηγορία χορωδιακού λυρικού άσματος.55 Δεν είναι συνδεδεμένο με μία 

συγκεκριμένη θεότητα.56 Πήρε την ονομασία αυτή, επειδή οι πιστοί το τραγουδούσαν 

καθώς πλησίαζαν στους βωμούς ή τους ναούς.57 Από πρωτογενείς πηγές του 8ου και 

των αρχών του 7ου αιώνα παρατηρούμε ότι οι πιστοί προσέγγιζαν το βωμό ή το ναό με 

μία επίσημη πομπή όπου χορός ή χοροί έψαλλαν με συνοδεία αυλού ή λύρας ή και των 

δύο.58 Σύμφωνα με τον Ψευδοπλούταρχο, ο πρώτος που συνέθεσε προσόδιο είναι ο 

Κλωνάς, ενώ ακολούθησαν και άλλοι συνθέτες της αρχαϊκής εποχής όπως ο Αλκμάν, 

ο Πίνδαρος, ο Σιμωνίδης και ο Βακχυλίδης, οι οποίοι έγραφαν προσόδια σε δώριο 

τρόπο.59 Τέλος, από τα λίγα έργα του Πινδάρου και του Βακχυλίδη που μας έχουν 

διασωθεί δεν μπορούμε να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες για αυτό το είδος.60 

Παρθένιο: Πρόκειται για τραγούδι το οποίο ερμήνευε χορός νεαρών κοριτσιών σε 

τελετές προς τιμήν διάφορων θεών και ιδιαίτερα του Απόλλωνα ή της Άρτεμης.61 Στον 

Όμηρο συναντάμε μία πρώτη αναφορά σε γυναίκες που χορεύουν συρτό χορό και 

υποθέτουμε ότι πρέπει να υπήρχε συνδυασμός χορού και τραγουδιού.62 Στην αρχαϊκή 

εποχή, και συγκεκριμένα στον 7ο αιώνα ο Αλκμάν συνέθεσε ένα παρθένιο για χορό 

γυναικών στη Σπάρτη στα πλαίσια των εορτών της θεάς Άρτεμης. Το συγκεκριμένο 

παρθένιο έχει διασωθεί και χαρακτηρίζεται από λιτή μορφή μέτρου: μία 

επαναλαμβανόμενη δεκατετράστιχη στροφή από απλά τροχαϊκά, αιολικά και 

δακτυλικά μέλη. Πέρα από τον Αλκμάν, παρθένια συνέθεσαν επίσης ο Σιμωνίδης, ο 

Πίνδαρος και ο Βακχυλίδης. Κατά τον West, «το γεγονός πως οι πιο περίβλεπτοι 

ποιητές ασχολούνταν με αυτά, ή πως τους είχαν επιφορτίσει με τη σύνθεσή τους, 

δείχνει τη σπουδαιότητα που αποδιδόταν στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής 

καλλιτεχνικής ποιότητας σ’ αυτές τις παραστάσεις παρθενικών χορών».63 Από τους 

                                                 
55 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 21. 
56 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 59. 
57 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 266. 
58 West, Αρχαία Ελληνική μουσική, σελ. 21. 
59 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 266.  
60 Neubecker, Η αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 59-60. 
61 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 245. 
62 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από το βιβλίο της 

Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 60-61. 
63 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 25. 
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τελευταίους, ο Πίνδαρος είχε γράψει έναν σημαντικό αριθμό παρθενίων από τα οποία 

διασώθηκαν μόλις δύο. 
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2.2 ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ 

 Πέρα από τη λατρεία, η μουσική αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του 

ιδιωτικού βίου των αρχαίων Ελλήνων, συνοδεύοντας κεφαλαιώδη στοιχεία της 

καθημερινής ζωής, τα οποία στην πορεία των αιώνων έμειναν αναλλοίωτα.64 Στην 

αρχαία ελληνική κοινωνία, ο έρωτας, ο γάμος, η γέννηση, η ανατροφή των παιδιών και 

ο θάνατος ήταν συνδεδεμένα με τη μουσική, άλλοτε φωνητική και άλλοτε οργανική. 

Επιπλέον, η μουσική κάλυπτε ομαδικές δραστηριότητες όπως τον πόλεμο ή την 

επαγγελματική και την κοινωνική ζωή των αρχαίων, επιβεβαιώνοντας τον δομικό ρόλο 

της μουσικής σε κάθε έκφανση και σοβαρή πράξη της ζωής τους. 

Έρωτας - Γάμος: Στην αρχαϊκή εποχή, οι νέοι εξέφραζαν το ερωτικό τους ενδιαφέρον 

για μία κοπέλα λέγοντας στην πόρτα της 

ειδικά τραγούδια, τα κρουσίθυρα (εκ του 

κρούω + θύρα = χτυπώ την πόρτα) ή 

θυροκοπικά (εκ του κόπτω + θύρα = 

πλήττω, χτυπώ την πόρτα).65 Κατά την 

εκτέλεση των τραγουδιών αυτών υπήρχε 

συνοδεία αυλού και χορού.66 

 Το μυστήριο του γάμου θεωρούταν 

ιερό και ήταν συνδεδεμένο με τη θεά Ήρα, 

αλλά και άλλες θεότητες. Συνήθως 

τελούνταν τον μήνα Γαμηλιώνα (μέσα 

Δεκεμβρίου-μέσα Ιανουαρίου). Λόγω της 

ιερότητας του μυστηρίου διαμορφώθηκε 

ένα τελετουργικό, το οποίο τηρούνταν με 

ευλάβεια και έμεινε αναλλοίωτο σε όλη την 

αρχαιότητα. Στο πρώτο στάδιο της 

τελετουργίας του γάμου εκτελούνταν 

θυσίες προς το θεϊκό ζεύγος – προστάτες του γάμου, τους θεούς Δία και Ήρα 

                                                 
64 Οι πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 222-223, 225. 
65 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον γάμο προέρχονται κατά κύριο λόγο από το 

βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 226-228. 
66 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 144. 

Εικόνα 1. Γαμήλια άμαξα. Φαίνεται η νύφη που κρατάει 

ένα στεφάνι, ο γαμπρός και ο πάροχος (κουμπάρος). 

Μελανόμορφη λήκυθος που φυλάσσεται στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 550 π.Χ. 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/56.11.1 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/56.11.1
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(προγάμεια ή προτέλεια). Ακολουθούσε η τελετή του γαμήλιου λουτρού, η οποία 

τελούνταν μετά τη δύση του ηλίου και κατά την οποία οι μελλόνυμφοι πλένονταν με 

το νερό μιας ιερής πηγής χρησιμοποιώντας ειδικά αγγεία που ονομάζονταν 

λουτροφόροι (βλ. εικόνα 2 κάτω μέρος). Πέρα από τη μεταφορά ιερού νερού για το 

γάμο, οι λουτροφόροι χρησιμοποιούνταν και ως ταφικά μνημεία σε τάφους άγαμων, με 

τη διαφορά ότι τα αγγεία που προορίζονταν για το νυφικό λουτρό διακοσμούνταν με 

αναπαραστάσεις γαμήλιου λουτρού υπό τον ήχο αυλών ή λύρας. Επίσης, ήταν σύνηθες 

η νύφη να παίρνει ως ενθύμιο τη λουτροφόρο, την οποία στη συνέχεια προσέφερε στη 

θεά Ήρα. Η διακόσμηση της λουτροφόρου και ένα απόσπασμα από τον Προμηθέα 

Δεσμώτη του Αισχύλου που παρατίθεται παρακάτω μας μαρτυρούν την ύπαρξη 

μουσικής κατά το γαμήλιο λουτρό.  

πόσο διάφορο είναι το τραγούδι 

που ανεβαίνει μέσα μου 

από εκείνο που σου έλεγα στο λουτρό 

και στο στρώμα του γάμου σου 

όταν οδηγούσες εκεί την αδελφή μας Ησιόνη 

που την κατάκτησες με δώρα 

για να γίνει γυναίκα σου και ομόκλινή σου.67 

Την ημέρα του γάμου, κατά την προετοιμασία της νύφης, φυσικά δεν απουσίαζε 

η μουσική (βλ. εικόνα 2 πάνω μέρος). Νεαρές κοπέλες έπαιζαν και τραγουδούσαν 

τραγούδια σχετικά με το μυστήριο του γάμου. Παραστάσεις αγγείων που έχουν σωθεί 

αντικατοπτρίζουν τη νύφη να παίζει λύρα ή αυλό ή βάρβιτο ή τρίγωνο ταυτόχρονα με 

το στολισμό της. Καθώς βράδιαζε, πλησίαζε το σημαντικότερο επεισόδιο του γάμου 

γνωστό ως αγωγή των νεονύμφων (βλ. εικόνες 3, 4). Πιο συγκεκριμένα, από το πατρικό 

της νύφης ξεκινούσε πομπή προς τον νέο οίκο των νεόνυμφων υπό το φως των δαδιών 

και τη συνοδεία αυλού. Ο αυλητής ή η αυλητρίδα έπαιζαν το γαμήλιο αύλημα με διπλό 

αυλό (ο μεγαλύτερος αυλός δήλωνε την υπεροχή του άντρα), ενώ συγγενείς και φίλοι 

κατά την πορεία της πομπής τραγουδούσαν όπως πληροφορούμαστε από 

αγγειογραφίες, από τις οποίες ποτέ δεν έλειπε η μουσική φανερώνοντας σε εμάς το 

πόσο απαραίτητη ήταν η παρουσία της. Καθώς η πομπή έφτανε στον τελικό της 

προορισμό, ο αυλητής έπαιζε το γαμήλιο εμβατήριο και στη συνέχεια οι νεόνυμφοι 

                                                 
67 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 227. / Παράρτημα Α. 99, 

Αισχύλου Προμηθεύς Δεσμώτης, στ. 555-559, μετάφραση Αγγέλου Σ. Βλάχου. 
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αποσύρονταν στον νέο τους οίκο. Εκεί, τους υποδέχονταν η μητέρα του γαμπρού 

προσφέροντας στους νεόνυμφους σύκα, σύμβολο ευπορίας και εύθυμου βίου (βλ. 

εικόνα 5).68 Τόσο ο Όμηρος, όσο και η Σαπφώ, αναφέρονται στα ποιήματά  τους 

σχετικά με την πομπή της αγωγής των νεονύμφων: 

Υπήρχαν νύφες που αφήνοντας τα δωμάτιά τους 

προπορεύονταν υπό το φως δαδιών 

ανά την πόλη και ο υμέναιος αντηχούσε δυνατάˑ 

νεαροί άνδρες χορευτές στροβιλίζονταν και ανάμεσά τους 

βοούσαν αυλοί και λύρες, ενώ οι γυναίκες 

στέκονταν στα κατώφλια των σπιτιών τους και θαύμαζαν όλα αυτά 

 

Λύρες, μελωδικοί αυλοί και ο ήχος των κροτάλων 

συμφύρονταν, μαζί με τις φωνές των παρθένων σε ιερό τραγούδιˑ 

η λαμπρή οχλοβοή μέχρι τον ουρανό υψωνόταν…69 

 

Από τα βασικότερα άσματα του γάμου της εποχής εκείνης θεωρούνται ο 

υμέναιος και το επιθαλάμιο. Ο υμέναιος προήλθε από την επαναλαμβανόμενη 

αναφώνηση: «υμήν υμέναιε» που χαρακτήριζε τα τραγούδια αυτά, ενώ Υμέναιος 

ονομαζόταν και ένας θεός του γάμου (ίσως δημιουργήθηκε ως προσωποποίηση από το 

επιφώνημα).70 Τον υμέναιο εκτελούσαν φίλοι της νύφης που την συνόδευαν από το 

πατρικό της σπίτι στο σπίτι του γαμπρού.71 Από την άλλη, τα επιθαλάμια, αποτελούσαν 

τα «τραγούδια προ του νυφικού θαλάμου», τα οποία τραγουδούσαν άγαμες φίλες της 

νύφης όλο το βράδυ,72 και τα οποία συχνά περιείχαν πειράγματα προς τους 

νεόνυμφους.73 Τα επιθαλάμια, διακρίνονταν σε δύο κατηγορίες: τα κατακοιμητικά που 

σκοπό είχαν να αποκοιμίσουν τους νεόνυμφους και τα διεγερτικά με σκοπό να τους 

ξυπνήσουν.74 

 

                                                 
68 Φινέας, Γιορτές των αρχαίων Ελλήνων (Θεσσαλονίκη, Διόν, 1997), βλ. Άλλες Ιεροπραξίες: οι γάμοι. 
69 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 30-31. 
70 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 65. 
71 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 332. 
72 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 31. 

Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 121. 
73 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 66. 
74 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 228. 
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Εικόνα 2. Επάνω μέρος: Προετοιμασία της νύφης. Η νύφη κάθεται σε 

καρέκλα και την προσεγγίζουν δύο γυναίκες κρατώντας κιβώτια. Πίσω 

από τη νύφη υπάρχει ένας εκτελεστής άρπας που παίζει και με τα δύο 

χέρια.  

Κάτω μέρος: Ένας άνδρας κρατάει μία λουτροφόρο μέσω της οποίας 

τελούνταν το γαμήλιο λουτρό. Γαμικός λέβης που φυλάσσεται στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 430-420 π.Χ. 
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/07.286.35a,b 

Εικόνα 3. Επάνω μέρος: Τρεις ομάδες γυναικών χορεύουν υπό τους ήχους της λύρας και του 

αυλού. 

Κάτω μέρος: Η γαμήλια άμαξα φτάνει στο σπίτι του γαμπρού. Προπορεύεται μία γυναίκα που 

κρατάει δύο δάδες γεγονός που υποδεικνύει ότι η γαμήλια πομπή τελούνταν βράδυ.  

Τη γαμήλια άμαξα ακολουθούσε ακόμη μία με τέσσερις άνδρες. Επιπλέον την κάθε  

άμαξα συνόδευαν δύο γυναίκες και ένας άνδρας. Μελανόμορφη Λήκυθος που  

φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 550 π.Χ. 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/56.11.1 

 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/07.286.35a,b
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/56.11.1
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Εικόνα 4. Γαμήλιο άρμα με τέσσερα άλογα που ελέγχουν ένας γενειοφόρος 

άνδρας και μία ανοιχτόχρωμη γυναίκα. Ακόμη, μία γυναικεία μορφή είναι 

στραμμένη προς το ζευγάρι, ενώ ένας άνδρας παίζει κιθάρα. Μελανόμορφος 

αμφορέας που φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 

540 π.Χ.http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/17.230.14a,b_27.16 

Εικόνα 5. Η γαμήλια πομπή καταλήγει στο σπίτι των νεονύμφων. 

Εκεί, τους υποδέχεται η μητέρα του γαμπρού. Μελανόμορφη λήκυθος 

που φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/56.11.1 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/17.230.14a,b_27.16
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/56.11.1
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Θάνατος – Κηδεία : Η μουσική συνόδευε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των αρχαίων, 

συνεπώς δεν περιορίζονταν 

μόνο σε χαρούμενες στιγμές 

αλλά και σε δυσάρεστες 

όπως ο θάνατος και  

η κηδεία.75 Στην αρχαϊκή 

εποχή, «αποτελούσε ζήτημα 

γοήτρου για τις 

διαπρεπέστερες οικογένειες 

να μεταφέρουν τον νεκρό 

τους στην πυρά με  

τρόπο επιδεικτικό, με  

τον μεγαλύτερο δυνατό 

αριθμό μοιρολογούντων 

να ακολουθεί το ξόδι, 

ολολύζοντας και τραβώντας τα μαλλιά και τα ενδύματά τους».76 Πριν την τελετή της 

ταφής, έπλεναν και έντυναν τον νεκρό με καθαρά ρούχα αφήνοντάς τον μία ή 

περισσότερες μέρες στο σπίτι του. Στο διάστημα αυτό, οι συγγενείς, και ιδιαίτερα οι 

γυναίκες, θρηνούσαν για το θάνατο του αγαπημένου τους προσώπου τραγουδώντας 

μοιρολόγια και θρηνητικά τραγούδια (βλ. εικόνες 7a, 7b). Ακόμη, σε ορισμένες 

οικογένειες καλούσαν πεπειραμένους θρηνωδούς από άλλες πόλεις για να αναλάβουν 

την θρηνωδία (βλ. εικόνα 8).77  

Τέτοια τραγούδια ήταν ο έλεγος (θρηνητικό τραγούδι με συνοδεία αυλού78), ο 

θρήνος (ή θρηνώδημα ή θρηνωδία: εκφράζει έντονα το συναίσθημα της λύπης), ο 

ιάλεμος (ιαλεμίζω= θρηνώ, μοιρολογώ), ο αίλινος και ο ολοφυρμός. Τα δύο πρώτα 

συνοδεύονταν από αυλό, ο ιάλεμος ήταν θρηνητικό τραγούδι που προήλθε από την 

κραυγή ιά και τον τραγουδούσαν και μετέπειτα από τη κηδεία, ενώ ο αίλινος (αιλινώ= 

                                                 
75 Οι πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο-κηδεία αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από το βιβλίο της 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 229-231. 
76 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 32.  
77 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 32. 
78 Οι πληροφορίες εντός των παρενθέσεων αντλούνται από το βιβλίο του Μιχαηλίδη, Εγκυκλοπαίδεια 

της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 110, 144, 145. 

Εικόνα 6. Πρόθεσις. Η μελανόμορφη αυτή νεκρώσιμη πλάκα κοσμούσε τον 

τοίχο ενός τάφου και πλέον βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 

(Νέα Υόρκη). 520 -510 π.Χ. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/54.11.5 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/54.11.5
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/54.11.5
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τραγουδώ ένα μοιρολόι, ένα θρηνητικό τραγούδι) και ο ολοφυρμός θεωρούνταν μορφές 

κατάλληλες για έντονους θρήνους.  

Εκτός από τα τραγούδια που αφορούσαν την προετοιμασία της κηδείας, υπήρχε 

μουσική (φωνητική ή οργανική), η οποία ήταν ειδικά συνδεδεμένη με τη κηδεία. 

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της κηδείας ακουγόταν το επικήδειο μέλος (πένθιμη 

μελωδία ενώ το σώμα του νεκρού είναι εκτεθειμένο) που συχνά συνόδευε αυλός (ο 

επικήδειος αυλός που προκαλούσε θλίψη και δάκρυα) και το καρικόν μέλος, που είχε 

τις ρίζες του στην Καρία της Μικράς Ασίας και ήταν άλλοτε τραγούδι και άλλοτε 

επικήδειος αύληση. Καθαρά οργανική μουσική υπήρχε μετά το στάδιο της ταφής, οπότε 

ένας ειδικός αυλητής, ο τυμβαύλης, εκτελούσε τον επιτύμβιο νόμο πάνω από τον τάφο.  

Η ύπαρξη μουσικής στο πλαίσιο κηδειών επιβεβαιώνεται μέσα από ένα 

μελανόμορφο αγγείο που χρονολογείται στα τέλη του 7ου αιώνα και από μία 

μεταγενέστερη πλάκα πηλού που παρουσιάζει το νεκρό να συνοδεύεται από έναν 

αυλητή.79 Επίσης, ένα άλλο μελανόμορφο αγγείο αναπαριστά τη νεκρική πομπή να 

πλησιάζει τον τάφο όπου περιμένουν μία γυναίκα και ένας αυλητής. 

Τέλος, με ιδιαίτερη μεταχείριση αντιμετώπιζαν τους νεκρούς μουσικούς. 

Συγκεκριμένα, στις επιτύμβιες στήλες έγραφαν τα μουσικά τους επιτεύγματα και 

απεικόνιζαν το νεκρό μουσικό με το όργανό του, το οποίο συχνά τοποθετούσαν στο 

τάφο μαζί με το νεκρό. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Οι πληροφορίες σχετικά με τα αγγεία που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μουσικής κατά την διάρκεια 

της κηδείας, προέρχονται από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 32-33. 
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Εικόνα 7b. Κρατήρ που φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο  

Τέχνης (Νέα Υόρκη). 2ο μισό του 8ου π.Χ. αιώνα. 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/14.130.14  

Εικόνα 7a. Πρόθεσις. Ο νεκρός βρίσκεται σε ένα ψηλό κρεβάτι και 

δίπλα του βρίσκεται ίσως η γυναίκα του με το παιδί τους. Στο κάτω 

μέρος αναπαρίστανται πολεμιστές με δόρατα και άλογα που 

πιθανότατα παραπέμπουν στα πολεμικά κατορθώματα του νεκρού. 

Εικόνα 8. Γενειοφόροι άνδρες που τραγουδούν θρηνητικό τραγούδι. Τμήμα 

μελανόμορφου πίνακα που φυλάσσεται στο εθνικό αρχαιολογικό μουσείο.  

550-540 π.Χ. http://www.namuseum.gr/collections/vases/archaic/archaic15-gr.html  

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/14.130.14
http://www.namuseum.gr/collections/vases/archaic/archaic15-gr.html
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Γέννηση & ανατροφή παιδιών: Ένα ακόμη κεφαλαιώδες στοιχείο της ιδιωτικής ζωής 

των Ελλήνων κατά την αρχαϊκή περίοδο ήταν η γέννηση των παιδιών. Από την πρώτη 

κιόλας στιγμή που το παιδί φτάνει στον κόσμο, το υποδέχονταν με την ωδή ούπιγγον, 

έναν ύμνο προς την Ούπιν (Ούπις= επωνυμία της Αρτέμιδος, προστάτιδας του 

τοκετού).80 Οι μητέρες και οι τροφοί ησύχαζαν τα νεογέννητα βρέφη με 

νανουρίσματα,81 ενώ καθώς μεγάλωναν χρησιμοποιούσαν άλλα τραγούδια που 

άρμοζαν στην ηλικία τους, μαθαίνοντάς τους ιστορίες από την παράδοση.82 

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η μουσική διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην ανατροφή 

των παιδιών και φυσικά δεν απουσίαζε από τα παιχνίδια τους.83 Πληροφορίες για αυτά 

τα παιχνίδια βρίσκουμε τόσο στην Οδύσσεια, απ’ όπου μαθαίνουμε για ένα παιχνίδι 

που συνδυάζει άσμα και όρχηση, όσο και στον Αριστοφάνη, ο οποίος αναφέρεται σε 

ένα ποίημα που έλεγαν τα παιδιά και χειροκροτούσαν όταν έβλεπαν κάποιο σύννεφο 

να σκεπάζει τον ήλιο. Τέλος, η μουσική αποτελούσε σύντροφο των παιδιών και 

μετέπειτα αφού αποτελούσε βασικό στοιχείο της συστηματικής μόρφωσης από την 

ηλικία των έξι με επτά ετών.84 

Μουσική και εργασία:  Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα τραγούδια που συνόδευαν 

την καθημερινή δουλειά 

και για αυτόν το λόγο 

ακούγονταν περισσότερο 

από οποιοδήποτε άλλο 

είδος τραγουδιού. Είναι 

σημαντικό να μην 

παραβλέψουμε την άποψη 

ότι οι ρίζες της μουσικής 

και της ποίησης, 

εντοπίζονται στο 

συνδυασμό της εργασίας 

με ρυθμικές φωνές και 

                                                 
80 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 228. 
81 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 37-38. 
82 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 228. 
83 Οι πληροφορίες σχετικά με τη μουσική και τα παιχνίδια των παιδιών αντλούνται από το βιβλίο του 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 38-39. 
84 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 229. 

Εικόνα 9. Τέσσερις ζυμώτριες ζυμώνουν με τη συνοδεία αυλητρίδος με  

διπλό αυλό. Σύνθεση από πηλό βοιωτικού εργαστηρίου, από την Αγορά  

των Θηβών. Τέλος του 6ου π.Χ. αιώνα. Μουσείο Λούβρου.  
Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 288/εικ. 37.  
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ήχους.85 Η πρακτική αυτή, δηλαδή η μουσική να συνοδεύει τα διάφορα επαγγέλματα, 

εντοπίζεται σε όλη την αρχαιότητα, ιδιαίτερα από τα μέσα του 6ου π.Χ. αιώνα ως τον 

3ο μ.Χ. αιώνα και επιβεβαιώνεται από πρωτογενείς πηγές (αγγειογραφίες, κείμενα).86 

Η μουσική συμβάλλει στη διατήρηση του ρυθμού εργασίας,87 ενώ παράλληλα 

προσφέρει παρηγοριά και ανακούφιση τόσο σε εργασίες βαριάς σωματικής άσκησης, 

όσο και σε ευκολότερα επαγγέλματα.88 Το κάθε επάγγελμα είχε τα δικά του τραγούδια, 

τα οποία ερμηνεύονταν άλλοτε ομαδικά και άλλοτε ατομικά. Έχουν διασωθεί αρκετά 

ονόματα τραγουδιών που συνδέονταν με την εργασία και είναι τα παρακάτω: 

 

 Λιτυέρσης: «Η δε των θεριστών ωδή λιτυέρσης καλείται, κατά τον Αθηναίο».89 

Παραδοσιακό τραγούδι των θεριστών που πήρε το όνομά του ή από το γιο του 

Μίδα τον Λιτυέρση, οποίος ήταν πεπειραμένος θεριστής, ή, σύμφωνα με τον 

Πολυδεύκη, από τον βασιλιά της Φρυγίας που ονομαζόταν Λιτυέρσης.90 

 

 Ιμαίος ή επιμύλιος ωδή: Το τραγούδι των μυλωνάδων κατά το άλεσμα. Έχουν 

διασωθεί οι στίχοι ενός αποσπάσματος από μία επιμύλια ωδή της Μυτιλήνης 

την εποχή του Αλκαίου και της Σαπφούς: 

Άλεθε, μύλε, άλεθε, 

γιατί κι ο Πιττακός αλέθει, 

της μεγάλης Μυτιλήνης ο κυβερνήτης.91 

 

 Πτιστικόν: Καθώς οι γυναίκες καθάριζαν το κριθάρι τραγουδούσαν το άσμα 

αυτό με συνοδεία αυλού, η μελωδία του οποίου ονομάζονταν πτισμός.  

 

                                                 
85 Οι παρούσες και παραπάνω πληροφορίες αντλούνται από το βιβλίο της Neubecker, Η μουσική στην 

αρχαία Ελλάδα, σελ. 69. 
86 Patrick Barbier, Η καθημερινή ζωή των μουσικών στην αρχαιότητα, μετάφραση Σταύρος Βλοντάκης 

(Αθήνα: Παπαδήμας, 2004), σελ. 85-86. 
87 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 39. 
88 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 69. 
89 Οι πληροφορίες σχετικά με τον Λιτυέρση, τον Ιμαίο, το Πτιστικόν, τα Επιλήνια, τον Βουκολισμό, 

την Ειρεσία, τον Αίλινο και τις Ωδές των βαλάνεων προέρχονται κατά κόρον από το βιβλίο της 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 223-224.   
90 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 189.  
91 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 149. 



28 

 

 

 Επιλήνια ή Λίνος (=σκάφη-πατητήρι, στο οποίο πίεζαν με τα πόδια τους τα 

σταφύλια προκειμένου να βγει ο μούστος92): Τα τραγούδια εκτελούνταν κατά 

την εποχή του τρύγου, δηλαδή κατά τη συγκομιδή των σταφυλιών και το 

πάτημά τους στο πατητήρι. Σύμφωνα με τον Όμηρο, ο Λίνος αποτελούσε 

λιτανευτικό άσμα που ερμήνευε ένα αγόρι με τη συνοδεία λύρας.93 Η παραπάνω 

σκηνή εντοπίζεται και περιγράφεται στην Ιλιάδα: 

 

Μόνο ένα μονοπάτι οδηγεί εκεί, από το οποίο πηγαίνουν οι αχθοφόροι, όταν 

έρχεται για το αμπέλι η ώρα του τρυγητού. Κορίτσια και αγόρια, γεμάτα 

τρυφερές σκέψεις κουβαλούν τους γλυκούς καρπούς μέσα σε πλεχτά πανέρια. 

Ένα παιδί βρίσκεται στη μέση, που παίζει γλυκά ένα λαγούτο με ευχάριστο ήχο, 

ενώ με την ψιλή του φωνή τραγουδά έναν ωραίο θρήνο.94 

Τέλος, γίνεται λόγος για καθαρά οργανική μουσική υπό τον ήχο του αυλού στο 

πατητήρι. Η παραπάνω πληροφορία, διασταυρώνεται μέσω ενός ερυθρόμορφου 

αμφορέα του Άμαση, ο οποίος αναπαριστά έναν Σάτυρο να πατά  

σταφύλια και έναν  αυλητή από μπροστά του να παίζει μουσική. (βλ. εικόνα 10).95 

 

 Βουκολισμός: Οργανικές ή φωνητικές μελωδίες που συνόδευαν τους βοσκούς. 

Συχνά, οι βοσκοί πραγματοποιούσαν μουσικούς αγώνες μεταξύ τους.96 

 

 Ειρεσία: Το τραγούδι αυτό τραγουδιόταν από τους κωπηλάτες. Συγκεκριμένα, 

ένας ειδικός αυλητής με τον αυλό του ρύθμιζε τις κινήσεις των κωπηλατών.  

 

 Αίλινο: Σύμφωνα με τον Αθηναίο αποτελούσε τραγούδι των υφαντουργών (βλ. 

εικόνες 11a, 11b, 11c).  

 

 Ωδάς των βαλανέων: Τα τραγούδια των λουτράρηδων. 

                                                 
92 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 121-122. 
93 Η παρούσα και η ακόλουθη πληροφορία σχετικά με την οργανική μουσική στο πατητήρι 

προέρχονται από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 40. 
94 Barbier, Η καθημερινή ζωή των μουσικών στην αρχαιότητα, σελ. 85. 
95 Barbier, Η καθημερινή ζωή των μουσικών στην αρχαιότητα, σελ. 86. 
96 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 38. 
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Εικόνα 10.  Αμφορέας του “ζωγράφου του Άμαση”, γύρω στο 

540 π.Χ. που βρίσκεται στο μουσείο Μάρτιν-Βον-Βάγκνερ στη 

Βαυαρία.  

http://www.greek-

language.gr/Resources/ancient_greek/history/art/page_038.h

tml  

Εικόνα 11α. Σκηνές υφαντουργικής εργασίας. 

Μελανόμορφη λήκυθος που φυλάσσεται στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη).  

550-530 π.Χ. 

Εικόνα 11b. Σκηνές υφαντουργικής εργασίας. Μελανόμορφη 

λήκυθος που φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης  

(Νέα Υόρκη). 550-530 π.Χ. 

Εικόνα 11c. Σκηνές υφαντουργικής εργασίας. Μελανόμορφη λήκυθος που 

φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 

550-530 π.Χ. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/31.11.10 

 

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/art/page_038.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/art/page_038.html
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/history/art/page_038.html
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/31.11.10
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Επινίκιο, εγκώμιο: Η επιτυχία έπειτα από έναν αθλητικό ή μουσικό αγώνα, ιδιαίτερα 

στο πλαίσιο εορτών πανελλήνιας εμβέλειας όπως  τα Ολύμπια, τα Πύθια, τα Ίσθμια ή 

τα Νέμεα, αποτελούσε αφορμή για έναν επιπλέον ιδιωτικό εορτασμό.97 Αρχικά, ο 

νικητής γιόρταζε την επιτυχία του αυτή τρώγοντας και πίνοντας με φίλους του, οι 

οποίοι πιθανώς να τραγουδούσαν κάτι προς τιμήν του. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα 

με την επιστροφή του νικητή στο σπίτι του, χορός νέων ανδρών τραγουδούσε ένα 

εγκώμιο προκειμένου να τιμήσουν τον νικητή για την επιτυχία του. Η αυτοσχέδια αυτή 

εορτή λάμβανε χώρα είτε στο σπίτι του νικητή, είτε σε δημόσιο βωμό σε περίπτωση 

θυσίας. Στο εορταστικό αυτό πλαίσιο, πέρα από τους συγγενείς και φίλους, συμμετείχε 

και ολόκληρη η τοπική κοινότητα.  

Μετά από θρίαμβο, τα μουσικά είδη που κυριαρχούσαν ήταν το επινίκιο και το 

εγκώμιο.98 Το εγκώμιο αποτελούσε χορικό τραγούδι προς τιμήν του νικητή σε 

αθλητικούς ή μουσικούς αγώνες. Σύμφωνα με τον Αθηναίο, πρώτος ο Πίνδαρος 

συνέθεσε εγκώμιο προς τιμήν του Κορινθίου ολυμπιονίκη Ξενοφώντα. Αντίστοιχη 

μουσική σύνθεση αποτελούσε το επινίκιο μέλος, με την διαφορά ότι το εγκώμιο το 

τραγουδούσε χορωδία κατά την θριαμβευτική παρέλαση, ενώ το επινίκιο το εκτελούσε 

χορωδία μέσα σε ναό.  

Πληροφορίες σχετικά με αυτό το είδος μουσικής αντλούμε από τα τέσσερα 

σωζόμενα βιβλία επινικίων του Πινδάρου και ορισμένα του Βακχυλίδη.99 

Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι οι συνθέσεις αυτού του είδους ποικίλαν ανάλογα με 

την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του νικητή.100 Έτσι, από τη μία συναντάμε 

περίτεχνα άσματα από εύπορες οικογένειες που ήθελαν να τιμήσουν το συγγενή νικητή 

και από την άλλη λιγότερο περίτεχνα από οικογένειες μικρότερης οικονομικής άνεσης 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμμετείχαν με λιγότερο ενθουσιασμό στις επινίκιες 

εκδηλώσεις. 

                                                 
97 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, 

σελ. 31-32. 
98 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 224-225. 
99 Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 67. 
100 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται από το βιβλίο του West, 

Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 31. 
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Συμπόσια και μουσική:  Το ελληνικό συμπόσιο ήταν μία δραστηριότητα ανδρών κατά 

την οποία οι άνδρες έπιναν και 

συνομιλούσαν με τους υπόλοιπους 

συμποσιαστές μέσα σε εύθυμο κλίμα. 

Όπως είναι αναμενόμενο, από την 

κοινωνική αυτή συγκέντρωση δεν 

απουσίαζε η μουσική (βλ. εικόνες 13a, 

13b, 14a, 14b , 14c, 15, 16a, 16b, 17).101 

Μεγάλο μέρος της ελεγειακής και λυρικής 

ποίησης της αρχαϊκής περιόδου αλλά και 

του 5ου αιώνα αφορούσε τα συμπόσια.102 

Συγκεκριμένα, πέρα από τις αυλητρίδες 

που διασκέδαζαν τους παρευρισκόμενους 

με τη μουσική τους, στα συμπόσια δέσποζε 

επίσης ο κωμάρχιος νόμος, ένα 

οργανωμένο τραγούδι με συνοδεία 

αυλού.103 Προς το τέλος της βραδιάς, 

σειρά είχαν τα σκόλια, στο πλαίσιο των 

οποίων ένας-ένας έλεγαν ένα τραγούδι 

κρατώντας κλωνάρι μυρτιάς. Οι συμποσιαστές τραγουδούσαν ό,τι ήθελαν: «έναν μικρό 

ύμνο προς κάποιον θεό, κάποιο πολιτικό σχόλιο ή προτροπή, στοχασμούς για τις χαρές 

του κρασιού και τον πόνο της αγάπης, ηθικές συμβουλές ή ευτράπελες βρισιές».104 

Όταν κάποιος τελείωνε το τραγούδι δεν έδινε το κλωνάρι μυρτιάς στον διπλανό του, 

αλλά σε οποιονδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα η σειρά των τραγουδιών να είναι σκολιά 

(=λοξή, καμπύλη, δύσκολη). Έτσι, τα τραγούδια αυτά όφειλαν το όνομά τους στην 

ανομοιογενή πορεία του τραγουδιού. Επίσης, αυτά τα τραγούδια είχαν και την 

ονομασία παροίνια από το παρά + οίνος. Τα τραγούδια αυτά συνόδευαν οι παροίνιοι 

αυλοί που ήταν μικροί και ίσου μεγέθους, εκφράζοντας την ισότητα μεταξύ των 

                                                 
101 Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, «Το συμπόσιο στην αρχαία Ελλάδα», 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/symp/hd_symp.htm (Πρόσβαση στις 17 Απριλίου 2015). 
102 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 35. 
103 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τα σκόλια-παροίνια τραγούδια αντλήθηκαν 

από το βιβλίο της Παπαοικονόμου – Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 224. Επίσης, 

πολλές από τις πληροφορίες εντοπίζονται στο βιβλίο της Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, 

σελ. 68. και στην Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής του Μιχαηλίδη, σελ. 283. 
104 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 35. 

Εικόνα 12. Σκηνή από συμπόσιο. Ο δημιουργός μέσω 

αυτού του αγγείου προσπαθεί να αποδώσει τα βασικά 

χαρακτηριστικά ενός συμποσίου: το ποτό, τη μουσική και 

γενικότερα την ευθυμία. Κάνθαρος που φυλάσσεται στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 500 π.Χ. 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/63.11.4 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/symp/hd_symp.htm
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/63.11.4
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συμποσιαστών. Τα τραγούδια που ήταν γραμμένα σε ελεγειακό μέτρο συνοδεύονταν 

από έναν αυλητή, ενώ τα πιο περίτεχνα τα συνόδευε ο ίδιος ο τραγουδιστής με λύρα ή 

άρπα.105 Όταν το συμπόσιο έφτανε στο τέλος, η διασκέδαση συχνά συνεχιζόταν στους 

δρόμους, όπου οι παρευρισκόμενοι χόρευαν και τραγουδούσαν. Ο Θέογνις, ελεγειακός 

ποιητής της αρχαϊκής εποχής γράφει ένα ποίημα αφιερωμένο στον φίλο του Κύρνο, με 

σκοπό να τραγουδηθεί ευρέως στα συμπόσια: 

Θα ζεις σε κάθε δείπνο, σε κάθε γιορτή 

και πολλοί στο στόμα τους θα έχουν τ’ όνομά σου, 

κι όμορφα παλλικάρια συνοδευόμενα από λιγύφθογγους αυλούς 

θα τραγουδούν για σένα με φωνές γλυκές και καθαρές106.  

Μετά το τέλος της αρχαϊκής, οι συνήθειες των συμποσίων μεταβλήθηκαν. Στα 

συμπόσια οι νέοι πείραζαν πλέον τους γηραιότερους με διεφθαρμένους λόγους. Άλλοι 

προσλάμβαναν χορεύτριες, ακροβάτες και οργανοπαίκτες, ενώ ορισμένοι 

οικοδεσπότες αρκούνταν σε πνευματική συζήτηση με τους καλεσμένους τους.  

Τέλος, στα συμπόσια δε διασκέδαζαν αποκλειστικά μόνο οι άντρες, άλλα και 

οι γυναίκες, οι οποίες πιθανόν να τραγουδούσαν σε κάποιο χώρο που ήταν 

συγκεντρωμένες. Ένα τέτοιο παράδειγμα βρίσκουμε στην αρχαϊκή εποχή όπου «η 

Σαπφώ και οι φίλες της δημιουργούσαν μουσική μέσα σε εορταστική μοναξιά, με 

ανθισμένα στεφάνια, ευωδιαστές αλοιφές και μαλακά κρεβάτια, όπως ακριβώς και σε 

οποιαδήποτε ανδρική σύναξη».107 

                                                 
105 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική 

μουσική, σελ. 35, 37. 
106 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 35. 
107 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 37. 
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Εικόνα 13a. Σκηνή συμποσίου. Μία νεαρή γυναίκα δένει ένα μαντήλι γύρω από το κεφάλι της ενώ 

ένας νέος κρατάει μία βαθιά κούπα στο δεξί του χέρι και έναν αυλό στο αριστερό. 

Εικόνα 13b. Σκηνή συμποσίου. Ένας νέος παίζει αυλό ενώ ένας άλλος στο δεξί του χέρι κρατάει μία κύλικα και στο 

αριστερό του ένα κέρας. Ερυθρόμορφη κύλιξ που φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη).  

500 π.Χ. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1993.11.5 

 

 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1993.11.5
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Εικόνα 14a. Συμπόσιο. Μελανόμορφος κρατήρ που φυλάσσεται στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 550 π.Χ. 
Εικόνα 14b. Συμπόσιο. Μελανόμορφος κρατήρ που φυλάσσεται στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 550 π.Χ. 

Εικόνα 14c. Συμπόσιο. Μελανόμορφος κρατήρ που φυλάσσεται στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 

550 π.Χ. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/31.11.11  

Εικόνα 15. Δύο νέοι σε συμπόσιο. Ο πρώτος κρατάει από έναν αυλό σε 

κάθε χέρι ενώ ο δεύτερος ένα βαθύ αγγείο για ποτό στο δεξί του χέρι. 

Ερυθρόμορφο πιάτο που φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης 

(Νέα Υόρκη). 510 π.Χ. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/2010.64  

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/31.11.11
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2010.64
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2010.64
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Εικόνα 16a. Σκηνή διασκέδασης. Ερυθρόμορφη κύλιξ που φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό 

Μουσείο Τέχνης 

Εικόνα 16b. Σκηνή διασκέδασης. Ερυθρόμορφη κύλιξ που φυλάσσεται στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 480 π.Χ.  

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/06.1021.188  

Εικόνα 17.  Σκηνή συμποσίου σε ερυθρόμορφη αττική κύλικα του 480 – 470 π.Χ., 

Βρετανικό Μουσείο. 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 289/εικ. 38. 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/06.1021.188
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Μουσική για πόλεμο: Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, η μουσική συνόδευε κάθε 

έκφανση και σοβαρή πράξη των 

Ελλήνων και ιδιαίτερα τους 

πολεμικούς κινδύνους.108 Τόσο 

τα αγγεία του 7ου αιώνα που 

παρουσιάζουν έναν αυλητή 

δίπλα στους πολεμιστές,  

όσο και τα διασωθέντα 

αποσπάσματα μεταγενέστερων 

συγγραφέων που κάνουν λόγο 

για την ύπαρξη αυλητή  

στο σπαρτιατικό στρατό, 

επιβεβαιώνουν την χρήση της 

μουσικής κατά τις πολεμικές 

επιχειρήσεις.109 Συγκεκριμένα, 

ο Θουκυδίδης αναφέρει ότι οι 

Σπαρτιάτες όδευαν στη μάχη 

υπό τον ήχο πολλών αυλών προκειμένου η διάταξή τους να είναι ομοιόμορφη και το 

βήμα τους ρυθμικό. Επίσης, ο Πλούταρχος δίνει την περιγραφή πολεμικής επιχείρησης 

υπό τον ήχο αυλού: 

Όταν οι γραμμές τους ήταν παρατεταγμένες με τον εχθρό να 

παρακολουθεί, ο βασιλιάς θα έσφαζε μία κατσίκα, δίνοντας το 

πρόσταγμα σε όλους να φορέσουν στεφάνια και λέγοντας στους 

αυλητές να παίξουν το σκοπό του Κάστορα, ενώ έδινε το προβάδισμα 

στον εμβατηριακό παιάνα. Αποτελούσε επιβλητικό και τρομακτικό 

θέαμα να τους βλέπει κανείς να βηματίζουν υπό τον συγχρονισμό που 

παρείχε ο αυλός, χωρίς ρήγματα στις γραμμές τους και χωρίς 

ενόχληση στη διάθεσή τους, ήρεμα και πρόσχαρα ακολουθώντας τη 

μουσική ενώπιον του κινδύνου που πρόβαλλε για τη ζωή τους.110 

Όπως φαίνεται και από τα λόγια του Πλούταρχου, η μουσική συνέβαλε σημαντικά τόσο 

στην τόνωση του ηθικού των πολεμιστών, όσο και στην ενότητα του ρυθμού τους.111 

                                                 
108 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 222. 
109 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες μέχρι και το απόσπασμα του Πλούταρχου αντλήθηκαν 

από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 41-42. 
110 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 41-42. 
111 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 222.  

Εικόνα 18. Αυλητής με φορβειά δίπλα σε πολεμιστή, πιθανότατα κατά 

την διάρκεια μάχης. Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα,  

σελ. 229/απεικ. 2. 
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Έτσι, για αυτόν το λόγο αναπτύχθηκαν κατάλληλες μουσικές συνθέσεις για τον 

πόλεμο. 

Από αυτές ξεχωρίζουν το εμβατήριο ή ενόπλιον μέλος, το καστόρειον μέλος, ο 

αρμάτειος νόμος και το επινίκιο σε περίπτωση νίκης στον πόλεμο.112 Καθώς οι 

στρατιώτες προήλαυναν στη μάχη, τραγουδούσαν το εμβατήριο ή αλλιώς το ενόπλιον 

μέλος με συνοδεία αυλού (εμβατήριος αυλός) και παράλληλα κρατούσαν με τον 

βηματισμό τους τον ρυθμό (βλ. εικόνα 19). Τα πιο γνωστά εμβατήρια ήταν αυτά του 

Ιβύκου (Κρήτη) και του Τυρταίου (Σπάρτη) που έζησαν κατά την αρχαϊκή εποχή. Οι 

Σπαρτιάτες τιμούσαν ιδιαίτερα τα εμβατήρια του Τυρταίου, τα οποία τα τραγουδούσαν 

όχι μόνο πηγαίνοντας στη μάχη, αλλά και στις βραδινές εκστρατείες μετά το φαγητό. 

Συγκεκριμένα, κάθε στρατιώτης τραγουδούσε κάποια σύνθεση του Τυρταίου και ο 

καλύτερος λάμβανε ως έπαθλο κρέας, κάτι ασυνήθιστο για το λιτό συσσίτιο των 

Σπαρτιατών. Στη περίπτωση εφόδου εναντίον του εχθρού, οι στρατιώτες 

τραγουδούσαν το καστόρειον μέλος με τη συνοδεία αυλού (Σπαρτιάτες) ή λύρας 

(Κρήτες) ή σάλπιγγας (Αργείοι) (βλ. εικόνες 20, 21). Τον αρμάτειο νόμο τραγουδούσαν 

με συνοδεία αυλού οι στρατιώτες στη μάχη με πολεμικά άρματα προκειμένου να 

τονώσουν το ηθικό των αρματοδρόμων, ενώ συχνά ο νόμος αυτός συνόδευε και αγώνες 

αρματοδρομίας. Σε περίπτωση νίκης στον πόλεμο οι στρατιώτες έψαλλαν το επινίκιο 

μέλος για το οποίο έγινε λόγος παραπάνω. 

Επίσης, ο ήχος των αυλών συνόδευε τις θαλάσσιες πολεμικές επιχειρήσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του Θεμιστοκλή, ο οποίος έδωσε εντολή να 

κατασκευαστούν διακόσιες τριήρεις προκειμένου να υπερασπιστεί την Αθήνα γύρω 

στο 483 – 480 π.Χ. και σε κάθε μία τοποθέτησε έναν αυλητή.113 Τα οπτικοακουστικά 

αποσπάσματα σχετικά με την αρχαιότητα παρουσιάζουν την ανακριβή εικόνα γενναίων 

τυμπανιστών που δίνουν τον ρυθμό στους κωπηλάτες των πολεμικών πλοίων, 

χτυπώντας γιγαντιαία τύμπανα, όπως συνέβαινε στις βασιλικές γαλέρες την εποχή του 

Λουδοβίκου ΙΔ’. Όμως, η παραπάνω πρακτική δεν είχε εφαρμογή στην αρχαιότητα. 

                                                 
112 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 222. Επίσης, ορισμένες από αυτές εντοπίζονται και 

στο βιβλίο της Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 70 και στην Εγκυκλοπαίδεια της 

αρχαίας ελληνικής μουσικής του Μιχαηλίδη, σελ. 111, 112, 117. 
113 Οι πληροφορίες της παρούσας και των δύο επόμενων παραγράφων αντλήθηκαν από το βιβλίο του 

Barbier, Η καθημερινή ζωή των μουσικών στην αρχαιότητα, σελ. 90-94. 
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Στα πλοία μάχης υπήρχε ένας αυλητής που ονομαζόταν τριηραύλης ή τριηραυλητής και 

ρύθμιζε με την βοήθεια του οργάνου του τις κινήσεις των κωπηλατών.  

Οι λόγοι για τους οποίους ο αυλός επικράτησε των πελώριων τυμπάνων είναι 

οι εξής: ο ήχος του αυλού είναι διαπεραστικός και μπορεί να ακούγεται «μέσα στο 

σαματά, τις κραυγές του πληρώματος, το ρόχθο των κυμάτων και του αγέρα και το 

θόρυβο των κουπιών, που χτυπούν το νερό».114 Σε αντίθεση με την κρούση των 

τυμπάνων, οι μελωδίες ενός αυλού εξασφάλιζαν να ξεχνιέται η κούραση μέσω της 

ευχαρίστησης, ενώ παράλληλα δεκαπλασίαζαν τις δυνάμεις των πολεμιστών και των 

κωπηλατών βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους. Ακόμη, ο αυλός ανταποκρινόταν 

ιδιαίτερα στον συγχρονισμό των κινήσεων του πληρώματος, το οποίο έπρεπε να 

υπακούει στον τριηραυλητή.  

Εν κατακλείδι, μέσω των διασωθέντων κειμένων πληροφορούμαστε ότι το 

κυριότερο κομμάτι που παιζόταν στις τριήρεις κατά τη διάρκεια των πολεμικών 

επιχειρήσεων ονομάζονταν τριηρικόν αύλημα. Για αυτήν τη μελωδία των τριήρων δεν 

έχουμε περαιτέρω πληροφορίες, όμως μπορούμε να φανταστούμε πως επρόκειτο για 

την κυριότερη μελωδία των κωπηλατών που μπορούσε να εκτελείται με διάφορους 

ρυθμούς και να φτάνει σε ένα ρυθμό συνεχή όταν οι συνθήκες το απαιτούσαν. 

 

                                                 
114 Barbier, Η καθημερινή ζωή των μουσικών στην αρχαιότητα, σελ. 90. 

Εικόνα 19. Παρελαύνοντες πολεμιστές συνοδεία αυλητή. Πρωτοκορινθιακό αγγείο που φυλάσσεται στη Ρώμη. Γύρω στο 630 π.Χ. 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικόνα 9. 
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Εικόνα 20. Στρατιώτης με σάλπιγγα. Εσωτερικό ερυθρόμορφης κύλικος 

που φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 

500 π.Χ. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1993.11.5  

Εικόνα 21. Πολεμιστής με σάλπιγγα. Μουσείο Βατικανού. 520 π.Χ. 

https://www.flickr.com/photos/7945858@N08/2362207377 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1993.11.5
https://www.flickr.com/photos/7945858@N08/2362207377


40 

 

 

2.3 ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ  

ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΟΡΤΕΣ  

 

Κατά την αρχαϊκή εποχή, στις τέσσερις πανελλήνιες εορτές καθιερώνονται 

πέρα από τους γυμνικούς–αθλητικούς αγώνες και μουσικά αγωνίσματα.115 Από τις 

πανελλήνιες εορτές μεγαλύτερη αίγλη είχαν τα Ολύμπια, ενώ ακολουθούσαν τα Πύθια, 

τα Ίσθμια και τα Νέμεα (ή Νέμεια). Οι γιορτές αυτές τελούνταν με ιδιαίτερη 

λαμπρότητα, ενώ οι αγώνες τους χαρακτηρίζονταν ως ιεροί και στεφανίται επειδή ο 

νικητής έπαιρνε ως έπαθλο ένα στεφάνι. Σε περίπτωση πολέμου κατά τη διάρκεια των 

εορτών, γινόταν εκεχειρία προκειμένου να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να 

πραγματοποιηθούν ειρηνικά οι εορτές. 

Ο κύκλος των πανελλήνιων αγώνων οριζόταν ως περίοδος και βασική επιδίωξη 

κάθε αγωνιζόμενου ήταν να αναδειχθεί περιοδονίκης, δηλαδή να νικήσει διαδοχικά και 

στις τέσσερις εορτές. Για να γίνει κατανοητό αυτό, παρατίθεται το παρακάτω 

παράδειγμα:116 

                                                 
115 Οι πληροφορίες της παρούσας παραγράφου και των δύο επόμενων προέρχονται από το βιβλίο της 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 196, 203-204. 
116 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 204 / Πάνου Βαλαβάνη 1996, 

σελ. 23. 

Εικόνα 22. Αθλητές αθλούμενοι συνοδεία αυλητών. Αττικός ερυθρόμορφος κύλικας του Επικτήτου που βρίσκεται στο Βερολίνο. Τέλη 6ου 

π.Χ. αιώνα. West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικ. 10. 
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ΕΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ                         ΕΠΟΧΗ                              ΕΟΡΤΗ   

480 π.Χ.                                                 μέσα Ιουλίου                        75η ολυμπιάδα 

479 π.Χ.                                          τέλη Ιουλ. – αρχές Αυγ.               Νέμεα 

478 π.Χ.                                                  τέλη Απριλίου                      Ίσθμια 

478 π.Χ.                                                  Αύγ. ή Σεπτ.                         Πύθια 

477 π.Χ.                                          τέλη Ιουλ. – αρχές Αυγ.               Νέμεα 

476 π.Χ.                                                   τέλη Απριλίου                     Ίσθμια 

476 π.Χ.                                                   μέσα Ιουλίου                      76η ολυμπιάδα 

 

Μέσα από το παραπάνω παράδειγμα γίνεται αντιληπτό ότι οι Έλληνες, «οι 

χωρισμένοι στις πόλεις-κράτη τους, οι διηρημένοι από τις αντιπαλότητες και τις έχθρες 

των ιδιαιτέρων τους πατρίδων, είχαν την ευκαιρία να συναθροίζονται σε κοινούς 

τόπους λατρείας των κοινών θεών τους, να αγωνίζονται από κοινού στα πλαίσια της 

εκεχειρίας για ευγενή ιδεώδη, όπως είναι ο αθλητισμός και η μουσική, να 

συνειδητοποιούν ότι μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα και ότι είναι όλοι Έλληνες, 

διαφορετικοί από τους βάρβαρους γείτονες τους».117 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 204. 
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Ολύμπια:118 Τα Ολύμπια αποτελούσαν τη μεγαλύτερη πανελλήνια εορτή που λάμβανε 

χώρα στην αρχαία Ολυμπία κάθε τέσσερα χρόνια, στα μέσα Ιουλίου προς τιμήν του 

Ολυμπίου Διός. Τα διαστήματα μεταξύ δύο εορτασμών τα ονόμαζαν ολυμπιάδες. 

Σύμφωνα με την παράδοση η γιορτή είχε τις ρίζες της στα μυθικά χρόνια, ωστόσο οι 

αγώνες των Ολυμπίων καθιερώθηκαν στις αρχές του 8ου αιώνα και για πρώτη φορά 

πραγματοποιήθηκαν το 776 π.Χ. Οι ολυμπιάδες από το 776 π.Χ. μέχρι και το 393 μ.Χ. 

οπότε και καταργήθηκαν, λειτουργούσαν ως σημείο χρονολογικής αναφοράς για τους 

αρχαίους επειδή στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε ενιαίο σύστημα χρονολόγησης. Την 

οργάνωση των αγώνων αναλάμβαναν οι δέκα Ελλανοδίκαι, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι 

για την προετοιμασία και την επίβλεψη των αγώνων, την απονομή επάθλων και την 

τιμωρία όσων παρέβησαν τους κανόνες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εορτής 

εφαρμοζόταν ιερά εκεχειρία με πανελλαδική ισχύ, η οποία διαρκούσε από ένα έως τρεις 

μήνες. Σε περίπτωση που κάποια πόλη την παραβίαζε τιμωρούνταν με αποκλεισμό από 

τους αγώνες. Η διεξαγωγή των αγώνων διαρκούσε πέντε ημέρες και δικαίωμα 

συμμετοχής είχαν αποκλειστικά οι άντρες. Ο πρύτανης των Ελλανοδικών στεφάνωνε 

τους νικητές με κότινον, δηλαδή με στεφάνι αγριελιάς από την ιερή αγριελιά που 

βρισκόταν πίσω από το ναό του Διός, σε αντίθεση με άλλους τοπικούς αγώνες των 

οποίων το έπαθλο ήταν χρηματικό.  

Στα Ολύμπια, η μουσική 

έκανε την εμφάνισή της ήδη από το 

απόγευμα της πρώτης ημέρας. Πριν 

την έναρξη των αθλητικών αγώνων 

διεξάγονταν αγώνες κηρύκων και 

σαλπιγκτών, στους οποίους νικητές 

ήταν όσοι σάλπιζαν και φώναζαν 

πιο δυνατά. Από την επόμενη μέρα, 

οι διακριθείς κήρυκες και 

σαλπιγκτές σάλπιζαν την έναρξη 

και τη λήξη των αγωνισμάτων, ενώ 

φώναζαν τα ονόματα των διαγωνιζόμενων τόσο δυνατά, ώστε να ακούγονται σε στάδιο 

χωρητικότητας 40.000 έως 50.000 θεατών. Ακόμη, οι κήρυκες ήταν υπεύθυνοι για την 

                                                 
118  Οι πληροφορίες για την πανελλήνια εορτή των Ολυμπίων αντλήθηκαν από το βιβλίο της 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 196-200. 

Εικόνα 23. Σαλπιγκτής σαλπίζει την έναρξη ιππικού αγώνα. 

Παράσταση σε ερυθρόμορφο σκύφο των μέσων του 4ου π.Χ. αιώνα. 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 287/εικ. 36. 
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διασφάλιση της ησυχίας στους αγώνες και τις θρησκευτικές τελετές, την ανακοίνωση 

εκεχειρίας και την αναγόρευση των νικητών. Συνεπώς, οι αγώνες αυτοί στην αρχή 

εφαρμόστηκαν για πρακτικούς λόγους, ενώ αργότερα, το 396 π.Χ. επειδή κρίθηκαν 

σημαντικοί, ως επίσημα ολυμπιακά αγωνίσματα. Μετά την επίσημη καθιέρωση των 

αγώνων, πρώτος κήρυξ-Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε ο Κράτης ο Ηλείος, ενώ πρώτος 

σαλπιγκτής-Ολυμπιονίκης ο Τίμαιος ο Ηλείος στα 396 π.Χ.  

 Κατά την αρχαϊκή εποχή, η μουσική στα Ολύμπια έκανε την εμφάνισή της και 

στο αγώνισμα του πεντάθλου, κατά τη διάρκεια του οποίου μία μελωδία που 

ονομαζόταν ενδρομή (= εν + δρόμος, μελωδία που εισήγαγε στο τρέξιμο) και παιζόταν 

από αυλό, συνόδευε το αγώνισμα. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αργείος αυλητής 

Ιέραξ (7ο π.Χ. αιώνα) συνέθεσε πρώτος ενδρομή. Τέλος, μέσω του Παυσανία 

πληροφορούμαστε για τον Πυθόκριτο, έναν φημισμένο αυλητή του 6ου π.Χ. αιώνα, ο 

οποίος έπαιξε έξι φορές την ενδρομή στα Ολύμπια και νίκησε άλλες έξι φορές ως 

αυλητής στον πυθικό νόμο στους Δελφούς (στα Πύθια των ετών 574, 570, 566, 562, 

558, και 554 π.Χ.). Για τις νίκες αυτές τιμήθηκε στην Ολυμπία με ανάγλυφη στήλη που 

έφερε και το επίγραμμα: 

Πυθοκρίτου του Καλλίνικου μνάμα ταυλητά τόδε.119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Παπαοικονόμου – Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 200. / Παράρτημα Α. 68, 

Παυσανίου Ηλιακών Β, VI, XIV, 9 και 10. 
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Πύθια:120 Η δεύτερη σε σπουδαιότητα πανελλήνια εορτή ήταν τα Πύθια, τα οποία 

τελούνταν στους Δελφούς σε ανάμνηση της νίκης του Απόλλωνα επί του δράκοντα 

Πύθωνα. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο γιος του Απόλλωνα, ο Φιλάμμων, ήταν ο 

πρώτος που στους Δελφούς γιόρτασε τον πατέρα του. Από την εορτή αυτή, όπως είναι 

αναμενόμενο, δεν απουσίαζε η μουσική και οι χοροί. Την εορταστική παράδοση 

συνέχισε ο γιός του Φιλάμμωνος, ο Θάμυρις.  

Αρχικά τα Πύθια τελούνταν 

κάθε οχτώ χρόνια, περιλαμβάνοντας 

μόνο μουσικούς αγώνες. Στην πορεία 

όμως, και συγκεκριμένα από το  

582 π.Χ., η γιορτή διοργανωνόταν 

κάθε τέσσερα χρόνια τον Αύγουστο ή 

τον Σεπτέμβριο. Τα διαστήματα 

μεταξύ δύο εορτασμών τα  

ονόμαζαν πυθιάδες. Επίσης, στα 

μουσικά   αγωνίσματα προστέθηκαν 

αρματοδρομίες, καθώς και γυμνικοί 

και ιππικοί αγώνες. Στα αγωνίσματα της εορτής, η οποία διαρκούσε έξι μέρες, σε 

αντίθεση με τα Ολύμπια, γινόταν δεκτή και η συμμετοχή των γυναικών. Την τέταρτη 

μέρα διεξαγωγής των Πυθίων πραγματοποιούνταν μουσικοί αγώνες κιθαρωδίας, 

αυλωδίας και αύλησης στο θέατρο των Δελφών. Οι νικητές των πυθικών αγώνων 

βραβεύονταν με ένα στεφάνι από δάφνη (ιερό δέντρο του Απόλλωνα), τα κλαδιά της 

οποίας έκοβε παιδί του οποίου ζούσαν και οι δύο γονείς. 

Σε αντιστοιχία με τους Ελλανοδίκες στα Ολύμπια, υπεύθυνοι για τους πυθικούς 

αγώνες ήταν οι Αμφικτύονες, αντιπρόσωποι των δέκα πόλεων που διοικούσαν το ιερό 

του Απόλλωνος, οι οποίοι ελάμβαναν συμπληρωματική βοήθεια από τους επιμελητές, 

τους βραβευτές και τους μαστιγοφόρους. Οι Αμφικτύονες επέβλεπαν την διεξαγωγή 

των αγώνων, έκριναν τους συμμετέχοντες, βράβευαν τους νικητές και τιμωρούσαν τους 

παραβάτες ή όσους προσέβαλαν το θεό με ανάρμοστη συμπεριφορά, όπως συνέβη με 

τον Ευάγγελο από τον Τάραντα, κιθαρωδό, του οποίου η ανάρμοστη παρουσία 

εξόργισε τόσο τους Αμφικτύονες, όσο και του θεατές, ώστε αγανακτήσαντας επί τη 

                                                 
120 Οι πληροφορίες για την πανελλήνια εορτή των Πυθίων αντλήθηκαν από το βιβλίο της 

Παπαοικονόμου – Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 200-202. 

Εικόνα 24. Κιθαρωδός ανερχόμενος στην αγωνιστική εξέδρα 

ενώπιον στεφανηφόρων κριτών. Μελανόμορφος αττικός 

αμφορέας που βρίσκεται στο Λονδίνο. Τέλη 6ου π.Χ. αιώνα. 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικόνα 4. 
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τόλμη μαστιγώσαντας αυτόν εκβαλείν του θεάτρου. Κατά τη διεξαγωγή των Πυθίων, 

εφαρμοζόταν η ιερομηνία πυθιάδα. Πρόκειται για εκεχειρία που διαρκούσε έναν χρόνο. 

Όποια πόλη την παραβίαζε τιμωρούνταν με αποκλεισμό από τους αγώνες, ενώ οι 

πολίτες της δε μπορούσαν να λαμβάνουν χρησμούς από το μαντείο των Δελφών. 

Τέλος, πληροφορίες σχετικά με τους μουσικούς αγώνες αντλούμε από 

αποσπάσματα που μας διηγείται ο Παυσανίας. Συγκεκριμένα, ο Παυσανίας κάνει 

αναφορά για ένα αγώνισμα τραγουδιού χωρίς οργανική συνοδεία, αγώνα τραγουδιού 

υπό τη συνοδεία κιθάρας ή αυλού, καθώς και αγώνες καθαρά οργανικής μουσικής.                                         

«2. Μνημονεύουν δε ότι το πιο αρχαίο αγώνισμα, και εκείνο για το οποίο θέσπισαν για 

πρώτη φορά έπαθλα, ήταν να τραγουδήσουν ύμνο στον θεό (solo τραγούδι)ˑ και 

τραγούδησε και νίκησε τραγουδώντας ο Χρυσόθεμις από την Κρήτη. …………….. 

3. Κατά την τεσσαρακοστή όγδοη Ολυμπιάδα, την οποία νίκησε ο Γλαυκίας από τον 

Κρότωνα, και κατά το τρίτο έτος της (586-585 π.Χ.) οι Αμφικτύονες καθιέρωσαν έπαθλα 

μεν για το τραγούδι με συνοδεία κιθάρας (κιθαρωδία) όσα υπήρχαν από την αρχή, 

πρόσθεσαν δε και τραγούδι με συνοδεία αυλού (αυλωδία) και αγώνισμα αυλών (solo)ˑ 

ανακηρύχθηκαν δε νικητές στην κιθαρωδία ο Μελάμπους από την Κεφαλληνία και στην 

αυλωδία ο Εχέμβροτος από την Αρκαδία, στους αυλούς δε ο Σακάδας από το Άργος. 

................................................................................................... 

7. Κατά την όγδοη δε Πυθιάδα (556 π.Χ.) καθιέρωσαν επιπλέον με νόμο τους κιθαριστές 

που έπαιζαν χωρίς τραγούδι (solo κιθάρα)ˑ και στεφανώθηκε νικητής ο Αγέλαος από την 

Τεγέα».121 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 200-201. / Παράρτημα Α. 69, 

Παυσανίου Φωκικά, Χ, XII, 2, 3 και 7. 
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Ίσθμια:122 Τα Ίσθμια είναι η τρίτη κατά σειρά σπουδαιότητας πανελλήνια εορτή προς 

τιμήν του θεού Ποσειδώνα. Οι απαρχές της γιορτής αυτής και των αντίστοιχων αγώνων 

ανάγεται στη μυθική εποχή και είχε τοπικό χαρακτήρα. Αργότερα όμως, και 

συγκεκριμένα από το 583 π.Χ., εξελίχθηκε από τοπική θρησκευτική τελετή σε 

πανελλήνια εορτή. Τα Ίσθμια τελούνταν κάθε δύο χρόνια στον Ισθμό της Κορίνθου 

δίπλα από το ναό του Ποσειδώνος στα τέλη του Απριλίου και τα μεταξύ δύο εορτασμών 

διαστήματα ονομάζονταν ισθμιάδες. Τα Ίσθμια περιελάμβαναν τόσο αθλητικής, όσο 

και καλλιτεχνικής φύσης αγώνες. Από τη μία λοιπόν υπήρχαν αθλητικοί, ιππικοί και 

κωπηλατικοί αγώνες, ενώ από την άλλη υπήρχαν αγώνες ζωγραφικής, απαγγελίας και 

μουσικής. Στους παραπάνω αγώνες, δικαίωμα συμμετοχής είχαν και οι γυναίκες. Το 

έπαθλο των νικητών στα Ίσθμια ήταν ένα στεφάνι από κλαδιά του ιερού πεύκου (της 

ιεράς πίτυος), αφού και οι αγώνες αυτοί ήταν στεφανίται. Πολύ αργότερα, το 67 μ.Χ. 

στους αγώνες προστέθηκαν από τον Νέρωνα και δραματικοί αγώνες.  

 

Νέμεα:123 Πρόκειται για την τέταρτη πανελλήνια εορτή  που τελούνταν προς τιμήν του 

Νεμείου Διός. Αντίστοιχα με τα Ίσθμια, τα 

Νέμεα (ή Νέμεια) ξεκίνησαν στα μυθικά 

χρόνια έχοντας τοπικό χαρακτήρα και 

αργότερα το 573 π.Χ. εντάχθηκαν στα 

πλαίσια των Πανελλήνιων εορτών 

περιλαμβάνοντας αθλητικούς και μουσικούς 

αγώνες. Η τέλεσή τους πραγματοποιούνταν 

κάθε δύο χρόνια στα τέλη Ιούλιου με αρχές 

Αυγούστου αρχικά στον ιερό χώρο του 

Νεμείου Διός στην Νεμέα (βλ. εικόνα 25) και 

από το 270 ή 260 π.Χ. στο Άργος, όπου 

γνώρισαν μεγάλη λαμπρότητα. Αρχικά την 

ευθύνη για την διοργάνωση της εορτής είχαν 

                                                 
122 Οι πληροφορίες για την πανελλήνια εορτή των Ισθμίων αντλήθηκαν από το βιβλίο της 

Παπαοικονόμου – Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 202-203. Επίσης, ορισμένες 

πληροφορίες επιβεβαιώνονται και στο βιβλίο του Φινέα, Γιορτές των Αρχαίων Ελλήνων, βλ. Ίσθμια. 
123 Οι πληροφορίες για την πανελλήνια εορτή των Νεμείων προέρχονται από το βιβλίο της 

Παπαοικονόμου – Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 203-204. Επίσης, ορισμένες 

πληροφορίες διασταυρώνονται και στο βιβλίο του Φινέα, Γιορτές των Αρχαίων Ελλήνων, βλ. Νέμεα. 

Εικόνα 25. Ιερός χώρος του Νεμείου Διός στη Νεμέα.  

Γιορτές Αρχαίων Ελλήνων, βλ. Νέμεα. 
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οι κάτοικοι των Κλεωνών, ενώ αργότερα υπεύθυνοι ήταν οι Αργείοι που όπως είδαμε 

μετέφεραν την γιορτή στην περιοχή τους. Κατά τον Παυσανία, το πρόγραμμα των 

Νεμέων περιελάμβανε και μουσικούς αγώνες, στους οποίους συμμετείχαν φημισμένοι 

κιθαρωδοί και αυλητές. Όπως και στις προηγούμενες πανελλήνιες εορτές, έτσι και εδώ 

οι νικητές βραβεύονταν με ένα στεφάνι, αυτή τη φορά από αγριοσέληνο.  
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2.4 ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Εκτός από τις τέσσερις μεγάλες πανελλήνιες εορτές, υπήρχαν και διάφορες 

τοπικές εορτές που τελούνταν κάθε χρόνο ή σε ορισμένες περιπτώσεις σε μεγαλύτερα 

χρονικά διαστήματα.124 Η μουσική συνόδευε την τέλεση της εκάστοτε τοπικής εορτής, 

όπως πληροφορούμαστε από φιλολογικές πηγές και από έναν αριθμό αρχαϊκών 

αγγείων που παρουσιάζουν πομπές ή λιτανευτικούς χορούς με τη συνοδεία αυλού, 

λύρας ή και των δύο οργάνων (βλ. εικόνες 27, 28a, 28b, 29). Συγκεκριμένα, οι πιστοί 

προσέγγιζαν το βωμό ή τον ναό μέσω μιας πομπής, στην οποία υπήρχε χορός ή χοροί 

που τραγουδούσαν συχνά ορχούμενοι με οργανική συνοδεία αυλού (βλ. εικόνα 30). 

Επιπλέον, η μουσική ενός αυλητή συνόδευε τόσο την προετοιμασία του κρέατος που 

προοριζόταν για θυσία όσο και τη θυσία καθαυτή (βλ. εικόνες 31, 32, 33). 

Οι τοπικές εορτές που θα εξετάσουμε παρακάτω είναι οι εξής:125 Στην περιοχή 

της Αθήνας τα Παναθήναια (τα οποία διακρίνονται σε Μεγάλα και Μικρά Παναθήναια), 

τα Διονύσια (σε εν άστει Διονύσια ή Μεγάλα Διονύσια και κατ’ αγρούς Διονύσια ή Μικρά 

Διονύσια), τα Θαργήλια και τα Πυανέψια ή Πυανόψια. Στην περιοχή της Σπάρτης, με 

σειρά σπουδαιότητας, τα Υακίνθια και τα Κάρνεια, στο Άργος την εορτή Ηραία και 

στον Ορχομενό Βοιωτίας τα Χαριτήσια ή Χαρίσια ή Χαρίτεια. Επιγραμματικά, άλλες 

εορτές τοπικού χαρακτήρα στον ελλαδικό χώρο ήταν στην Αθήνα τα Ανθεστήρια, τα 

Διονύσια τα επί Λήναια ή απλώς Λήναια και τα Οσχοφόρια ή Ωσχοφόρια. Στη περιοχή 

                                                 
124 Οι πληροφορίες της παρούσας παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική 

μουσική, σελ. 21-22. 
125 Οι πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 204-220. 

Εικόνα 26. Πομπή προς το βωμό για τη θυσία αρνιού υπό τους ήχους αυλού και λύρας. Ξύλινος αναθηματικός πίνακας 

που φυλάσσεται στο εθνικό αρχαιολογικό μουσείο. 540-530 π.Χ. 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 282/εικ. 28. 



49 

 

 

της Βοιωτίας τα Πτώια και τα Ερωτίδια ή Ερώτια ή Ερωτικά, ενώ στους Δελφούς, τη 

Θήβα και την Ερέτρια τα Δαφνηφόρια. Αν και τοπικού χαρακτήρα, στις εορτές αυτές 

συνέρρεε πλήθος κόσμου και από άλλες πόλεις της Ελλάδος, είτε για να 

παρακολουθήσει είτε για να συμμετάσχει στους αγώνες.  

 

 

 
 

Εικόνα 27. Αυλητής σε πομπή. Μελανόμορφος αμφορέας που φυλάσσεται 

στην κρατική αρχαιολογική συλλογή Μονάχου. 

http://books.openedition.org/pulg/199  

Εικόνα 28a. Τέσσερις μουσικοί, δύο αυλητές και δύο κιθαριστές σε πομπή κατά 

τη διάρκεια θυσίας. Αμφορέας που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Βερολίνου. 

Εικόνα 28b. Τέσσερις μουσικοί, δύο αυλητές και δύο κιθαριστές σε πομπή 

κατά τη διάρκεια θυσίας. Αμφορέας που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Βερολίνου. http://books.openedition.org/pulg/199 
Εικόνα 29. Αυλητής σε πομπή. Μελανόμορφος αμφορέας που 

φυλάσσεται στην κρατική αρχαιολογική συλλογή Μονάχου. 

http://books.openedition.org/pulg/199  

http://books.openedition.org/pulg/199
http://books.openedition.org/pulg/199
http://books.openedition.org/pulg/199
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Εικόνα 30. Πομπές χορευτών και μουσικών. Πρωτο-αττική 

υδρία  αποθησαυρισμένη στο Βερολίνο. Αρχές 7ου π.Χ. αιώνα. 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικ. 2. 

Εικόνα 31. Σκηνή από θυσία με έναν αυλητή να παίζει στα αριστερά. 

Ερυθρόμορφος κρατήρ που φυλάσσεται στο Μουσείο Καλών Τεχνών 

Βοστώνης. http://books.openedition.org/pulg/199  

Εικόνα 32. Σκηνή από θυσία με έναν γενειοφόρο άνδρα να κρατάει 

αυλό. Ερυθρόμορφη στάμνα που φυλάσσεται στο Μουσείο του 

Λούβρου. http://books.openedition.org/pulg/199 

Εικόνα 33. Σκηνή από θυσία με έναν αυλητή στα δεξιά. 

Ερυθρόμορφη στάμνα που φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο. 

http://books.openedition.org/pulg/199 

 

http://books.openedition.org/pulg/199
http://books.openedition.org/pulg/199
http://books.openedition.org/pulg/199
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Παναθήναια:126 Τα Παναθήναια ήταν τοπική εορτή της Αθήνας προς τιμή της 

πολιούχου θεάς Αθηνάς. Σύμφωνα με την παράδοση τη γιορτή πρωτοκαθιέρωσε ο 

Εριχθόνιος και αρχικά ονομαζόταν Αθήναια. Η γιορτή στα πρώτα χρόνια τελούνταν 

ετησίως και είχε διάρκεια δύο ημερών. Όμως, από το 566 π.Χ., με πρωτοβουλία 

πιθανώς του Πεισίστρατου, ιδρύθηκαν τα Μεγάλα Παναθήναια κατά το πρότυπο των 

Ολυμπίων. Έτσι, πλέον η γιορτή τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια με διάρκεια 

τεσσάρων – πέντε ημερών ή και μεγαλύτερου διαστήματος. Κάθε τρίτο έτος της 

ολυμπιάδος εόρταζαν τα Μεγάλα Παναθήναια με ιδιαίτερη λαμπρότητα, ενώ τα 

υπόλοιπα έτη γιόρταζαν τα Μικρά Παναθήναια (1ο, 2ο και 4ο έτος), τα οποία ήταν 

ήσσονος σπουδαιότητας και είχαν διάρκεια δύο ημερών. Αν και τοπική εορτή, στους 

αγώνες μπορούσαν να συμμετέχουν και πολίτες άλλων πόλεων, πλην των αγώνων 

πολεμικής μορφής, στους οποίους συμμετείχαν μόνο Αθηναίοι.  

Σε αντίθεση με τις τέσσερις 

πανελλήνιες εορτές που οι αγώνες ήταν 

στεφανίται, στις τοπικές εορτές ήταν 

χρηματίται, δηλαδή οι νικητές των αγώνων 

ελάμβαναν ως έπαθλο αμφορείς γεμάτους 

λάδι, τους γνωστούς Παναθηναϊκούς 

αμφορείς που απεικόνιζαν την μορφή της 

Αθηνάς Προμάχου και την επιγραφή «ΤΩΝ 

ΑΘΗΝΗΘΕΝ ΑΘΛΩΝ» (βλ. εικόνες 34, 35, 

36). Ο κάθε νικητής, ανάλογα με το αγώνισμα 

στο οποίο διέπρεπε, έπαιρνε 70 – 140 τέτοιους 

αμφορείς, δηλαδή 2,5 έως 5 τόνους λάδι, 

ποσότητα ικανή να συντηρήσει περίπου για 

5,5 χρόνια ή τρία σπίτια εκτός πόλης ή ένα 

καλό σπίτι εντός πόλεως. Αυτό βέβαια δεν 

ίσχυε για τους νικητές των μουσικών αγώνων, 

οι οποίοι έπαιρναν ως έπαθλό μεγάλο χρηματικό ποσό και στεφάνι αγριελιάς. 

 

                                                 
126 Οι πληροφορίες για τα Παναθήναια προέρχονται κατά κόρον από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 204-206. 

Εικόνα 34. Παναθηναϊκός αμφορέας που δίνονταν 

ως έπαθλο σε νικητές των Παναθηναίων. 

Ο αμφορέας που απεικονίζει πέντε  

δρομείς, φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό  

Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 530 π.Χ. 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/14.130.12 

 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/14.130.12
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/14.130.12
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Η εορτή ξεκινούσε με μία πληθώρα αθλητικών και μουσικών αγώνων, οι οποίοι 

προηγούνταν της θρησκευτικής τελετής. Συγκεκριμένα περιελάμβανε από τη μία 

αθλητικούς και ιππικούς αγώνες, αρματοδρομίες, λαμπαδηδρομία, κωπηλασία, και από 

την άλλη αγώνες ραψωδών, κιθαρωδών και αυλητών. Οι μουσικοί αγώνες ξεκινούσαν 

με τους αγώνες ραψωδών, κατά τους οποίους γινόταν απαγγελία μόνο των Ομηρικών 

επών, καθώς οι Αθηναίοι θεωρούσαν τον Όμηρο τον κάλλιστον των ποιητών.  

Οι αγώνες αυτοί πιθανότατα διαρκούσαν σχεδόν ολόκληρη την  

εορταστική περίοδο, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους μουσικούς αγώνες που 

ακολουθούσαν και ολοκληρώνονταν σε μία ημέρα ή και λιγότερο.127 

Μετά τη λήξη των αγώνων, ακολουθούσε η πομπή των Παναθηναίων, κατά την 

οποία μεταφερόταν το ιερό πέπλο που θα στόλιζε το λατρευτικό άγαλμα της τιμώμενης 

θεάς Αθηνάς στον Παρθενώνα. Από την μεγαλοπρεπή πομπή, η οποία έχει 

αποθανατιστεί στη μαρμάρινη ζωοφόρο του Παρθενώνα, δεν απουσίαζε η μουσική. 

Μεταξύ των μορφών που απεικονίζονται στην πομπή διακρίνονται οκτώ μουσικοί, 

τέσσερις αυλητές και τέσσερις κιθαριστές (βλ. εικόνα 37).128 Επιπλέον, στα Μεγάλα 

                                                 
127 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 29. 
128 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο του West, 

Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 28-29. 

Εικόνα 35. Μελανόμορφος παναθηναϊκός 

αμφορέας που δίνονταν ως έπαθλο σε νικητές 

των Παναθηναίων και απεικονίζει το παγκράτιο 

αγώνισμα. Φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό 

Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 525-520 π.Χ. 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/16.71 

Εικόνα 36. Μελανόμορφος παναθηναϊκός 
αμφορέας που δίνονταν ως έπαθλο σε νικητές 
των Παναθηναίων και απεικονίζει τη θεά 
Αθηνά. Φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό 
Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 525-520 π.Χ. 
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-
art/16.71 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/16.71
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/16.71
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/16.71
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/16.71
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Παναθήναια, το βράδυ πριν την μεγάλη πομπή, χοροί νεαρών ανδρών και γυναικών 

τραγουδούσαν παιάνες στην Ακρόπολη. Επίσης, γίνεται λόγος για δακτυλιοειδείς 

χορούς (όρος που χρησιμοποιούσαν οι Αθηναίοι για τον διθύραμβο) και για χορούς 

πανοπλιτών ανδρών και αγοριών. 

Στην πορεία των χρόνων οι μουσικοί αγώνες διατήρησαν τη σπουδαιότητα που 

τους διέκρινε σε σύγκριση με τους υπόλοιπους αγώνες και αυτό φαίνεται στα μέσα του 

5ου αιώνα (440 π.Χ.), οπότε ο Περικλής δημιούργησε το περίφημο ωδείο του 

Περικλέους ώστε να διεξάγονται εκεί οι αγώνες με άνεση. Το ωδείο αυτό βρισκόταν 

στη νότια πλευρά της Ακροπόλεως, είχε σχήμα ορθογώνιου τετράπλευρου και η στέγη 

του στηριζόταν από ενενήντα λίθινους κίονες. 

 

 

 

 

Εικόνα 37. Η πομπή των Παναθηναίων. Μελανόμορφος αμφορέας που φυλάσσεται στο Βερολίνο. Τρίτο τέταρτο του 6ου 

π.Χ. αιώνα. 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικ. 5. 



54 

 

 

Εν άστει Διονύσια ή Μεγάλα Διονύσια: Τα Μεγάλα Διονύσια τελούνταν κάθε χρόνο 

κατά την εαρινή ισημερία (περίπου 28 Μαρτίου – 2 Απριλίου) και διαρκούσαν πέντε 

ημέρες.129 Τα εν άστει Διονύσια αποτελούσαν την σπουδαιότερη εορτή προς τιμήν του 

Διονύσου και αν και συγκαταλέγεται στις τοπικές εορτές, προσέλκυε πλήθος κόσμου 

από όλη την Ελλάδα.  

Οι απαρχές της γιορτής τοποθετούνται στην αρχαϊκή εποχή, περίπου στα τέλη 

του 6ου αιώνα π.Χ. όταν στην Αθήνα έφτασε το αρχαίο ξόανο του Διονύσου του 

Ελευθερέως από τις Ελευθερές της Βοιωτίας. Τότε οι Αθηναίοι δημιούργησαν έναν 

μικρό ναό του Ελευθερέως Διονύσου στη νότια πλευρά της Ακροπόλεως προκειμένου 

να στεγάσουν το λατρευτικό ξύλινο άγαλμα. Στην ίδια πλευρά με τον ναό αυτό 

βρισκόταν επίσης το θέατρο του Διονύσου, το οποίο ανακαινίσθηκε το 330 π.Χ., 

αποκτώντας πέτρινα καθίσματα και χωρητικότητα 16.000 θεατών. Κατά την κλασική, 

εποχή δημιουργήθηκε ακόμη ένας ναός προκειμένου να στεγάσει το χρυσελεφάντινο 

άγαλμα του Διονύσου που κατασκεύασε ο Αλκαμένους. 

Ως προεισαγωγική εορταστική κίνηση, το ξόανο του Διονύσου, μεταφερόταν 

στα προάστεια, αναπαριστώντας την μυθική είσοδο του θεού στην Αθήνα. Παράλληλα, 

τελούνταν θυσία και ψαλλόταν ένας ύμνος. Μετά την προεισαγωγική κίνηση και την 

επιστροφή του ξόανου στον ιερό ναό, τελούνταν μία πομπή μεγάλης σπουδαιότητας 

αντίστοιχη με εκείνη των Παναθηναίων, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι Αθηναίοι, 

άνδρες και γυναίκες.130 Η σπουδαιότητα της πομπής επιβεβαιώνεται επίσης και από τη 

συμμετοχή των φυλακισμένων, οι οποίοι αφήνονταν ελεύθεροι εκείνη την ημέρα.131 Η 

πομπή, η οποία πλαισιωνόταν από χορούς-χορωδίες και αυλητές, επισκεπτόταν 

διάφορους βωμούς της πόλης, όπως τον βωμό των δώδεκα Θεών και εκτελούσαν στον 

καθένα μουσικά κομμάτια.132 Με την επιστροφή της πομπής στον ιερό περίβολο, 

τελούνταν θυσίες. Στη συνέχεια, το ξόανο του Διονύσου μεταφερόταν από νέους με 

πυρσούς στην ορχήστρα του θεάτρου προκειμένου ο θεός, δια μέσω του αγάλματος, να 

παρακολουθήσει του αγώνες διθυράμβου. Εκεί, είκοσι χορωδίες, δέκα ανδρών και 

δέκα αγοριών που εκπροσωπούσαν τις δέκα φυλές της Αττικής, εκτελούσαν 

                                                 
129 Η παρούσα και η ακόλουθη παράγραφος προέρχονται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 207. 
130 Οι παρούσες πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 28. 
131 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται κατά κύριο λόγο από το 

βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 208. 
132 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ 28. 
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διθυράμβους και οι δύο καλύτερες χορωδίες (μία ανδρών και μία αγοριών) νικούσαν 

λαμβάνοντας έπαθλο για την επιτυχία τους.133 Η κάθε χορωδία αποτελούνταν από 

πενήντα χορωδούς που χόρευαν σε κυκλοτερείς σχηματισμούς, ενώ ένας αυλητής 

βρισκόταν στο μέσον. Τέλος, είτε την ημέρα της πομπής είτε άλλη, πραγματοποιούνταν 

η φαλληφορία, κατά την οποία μεταφέρονταν ξύλινοι φαλλοί. Το έθιμο αυτό 

εντοπίζεται και σε άλλες Διονυσιακές γιορτές, όπως στα κατ’ αγρούς ή Μικρά Διονύσια.  

Κατ’ αγρούς Διονύσια ή Μικρά Διονύσια: Αρχαία Διονυσιακή εορτή, η οποία 

τελούνταν σε διάφορους δήμους της Αττικής από τις δεκαεννιά έως είκοσι Δεκεμβρίου 

και είχε αγροτικό χαρακτήρα.134 Στο πλαίσιο των Μικρών Διονυσίων, κατά την τέλεση 

της πομπής πραγματοποιούνταν η φαλληφορία, αντίστοιχη με εκείνη των Μεγάλων 

Διονυσίων. Συγκεκριμένα, την πομπή συνόδευαν χορωδίες που τραγουδούσαν το 

φαλλικόν άσμα χορεύοντας. Στις αρχές του 5ου αιώνα οι δήμοι που είχαν την οικονομική 

δυνατότητα προχώρησαν σε ανέγερση θεάτρων. Η μουσική συνόδευε το αδιάκοπο 

γλέντι των πανηγυριστών στους δρόμους, ενώ ακόμη ψάλλονταν διάφορα άσματα προς 

τιμήν των νικητών στα διάφορα αγωνίσματα.135  

Επίσης, τα κατ’ αγρούς ή Μικρά Διονύσια περιελάμβαναν δύο παιχνίδια, την 

Σκαπέρδα και την Αιώρα. Στο πρώτο παιχνίδι υπήρχαν δύο ομάδες και μία δοκός από 

την οποία περνούσαν ένα σχοινί. Στόχος της κάθε ομάδας ήταν να τραβήξει την 

αντίπαλη ομάδα κοντά στην δοκό προκειμένου να κερδίσει. Στο άλλο παιχνίδι υπήρχε 

μία αιώρα κρεμασμένη σε ένα δέντρο με την οποία διασκέδαζαν τα παιδιά. Από το 

παιχνίδι αυτό δεν απουσίαζε η μουσική και το συνηθέστερο άσμα λεγόταν Αλήτις, 

δηλαδή περιπλανώμενη.  

 

 

                                                 
133 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 24. 
134 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 208-209. 
135 Οι παρούσες πληροφορίες και η επόμενη παράγραφος προέρχονται από το βιβλίο του Φινέα, 

Γιορτές των αρχαίων Ελλήνων, βλ. Διονύσια Μικρά και Μεγάλα. 



56 

 

 

Θαργήλια:136 Τα Θαργήλια τελούνταν προς τιμήν της γέννησης του Απόλλωνος και 

της Αρτέμιδος. Η γιορτή πραγματοποιούνταν κατά τον μήνα Θαργηλιώνα (Μάιο) και 

είχε διάρκεια δύο ημερών.  

Η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στην θεά Άρτεμις και περιελάμβανε θυσίες 

και κάθαρση της πόλεως, θυσιάζοντας συμβολικά έναν άνδρα και μία γυναίκα 

(φαρμακοί). Συγκεκριμένα, στο ανδρόγυνο κρεμούσαν κλωνάρια ή φλοιούς κλώνων 

συκιάς και κατά την διάρκεια της πομπής που όδευε παραλιακά εκτός πόλεως τους 

μαστίγωναν με κλώνους συκιάς υπό τους ήχους ενός αυλού (κραδίας νόμος). Όταν 

έφταναν εκεί, πραγματοποιούνταν συμβολικά η θυσία τους, ανάβοντας φωτιά με ξύλα 

συκιάς.  

Τη δεύτερη μέρα, τελούνταν προς τιμήν του Απόλλωνα μουσικοί αγώνες 

κυκλικών χορών ανδρών και παίδων. Ο χορός που διέπρεπε έπαιρνε ως έπαθλο έναν 

τρίποδα που τον αφιέρωνε στο ναό του Πυθίου Απόλλωνος στον Ιλισό. Την ίδια ημέρα 

οι Αθηναίοι έστελναν προσφορές με την ιερή τριήρη Σαλαμινία στο ναό του 

Απόλλωνος στη Δήλο. Τη συγκεκριμένη γιορτή, την συναντάμε σύμφωνα με τα 

πρότυπα των Αθηναίων  και σε άλλες περιοχές, όπως τη Μίλητο (Ταργήλια στην ιωνική 

διάλεκτο), τη Μασσαλία, την Κολοφώνα και τα Άβδηρα. 

Πυανέψια ή Πυανόψια:137 Τα Πυανέψια ή Πυανόψια ήταν άλλη μία εορτή των 

Αθηναίων προς τιμή του Απόλλωνος και είχε σχέση με τη σπορά. Σύμφωνα με την 

παράδοση, την γιορτή ίδρυσε ο Θησέας και αντλεί το όνομά της από τον μήνα που την 

τελούσαν, Πυανεψιώνα ή Πυανοψιώνα (Νοέμβριο). Στα πλαίσια της γιορτής, 

τελούνταν πομπή παιδιών των οποίων ζούσαν και οι δύο γονείς. Κατά την τέλεσή της, 

περιφέραν γύρω από τον ναό του Απόλλωνος την ειρεσιώνη, ένα κλαδί δάφνης ή ελιάς 

στο οποίο είχαν προσθέσει καρπούς και είχαν πλέξει μαλλιά.138 Παράλληλα με την 

περιφορά της ειρεσιώνης, χορός παιδιών τραγουδούσε ένα τραγούδι συνδεδεμένο με 

αυτό το κλαδί ελιάς ή δάφνης. Οι στίχοι του τραγουδιού διασώζονται και τους 

εντοπίζουμε στο έργο του Πλούταρχου, ο Βίος του Θησέως: 

                                                 
136 Οι πληροφορίες για τα Θαργήλια αντλήθηκαν από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 209. Πολλές από τις πληροφορίες εντοπίζονται και στο βιβλίο του 

Φινέα, Γιορτές των αρχαίων Ελλήνων, βλ. Θαργήλια. 
137 Οι πληροφορίες για τα Πυανέψια ή Πυανόψια αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από το βιβλίο της 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 209-210. 
138 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 106. 
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«Η ειρεσιώνη μας φέρνει σύκα και πλούσια ψωμιά 

και μέλι σε δοχείο και λάδι για να καθαριζόμαστε 

και ποτήρι με άκρατο κρασί, μέχρι ότου να κοιμηθεί μεθυσμένη».139 

Η ειρεσιώνη αποτελούσε σύμβολο ευφορίας και οι ιερείς την τοποθετούσαν στις θύρες 

των ναών προκείμενου να ευχαριστήσουν τους θεούς για τη ευφορία της γης, ενώ 

παράλληλα προσεύχονταν για την γονιμότητα του επόμενου έτους.140 

Υακίνθια:141 Τα Υακίνθια αποτελούσαν την σπουδαιότερη εορτή της Σπάρτης και 

τελούνταν προς τιμή του Υακίνθου και του Αμυκλαίου Απόλλωνα. Σύμφωνα με την 

μυθολογία, ο Υάκινθος, ο οποίος ήταν γιός του Αμύκλα και εγγονός του Λακεδαίμονος, 

ήταν ιδιαίτερα αγαπητός φίλος του Απόλλωνα. Κάποια ημέρα, ενώ οι δύο φίλοι 

συναγωνίζονταν στη δισκοβολία, ο δίσκος του Απόλλωνα άλλαξε πορεία και χτύπησε 

θανάσιμα τον νεαρό Υάκινθο. Ο Απόλλων βαθύτατα στεναχωρημένος δημιούργησε 

από το αίμα του άτυχου φίλου του ένα λουλούδι, τον υάκινθο, ενώ όρισε επίσης να 

τελούνται στη Λακωνία θυσίες και εορτές στην μνήμη του (Λακωνικά Υακίνθια). Έτσι, 

μέχρι και τα τέλη της αρχαιότητας οι κάτοικοι της Λακωνίας συνήθιζαν να λατρεύουν 

ιδιαίτερα τον Υάκινθο παράλληλα με τον Απόλλωνα.  

Η γιορτή των Υακινθίων διαρκούσε τρεις μέρες. Η πρώτη ημέρα ήταν πένθιμη 

με θυσίες στον βωμό του Υακίνθου χωρίς τη συνοδεία μουσικής. Οι επόμενες ημέρες 

είχαν πανηγυρικό χαρακτήρα με έντονη την παρουσία της μουσικής. Συγκεκριμένα, 

την δεύτερη μέρα, τελούνταν μία ιδιαίτερα λαμπρή πομπή, κατά την οποία 

μεταφερόταν ο χιτώνας του Απόλλωνα από τη Σπάρτη στις Αμύκλες. Από την 

πολυπληθή πομπή ξεχώριζαν: ένας χορός αγοριών που έπαιζαν κιθάρες και έψαλλαν 

παιάνα αφιερωμένο στον Απόλλωνα με συνοδεία αυλού, ένας επιπλέον χορός νεαρών 

αγοριών που με δυνατή φωνή τραγουδούσαν άσματα παλαιότερων Σπαρτιατών 

ποιητών με συνοδεία αυλού και τέλος μία ομάδα χορευτών που απέδιδαν τις 

προσήκουσες παραδοσιακές κινήσεις υπό των ήχο αυλών. Επίσης, σε ορισμένες πηγές 

γίνεται λόγος για έναν χορό ανδρών που έψαλλαν παιάνα – χαρακτηριστικό γνώρισμα 

της εορτής – και έναν χορό γυναικών που ορχούνταν την νύχτα.142 Τέλος, σε περίπτωση 

                                                 
139 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 210. / Παράρτημα Α. 75, 

Πλουτάρχου Θησεύς, ΧΧΙΙ. 
140 Φινέας, Γιορτές αρχαίων Ελλήνων, βλ. Πυανέψια. 
141 Οι πληροφορίες για τα Υακίνθια αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 212-214. Πολλές από τις πληροφορίες 

επιβεβαιώνονται και στο βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 29. 
142 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 29. 
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πολέμου, γινόταν ανακωχή 30 έως 40 ημερών, ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες 

και απερίσπαστοι να γιορτάσουν. 

Κάρνεια:143 Η δεύτερη σε σειρά σπουδαιότητας γιορτή των Σπαρτιατών μετά τα 

Υακίνθια ήταν τα Κάρνεια προς τιμήν του Καρνείου Απόλλωνα. Η γιορτή αυτή είχε 

πολεμικό χαρακτήρα και τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια με διάρκεια εννέα ημερών 

μεταξύ Αύγουστου και Σεπτέμβρη. Στην περίπτωση πολέμου, όπως και στα Υακίνθια, 

οι Σπαρτιάτες διέκοπταν τις πολεμικές επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετάσχουν 

στην τέλεση της εορτής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσήλωσης και τήρησης 

των αρχών αυτών είναι το παρακάτω: όταν οι Αθηναίοι βρίσκονταν σε εμπόλεμη 

κατάσταση με τους Πέρσες, μέσω του κήρυκα Φειδιππίδη (490 π.Χ.), ζήτησαν την 

βοήθεια των Σπαρτιατών. Τότε, εκείνοι απάντησαν ότι θα συνδράμουν μετά την 

ολοκλήρωση του εορτασμού των Καρνείων.  

Ιδιαίτερη ημέρα των Καρνείων ήταν αυτή της τέλεσης θυσιών προς τον Κάρνειο 

Απόλλωνα, κατά τις οποίες ακόμα και οι είλωτες προσέφεραν ένα κριάρι στον θεό. Οι 

θυσίες τελούνταν από έναν ιερέα, τον Αγητή, τον οποίο βοηθούσαν και ορισμένοι 

άγαμοι που εκλέγονταν με κλήρο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παντρευτούν μέσα 

στην επόμενη τετραετία.  

Από μουσικής άποψης, στο πλαίσιο των Καρνείων τελούνταν ονομαστοί 

μουσικοί αγώνες, παρουσιάζοντας μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτος νικητής των Καρνείων 

στο αγώνισμα των κιθαρωδών ήταν ο Τέρπανδρος το 676 π.Χ.. Επιπλέον, οι μουσικοί 

αγώνες στη συγκεκριμένη εορτή, ήταν ιδιαίτερα αυστηροί και δεν επιτρέπονταν 

καινοτομίες, όπως βλέπουμε στο παρακάτω παράδειγμα που έχει διασωθεί από τον 

Πλούταρχο. Κατά την κλασική εποχή, ο Τιμόθεος ο Μιλήσιος, μεγάλος μουσικός, 

πρόσθεσε στην κιθάρα την 11η ή και 12η χορδή: «όταν δε διηγωνίζετο στα Κάρνεια ο 

Τιμόθεος, ένας από τους εφόρους αφού πήρε στο χέρι του μαχαίρι τον ρώτησε από πιο 

από τα δύο μέρη του οργάνου να κόψει τις χορδές τις επί πλέον των επτά».144  

                                                 
143 Οι πληροφορίες για τα Κάρνεια προέρχονται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 214-215. Ορισμένες πληροφορίες συναντώνται και στο βιβλίο του 

Φινέα, Γιορτές των αρχαίων Ελλήνων, βλ. Κάρνεια. 
144 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 214-215. / Παράρτημα Α. 83, 

Πλουτάρχου Αποφθέγματα Λακωνικά, 238C, 17. 
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Χαριτήσια ή Χαρίσια ή Χαρίτεια:145 Τα Χαριτήσια εορτάζονταν στον Ορχομενό 

Βοιωτίας προς τιμήν των τριών Χαρίτων (Θάλεια, Ευφροσύνη και Αγλαΐα), στις οποίες 

οι αρχαίοι απέδιδαν κάθε θετική επίδραση που αφορούσε το πνεύμα και την τέχνη. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της εορτής αυτής είναι ότι στο πλαίσιο των Χαριτησίων δεν 

τελούνταν αθλητικοί αγώνες αλλά μόνο μουσικοί. Από επιγραφές πληροφορούμαστε 

για την ύπαρξη πληθώρας μουσικών αγωνισμάτων, μερικά από τα οποία είναι τα εξής: 

αγώνες  σαλπιγκτών, κηρύκων, ραψωδών, ποιητών, αυλητών, αυλωδών, κιθαριστών 

και κιθαρωδών. Οι νικητές των μουσικών αγώνων λάμβαναν ως έπαθλο ένα γλύκισμα 

που το αποκαλούσαν πειραμούς ενώ αντίστοιχα στους εορταστές γενικότερα 

προσέφεραν γλυκίσματα που τα ονόμαζαν χαρίσια. Όπως και άλλες τοπικές εορτές, 

έτσι και τα Χαριτήσια είχαν πανελλαδική εμβέλεια, όπως αντικατοπτρίζεται από τους 

τόπους προέλευσης των νικητών (Θήβα, Αθήνα, Κρήτη, Άργος, Πάφος, Καρχηδόνα 

και Ρόδος). 

Ηραία:146 Τα Ηραία ήταν ονομαστή τοπική εορτή του Άργους που τελούνταν κάθε 

τέσσερα χρόνια στην αρχή της άνοιξης προς τιμήν της προστάτιδας της πόλης, Ήρας. 

Οι Αργείοι χρησιμοποιούσαν τη διεξαγωγή της εορτής σαν βάση του ημερολογίου της 

πόλης. Αν και τοπική εορτή, είχε πανελλήνια ακτινοβολία, όπως μαρτυρείται και από 

ένα εύρημα (χάλκινος τρίποδας) που φέρει την επιγραφή ΠΑΡΗΕΡΑΣΑΡΓΕΙΑΣΕΜΙ 

ΤΟΝ ΑFΘΛΟΝ (= παρ’ Ήρας Αργείας ειμί των άθλων) και βρέθηκε στον τάφο του 

Φιλίππου στη Βεργίνα χρονολογούμενο γύρω στο 430-420 π.Χ.. Η εορτή διαρκούσε 

τρεις ημέρες και η έναρξή της περιλάμβανε μουσικούς, αθλητικούς-γυμνικούς και 

ρητορικούς αγώνες. Στη συνέχεια, ακολουθούσε πομπή υπό τον ήχο αυλών προς το 

Ήραιον, το οποίο φιλοξενούσε χρυσελεφάντινο άγαλμα της θεάς και βρισκόταν μεταξύ 

του Άργους και των Μυκηνών. Την τελευταία ημέρα, πραγματοποιούνταν η τέλεση 

της Εκατόμβης, μία θυσία εκατό βοών, το κρέας των οποίων το μοίραζαν στους 

εορταστές. 

Από τις παραπάνω συνεχείς και πολυπληθείς εορτές φανερώνεται από την μία 

η έντονη θρησκευτικότητα και ο «φιλέορτος» χαρακτήρας των Ελλήνων της αρχαϊκής 

εποχής, και από την άλλη, ο δομικός ρόλος της μουσικής στην εκάστοτε γιορτή. Η 

μουσική ήταν παρούσα κατά την τέλεση των πομπών, τη διεξαγωγή μουσικών, 

                                                 
145 Οι πληροφορίες για τα Χαριτήσια αντλήθηκαν από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 217. 
146 Οι πληροφορίες για τα Ηραία αντλήθηκαν από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 218-219. 
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χορωδιακών και δραματικών αγώνων. Ο δεσπόζων χαρακτήρας των μουσικών αγώνων 

επιβεβαιώνεται και από τη συνήθεια των Ελλήνων να διατηρούν καταλόγους νικητών, 

ορισμένα τμήματα από τους οποίους διασώζονται. 

Συνοψίζοντας, τόσο οι τέσσερις μεγάλες πανελλήνιες εορτές όσο και οι γιορτές 

τοπικού χαρακτήρα, ορισμένες εξ’ αυτών με πανελλήνια ακτινοβολία, έδιναν τη 

δυνατότητα συναναστροφής των Ελλήνων από διάφορες περιοχές. Έτσι, Έλληνες από 

την κυρίως Ελλάδα μπορούσαν να συναντηθούν με Έλληνες από μακρινές αποικίες με 

κοινό γνώμονα τη θρησκεία, ενισχύοντας του δεσμούς τους και την εθνική τους 

συνείδηση. Η κοινή συναναστροφή τους σε μουσικούς, θεατρικούς και αθλητικούς 

αγώνες επέτρεπε την ενιαία ανάπτυξη του πολιτισμού και στη συνέχεια τη 

μεταλαμπάδευση αυτού σε άλλους λαούς με τους οποίους συμβίωναν. 
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3. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Τόσο εικονιστικές παραστάσεις, όσο και φιλολογικές πηγές, μας παρέχουν 

πληροφορίες για ποικίλα μουσικά όργανα, τα οποία εντοπίζονται την αρχαϊκή περίοδο 

και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μουσικής δημιουργίας της εποχής. Αντίστοιχα 

όργανα με αυτά της ελληνικής αρχαιότητας συναντούμε στην Αίγυπτο και τη 

Μεσοποταμία πολύ πριν το 2000 π.Χ.147 Βέβαια, τα αρχαιοελληνικά όργανα, αν και 

συνδέονται με τις περιοχές αυτές, γνώρισαν θαυμαστή εξέλιξη όσον αφορά τις τεχνικές 

κατασκευής και την τεχνική του παιξίματός τους.148 Για παράδειγμα, οι αυλοί της Ουρ 

δεν διαφέρουν από τον ελληνικό αυλό. Ωστόσο, κατά την πορεία των χρόνων, ο 

ελληνικός αυλός κατέληξε σε ένα πολύ εξελιγμένο όργανο, με αυστηρά καθορισμένη 

διαδικασία επιλογής και επεξεργασίας των υλικών κατασκευής, με κλειδιά μέσω των 

οποίων κουρδιζόταν το όργανο και με εξελιγμένες τεχνικές εκτέλεσης. 

Όσον αφορά την ταξινόμηση των μουσικών οργάνων που έχει απασχολήσει 

κατά καιρούς τους μουσικολόγους, θα λάβουμε υπόψιν μας τη σύγχρονη οργανολογική 

κατάταξη του Erich von Hornbostel και του C. Sachs που πραγματοποιήθηκε τα μέσα 

του 20ου αιώνα. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα ταξινόμησης, τα όργανα διαιρούνται σε 

τέσσερις κατηγορίες και πολλές υποδιαιρέσεις αυτών: τα χορδόφωνα ή έγχορδα, τα 

αερόφωνα ή πνευστά, τα μεμβρανόφωνα και τα ιδιόφωναˑ παλιότερα οι δύο τελευταίες 

κατηγορίες ορίζονταν γενικά ως κρουστά όργανα. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 68. 
148 Οι υπόλοιπες πληροφορίες της παρούσας και επόμενης παραγράφου προέρχονται από το βιβλίο της 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 129. 
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3.1 ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ Ή ΕΓΧΟΡΔΑ 

3.1.1 ΕΓΧΟΡΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΥΡΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ 

Τα χορδόφωνα υποδιαιρούνται σε τρεις κατηγορίες: 

i. στα έγχορδα της οικογένειας της λύρας και της κιθάρας, που ήσαν 

όργανα με λίγες χορδές, 

ii. στα πολύχορδα έγχορδα (άρπες, ψαλτήρια), 

iii. στα έγχορδα με βραχίονα της οικογένειας του λαούτου 

(πανδούρα).149 

Η εκτέλεση ενός έγχορδου οργάνου προκειμένου να παραχθεί ήχος 

πραγματοποιούνταν με τρεις τρόπους: δια της κρούσεως των χορδών με τα δάχτυλα, 

δια της κρούσεως πλήκτρου ή με τον συνδυασμό και των δύο.150 

Στον ελλαδικό χώρο τα έγχορδα όργανα που κυριάρχησαν ήταν οι 

ποικιλόσχημες λύρες και από τα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ. κάποια τρίγωνα (άρπες), ενώ 

στην πορεία των χρόνων και μετά την αρχαϊκή εποχή εμφανίστηκαν οι πανδουρίδες (β’ 

μισό 4ου αιώνα π.Χ.). Με τον γενικό όρο λύρα χαρακτηρίζονται διάφορα συγγενή 

έγχορδα όπως η φόρμιγξ, η κίθαρις, η κιθάρα, η λύρα-χέλυς, η βάρβιτος και άλλα 

όργανα που έχουν τις ρίζες τους σε αντίστοιχα όργανα της Μεσοποταμίας, του Ισραήλ 

και της Αιγύπτου ήδη από την 3η π.Χ. χιλιετία. Εντούτοις, αν και η αρχική ιδέα 

κατασκευής αυτών των οργάνων ανήκε στις παραπάνω περιοχές, στην Ελλάδα 

εξελίχθηκαν σε όργανα υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.151 Τα έγχορδα που 

ανήκουν στην οικογένεια της λύρας και της κιθάρας διακρίνονται σε: 

 

 

 

                                                 
149 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 129. 

Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 104-105. 
150 Οι πληροφορίες της παρούσας και της επόμενης παραγράφου αντλήθηκαν κατά κόρον από το 

βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 67-68. 
151 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 129. 
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A. Κιθάρες 

1. Κοίλης βάσεως (“φόρμιγξ”, “αρχαϊκή κιθάρα” ) 

2. Τετραγώνου βάσεως, επίσημος τύπος (“συναυλιακή κιθάρα”) 

3. Τετραγώνου ή κοίλης βάσεως με κεράτινους βραχίονες 

(“θρακική κιθάρα”) 

4. Ορθογώνιου τύπου (“ιταλιώτικη κιθάρα”) 

 

B. Κοίλες λύρες 

1. Επίσημος τύπος (“λύρα”, “χέλυς”) 

2. Με μεγάλους βραχίονες (“βάρβιτος”)152 

 

Κιθάρες:153 Από το πέρας της Μυκηναϊκής περιόδου και μέχρι τα μέσα του 8ου π.Χ. 

αιώνα οι πληροφορίες που διαθέτουμε είναι ελάχιστες. Από εκείνο το σημείο και έπειτα 

(μέσα 8ου με αρχές 7ου π.Χ. αιώνα), όταν σκηνές από την ανθρώπινη ζωή επανέρχονται 

στο καλλιτεχνικό πλαίσιο των εικονιστικών παραστάσεων, παρατηρούμε ολοένα και 

μεγαλύτερη εμφάνιση οργάνων της οικογένειας της λύρας. Κυριαρχούν οι κιθάρες με 

κοίλη βάση, στις οποίες το επάνω μέρος του ηχείου είναι συχνά ευθύ, με αποτέλεσμα 

η επιφάνεια του σκάφους του οργάνου να είναι ημικυκλική, συχνά κοίλη, ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις σε σχήμα μισοφέγγαρου. 

 Όσον αφορά τον αριθμό των χορδών υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στις 

απεικονίσεις της ύστερης γεωμετρικής τέχνης (μέσα 8ου με αρχές 7ου π.Χ. αιώνα) με 

αυτές της μυκηναϊκής εποχής. Συγκεκριμένα, τα έργα της ύστερης γεωμετρικής εποχής, 

παρουσιάζουν κιθάρες με τρεις ή τέσσερις χορδές και κατ’ εξαίρεσιν δύο ή πέντε και 

σε μόνο δύο παραδείγματα, ένα από τα μέσα του αιώνα και ένα από τα τέλη του αιώνα, 

απεικονίζονται κιθάρες με επτά ή οκτώ χορδές και έξι ή επτά χορδές αντίστοιχα. Από 

τη μία, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο αριθμός των χορδών ήταν επτά και δεν 

θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψιν καλλιτεχνικές απεικονίσεις στις οποίες 

συχνά ο διαθέσιμος ελεύθερος χώρος δεν επαρκούσε για την απεικόνιση περισσότερων 

                                                 
152 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 70. 
153 Οι γενικές πληροφορίες σχετικά με τις κιθάρες προέρχονται από το βιβλίο του West, Αρχαία 

ελληνική μουσική, σελ. 71-74. 
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χορδών από τρεις ή τέσσερις. Από την άλλη όμως, σίγουρα σε ορισμένες απεικονίσεις 

θα υπήρχε η δυνατότητα να «φιλοξενηθούν» περισσότερες χορδές. Ωστόσο, σύμφωνα 

με τις υπάρχουσες μαρτυρίες και την λογοτεχνική παράδοση, κατά την οποία ο 

Τέρπανδρος αύξησε τις χορδές της λύρας από τέσσερις σε επτά, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι κατά τον 8ο αιώνα κυριαρχούσε μία κιθάρα κοίλης βάσεως με τέσσερις 

μόνο χορδές. Το όργανο αυτό πρέπει να ήταν η φόρμιγξ.  

Από τον 7ο π.Χ. αιώνα εμφανίζονται επτάχορδες κιθάρες, από τις οποίες 

ορισμένες διατηρούν την κατασκευή τους στα πρότυπα του 8ου αιώνα, ενώ άλλες 

αποκτούν διαφορετικό σχεδιασμό. Συνεπώς, πέρα από τις κιθάρες με κοίλη βάση, 

εμφανίζονται κιθάρες επίπεδης βάσης, στις οποίες οι βραχίονες είναι συνθετότερης 

υφής: τα χαμηλότερα τμήματα, τα οποία περνούν από το ηχείο και το προεκτείνουν, 

δημιουργούν καμπύλη μεταξύ τους, ενώ τα ψηλότερα, τα οποία στηρίζουν τον ζυγό, 

είναι ευθύ και παράλληλα. Τέλος, το βάθος του ηχείου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί 

καθώς η πλειονότητα των απεικονίσεων παρουσιάζουν την κιθάρα μετωπικά ή ραχιαία. 

Ωστόσο, από ένα ερυθρόμορφο αγγείο και αναθήματα των Δελφών και του Παρθενώνα 

που έχουν διασωθεί, παρατηρούμε ότι η πίσω πλευρά του ηχείου είχε ένα εξόγκωμα ή 

μία καμπύλωση. 

 

Φόρμιγξ, Κίθαρις: Τα όργανα αυτά ήταν τα αρχαιότερα της οικογένειας  

των εγχόρδων με λίγες χορδές. 

Στα ομηρικά έπη δεν γίνεται 

καμία αναφορά στη λύρα ενώ οι 

ραψωδοί συνοδεύουν την 

απαγγελία τους με φόρμιγγες ή 

κιθάρεις.154 Υπάρχουν αρκετά 

παραδείγματα των ομηρικών 

χρόνων που επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη των δύο αυτών 

οργάνων εκείνη την εποχή: 

Στην Οδύσσεια (α 153) «κῆρυξ 

                                                 
154 Οι παρούσες πληροφορίες και τα παραδείγματα των ομηρικών χρόνων που ακολουθούν 

προέρχονται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 129-

130. 

Εικόνα 38. Φόρμιγξ. 

http://terpandros.com/index.php?o

ption=com_zoo&task=item&item_

id=26&category_id=1&Itemid=5

&lang=el 

Εικόνα 39. Οκτάχορδη κίθαρις. 

http://terpandros.com/index.php?o

ption=com_zoo&task=item&item

_id=18&category_id=1&Itemid=5

&lang=el  

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=26&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=26&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=26&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=26&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=18&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=18&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=18&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=18&category_id=1&Itemid=5&lang=el
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δ᾿ ἐν χερσὶν κίθαριν περικαλλέα θῆκεν Φημίῳ» (κάποιος κήρυκας δίνει στον Φήμιο 

ωραιότατη κίθαρι), στην Ιλιάδα (Ι 186) «τὸν δ᾽ εὗρον φρένα τερπόμενον φόρμιγγι λιγείῃ 

καλῇ δαιδαλέῃ, ἐπὶ δ᾽ ἀργύρεον ζυγὸν ἦεν» (παρουσιάζεται ο Αχιλλέας να ευχαριστιέται 

τον ήχο της γλυκιάς, όμορφης και καλοδουλεμένης φόρμιγγας που είχε ασημένιο ζυγό) 

και τέλος, σε τοιχογραφία του ανακτόρου της Πύλου όπου απεικονίζεται ένας ραψωδός 

κρατώντας φόρμιγγα ή κίθαρι. Επιπλέον, από αναπαραστάσεις και ένα χάλκινο κρητικό 

ειδώλιο της αρχαϊκής εποχής (τέλη 8ου αιώνα) παρατηρούμε τον οργανοπαίκτη είτε 

καθιστό είτε όρθιο, να συνοδεύει ανδρικές, γυναικείες ή μεικτές ομάδες χορευτών.155 

Από αυτές τις πηγές και γενικά από την ζωγραφική του 7ου και 6ου π.Χ. αιώνα βλέπουμε 

ότι το όργανο ήταν μεγάλου μεγέθους, τόσο, που συχνά ξεκινάει από τη μέση του 

οργανοπαίκτη και καταλήγει στην άκρη του κεφαλιού του.  

Η κοίλης βάσεως κιθάρα μετά το 600 π.Χ. συναντάται όλο και σπανιότερα από 

την κιθάρα τετραγώνου βάσεως. Μετά το 530 π.Χ. χρησιμοποιείται κυρίως στις 

διονυσιακές σκηνές και στις σκηνές ξεφαντώματος, ενώ από το 500 και έπειτα 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά από γυναίκες. Στην πορεία των χρόνων, και 

συγκεκριμένα γύρω στον 4ο π.Χ. αιώνα, παύει ουσιαστικά η χρήση της κιθάρας με 

κοίλη βάση, ωστόσο εμφανίζεται σε αγγεία της εποχής. Σύμφωνα με τον West: «την 

περιφρονούσαν οι επαγγελματίες – δεν ήταν εφοδιασμένη με τους μοχλούς 

τεζαρίσματος τους οποίους διέθετε το όργανο του κιθαρωδού – ενώ οι συμποσιαστές 

και οι άλλοι ερασιτέχνες κατέληξαν να προτιμούν τις ελαφρότερες κοίλης βάσεως 

λύρες, τη λύρα και τη βάρβιτο, παραχωρώντας τις παλιές τους κιθάρες στις 

γυναίκες».156 

                                                 
155 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο  του Κομνηνού, Αρχαία 

ελληνική μουσική, σελ. 73-77. 
156 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 77. 
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Κιθάρα τετραγώνου βάσεως:  Πρόκειται για ένα όργανο εξελιγμένης τεχνολογίας,157 

το οποίο χρησιμοποιούσαν κυρίως επαγγελματίες 

κιθαρωδοί (ο Αριστοτέλης το αποκαλεί «όργανον 

τεχνικόν», δηλαδή επαγγελματικό, ακατάλληλο για 

γενική εκπαιδευτική χρήση) στους μουσικούς αγώνες 

των πανελλήνιων εορτών, σε άλλους διαγωνισμούς και 

γενικά σε δημόσιες παραστάσεις.158 Συγκεκριμένα, 

στους μουσικούς διαγωνισμούς των πανελλήνιων 

εορτών (Πύθια, Ίσθμια, Νέμεα, Παναθήναια) 

συμμετείχαν κιθαρωδοί, δηλαδή τραγουδιστές που 

παράλληλα με το τραγούδι τους έπαιζαν κιθάρα, αλλά 

και ψιλοκιθαρισταί, δηλαδή κιθαριστές που έπαιζαν 

αποκλειστικά σόλο κιθάρα (ψιλός= σκέτος, γυμνός). 

 

Τα μέρη της κιθάρας ήταν αντίστοιχα με αυτά της λύρας. Για την ακρίβεια, θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ένα είδος τελειοποιημένης λύρας χωρίς μεμβράνη, καθώς το 

ηχείο και οι βραχίονες ήταν εξολοκλήρου ξύλινοι. Η κιθάρα τετράγωνης βάσης ήταν 

ένα βαρύ και γεροδεμένο όργανο, πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων και ηχηρότητας από 

τη λύρα, γεγονός που επέτρεπε ιδιαίτερα την χρήση της σε εκδηλώσεις ανοικτών 

χώρων. Για μεγάλο χρονικό διάστημα η κιθάρα είχε επτά χορδές, ενώ στην πορεία των 

χρόνων απέκτησε δώδεκα και έπειτα δεκαπέντε χορδές (2ος π.Χ. αιώνας), καθιστώντας 

το όργανο που απαιτούσε εντατική παιδεία και μακρόχρονη εξάσκηση. Πληροφορίες 

σχετικά με την αρμογή (ρήμα: αρμόζω, αρμόττω= ταιριάζω, μέθοδος κουρδίσματος, 

χόρδισμα) του οργάνου δεν υπάρχουν. Στο σύνολό τους είναι περίτεχνα 

κατασκευασμένα όργανα, στα οποία οι βραχίονες συχνά ήταν είτε επιχρυσωμένοι, είτε 

σκαλιστοί.159  

Οι μουσικοί που έπαιζαν κιθάρα ονομάζονταν κιθαρισταί και κιθαριστρίδες. Σε 

κάθε ευκαιρία, οι κιθαρωδοί, προσπαθούσαν να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους 

                                                 
157 Οι πληροφορίες της παρούσας παραγράφου και των δύο επόμενων αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο 

από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 135-137. Ακόμη, 

πολλές από αυτές εντοπίζονται στην Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής του Μιχαηλίδη, 

σελ. 161-165.  
158 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 76. 
159 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 70, 76. 

Εικόνα 40. Κιθάρα τετραγώνου 

βάσεως ή κιθάρα του Απόλλωνα. 

http://terpandros.com/index.php?optio

n=com_zoo&task=item&item_id=25

&category_id=1&Itemid=5&lang=el  

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=25&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=25&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=25&category_id=1&Itemid=5&lang=el


67 

 

 

ανθρώπους, φορώντας ιδιαίτερα ενδύματα και χρυσό στεφάνι στα μαλλιά τους (βλ. 

εικόνα 41, 42).160 Τέλος, η κιθάρα τετράγωνης βάσης ή αλλιώς συναυλιακή κιθάρα, 

θεωρούνταν εξίσου αγαπητό όργανο του Απόλλωνα και πολλοί αγγειογράφοι τον 

απεικονίζουν να την κρατά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 76. 

Εικόνα 41. Κιθαρωδός. Ερυθρόμορφος αμφορέας που 
φυλάσσεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 
490 π.Χ. 
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/56.171.38  

Εικόνα 42. Κιθαρωδός από ερυθρόμορφο αττικό αμφορέα (του 5ου π.Χ. αιώνα) 
του αγγειογράφου Ανδοκίδου. Παρίσι, Μουσείο Λούβρου. 
Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 276/εικ. 18. 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/56.171.38
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Θρακική κιθάρα ή κιθάρα του Θάμυρι:161
  Ακόμη ένας επιπλέον τύπος κιθάρας που 

συναντάται ιδιαίτερα σε αγγειογραφίες του 

5ου π.Χ. αιώνα, συχνά στα χέρια ενός από 

τους μυθικούς Θράκες τραγουδιστές, του 

Ορφέα ή του Θάμυρι. Αυτός είναι και ο 

λόγος που ονομάζεται κιθάρα του Θάμυρι ή 

θρακική κιθάρα. Η κιθάρα αυτή 

εμφανίζεται είτε με τετράγωνη, είτε με 

κοίλη βάση. Το επάνω μέρος του ηχείου 

σχηματίζει κυρτό τόξο και δεν 

προεκτείνεται προς τους βραχίονες, οι 

οποίοι είναι λεπτοί, λυγεροί, με εμφανείς 

ραβδώσεις και ακολουθούν διαφορετική 

κλίση ο καθένας (βλ. εικόνα 44). Ο τύπος αυτής της κιθάρας με κοίλη βάση και ωοειδές 

περίγραμμα, φαίνεται να παρουσιάζει συγγένεια με ένα περίεργο τύπο λύρας που 

απεικονίζεται σε ένα θραύσμα αγγείου από την Παλαιά Σμύρνη και χρονολογείται στο 

πρώτο μισό του 7ου π.Χ. αιώνα, αν και εδώ το ηχείο παρουσιάζεται πολύ μικρό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
161 Οι πληροφορίες σχετικά με την Θρακική κιθάρα ή κιθάρα του Θάμυρι αντλήθηκαν από το βιβλίο 

του West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 77-78. 

Εικόνα 43. Θρακική κιθάρα ή κιθάρα του Θάμυρι. 
http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2102014. 

Εικόνα 44. Χορός Σατύρων με «θρακικές» κιθάρες. Ύστερος Αττικός κωδωνόσχημος 

κρατήρας που φυλάσσεται στη Νέα Υόρκη. Χρονολογείται γύρω στα 420 π.Χ. 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικ. 16. 

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2102014
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Λύρες:162 Οι αρχαιότερες πληροφορίες που έχουμε για τη λύρα είναι μία εικονιστική 

παράσταση στη Μεγιδδώ του Ισραήλ που χρονολογείται στα 3100 π.Χ. περίπου και 

μαρτυρίες από τους Σουμέριους που κάνουν λόγο για ένα ογκώδες όργανο, το οποίο 

φτάνει μέχρι και τις έντεκα χορδές. Οι παραπάνω λύρες παρουσίαζαν ασυμμετρία ως 

προς τους βραχίονες (ο ένας ήταν μεγαλύτερος από τον άλλο) και το μήκος των 

χορδών, είχαν σχετικά ορθογώνιο ηχείο και ο ζυγός (σχήμα κυλινδρικό, 

κατασκευασμένος από πυξάρι που ένωνε τους βραχίονες και πάνω του στερεώνονταν 

οι κόλλαβοι ή κόλλοπες, δηλαδή τα κλειδιά κουρδίσματος163) ήταν επικλινής.  

Σε αντίθεση με τις λύρες ανατολικού τύπου, οι λύρες του μινωικού και μυκηναϊκού 

πολιτισμού διέθεταν συμμετρία, είχαν κοίλη βάση ενώ ο αριθμός των χορδών 

ανέρχεται στις επτά ή οκτώ. Εντούτοις, σε μία τοιχογραφία του ανακτόρου της Πύλου 

και σε ένα αγγείο από την Τίρυνθα παρουσιάζονται λύρες με πέντε και τρεις χορδές 

αντίστοιχα. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης της λύρας αντλούμε από 

έναν σφραγιδόλιθο της Κνωσσού (γύρω στο 1900-1700 π.Χ.): ο οργανοπαίκτης 

προκειμένου να στηρίξει τη λύρα πάνω του, την έδενε με έναν ιμάντα από το 

μεγαλύτερο βραχίονα του οργάνου και έπειτα από τον καρπό του αριστερού του χεριού, 

ενώ το πλήκτρο που χρησιμοποιούσε κατά την εκτέλεση ήταν δεμένο με έναν σπάγκο 

στο κέντρο της βάσης του ηχείου. Όλα τα παραπάνω στοιχεία σχετικά με την 

κατασκευή και την εκτέλεση της λύρας εντοπίζονται και κατά την αρχαϊκή εποχή. Το 

γεγονός ότι το μοναδικό έγχορδο όργανο που απεικονίζεται στη μινωική και μυκηναϊκή 

τέχνη ήταν η λύρα, προοιωνίζει τη μετέπειτα κυριαρχία της στον ελλαδικό χώρο. Μόνο 

οι αυλοί μπορούσαν να την συναγωνιστούν σε σπουδαιότητα, όμως και πάλι η λύρα 

διέθετε μεγαλύτερο κύρος, καθώς ήταν το μοναδικό όργανο που αποδιδόταν σε έναν 

από τους δώδεκα θεούς, τον Απόλλωνα. 

                                                 
162 Οι γενικές πληροφορίες που αφορούν τις λύρες προέρχονται από το βιβλίο του West, Αρχαία 

ελληνική μουσική, σελ. 68-69. 
163 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 194. 
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Λύρα ή Χέλυς: Σύμφωνα, με τον τέταρτο Ομηρικό Ύμνο, ο οποίος χρονολογείται τον 

7ο π.Χ. αιώνα, η δημιουργία της 

λύρας αποδίδεται στον θεό των 

βοσκών, Ερμή.164 Ο Ερμής είχε 

κλέψει τα βόδια του Απόλλωνα  

και στην προσπάθειά του να 

εξευμενίσει τον θεό της μουσικής, 

του προσέφερε τη λύρα που  

μόλις είχε κατασκευάσει από 

προσιτά υλικά, τα οποία βρήκε  

στο αγροτικό του περιβάλλον. 

Συγκεκριμένα, ο Ερμής έξυσε το όστρακο μιας  

χελώνας, δημιούργησε οπές και στερέωσε σε αυτές κομμάτια καλαμιού.  

Στη συνέχεια, προχώρησε στη δημιουργία του ηχείου, τεντώνοντας  κατά  

μήκος του κοιλώματος ένα κομμάτι δέρματος, ένωσε τα  

καλάμια (βραχίονες) με μία εγκάρσια κυλινδρική ράβδο (ζυγό) και τέντωσε  

στον σκελετό επτά χορδές κατασκευασμένες από έντερα αρνιού.  

Ο ήχος της λύρας μάγεψε τον Απόλλωνα και έκτοτε ήταν το αγαπημένο του όργανο με 

το οποίο απεικονιζόταν συνεχώς ακόμη και μετά το τέλος του 6ου π.Χ. αιώνα. Οι 

απεικονίσεις και ο Ομηρικός Ύμνος δεν χρονολογούνται πολύ πριν από τον 7ο π.Χ. 

αιώνα. 

Η λύρα, γνωστή και ως Απολλώνιος λύρα, για μεγάλο χρονικό διάστημα 

κυριάρχησε στη μουσική της αρχαίος Ελλάδος ως ιερό και εθνικό όργανο αποτελώντας 

το βασικό όργανο για τη μουσική εκπαίδευση των νέων.165 Αρχικά, η λύρα 

αποτελούνταν από τρείς χορδές, στην πορεία όμως των χρόνων εμφανίστηκαν ακόμη 

και λύρες με εννέα έως και δώδεκα χορδές. Σύμφωνα με την παράδοση ο Λίνος, γιος 

του Απόλλωνος και της Καλλιόπης, πρόσθεσε την τέταρτη χορδή, ο Τόρηβος ή 

Τυρρηνός την πέμπτη και έπειτα ο Τέρπανδρος έδωσε στη λύρα επτά χορδές, τις οποίες 

διατήρησε για πολλά χρόνια. Οι χορδές της λύρας ήταν ισομήκεις, με διαφορετικό 

ωστόσο πάχος και μάζα προκειμένου η κάθε μία να παράγει άλλον ήχο.  

                                                 
164 Οι πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, 

σελ. 78-79. 
165 Οι πληροφορίες της παρούσας και των δύο επόμενων παραγράφων αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο 

από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 130-132. 

Εικόνα 45. Οκτάχορδη λύρα - χέλυς με κυρτούς βραχίονες. 

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&it

em_id=16&category_id=1&Itemid=5&lang=el 

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=16&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=16&category_id=1&Itemid=5&lang=el
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Όσον αφορά το ηχείο, αυτό 

κατασκευαζόταν από όστρακο 

χελώνας, στο οποίο η λύρα οφείλει το 

δεύτερο όνομά της, χέλυς (= όστρακο 

χελώνας). Σε ορισμένες περιπτώσεις 

στην ποίηση η λέξη λύρα, 

αντικαθίσταται από τις λέξεις χέλυς 

και χελώνα.166 Οι διάφορες 

καλλιτεχνικές εικονιστικές παραστάσεις που ξεκινούν από τα τέλη περίπου του 8ου 

αιώνα και εξής, και κορυφώνονται από τον 6ο π.Χ. αιώνα, μας παρέχουν πληροφορίες 

σχετικά με το είδος της χελώνας που χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή του ηχείου. 

Τόσο το μέγεθος, όσο και τα στίγματα των οστράκων που αποτυπώνονται στα έργα 

τέχνης φανερώνουν ότι η χελώνα ήταν του είδους testudo marginata (κρασπεδωτή 

χελώνα).  

Η χελώνα αυτή, είναι το μεγαλύτερο, βαρύτερο και ογκωδέστερο είδος 

στεριανής χελώνας. Η κρασπεδωτή χελώνα ξεχωρίζει, ακόμη, τόσο από τον σκούρο 

χρωματισμό της, όσο και από το χαρακτηριστικό σχήμα του χελύου της, το οποίο στα 

ηλικιωμένα αρσενικά πλαταίνει πολύ. Το μήκος του χελύου φτάνει τα 25 με 37 cm. 

Επίσης, το κοιλιακό τμήμα του χελύου σχηματίζει βαθιά κοιλότητα. Το καύκαλο του 

είδους αυτού εξασφάλιζε ιδανικό ηχείο για τη λύρα και στον ελληνικό χώρο 

εντοπιζόταν  νοτίως της νοητής γραμμής Κατερίνης – Ηγουμενίτσας και στα νησιά του 

δυτικού Αιγαίου. Σύμφωνα με τον Παυσανία, οι καταλληλότερες χελώνες για την 

κατασκευή λυρών βρίσκονταν στο Παρθένιον Όρος στην Αργολίδα, όμως οι ντόπιοι 

τις θεωρούσαν ιερές χελώνες του Πανός και έτσι από φόβο δεν τις χρησιμοποιούσαν 

αλλά τις προστάτευαν. 

Μία τεντωμένη μεμβράνη από δέρμα βοδιού κάλυπτε τη κοιλότητα του 

κελύφους της χελώνας, ολοκληρώνοντας έτσι το ηχείο της λύρας.167 Δύο βραχίονες 

συχνά από κέρατα αγριοκάτσικου στερεώνονταν στις δύο πλευρές του χελύου, ενώ 

παράλληλα στα άκρα αυτών πρόσθεταν τον ζυγό (εγκάρσιο ξύλο). Έπειτα, στο ζυγό 

στερέωναν τις χορδές που ήταν φτιαγμένες από έντερα ή τένοντες ζώων μέσω των 

                                                 
166 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 79-80. 
167 Οι πληροφορίες της παρούσας και των τριών παραγράφων που ακολουθούν, αντλήθηκαν κατά 

κύριο λόγο από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 132-

135. Πολλές από τις πληροφορίες εντοπίζονται και στην εγκυκλοπαίδεια του Μιχαηλίδη, σελ. 192-197.  

Εικόνα 46. Νέοι άνδρες που παίζουν λύρες με αντηχείο από 

όστρακο χελώνας «χέλυς». Θραύσμα αττικού 

ερυθρόμορφου αγγείου που φυλάσσεται στη Φλωρεντία. 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικ. 18. 
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κολλάβων ή κολλόπων, δηλαδή των κλειδιών. Με τους κολλάβους ή κόλλοπας 

πραγματοποιούταν η άρμοσις ή αρμογή, δηλαδή το κούρδισμα του οργάνου για το 

οποίο δεν διαθέτουμε ασφαλείς πληροφορίες, και πιθανώς να διαφοροποιούνταν ανά 

εποχή (βλ. εικόνα 47). Στην άλλη άκρη των χορδών και συγκεκριμένα στο χαμηλότερο 

τμήμα του ηχείου, υπήρχε μία μικρή ξύλινη πλάκα που ονομαζόταν χορδότονος ή 

χορδοτόνιον (σημερινός χορδοστάτης) και πάνω σε αυτήν έδεναν με κόμπο τις χορδές. 

Τέλος, λίγο πιο πάνω από τον χορδοστάτη ήταν τοποθετημένη η μάγας, μία μικρή 

ξύλινη σανίδα που είχε τον ρόλο του σημερινού καβαλάρη, δηλαδή να απομονώνει το 

παλλόμενο τμήμα των χορδών. Στην εικόνα 48 απεικονίζονται ξεκάθαρα τα επτά 

βασικά μέρη της λύρας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 47. Κούρδισμα λύρας. Neubecker, Η μουσική στην 

αρχαία Ελλάδα, σελ. 228/απεικ. 2. 

 

Εικόνα 48. Σχέδιο λύρας. 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 273/εικ. 13. 
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Ο εκτελεστής της λύρας που ονομαζόταν λύρης ή λυριστής, τοποθετούσε το 

όργανο πάνω στα γόνατά του και έδενε τη λύρα από το στήθος του μέσω μιας 

δερμάτινης ταινίας, του τελαμώνα, προκειμένου ο εκτελεστής να έχει ελεύθερα και τα 

δύο χέρια (βλ. εικόνα 49). Η λύρα είχε ελαφρά κλίση προς τα έξω και ο εκτελεστής 

έπαιζε τις χορδές με το δεξί χέρι, κρατώντας πλήκτρο (πένα) και όχι με γυμνά δάχτυλα 

(βλ. εικόνα 50).  

 

 

 

Τα πλήκτρα (εκ του πλήττω) κατασκεύαζαν ειδικοί τεχνίτες, οι πληκτροποιοί. 

Είχαν καρδιόσχημη ή αμβλεία απόληξη και τα συνηθέστερα υλικά που 

χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή τους είναι τα εξής: σκληρό ξύλο, ξύλο ακάνθου 

(Αντίγονος ο Καρύστιος, Ιστοριών Παραδόξων Συναγωγή 169: Ο Αριστοτέλης λέει ότι 

στη περιοχή της Ερύθης βρίσκεται είδος ακάνθου με πολύχρωμη όψη, από το οποίο 

γίνονται πλήκτρα. Ο Τίμων μάλιστα ο κιθαρωδός είχε ένα τέτοιο και το έδειχνε σε 

πολλούς λέγοντας ότι του το είχε δωρίσει ο δάσκαλός του ο Αριστοκλής), ελεφαντόδοντο 

(Βιργίλιος, Αινειάδα VI, 647: ήδη το πλήκτρο χτυπά το ελεφάντινο), κέρατο (Πλάτωνος 

Νόμοι Ζ 795α: εν κερατίνοις πλήκτροις), χρυσό (Ευριπίδου Ηρακλής Μαινόμενος, στ. 

351: Ο Φοίβος χτυπά την κιθάρα του με χρυσό πλήκτρο) ενώ σπάνια ορείχαλκο. Οι 

Εικόνα 49. Λύρες και «αιωρική» κιθάρα στο μάθημα.  

Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 226/απεικ. 1. 

Εικόνα 50.  Γενειοφόρος άνδρας που παίζει τη λύρα με το ένα χέρι και με 

το άλλο κρατάει πλήκτρο. Ερυθρόμορφη κύλιξ που φυλάσσεται στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης (Νέα Υόρκη). 480 π.Χ. 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/06.1021.188 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/06.1021.188
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εκτελεστές έδεναν το πλήκτρο με μία μακριά ταινία σε έναν από τους δύο βραχίονες 

ώστε να είναι πάντοτε έτοιμο για χρήση. Το κρατούσαν όχι μόνο με κάποια δάχτυλα, 

αλλά με ολόκληρο το δεξί χέρι. Κατά την εκτέλεση, ο λύρης ή λυριστής χρησιμοποιούσε 

το αριστερό χέρι για να σταματά τη δόνηση των χορδών, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις 

έπαιζε με τα γυμνά δάχτυλα του αριστερού 

χεριού, όπως απεικονίζεται καθαρά σε 

τμήμα αγγειογραφίας ερυθρόμορφου 

αττικού αγγείου που χρονολογείται το 490 

π.Χ. και βρίσκεται στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Λόγω 

της μεμβράνης που κάλυπτε το κοίλο μέρος 

του κελύφους της χελώνας, ο ήχος της 

λύρας θα πρέπει να ήταν διακριτικός και 

κάπως θαμπός.  

Θεωρούταν όργανο των μη επαγγελματιών και μπορούσε να το παίξει ο 

οποιοσδήποτε, άνδρας, γυναίκα και παιδί. Η λύρα εμφανιζόταν τόσο σε κοινωνικές 

εκδηλώσεις (χορούς, θυσίες, λιτανείες, συμπόσια), 

όσο και σε οικογενειακές και σχολικές.168 Μία λύρα 

του 5ου π.Χ. αιώνα είναι η μοναδική που έχει 

διασωθεί σχεδόν ακέραιη και βρέθηκε κοντά στην 

Μονή Δαφνίου μέσα σε τάφο. Οι βραχίονες και ο 

ζυγός της λύρας ήταν από πυξάρι, ενώ το ηχείο της 

αντικαταστάθηκε από σύγχρονο κέλυφος χελώνας. 

Στην πορεία των χρόνων, και συγκεκριμένα μετά την 

κλασική εποχή, το κέλυφος της χελώνας 

αντικαταστάθηκε από ξύλο ή και από μέταλλο, 

διατηρώντας ωστόσο το βασικό σχήμα του 

καύκαλου. Τέλος, τόσο η κατάκτηση της Ελλάδας 

από τους Ρωμαίους, οι οποίοι δε συμμερίστηκαν την 

ιερότητα του οργάνου και η χρήση του περιορίστηκε 

καθαρά στην ψυχαγωγική μουσική, όσο και η 

                                                 
168 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 80. 

Εικόνα 51. Κιθαρωδός από ερυθρόμορφο αττικό 

αγγείο του 490 π.Χ.  

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην 

αρχαία Ελλάδα, σελ. 275/εικ. 15. 
 

Εικόνα 52. Η λύρα του Έλγιν, από την 

Αττική, του 5ου π.Χ. αιώνα. Βρετανικό 

Μουσείο του Λονδίνου. 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική 

στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 275/εικ. 16. 
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επικράτηση του χριστιανισμού ήταν δύο παράγοντες που οδήγησαν τη λύρα στην 

αφάνεια. 

Βάρβιτος:  Παράλληλα με την λύρα χέλυς, ή αλλιώς Απολλώνιον λύραν, υπήρχε και η 

Διονυσιακή λύρα, η οποία αποτελούσε μία παραλλαγή 

του επίσημου τύπου λύρας που αναλύσαμε παραπάνω. 

Εφευρέτης του οργάνου θεωρείται ο Τέρπανδρος.169 Η 

πρώτη αναφορά στο όργανο γίνεται από τον 

Ανακρέοντα, παρ’ όλο που η Σαπφώ και ο Αλκαίος 

αναφέρονταν σε ένα όργανο με το όνομα βάρμος και 

ορισμένοι αρχαίοι ερευνητές το συγχέουν με τη βάρβιτο. 

Την παραπάνω άποψη υποστηρίζουν τόσο 

αγγειογραφίες, όσο και μεταγενέστερες φιλολογικές 

μαρτυρίες που συνδέουν τη βάρβιτο με τον Ανακρέοντα, 

ενώ λέγεται επίσης ότι αυτός την έφερε στην Αθήνα όταν 

μετακόμισε εκεί από τη Σάμο.170 Το μόνο σίγουρο είναι 

ότι η βάρβιτος είχε μεγάλη απήχηση στη σχολή της 

Λέσβου (Τέρπανδρος, Σαπφώ, Αλκαίος, Ανακρέων).171  

 

Η βάρβιτος εμφανίζεται στα έργα της αττικής τέχνης κατά το τελευταίο τέταρτο 

του 6ου π.Χ. αιώνα, ενώ εξαφανίζεται στο δεύτερο μισό του 5ου αιώνα.172 Οι 

εικονιστικές παραστάσεις στις οποίες απεικονίζεται η βάρβιτος, μας πληροφορούν 

τόσο για τις εκδηλώσεις που συνόδευε το όργανο, όσο και για τις διαφορές που είχε 

από την «Απολλώνιο λύρα». Συγκεκριμένα, η βάρβιτος μόνη, ή μαζί με αυλούς, 

συνόδευε τον Διόνυσο, τους Σατύρους και τις Μαινάδες στους χορούς τους, ενώ δεν 

απουσίαζε και από τα συμπόσια–ξεφαντώματα και τις ερωτικές περιπέτειες (βλ. εικόνα 

54, 55). Κατά τα φαινόμενα, η βάρβιτος δέσποζε σε εκλεπτυσμένους αθηναϊκούς 

παροίνιους κύκλους στα τέλη του 6ου με αρχές 5ου π.Χ. αιώνα, ενώ παράλληλα ο 

                                                 
169 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 136. 
170 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 81. 
171 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 74. 
172 Οι πληροφορίες της παρούσας και της επόμενης παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο του West, 

Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 80-82. 

Εικόνα 53. Βάρβιτος. 

http://terpandros.com/index.php?opt

ion=com_zoo&task=item&item_id=

19&category_id=1&Itemid=5&lang

=el 

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=19&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=19&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=19&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=19&category_id=1&Itemid=5&lang=el


76 

 

 

Πίνδαρος, ο Βακχυλίδης και ο Ευριπίδης την αναφέρουν μόνο σε εκδηλώσεις ιδιωτικού 

χαρακτήρα.   

 

 

 

Όσον αφορά το σχεδιασμό της, η βάρβιτος διέφερε εμφανώς από τη λύρα χέλυς 

στο μήκος των βραχιόνων και συνεπώς στις χορδές. Οι βραχίονες της ήταν ευθείς (δε 

σχημάτιζαν συμμετρική εσωτερική καμπύλη με εξαίρεση κάποιες παραλλαγές) και 

μακρύτεροι από αυτούς της κανονικής λύρας, όπως και οι χορδές της. Για τον λόγο 

αυτό, η βάρβιτος διέθετε βαθύτερο και γλυκύτερο ήχο, το οποίο επιβεβαιώνεται από 

αρχαίες μαρτυρίες. Σχετικά με τις χορδές, μέσω αγγειογραφιών παρατηρούμε ότι ο 

κοινότερος αριθμός χορδών είναι το επτά, ωστόσο, από τη μία ο Θεόκριτος 

παρουσιάζει την βάρβιτο ως πολύχορδο όργανο, ενώ από την άλλη ο κωμικός ποιητής 

Αναξίλας κάνει λόγο για τριχόρδους βαρβίτους.  

Εικόνα 55. Παίκτης βάρβιτου στον κώμο. 

Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 227/απεικ. 1. 

 

Εικόνα 54. Σκηνή κώμου όπου αριστερά απεικονίζεται ένας νεαρός να παίζει 

επτάχορδη βάρβιτο και στο κέντρο μία αυλητρίδα να παίζει δίαυλο. 

Ερυθρόμορφος κιονωτός κρατήρας που φυλάσσεται στο μουσείο Κυκλαδικής 

τέχνης. Περίπου 470 π.Χ. 

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=952

&cnode=46&clang=0  

 

 

http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=952&cnode=46&clang=0
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=952&cnode=46&clang=0
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Ο εκτελεστής του οργάνου αποκαλούνταν βαρβιτιστής, και ο τραγουδιστής, που 

συνόδευε ο ίδιος το τραγούδι στην βάρβιτο, βαρβιτωδός.173 Τέλος, στο εσωτερικό 

αττικής κύλικος που χρονολογείται το 490 π.Χ. και βρίσκεται στο Μουσείο της 

Αρχαίας Αγοράς Αθηνών απεικονίζεται μία βάρβιτος (βλ. εικόνα 56).174 

Άλλα όργανα που ήταν συγγενικά ή παραλλαγή της λύρα ήταν τα εξής: 

κλεψίαμβος, εννεάχορδον, ιαμβύκη και κινδαψός ή σκιναδαψός που εφηύρε ο Ερετριεύς 

τον 6ο π.Χ. αιώνα. Οι πληροφορίες για τα παραπάνω όργανα είναι αρκετά 

περιορισμένες, καθώς από τη μία οι συγγραφείς τα σύγχεαν μεταξύ τους και από την 

άλλη, ορισμένα όργανα εγκαταλείφθηκαν σύντομα, όπως ο κλεψίαμβος και το 

εννεάχορδον.  

 

 

 

 

                                                 
173 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 74. 
174 Οι παρούσες πληροφορίες και η επόμενη παράγραφος αντλήθηκαν από το βιβλίο της  

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 136. 

Εικόνα 56. Βάρβιτος στο εσωτερικό αττικής κύλικος του 480 – 470 π.Χ. 

Μουσείο Αρχαίας Αγοράς Αθηνών. 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 276/εικ. 17. 
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3.1.2 ΠΟΛΥΧΟΡΔΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Η δεύτερη κατηγορία των έγχορδων-χορδόφωνων οργάνων αποτελούνταν από όργανα 

με πολλές χορδές που ονομάζονταν ψαλτήρια ή αλλιώς πολύχορδα. Επιπλέον 

διαχωρισμός γίνεται σε άρπες και σε ψαλτήρια.175 Οι άρπες δεν διέθεταν ηχείο (σπάνια 

είχαν έξω από τις χορδές) και παίζονταν συνήθως όρθιες, ενώ τα ψαλτήρια που 

θεωρούνται εξέλιξη της άρπας διέθεταν ηχείο παράλληλο προς τις χορδές και 

παίζονταν σε οριζόντια θέση.  

Τα όργανα αυτά είχαν εξαπλωθεί ιδιαίτερα στις περιοχές της ανατολικής 

Μεσογείου και αδιάψευστοι μάρτυρες της μεγάλης διάδοσης των οργάνων αυτών, 

αποτέλεσαν τα εξής ευρήματα: άρπες που εντοπίστηκαν στον τάφο της βασίλισσας 

Shub-ad, στο βασιλικό νεκροταφείο της Ουρ, στη Μεσοποταμία, στο σημερινό Ιράκ 

του 3500-3300 π.Χ., στις Κυκλάδες του 

2700 περίπου π.Χ., ο τριγωνοεκτελεστής 

της Κέρου και εικονιστικές παραστάσεις 

με άρπες στην Αίγυπτο του 2300-2200 

π.Χ. και νεότερες.176 Με βάση τα 

παραπάνω, θα περίμενε κανείς την 

εδραίωση των οργάνων και στην περιοχή 

του Αιγαίου κατά την εποχή του Χαλκού 

ή κατά την πρώιμη εποχή του Σιδήρου.177 

Ωστόσο, οι μαρτυρίες που διαθέτουμε 

είναι περιορισμένες πριν το 600 π.Χ. και 

μόνο στον προελληνικό Κυκλαδικό 

πολιτισμό της τρίτης χιλιετίας (περίπου 

2800-2300) εντοπίζονται μαρμάρινα 

ειδώλια μουσικών, οι οποίοι παίζουν 

άρπες τριγωνικού τύπου και από τις 

οποίες αντλούμε πληροφορίες για το σκελετό του οργάνου. Επίσης, ένα παρόμοιο 

όργανο εντοπίζεται σε κρητικές σφραγίδες της Μεσομινωικής Β’ περιόδου (περίπου 

                                                 
175 Οι πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 138-139. 
176 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 138-139. 
177 Οι παρούσες και οι υπόλοιπες πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο του West, 

Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 98-100. 

Εικόνα 57. Ο τριγωνοεκτελεστής ή αρπιστής της Κέρου, 

του 2700 περίπου π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

Αθηνών. Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην 

αρχαία Ελλάδα, σελ. 268/εικ. 3. 
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1900-1700), όμως είναι παραμορφωμένο και είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς αν 

πρόκειται για τριγωνική άρπα ή λύρα, ενώ για τα επόμενα χίλια χρόνια υπάρχει πλήρες 

κενό. Μεταγενέστερα, και συγκεκριμένα γύρω στα τέλη του 8ου π.Χ. αιώνα, 

χρονολογείται ένα ακόμη επιπλέον εύρημα. Πρόκειται για μία κακοσχεδιασμένη 

απεικόνιση σε έναν αττικό τάφο, η οποία παρουσιάζει κάποιον να κρατά ένα όργανο 

όπου αβίαστα θεωρήθηκε ότι είναι άρπα τριγωνικού σχήματοςˑ εντούτοις, ορισμένοι 

την εκλαμβάνουν ως λύρα. Στον ποιητικό χώρο, ο συγγραφέας (αποδίδεται τόσο στον 

Όμηρο, όσο και στη Σαπφώ, στον Αλκαίο, στον Ανακρέοντα και στον Πίνδαρο) του 

ποιήματος-παρωδία  Μαργίτης αναφέρεται σε κάποιο όργανο που ονομάζεται πακτίς 

(λεσβιακή – δωρική διάλεκτος) ή πηκτίς (ιωνική – αττική διάλεκτος) και ανήκει στην 

κατηγορία του ψαλτηρίου. Στην αττική τέχνη, συναντούμε μία αγγειογραφία περίπου 

του 450 π.Χ. όπου απεικονίζονται γωνιώδεις άρπες σε τρία διαφορετικά σχέδια που 

εκτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες ενώ αττικοί συγγραφείς αναφέρονται 

στο τρίγωνο. Όλα τα παραπάνω συντελούν ευρήματα πολύχορδων οργάνων της 

κατηγορίας των ψαλτηριών και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη τους στον ελλαδικό χώρο. 
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Άρπες:178 Είναι πολύχορδα όργανα, τα οποία δεν έχουν ηχείο και παίζονταν συνήθως 

όρθια.179 Μέσω των αγγειογραφιών, παρατηρούμε ότι ο αριθμός των χορδών μιας 

άρπας ανέρχεται από τις εννέα έως είκοσι πάνω κάτω. Επίσης, οι αριθμοί αυτοί 

διασταυρώνονται και από φιλολογικές μαρτυρίες: ο Ανακρέοντας κάνει λόγο για μια 

εικοσάχορδη άρπα, ενώ ένας παλαιός κωμικός ποιητής για μία εννιάχορδη άρπα. 

Οι γυναίκες αρπίστριες που έπαιζαν σε διάφορες εκδηλώσεις ονομάζονταν 

ψάλτριαι, δηλαδή εκείνες που έπαιζαν τραβώντας τις χορδές με γυμνά δάχτυλα. 

Εντούτοις, δεν υπάρχει ειδική λέξη αντίστοιχη με τις λέξεις κιθαρωδός, λυρωδός, 

αυλωδός, δηλαδή για κάποιον που τραγουδά με τη συνοδεία άρπας. Φανερώνεται 

λοιπόν, ότι το όργανο δεν χρησιμοποιούταν για τη φωνητική συνοδεία, αν και 

υπάρχουν ορισμένες φιλολογικές μαρτυρίες που υποστηρίζουν το αντίθετο. Όσον 

αφορά τους εκτελεστές, στις διάφορες αγγειογραφίες, παρουσιάζονται με το στόμα 

τους κλειστό, δηλαδή να μην τραγουδούν, πλην μίας εξαιρέσεως. 

Γενικά, η άρπα από την εποχή της Σαπφούς και έπειτα, ήταν συνδεδεμένη με 

τα τραγούδια του έρωτα και της ηδονής και η επικρατέστερη θέση της ήταν στον χώρο 

του συμποσίου ή του ιδιαίτερου δωματίου των γυναικών. Από τις άρπες, οι οποίες στο 

σύνολο τους δεν διαδόθηκαν ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο, συναντάμε το τρίγωνο, 

ένα είδος άρπας με τριγωνικό σχήμα. 

                                                 
178 Οι πληροφορίες σχετικά με τις Άρπες προέρχονται κατά κόρον από το βιβλίο του West, Αρχαία 

ελληνική μουσική, σελ. 102-104. 
179 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 139. 

Εικόνα 58. Γυναίκες που παίζουν μουσική, στα δεξιά αρπίστρια – ψάλτρια. 

Απουλική πελίκη που φυλάσσεται στην Κοπεγχάγη. 4ος π.Χ. αιώνας. 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικ. 7. 
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Τρίγωνο:180 Ένα είδος άρπας τριγωνικού σχήματος που εμφανίστηκε στον ελλαδικό 

χώρο περί τα 2700 π.Χ. Την εποχή εκείνη 

χρονολογείται και ένα ειδώλιο από παριανό 

μάρμαρο, το οποίο αναπαριστούσε κάποιον 

εκτελεστή τριγώνου και εντοπίστηκε μέσα 

σε έναν τάφο στην Κέρο (κυκλαδίτικο 

νησί). Δε γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό 

χορδών του οργάνου, ωστόσο, είναι βέβαιο 

πως πρόκειται για ένα όργανο με πολλές 

χορδές που η κάθε μία είχε διαφορετικό 

μήκος. Το κούρδισμα του τριγώνου ήταν αντίστοιχο με αυτό της λύρας και το 

τεζάρισμα των χορδών γινόταν μέσω ταινιών, κρίκων ή δακτυλίων.181 Στο Βρετανικό 

Μουσείο του Λονδίνου βρίσκεται ένας ωραίος αττικός αμφορέας, ο οποίος 

χρονολογείται το 440 π.Χ. και απεικονίζει τη Μούσα Τερψιχόρη να παίζει τρίγωνο. 

Τόσο από αυτό το εύρημα, όσο και από άλλες παραστάσεις που έχουν διασωθεί, 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τρίγωνο χρησιμοποιούσαν κυρίως οι γυναίκες.  

Το όργανο είχε μεγάλη διάρκεια ζωής, καθώς διατηρήθηκε σε χρήση μέχρι τον 

2ο π.Χ. αιώνα. Έπειτα, σύμφωνα με τον Αθηναίο περιέπεσε σε αχρησία. Τέλος, οι 

μουσικοί που έπαιζαν την άρπα τριγωνικού σχήματος ονομάζονταν τριγωνοεκτελεσταί 

και τριγωνοεκτελέστριαι. 

Ψαλτήρια:182 Το ρήμα ψάλλω σημαίνει εγγίζω ισχυρά, αποσπώ, τεντώνω χορδή, παίζω 

έγχορδο όργανο με τα δάχτυλα. Για το λόγο αυτό, τα όργανα των οποίων η εκτέλεση 

γινόταν χωρίς πλήκτρο, αλλά με τα δάχτυλα, ονομάζονταν ψαλτήρια και ο εκτελεστής 

τους ψάλτης. Τα ψαλτήρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: νυκτά (νύσσω = θίγω, 

κεντρίζω ελαφρά), όπως το κανονάκι και το τσέμπαλο στις μέρες μας, και κρουστά, 

όπως το πιάνο και το σαντούρι, των οποίων η κρούση επιτυγχάνεται μέσω πλήκτρων. 

Την κατηγορία αυτή, απαρτίζουν ποικίλα συγγενικά όργανα, τα οποία συχνά συγχέουν 

                                                 
180 Οι πληροφορίες για το τρίγωνο αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 139. Επίσης, πολλές από τις πληροφορίες 

εντοπίζονται και στην Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής του Μιχαηλίδη, σελ. 322. 
181 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 103. 
182 Οι πληροφορίες που αφορούν τα ψαλτήρια προέρχονται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 139-140. 

Εικόνα 59. Το τρίγωνον. 

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2102013 

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2102013
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οι συγγραφείς και είναι τα εξής: το επιγόνειον, το σιμίκιον, η μάγαδις και η πήκτις ή 

πηκτίς. 

Επιγόνειον: Το όργανο αυτό εφηύρε ένας μουσικός του 6ου π.Χ. αιώνα, ο Επίγονος 

από την Αμβρακία, τη σημερινή Άρτα. 

Σύμφωνα με τον Ιόβα, ιστορικό του 

1ου π.Χ. αιώνα και βασιλιά της 

Μαυριτανίας: «το επιγόνειον, που 

τώρα έχει μετασχηματισθεί σε όρθιο 

ψαλτήριο, διατηρεί την ονομασία 

εκείνου που το κατασκεύασεˑ ήταν δε ο Επίγονος εκ γενετής μεν Αμβρακιώτης, 

πολιτογραφήθηκε όμως Σικυώνιοςˑ όντας δε εξαίρετος μουσικός έπαιζε με το χέρι χωρίς 

πλήκτρο».183 Από την παραπάνω μαρτυρία, συμπεραίνουμε ότι το επιγόνειον παιζόταν 

αρχικά σε οριζόντια θέση και ότι ο Επίγονος έδωσε το όνομα του στο όργανο. 

Επιπλέον, μία σχολή αρμονικών θεωρητικών οφείλει το όνομά της στον Επίγονο.184 

Το όργανο αποτελούνταν από σαράντα χορδές χωρίς ωστόσο να γνωρίζουμε 

την ακριβή του έκταση.185 Κατά τον Μιχαηλίδη, αν το επιγόνειον κουρδιζόταν 

διατονικά, η έκτασή του θα υπερέβαινε τις πέντε οκτάβες, ενώ αν κουρδιζόταν 

χρωματικά τις τρεις. Συνεπώς, θα ξεπερνούσε την έκταση που ήταν τότε σε εφαρμογήˑ 

σύμφωνα με τον Αριστόξενο: το μεγαλύτερο σύμφωνο διάστημα είναι δύο οκτάβες και 

μία πέμπτη, γιατί δεν φτάνουμε σε έκταση τις τρεις οκτάβες.186 Από την άλλη, σύμφωνα 

με άλλους μελετητές, το όργανο μπορεί να ήταν χορδισμένο ανά δύο χορδές στην ίδια 

νότα. 

 

 

 

                                                 
183 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 140. Ορισμένες από τις 

πληροφορίες παρατίθενται και στην Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής του Μιχαηλίδη 

σελ. 120. 
184 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 110. 
185 Η παράγραφος προέρχεται κατά κόρον από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική 

στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 140. 
186 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 120. 

Εικόνα 60. Το επιγόνειον. 

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item

&item_id=12&category_id=1&Itemid=5&lang=el 

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=12&category_id=1&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=12&category_id=1&Itemid=5&lang=el
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Σιμίκιον: Το μόνο που γνωρίζουμε για το όργανο αυτό είναι ότι είχε 

τριανταπέντε χορδές. Δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με τον χαρακτήρα και την έκταση 

του οργάνου.187  Όσον αφορά την εκτέλεση του οργάνου, ορισμένοι μελετητές 

υποθέτουν πως το τοποθετούσαν οριζόντια, χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται από 

σωζόμενες πηγές.188 

Το επιγόνειον (σαράντα χορδές) και το σιμίκιον (τριανταπέντε χορδές), των 

οποίων ο αριθμός των χορδών ξεπερνάει τον συνηθισμένο μέσο όρο χορδών στις 

ελληνικές άρπες, πιθανόν στην αρχή να κατασκευάστηκαν όχι για μουσικές 

παραστάσεις, αλλά για πειράματα και αποδείξεις θεωρητικών αναλύσεων.189 Τα δύο 

αυτά όργανα δεν κουρδίζονταν βάσει αρμονιών – τρόπων αλλά βάσει των μικρότερων 

δυνατών διαστημάτων που υπήρχαν μεταξύ κάθε διαδοχικού ζεύγους χορδών.  

Μάγαδις: Τριγωνικό όργανο με είκοσι χορδές κουρδισμένες ανά ζεύγη, επιτρέποντας 

την εύκολη εκτέλεση κατά όγδοες, πράγμα που 

φανερώνεται και από το όνομα του οργάνου 

(μαγαδίζω= παίζω με διαστήματα ογδόης).190 Η 

εκτέλεση της μάγαδις πραγματοποιούνταν και με τα 

δύο τα χέρια, χωρίς την βοήθεια πλήκτρου.191 Άλλη 

ερμηνεία του ονόματος του οργάνου είναι ότι αποτελεί 

παράγωγο της λέξης μάγας, δηλαδή καβαλάρης.192 Το 

όργανο παρουσίασε πολύ μεγάλη διάδοση σε 

ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στη Λέσβο κατά τον 

7ο π.Χ. αιώνα.193 

Πήκτις ή πηκτίς: Λαμβάνοντας υπόψιν τόσο το 

ποίημα-παρωδία Μαργίτης στο οποίο γίνεται 

αναφορά σε κάποιο όργανο με όνομα πακτίς ή πηκτίς, 

όσο και έργα άλλων συγγραφέων, συμπεραίνουμε ότι 

πρόκειται για ένα πολύχορδο όργανο.194 Η πήκτις, αντίστοιχα με την μάγαδις, 

                                                 
187 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 140. 
188 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 282. 
189 Η παράγραφος προέρχεται από το βιβλίο του Κομνηνού, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 110. 
190 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 140. 
191 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 199. 
192 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 101. 
193 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 140. 
194 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 99. 

Εικόνα 63.Μάγαδις & Πήκτις ή πηκτίς. 

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2

102012 

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2102012
http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2102012
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αποτελούνταν από είκοσι χορδές κουρδισμένες ανά ζεύγη.195 Ο λαιμός του οργάνου 

επεκτεινόταν μέσω μιας παράλληλης ράβδου, με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν 

προβλήματα στο κούρδισμα από την επαφή του οργάνου με τον μηρό του εκτελεστή. 

Η εκτέλεση της πηκτίδος πραγματοποιούταν και με τα δύο χέρια, ενώ ο εκτελεστής 

σπάνια χρησιμοποιούσε πλήκτρο.196 Σύμφωνα με την παράδοση, πρώτη η Σαπφώ 

χρησιμοποίησε την πήκτιν.197  

 

 

3.1.3 ΕΓΧΟΡΔΑ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

 Η τρίτη και τελευταία κατηγορία έγχορδων-χορδόφωνων οργάνων είναι τα έγχορδα 

όργανα με βραχίονα. Στην οικογένεια αυτή, ανήκει ένα λαουτοειδές όργανο, η 

πανδούρα ή πανδουρίδα ή τρίχορδον και οι παραλλαγές της.198 Για τα όργανα αυτά, δεν 

θα γίνει περαιτέρω λόγος, καθώς δεν υπήρχαν στις ελληνικές περιοχές κατά την 

αρχαϊκή εποχή αλλά εμφανίστηκαν στον ελλαδικό χώρο μετά από τον 4ο π.Χ. αιώνα.199  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
195 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 140. Πολλές πληροφορίες 

εντοπίζονται και στην Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής του Μιχαηλίδη, σελ. 249. 
196 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 103-104. 
197 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 140. 
198 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 141. 
199 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 111. 
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3.2 ΑΕΡΟΦΩΝΑ Ή ΠΝΕΥΣΤΑ 

Τα αερόφωνα ή πνευστά όργανα διακρίνονται οργανολογικά σε δύο ομάδες που 

είναι οι εξής: 

I. Οι αυλοί χωρίς επιστόμιο (φλάουτα), που άλλοτε ήταν: 

i. Αυλοί με ανοικτό άκρο (μονοκάλαμοι σύριγγες) 

ii. Αυλοί με κλειστό ή φραγμένο άκρο (σύριγξ του Πανός, ύδραυλις) 

II. Αυλοί με επιστόμιο, που μπορεί να ήταν: 

i. Αυλοί με γλωττίδες ή γλωσσίδες, με μονή ή διπλή γλωττίδα (ο κυρίως 

αυλός) 

ii. Αυλοί με επιχείλιο επιστόμιο (σάλπιγγες)200 

Τα πνευστά κυριαρχούν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, ιδιαίτερα την ανατολική, 

από τα βάθη των αιώνων.201 Στην ελληνική μυθολογία έχουν διασωθεί τα ονόματα 

μεγάλων αυλητών, όπως ο Ύαγνις, ο Μαρσύας και ο Όλυμπος, οι οποίοι αποτελούσαν 

την Φρυγική αυλητική τριάδα. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο αυλός ήταν 

επινόηση της θεάς Αθηνάς. Ωστόσο, όταν εκείνη είδε το πρόσωπό της να 

παραμορφώνεται, καθώς έπαιζε αυλό, τον πέταξε στην περιοχή της Φρυγίας, όπου τον 

βρήκε και τον πήρε ο Μαρσύας. Την παραπάνω άποψη, υποστηρίζει και η μαρτυρία 

του Πολυδεύκη. Κατά τον Πολυδεύκη, υπήρχε ένας αυλός με το όνομα Αθηνά, τον 

οποίο χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα ο αυλητής Νικωφελής ο Θηβαίος για την εκτέλεση 

του νόμου της Αθηνάς. Από την άλλη, σύμφωνα με άλλους μύθους, εφευρέτης του 

αυλού θεωρείται ο Μαρσύας. Όλα τα παραπάνω, είτε δηλαδή ο αυλός κατασκευάστηκε 

στην Ελλάδα από τη θεά Αθηνά, είτε στη Φρυγία από τον Μαρσύα, μας φανερώνουν 

μία ευρεία εξάπλωση του οργάνου.    

Σχετικά με την καθιέρωση του αυλού στον Ελλαδικό χώρο δεν υπάρχουν 

ακριβείς πληροφορίες. Στα έργα τέχνης της μυκηναϊκής εποχής δεν απεικονίζονται 

αυλοί, ενώ η αρχαιότερη μαρτυρία που διαθέτουμε τοποθετείται γύρω στα τέλη του 8ου 

π.Χ. αιώνα.202 Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο αυλός ήταν το πιο σημαντικό πνευστό 

όργανο, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή. Συγκεκριμένα, ο 

                                                 
200 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 144. 
201 Η παράγραφος προέρχεται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία 

Ελλάδα, σελ. 144. 
202 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν κατά κόρον από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική 

μουσική, σελ. 116-117. 
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αυλός εμφανιζόταν σε πολλές τελετές, ιδίως εκείνες που αφορούσαν τον Διόνυσο, σε 

πομπές, στο δράμα, στα συμπόσια, ενώ συνόδευε τους περισσότερους χορούς και 

ρύθμιζε τις κινήσεις των κωπηλατών και των στρατιωτών στον πόλεμο.203 Παρ’ όλο 

που ο αυλός κυριαρχούσε σε όλες σχεδόν τις κοινωνικές εκδηλώσεις, στα ομηρικά 

ποιήματα αναφέρεται μόνο δύο φορές: μία όταν έπαιζαν αυλό γύρω από τις φωτιές του 

στρατοπέδου των Τρώων και των συμμάχων τους και μία κατά την περιγραφή 

γαμήλιου εορτασμού. Κατά τον West, αυτό οφειλόταν σε εσκεμμένο αποκλεισμό του 

οργάνου, το οποίο θεωρούσαν αναξιοπρεπές.204 Πιθανότατα, οι αυλοί έφτασαν ή 

επανεισήχθησαν στην Ελλάδα από τη Μικρά Ασία ή τη Συρία σε μία σχετικά πρώιμη 

εποχή.  

Η πορεία του αυλού στον ελλαδικό χώρο είναι μακραίωνη και επιβεβαιώνεται 

από μία σειρά διασωθέντων αυλών.205 Στο Δισπηλιό, τον πανάρχαιο λιμναίο οικισμό 

της Καστοριάς, ανακαλύφθηκε 

ο αρχαιότερος αυλός που έχει 

εντοπιστεί μέχρι σήμερα στην 

Ελλάδα, ενώ παράλληλα είναι 

ένας από τους παλαιότερους 

αυλούς που έχουν βρεθεί σε 

ευρωπαϊκό έδαφος. Ο αυλός 

του Δισπηλιού, ο οποίος 

χρονολογείται γύρω στα 5.300 

π.Χ. είναι ίσως το μοναδικό 

ακέραιο όργανο της αρχαίας ελληνικής μουσικής που διατηρήθηκε για τόσους αιώνες 

με τη βοήθεια της υγρασίας που υπήρχε στην περιοχή. Το όργανο είναι 

κατασκευασμένο από το οστό κάποιου πτηνού για το οποίο δεν έχουμε περισσότερες 

λεπτομέρειες αλλά υποθέτουμε πως ανήκει στην υδρόβια ορνιθοπανίδα της περιοχής. 

Τα οστά των πτηνών λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής τους, προσφέρονταν για την 

δημιουργία πνευστών οργάνων. Συνηθέστερα είδη για την κατασκευή αυλών 

αποτελούσαν οι αετοί και οι κύκνοι. Στην περίπτωση του Δισπηλιού και συγκεκριμένα 

λόγω του λιμναίου οικοσυστήματος, ο αυλός κατά πάσα πιθανότητα κατασκευάστηκε 

                                                 
203 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 63-64. 
204 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 116-117. 
205 Η παρούσα παράγραφος και οι επόμενες τρεις προέρχονται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 144-148. 

Εικόνα 64. Ο αυλός του Δισπηλιού Καστοριάς, του 5300 π.Χ. περίπου. 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα,  

σελ. 279 / εικ. 23. 
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από οστό κύκνου. Ο αυλός του Δισπηλιού έχει χρώμα καφέ, ιδιαίτερη στιλπνότητα και 

επικλινείς χαράξεις διακοσμητικού χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα όργανο μικρών 

διαστάσεων που το μήκος του φτάνει τα 12 cm ενώ η μέγιστη διάμετρός του τα 1,3 cm. 

Το όργανο έχει πέντε κυκλικές οπές με λείανση περιμετρικά, οι οποίες επέτρεπαν στον 

εκτελεστή να κλείνει καλά τις οπές κατά την εκτέλεση. Οι τέσσερις βρίσκονταν στην 

πρόσθια όψη, ενώ η πέμπτη στην οπίσθια.  

Στα νότια-νοτιοδυτικά του Δισπηλιού και συγκεκριμένα στην περιοχή της 

κοινότητας Αυγής της Καστοριάς, υπήρχε νεολιθικός οικισμός που ύστερα από 

ανασκαφές, επέφερε σημαντικά ευρήματα. Μεταξύ των διασωθέντων αντικειμένων 

ήταν και δύο αυλοί. Ο πρώτος που εντοπίστηκε στις ανασκαφές του 2002 ήταν ένας 

μικρός οστέινος αυλός μήκους μόλις 4,5 cm με μία μόνο οπή. Ύστερα από δύο χρόνια, 

οι ανασκαφές έφεραν στο φως και άλλον αυλό, όχι όμως ακέραιο. Το σωζόμενο τμήμα 

του αυλού αυτού ήταν μήκους 10-11 cm και είχε 3-4 οπές. Οι δύο αυτοί διασωθείς 

αυλοί τοποθετούνται στο δεύτερο μισό της 6ης π.Χ. χιλιετίας. 

Στην περιοχή Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας του νομού Κοζάνης εντοπίστηκε 

ακόμη ένας αυλός. Είναι όργανο μικρού μεγέθους που φτάνει τα 16 cm και έχει πέντε 

οπές, οι οποίες βρίσκονται στην πρόσθια όψη. Κατά την ανασκαφή, πέρα από τον 

ακέραιο αυτόν αυλό, εντοπίστηκαν και τμήματα τουλάχιστον άλλων δύο αυλών.  

Τα ευρήματα αυτά, 

χρονολογούνται στις αρχές 

της Νεότερης Νεολιθικής 

εποχής και μπορούν να 

θεωρηθούν σύγχρονα με 

τον αυλό του Δισπηλιού. 

Όλα τα παραπάνω ευρήματα αυλών της προϊστορικής εποχής στη βόρειο 

Ελλάδα, επιβεβαιώνουν αναμφισβήτητα την ευρεία διάδοση του οργάνου στη περιοχή 

κατά τον 54ο αιώνα π.Χ. Ωστόσο, τόσο τον αυλό του Δισπηλιού όσο και τον αυλό της 

Κοζάνης, αλλά και τους υπόλοιπους διασωθέντες αυλούς, είναι δύσκολο να τους 

κατατάξουμε οργανολογικά σε μία από τις κατηγορίες που έχουμε αναφέρει γιατί δεν 

γνωρίζουμε αν πρόσθεταν σε αυτούς επιμέρους τμήματα από άλλα υλικά που δεν 

σώθηκαν. Τέλος, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι ελλαδικοί προϊστορικοί αυλοί αλλά 

και οι σύγχρονοι ή και προγενέστεροί τους, οι οποίοι βρέθηκαν σε Ευρώπη και 

Εικόνα 65. Ο αυλός από την «Τούμπα Κρεμαστής - Κοιλάδας» Κοζάνης του 

5500 – 5300 π.Χ. Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης.  

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 267 / εικ. 1. 
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κεντρική Ασία, ήταν αυλοί χωρίς επιστόμιο και ανοιχτό το κάτω άκρο (ακροφύσητα 

ανοιχτά φλάουτα).  

3.2.1 ΠΝΕΥΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 

Αυλοί με ανοικτό κάτω άκρο – ακροφύσητα ανοικτά φλάουτα 

Στους αυλούς με ανοικτό το κάτω άκρο, ο 

εκτελεστής εμφυσούσε από το απλό κυκλικό 

χείλος, το οποίο βρισκόταν στο άνω άκρο του 

οργάνου. Τα ακροφύσητα ανοιχτά φλάουτα ήταν 

μονοκάλαμοι σύριγγες στις οποίες αναφέρεται 

πιθανότατα ο Όμηρος όταν λέει «βοσκοί που 

ευχαριστούνται με τις σύριγγες».206 Η πρακτική 

της μοναυλίας ήταν γνωστή από την αρχαϊκή 

εποχή και επιβεβαιώνεται από σπαρτιατικά 

αγαλματίδια και φιλολογικές αναφορές της 

εποχής.207 Κατά την πρακτική αυτή, ο αυλός σε 

ορισμένες περιπτώσεις ήταν κατασκευασμένος 

από καλάμι ή άχυρο. Ο Θεόκριτος αναφέρεται σε 

έναν «καλαμένιο αυλό» ως χοντροφτιαγμένο όργανο που είναι κατώτερο από την 

πολυκάλαμη σύριγγα. 

Το πιο εξελιγμένο όργανο της κατηγορίας αυτής είναι ο πλαγίαυλος, του οποίου 

η εμφυσητήρια οπή δεν βρισκόταν στο άνω άκρο του οργάνου αλλά στο πλάι.208 

Φημισμένος εκτελεστής πλαγίαυλου ήταν ο Αρχύτας ο Ταραντίνος. Ορισμένες από τις 

οπές των οργάνων που βρίσκονταν στο κάτω τμήμα αυτών, δεν ήταν δακτυλιζόμενες, 

δηλαδή δεν τις έκλεινε ο εκτελεστής κατά την εκτέλεση αλλά υπήρχαν για ηχητικούς 

λόγους. Με βάση τον αριθμό των δακτυλιζόμενων οπών διακρίνουμε δύο είδη αυλών: 

αυλός του ενός χεριού, με τρεις έως πέντε οπές συνήθως και αυλός των δύο χεριών, με 

έξι έως οκτώ οπές. 

                                                 
206 Οι παρούσες πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική 

στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 148. 
207 Οι παρούσες και οι υπόλοιπες πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο του West, 

Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 131. 
208 Η παράγραφος προέρχεται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία 

Ελλάδα, σελ. 148. 

Εικόνα 66. Μονοκάλαμος σύριγξ. 

kotsanas.com/exh.php?exhibit=2103004 
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Αυλοί με κλειστό ή φραγμένο κάτω άκρο – κλειστά φλάουτα 

  Στην κατηγορία αυτή, οι αυλοί παρουσιάζουν κλειστό το κάτω άκρο τους. 

Συνεπώς, ο εμφυσώμενος αέρας δεν μπορεί να διαφύγει από το κάτω άκρο και έτσι 

επιστρέφει και φεύγει από το σημείο εμφύσησης.209 Εδώ, οι αυλοί δεν έχουν οπές και 

ο καθένας παράγει μόνο ένα φθόγγο. Για την παραγωγή περισσότερων φθόγγων 

δημιουργούσαν μία δέσμη αυλών, στην οποία ο καθένας έδινε διαφορετικό ηχητικό 

αποτέλεσμα. Τα όργανα που ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι η σύριγξ του Πανός 

και η ύδραυλις για την οποία δεν θα γίνει περαιτέρω αναφορά καθώς δημιουργήθηκε 

τον 3ο αιώνα π.Χ. 

Η σύριγξ του Πανός:  Σύμφωνα με την μυθολογία, το όργανο αποτελεί κατασκευή του 

θεού Πάνα, όπως φανερώνεται και από το όνομα 

του οργάνου.210 Συγκεκριμένα, αυτός αγάπησε 

τη νύμφη Σύριγγα και όταν εκείνος την 

καταδίωκε, εκείνη τρομαγμένη ζήτησε την 

βοήθεια του Δία. Ο Δίας την μεταμόρφωσε σε 

καλαμιά και τότε  ο Παν θυμωμένος την έσπασε 

σε κομμάτια. Όταν συνειδητοποίησε ότι έσπασε 

το σώμα της αγαπημένης του άρχισε να κλαίει 

και καθώς φυσούσε κλαίγοντας άκουσε ήχους 

(συριγμούς) από τα καλάμια. Έτσι επινόησε το 

όργανο.  

 

 

Η σύριγξ του Πανός αποτελείται από μία ομάδα σωλήνων από καλάμι (ή άλλο 

υλικό), χωρίς επιστόμιο και οπές. Τα κάτω άκρα των καλαμιών ήταν κλειστά και ο 

εκτελεστής εμφυσούσε σε αυτά μέσω οπής, η οποία βρισκόταν στο άνω άκρο.211 Από 

διάφορες εικονογραφικές πηγές της σύριγγας του Πανός πληροφορούμαστε για δύο 

                                                 
209 Η παράγραφος προέρχεται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία 

Ελλάδα, σελ. 148-149. 
210 Οι πληροφορίες της παρούσας και της ακόλουθης παραγράφου αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από το 

βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 149. Πολλές από τις 

πληροφορίες εντοπίζονται και στην Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής του Μιχαηλίδη, 

σελ. 296-298. 
211 Οι παρούσες πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 154. 

Εικόνα 67. Σύριγγες του Πανός. 

http://terpandros.com/index.php?option=c

om_zoo&task=item&item_id=32&categor

y_id=2&Itemid=5&lang=el 

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=32&category_id=2&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=32&category_id=2&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=32&category_id=2&Itemid=5&lang=el
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τύπους: μία σύριγγα με ανισομήκη καλάμια και μία άλλη με ισομήκη (βλ. εικόνα 68). 

Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή πολυκάλαμης σύριγγας με ανισομήκη καλάμια, το 

καθένα παρήγαγε διαφορετικό φθόγγο. Όμως στη δεύτερη, δηλαδή σύριγγα με ισομήκη 

καλάμια, για την παραγωγή περισσότερων φθόγγων ήταν απαραίτητο το κούρδισμα. 

Αυτό, επιτυγχανόταν γεμίζοντας το κάθε καλάμι με κερί εωσότου αποκτήσει τον 

επιθυμητό φθόγγο. 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, μέσω των έργων τέχνης αντλούμε πληροφορίες για τον αριθμό των 

σωλήνων-καλαμιών που απάρτιζαν την σύριγγα του Πανός.212 Στην αρχαϊκή εποχή, ο 

αριθμός ποικίλλει μεταξύ των τριών και εννέα, ενώ στην κλασσική μεταξύ των 

τεσσάρων και δέκα. Δύο ελληνικές πηγές αναφέρονται σε μία σύριγγα του Πανός με 

εννέα «φωνές», δηλαδή εννέα καλάμια. Επιπλέον, στο διασωθέν άγαλμα του Δηλίου 

Απόλλωνος απεικονίζεται μία σύριγγα του Πανός. Συγκεκριμένα, στο ένα χέρι του 

αγάλματος βρίσκονται οι τρεις Χάριτες, κάθε μία από τις οποίες κρατούσε ένα όργανο. 

Η πρώτη είχε στα χέρια της μία λύρα, η δεύτερη τη σύριγγα του Πανός και η τρίτη 

αυλούς. Σύμφωνα με τον West, τα τρία αυτά όργανα ήταν συνδεδεμένα τόσο με την 

επίσημη πομπή-μεταφορά ιερών αντικειμένων της Δήλου, όσο και με τη λατρεία της 

θέας Άρτεμις.  

Όσον αφορά την εκτέλεση, ο εκτελεστής κρατούσε το όργανο και με τα δύο 

χέρια, γλιστρώντας πάνω και κάτω στην κλίμακα, από τη μία άκρη στην άλλη, χωρίς 

να πηδάει σε μη παρακείμενους φθόγγους. Ωστόσο, σε ένα απόσπασμα αναφέρεται 

ένας οργανοπαίκτης σύριγγας του Πανός, ο οποίος πηδά από τον έναν φθόγγο στον 

άλλο, όποτε το απαιτούσε η δομή της μουσικής σύνθεσης. 

                                                 
212 Η παρούσα και επόμενη παράγραφος προέρχονται από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική 

μουσική, σελ. 156-157. 

Εικόνα 68. Σύριγγες του Πανός. Λεπτομέρεια από απουλική υδρία. Μέσα του 

4ου π.Χ. αιώνα. West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικόνα 30. 
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Η σύριγγα του Πανός υποθέτουμε πως είχε ταπεινή θέση στον ελλαδικό χώρο, 

καθώς ήταν ιδιαίτερα συνδεδεμένη με τους ποιμένες και τους θεούς αυτών. Εντούτοις, 

τη συναντάμε και σε σκηνές αυθόρμητης μουσικής δημιουργίας: στις πυρές του 

στρατοπέδου των Τρώων και των συμμάχων, στα πλοία, σε γάμους, πάντα πλάι με τους 

αυλούς. 213Η σύριγγα του Πανός, διατηρήθηκε σε χρήση μέχρι και κατά τα βυζαντινά 

χρόνια, όπως πληροφορούμαστε από διάφορες απεικονίσεις. Στις μέρες μας, δεν 

χρησιμοποιείται στην ελληνική μουσική, αλλά καθιερώθηκε σε άλλους λαούς, όπως 

στη Ρουμανία και τη Λατινική Αμερική (βλ. εικόνα 69).214 Τέλος, μπορεί να ειπωθεί 

πως η πολυκάλαμη σύριγγα αποτέλεσε τον κυριότερο πρόδρομο της ύδραυλις.215 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
213 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 155. 
214 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 150. 
215 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 298. 

Εικόνα 69. Σύγχρονη σύριγγα του Πανός από τη Λατινική Αμερική. 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 280 / εικ. 25. 
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3.2.2 ΠΝΕΥΣΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 

Γλωττιδοφόροι Αυλοί (θα σημειώνονται με κεφαλαίο Α) 

Οι γλωττιδοφόροι Αυλοί δημιουργήθηκαν όταν 

οι απλοί ανοιχτοί αυλοί απέκτησαν επιστόμια 

και γλωττίδες.216 Το επιστόμιο βρισκόταν στο 

επάνω μέρος του αυλού και αποτελούνταν από 

το όλμον, στο οποίο έμπαινε η γλωσσίδα και το 

υφόλμιον, το οποίο υποβάσταζε τον όλμον.217 Η 

προσαρμογή αυτή, δεν γνωρίζουμε πότε 

ακριβώς πραγματοποιήθηκε στον ελλαδικό 

χώρο. Αναφορικά με την γλωσσίδα, πληθώρα 

συζητήσεων είχε προκαλέσει το θέμα αν η 

γλωσσίδα ήταν απλή ή διπλή. Ορισμένοι ειδικοί 

υποστήριζαν ότι η γλωσσίδα ήταν διπλή, ενώ 

άλλοι, ότι ήταν διπλή ως την εποχή του 

Αντιγενίδα (5ος-4ος π.Χ. αιώνας), και έπειτα 

έδωσε τη θέση της στην απλή γλωσσίδα. Επομένως, οι Έλληνες πιθανότατα 

συνάντησαν και τους δύο τύπους γλωσσίδας. Από τη μία λοιπόν, υπήρχαν οι 

«μονόγλωττοι» Αυλοί, οι οποίοι είχαν μία γλωττίδα, και από την άλλη, οι «δίγλωττοι» 

ή «διπλοκάλαμοι» Αυλοί που είχαν δύο γλωττίδες. Οι πληροφορίες σχετικά με τις 

γλωττίδες είναι ελλιπέστατες, καθώς δεν έχει σωθεί καμία καλαμένια γλωττίδα. 

Επιπλέον, οι εικονογραφικές παραστάσεις στις οποίες απεικονίζονται Αυλοί δεν μας 

επιτρέπουν να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικά με τις γλωττίδες, καθώς 

εικονογραφούνται τη στιγμή της μουσικής εκτέλεσης, κατά την οποία το στόμα του 

εκτελεστή τις καλύπτει.218 Όσον αφορά το κύριο σώμα του Αυλού, αυτό ήταν 

κυλινδρικό και κατασκευαζόταν από διάφορα υλικά ανάλογα με την εποχή (οστά, 

καλάμι, ξύλο, κέρατα ζώων, ελεφαντόδοντο, χαλκός, ασήμι). Επιπλέον, διέθετε οπές, 

οι οποίες κυμαίνονταν από τρεις έως δεκαπέντε.  

                                                 
216 Οι πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται κατά κύριο λόγο από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 156-157. 
217 Οι παρούσες πληροφορίες και οι ακόλουθες σχετικά με τη γλωσσίδα προέρχονται από το βιβλίο του 

Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 66. 
218 Κομνηνός, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 119. 

Εικόνα 70. Αυλός. 

kotsanas.com/exh.php?exhibit=2103001 
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Παρακάτω, παρουσιάζονται τα στάδια εξέλιξης του οργάνου βάσει του υλικού 

κατασκευής και του τεχνολογικού εξοπλισμού: 

i. αυλοί από καλάμι, όπως οι σύριγγες, 

ii. αυλοί από οστά ή ξύλο, οστέινη είναι ήδη οι αυλοί του Δισπηλιού και της 

Κοζάνηςˑ ξύλινοι αυλοί του 500 π.Χ. περίπου εκτίθενται στο Βρετανικό 

Μουσείο του Λονδίνου, 

iii. Αυλοί χαλκόδετοι, στους οποίους ο εσωτερικός οστέινος σωλήνας φέρει 

εξωτερική χάλκινη επένδυση. Με αυτόν τον τρόπο ο Αυλός μπόρεσε να 

αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο μήκος και κατά συνέπεια και μεγαλύτερη μουσική 

έκταση, 

iv. Αυλοί με προσθήκη δακτυλιδιών-βομβύκων. Τα δακτυλίδια-βόμβυκες άνοιγαν 

και έκλειναν τα τρήματα (οπές) του Αυλού με περιστροφική κίνηση, όπως στον 

Αυλό της συλλογής Καραπάνου, που χρονολογείται στα τέλη του ε’ ή στον δ’ 

π.Χ. αιώνα, 

v. Αυλοί όπου οι βόμβυκες (τα δαχτυλίδια) μπορούσαν να κινούνται και πάνω-

κάτω. πιθανώς αυτό να ήταν εφεύρεση του Θηβαίου αυλητή Προνόμου (περί 

το 430 π.Χ.), 

vi. Αυλοί στους οποίους οι βόμβυκες αποκτούν προεξοχές-κέρατα, ώστε να 

γίνονται περισσότερο εύχρηστοι στους αυλητές, ιδίως όταν οι Αυλοί έχουν 

αρκετό μήκος, όπως οι τέσσερις Αυλοί της Πομπηίας του α’ π.Χ. αιώνα, που 

είναι κατασκευασμένοι από ελεφαντόδοντο με επένδυση από ασήμι με 

χάλκινους συνδέσμους και έχουν μήκη από 48,68 εκατοστά ο πρώτος έως 53,65 

εκατοστά ο τέταρτος, 

vii. Αυλοί στους οποίους τα κέρατα είχαν εξελιχθεί πλέον σε κλειδιά με τάπες, όπως 

στον Αυλό της Μερόης της Αιγύπτου, που χρονολογείται στον α’ π.Χ. αιώνα.219 

Ο οργανοπαίκτης Αυλού ονομαζόταν αυλητής και η γυναίκα αυλητρίς, ενώ 

ανάλογα με την περίσταση της εκτέλεσης αποκτούσαν και ιδιαίτερο χαρακτηρισμό.220 

Όταν ο αυλητής συνόδευε ωδές-τραγούδια τον ονόμαζαν αυλωδό, όταν συνόδευε 

ιεροτελεστίες και σπονδές τον αποκαλούσαν ιεραύλη και σπονδαύλη αντίστοιχα, ενώ 

όταν συντόνιζε την κωπηλασία τριήρεως τον ονόμαζαν τριηραύλη. Κατά τη συνοδεία 

                                                 
219 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 159-160. 
220 Οι πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 163. 
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χορών τον χαρακτήριζαν χοραύλη, όταν εκτελούσε τον πυθικό νόμο τον αποκαλούσαν 

πυθαύλη (πυθαύλη ονόμαζαν και τον αυλητή που διαγωνιζόταν στα Πύθια221) ή πυθικό 

και τέλος όταν έπαιζε σε θρήνους και κηδείες τον ονόμαζαν θρηναύλη και τυμβαύλη. 

Κατά την εκτέλεση, ο αυλητής 

φορούσε συχνά μία ειδική ταινία, την 

φορβειά (περιστόμιο), η οποία 

τοποθετούνταν γύρω από το στόμα, 

διαθέτοντας μία ή δύο οπές για τους 

αυλούς, και το πίσω μέρος της κεφαλής 

του. Συνήθως, υπήρχε και μία δεύτερη 

ταινία στο πάνω μέρος της κεφαλής, με 

σκοπό να αποτρέψει τυχόν χαλάρωμα και 

πτώση της πρώτης ταινίας. Το εξάρτημα 

αυτό των αυλητών εμφανίστηκε το 700 

π.Χ. στις νότιες περιοχές της Ανατολίας 

και δεν άργησε να φτάσει και στην 

ελληνική τέχνη.222 Η φορβειά εξασφάλιζε 

ξεκούραστο παίξιμο, καθώς συγκρατούσε τους αυλούς στη θέση τους και 

απελευθέρωνε τα δάχτυλα του εκτελεστή με τα οποία άνοιγε και έκλεινε τις οπές.223 Σε 

ζωγραφικό πίνακα (εικ. 71) που χρονολογείται το 540 π.Χ. απεικονίζεται ένα αγόρι που 

φορά φορβειά και παίζει Αυλό. Για την χρήση της φορβειάς διατυπώθηκαν διάφορες 

απόψεις.224 Από την μία, πίστευαν ότι χρησίμευε για να ενισχύει το φύσημα, 

συγκεντρώνοντας την πίεση του αέρα, ενώ από την άλλη, ότι συνέβαλε στη ρύθμιση 

του παραγόμενου ήχου. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Ησύχιο, η φορβειά προστάτευε το 

χείλος του εκτελεστή ώστε να μην σκιστεί. Άλλες ονομασίες της ήταν: περιστόμιο και 

επιστομίς.  

 

                                                 
221 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 270.  
222 Οι παρούσες πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 126. 
223 Οι παρούσες πληροφορίες και η ακόλουθη σχετικά με τον ζωγραφικό πίνακα του 540 π.Χ. 

αντλήθηκαν από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 161-

162. 
224 Οι απόψεις που παρατίθενται αντλήθηκαν από το βιβλίο του Μιχαηλίδη, Εγκυκλοπαίδεια της 

αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 344. 

Εικόνα 71. Αυλητής που φορά φορβειά. Αττικός 

ερυθρόμορφος αμφορέας που φυλάσσεται στο Λονδίνο. 

Αρχές 5ου π.Χ. αιώνα. 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικόνα 25. 
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  Από διάφορες εικονιστικές παραστάσεις, παρατηρούμε ακόμη, ότι επικρατούσε 

η πρακτική του δίαυλου, δηλαδή οι εκτελεστές να παίζουν τους αυλούς κατά ζεύγη. Η 

πρακτική αυτή, όπως μαρτυρείται και από τον αυλητή της Κέρου που χρονολογείται 

το 2700 π.Χ. ήταν πανάρχαιη.225 Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Αυλοί δεν διέθεταν ίσο 

αριθμό οπών, με σκοπό να εξασφαλίσουν όλα 

τα είδη συνοδείας, από ένα ισοκράτη μέχρι 

αρμονικές και ρυθμικές αντιστίξεις.226 Επίσης, 

μέσω των ευρημάτων γνωρίζουμε πως οι 

Αυλοί άλλοτε ήταν ισομήκεις και άλλοτε 

ανισομήκεις (ο μεγαλύτερος παρήγαγε 

χαμηλότερους φθόγγους, ενώ ο μικρότερος 

υψηλότερους).227  Ωστόσο, στα έργα τέχνης 

τόσο της αρχαϊκής, όσο και της κλασσικής 

εποχής, οι δίαυλοι αποτυπώνονται σταθερά 

ισομήκεις, με τα χέρια του εκτελεστή να 

διατηρούν ίσες αποστάσεις κατά μήκος του 

κάθε Αυλού (βλ. εικόνα 73a, 73b). Επιπλέον, 

μέσω ενός αγγείου του 5ου π.Χ. αιώνα, 

διαπιστώνουμε ότι ο αριθμός και η απόσταση 

μεταξύ των οπών σε καθένα από τους δύο 

Αυλούς είναι όμοια. Όλα αυτά, συνηγορούν 

στην άποψη ότι οι Αυλοί έπαιζαν στον ίδιο τόπο φωνής και την ίδια μελωδία,228 ή ότι 

ένας έπαιζε την μελωδία και ο άλλος κρατούσε ισοκράτη.229 

 

 

 

 

                                                 
225 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 162. 
226 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 145. 
227 Παπαοικονόμου – Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 162. 
228 Οι παρούσες πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 145-

146. 
229 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 66. 

Εικόνα 72. Ο αυλητής της Κέρου του 2700 π.Χ. 

περίπου. Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην 

αρχαία Ελλάδα, σελ. 267 / εικ. 2. 
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Τέλος, παρουσιάζονται ορισμένοι αυλοί και θραύσματα της αρχαϊκής περιόδου 

που έχουν φθάσει στα χέρια μας: 

1. Δεκατρία θραύσματα κοκκάλινων αυλών από τη Σπάρτη, περίπου 650-

600 π.Χ. 

 

2. Δύο μικροί παρθένιοι αυλοί από την Έφεσο, περίπου 600-550 π.Χ. 

 

3. Τμήμα αυλού από τη Λίνδο, πριν το 525 π.Χ. 

 

4. Πολλά θραύσματα από την Περαχώρα, αρχαϊκά. 

 

5. Αυλός από τη Βραυρώνα Αττικής, 6ος-5ος π.Χ. αιώνας. 

 

6. Θραύσματα από την Ακρόπολη των Αθηνών, πριν το 480 π.Χ.230 

                                                 
230 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 138. 

Εικόνα 73b. Αυλητρίδα με δίαυλο. Στον τοίχο θήκη αυλού με θήκη 

επιστόμιου. 

Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 229 / απεικ. 1. 

Εικόνα 73a. Αυλητής συνοδεύει συμποσιαστή καθώς αυτός τραγουδά ένα 

τμήμα ελεγειακού στίχου. Ο ζωγράφος έχει απεικονίσει τα εκφερόμενα 

από το στόμα του τραγουδιστή λόγια, αν και αυτό δεν μπορεί να φανεί 

στο αντίγραφο. Ερυθρόμορφος κύλικας που φυλάσσεται στο Μόναχο. 

Αρχές 5ου π.Χ. αιώνα. 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικόνα 6. 
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Πνευστά με επιχείλιο επιστόμιο. 

Σάλπιγξ:  Ιδιαίτερα μακρύ πνευστό όργανο, το οποίο ήταν κατασκευασμένο από 

χαλκό.231 Τα έργα τέχνης, στα οποία 

απεικονίζεται η σάλπιγγα μας δίνουν την 

εντύπωση ότι το όργανο έφτανε τα 80 – 

100 εκατοστά. Το επιστόμιό της δεν είχε 

γλωσσίδα, αλλά ήταν επιχείλιο, όπως στη 

σημερινή τρομπέτα. Το κύριο σώμα του 

οργάνου αποτελούνταν από έναν  

ίσιο σωλήνα στενού κυλινδρικού 

διαμετρήματος, το οποίο στο κάτω άκρο κατέληγε σε ένα κώδωνα σχήματος τουλίπας. 

Πρόκειται για ένα πολύ ηχηρό όργανο που σύμφωνα με τη μυθολογία, επινόησε ο 

Τυρρηνός ή Τυρσηνός, γιός του Ηρακλέους και της 

Ομφάλης ή της Λύδης.232 Κατά τον Πολυδεύκη, ο 

σαλπιγκτής Επιτάδης, κατάφερε να ακουστεί με την 

σάλπιγγά του πενήντα στάδια μακριά, δηλαδή περίπου 

εννέα χιλιόμετρα. Συνεπώς, η σάλπιγγα ήταν ιδανική 

για να καλέσει τον λαό σε συγκέντρωση, να σημάνει 

την εκκίνηση σε μία αρματοδρομία, να συντονίσει τις 

προσπάθειες των ανδρών κατά τη διάρκεια πολεμικών 

επιχειρήσεων. Έτσι, το όργανο διαδραμάτιζε 

σημαντικό ρόλο στο πεδίο των μαχών (ο Βακχυλίδης 

κάνει λόγο για μία σάλπιγγα που «σκληρίζει το 

πολεμικό άσμα»), καθώς και σε ορισμένα τελετουργικά 

(ιερή σάλπιγγα, βλ. εικόνα 76) και επίσημα γεγονότα. Τη 

σάλπιγγα στο πεδίο των μαχών εισήγαγαν οι δύο γιοί 

του Τυρρηνού, ο Ηγέλεως και ο Μήλας κατά την εκστρατεία των Ηρακλειδών εναντίον 

της Πελοποννήσου. 

 

                                                 
231 Η παρούσα και επόμενη παράγραφος αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από το βιβλίο του West, Αρχαία 

ελληνική μουσική, σελ. 166-168. 
232 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 164. 

Εικόνα 74. Σάλπιγγα.  

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task

=item&item_id=28&category_id=2&Itemid=5&lang=el  

Εικόνα 75. Σκύθης τοξότης που εμφυσά 

μία σάλπιγγα. Μελανόμορφο αγγείο του 

Ψίακος που βρίσκεται στο Λονδίνο. 

Τέλη 6ου π.Χ. αιώνα. 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικ. 29. 

 

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=28&category_id=2&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=28&category_id=2&Itemid=5&lang=el
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Τον εκτελεστή της σάλπιγγας τον αποκαλούσαν σαλπιγκτή ή σαλπικτή και τη 

γυναίκα σαλπίγκτρια, ενώ αυτός που έπαιζε σάλπιγγα σε ιερά δρώμενα ονομάζονταν 

ιεροσαλπικτής ή ιεροσαλπιγκτής.233 Ο εκτελεστής της σάλπιγγας κρατούσε το όργανο 

με το ένα χέρι φορώντας συχνά φορβειά, ενώ το άλλο το ακουμπούσε στη μέση ή στα 

πλευρά του. Ο σαλπιγκτής ήταν εξοικειωμένος να παράγει ένα ή δύο ή και 

περισσότερους υψηλούς φθόγγους, διαφοροποιώντας τους ρυθμικά και μελωδικά. 

Έτσι, μέσω των διαφορετικών ήχων που παρήγαγε η σάλπιγγα μπορούσαν να 

αποδοθούν ποικίλες εντολές, πχ. το σύνθημα της «υποχώρησης». Σε ένα έργο τέχνης 

του 5ου αιώνα π.Χ. απεικονίζεται μία σαλπίγκτρια μαζί με τις συλλαβές ΤΟΤΕ 

ΤΟΤΟΤΕ. Πρόκειται για συλλαβές χωρίς νόημα, οι οποίες πιθανότατα 

αναπαριστούσαν το σάλπισμα της. 

Τέλος, έχει διασωθεί μία μόνο σάλπιγγα, η οποία βρέθηκε μέσα σε ένα τάφο 

και την κρατούσε ο νεκρός από μία χάλκινη αλυσίδα.234 Η σάλπιγγα ήταν 

κατασκευασμένη από χαλκό και το επιστόμιο της από οστό κάποιου ζώου. Η χάλκινη 

                                                 
233 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 164. 
234 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 165. 

Εικόνα 76. Σαλπιγκτής σε πομπή. Ερυθρόμορφος κύλιξ που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας. 

http://books.openedition.org/pulg/199 

http://books.openedition.org/pulg/199
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αυτή σάλπιγγα, είναι το παλαιότερο εύρημα στον ελλαδικό χώρο και χρονολογείται 

περίπου στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 77. Η χάλκινη σάλπιγγα από τη Λαμία, με επιστόμιο από οστό. Χρονολογείται στα μέσα του 4ου π.Χ. αιώνα. Το 

όργανο φυλάσσεται στη Συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείο Λαμίας. 

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 283 / εικ. 30. 
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3.3 ΚΡΟΥΣΤΑ  

Τα κρουστά όργανα οφείλουν το όνομά τους στην κρούση, με την οποία 

παράγουν ήχο.235 Σύμφωνα με τον Sachs, τα κρουστά, διακρίνονται σε δύο επιμέρους 

κατηγορίες: τα μεμβρανόφωνα και τα ιδιόφωνα. Ο διαχωρισμός αυτός, οφείλεται στη 

λογική ότι ορισμένα όργανα δεν παράγουν ήχο αποκλειστικά με την κρούση. Για 

παράδειγμα, το σείστρο είναι «σειστό» και όχι κρουστό. Πλέον, σε αντίθεση με τα 

παλαιότερα χρόνια, έχουν επικρατήσει οι δύο όροι (μεμβρανόφωνα και ιδιόφωνα). Σε 

σύγκριση με τα υπόλοιπα όργανα της ελληνικής μουσικής, τα κρουστά όργανα είχαν 

ταπεινότερη θέση και περιορισμένο ρόλο.236 Συγκεκριμένα, περιορίζονταν είτε στο να 

παράγουν έναν αυστηρά καθορισμένο ρυθμό, στηρίζοντας τους αυλούς και τις λύρες 

πχ κρόταλα, είτε στο να δημιουργούν έναν συναρπαστικό με διεγερτικές ιδιότητες 

θόρυβο στα πλαίσια των οργιαστικών λατρειών. 

 

3.3.1 ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ 

Τύμπανο:237 Είναι το μοναδικό μεμβρανόφωνο όργανο. Το τύμπανο αποτελούνταν από 

ένα ξύλινο κύλινδρο μικρού σχετικά ύψους και 

διάμετρο 30-50 εκατοστά.238 Είτε στη μία βάση 

του οργάνου, είτε και στις δύο, τοποθετούσαν 

τεντωμένες δερμάτινες μεμβράνες, τις οποίες 

«έκρουον» με το χέρι και παρήγαγαν ήχο. 

Παιζόταν κυρίως από γυναίκες, οι οποίες το 

κρατούσαν όρθιο με το αριστερό τους χέρι και 

το έκρουαν με τις άκρες ή τους κόμπους των 

δαχτύλων του άλλου χεριού (βλ. εικόνα 79, 80). 

Στην περίπτωση που ένας άνδρας εμπλεκόταν 

                                                 
235 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες που αφορούν τον διαχωρισμό των κρουστών προέρχονται 

από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 165. 
236 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 171-172. 
237 Οι πληροφορίες για το τύμπανο αντλήθηκαν κυρίως από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, 

Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 165-166. 
238 Η πληροφορία σχετικά με τη διάμετρο του τυμπάνου αντλήθηκε από το βιβλίο του West, Αρχαία 

ελληνική μουσική, σελ. 174. 

Εικόνα 78. Τύμπανο. 

http://terpandros.com/index.php?option=com_z

oo&task=item&item_id=38&category_id=3&Ite

mid=5&lang=el 

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=38&category_id=3&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=38&category_id=3&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=38&category_id=3&Itemid=5&lang=el
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με την εκτέλεση του τυμπάνου, μπορούσε να χαρακτηριστεί θηλυπρεπής.239 

 Παρατηρώντας διάφορες απεικονίσεις,  συμπεραίνουμε ότι υπήρχαν και 

ορισμένες παραλλαγές αυτού. Πιο συγκεκριμένα, υπήρχαν μεγαλύτερα ή μικρότερα 

τύμπανα με μία επιφάνεια κρούσης, μία μεμβράνη, η οποία ήταν τοποθετημένη σε 

ημισφαιρική και όχι κυλινδρική βάση. Επίσης, ορισμένα τύμπανα με δύο μεμβράνες 

είχαν ατρακτοειδές σώμα, ενώ σε άλλα μεγάλου μεγέθους οι δερμάτινες μεμβράνες 

τεντώνονταν σε βάση από χαλκό. Τέλος, στην κυλινδρική βάση ορισμένων τυμπάνων 

είχαν προσαρτηθεί ιδιόφωνα όργανα, όπως κύμβαλα ή κώδωνες (βλ. εικόνα 81). 

 

 

 

  

                                                 
239 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 174-175. 

Εικόνα 79. Μαινάδα με τύμπανο. 

Neubecker, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 230 / απεικ. 1. 

Εικόνα 81. Τύμπανο με κύμβαλα προσαρμοσμένα στην κυλινδρική 

του βάση. Γνωστό ως ρόπτρον. 

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&it

em_id=42&category_id=3&Itemid=5&lang=el 

Εικόνα 80. Μαινάδες με τύμπαναˑ σάτυρος που παίζει αυλό. Ταραντίνος 

κωδωνόσχημος κρατήρας στα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα. 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, εικ. 32. 

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=42&category_id=3&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=42&category_id=3&Itemid=5&lang=el
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3.3.2 ΙΔΙΟΦΩΝΑ 

Δίσκος:240 Χάλκινος δίσκος με μία οπή στο κέντρο  που παρήγαγε ήχο μέσω της 

κρούσης από ένα μικρό σφυρί. Αντίστοιχο 

όργανο με το σημερινό γκονγκ. Γύρω στο 

500 π.Χ. ο Ίπασσος ο Μεταποντίνος 

χρησιμοποίησε χάλκινους δίσκους 

διαφορετικού πάχους προκειμένου να 

καταδείξει σύμφωνα διαστήματα.241 Πιο 

συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε τέσσερις 

δίσκους με ίδια διάμετρο, αλλά διαφορετικό 

πάχος, κατάλληλα υπολογισμένο στον 

καθένα, ώστε ο δεύτερος, ο τρίτος και ο 

τέταρτος δίσκος να παράγουν σε σχέση με 

τον πρώτο δίσκο διαστήματα 4ης, 5ης και 8ης αντίστοιχα. 

 

Κύμβαλα:  Δύο κοίλα ημισφαιρικά πιάτα κατασκευασμένα από χαλκό που το μέγεθός 

τους ποίκιλλε. Τα κύμβαλα έπαιζαν 

κυρίως γυναίκες, οι κυμβαλίστριαι,  

και σπάνια άντρες, οι κυμβαλισταί.242  

Οι εκτελεστές (κυμβαλιστής, 

κυμβαλίστρια) κρατούσαν τα 

κύμβαλα είτε μέσω ενός μεταλλικού 

δακτυλίου, το οποίο βρισκόταν στο 

πίσω μέρος του οργάνου και από το 

οποίο περνούσαν το μεσαίο δάχτυλο, είτε μέσω μιας οπής από την οποία περνούσαν 

ένα λουρί. Τα κύμβαλα εμφανίστηκαν στην ελληνική τέχνη πιθανώς από τον 7ο αιώνα, 

σίγουρα από τον 6ο, και έχουν διασωθεί ορισμένα από διάφορες περιοχές.243 Στο 

Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου βρίσκονται δύο χάλκινα κύμβαλα που φέρουν την 

                                                 
240 Οι πληροφορίες για τον Δίσκο προέρχονται κατά κύριο λόγο από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 166. 
241 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 180. 
242 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 167. 
243 Οι παρούσες και παραπάνω πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική 

μουσική, σελ. 175-176. 

Εικόνα 82. Δίσκος με μικρό σφυρί. 

http://a2.images5.thomann.de/pics/prod/238788.jpg  

Εικόνα 83. Κύμβαλα. 

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item

&item_id=36&category_id=3&Itemid=5&lang=el 

http://a2.images5.thomann.de/pics/prod/238788.jpg
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=36&category_id=3&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=36&category_id=3&Itemid=5&lang=el
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επιγραφή ΩΑΤΑΣ ΕΙΜΙ, μαρτυρώντας πως πρόκειται για τα κύμβαλα της Ωάτας. Τα 

κύμβαλα αυτά, προέρχονται από την Ελλάδα και χρονολογούνται στον 4ο π.Χ. 

αιώνα.244 

 

 

 

 

 

 

 

Σείστρο:245 Το όργανο αυτό, είχε σχήμα πετάλου ή σπιρουνιού και ο εκτελεστής το 

κρατούσε μέσω μιας λαβής. Ήταν κατά βάση 

μεταλλικό και ο ήχος παραγόταν μέσω ελασμάτων ή 

κουδουνιών, τα οποία ήταν περασμένα από εγκάρσιες 

λεπτές ράβδους και θυμίζουν τα σημερινά «ζίλια». 

Το μοναδικό διασωθέν είναι ένα ομοίωμα 

σείστρου κατασκευασμένο από πηλό, το οποίο 

βρέθηκε σε ένα τάφο στο Φουρνί της Κρήτης και 

χρονολογείται προ του 2000 π.Χ. (βλ. εικόνα 86) Σε 

μία άλλη περιοχή της Κρήτης, την Αγία Τριάδα, 

εντοπίστηκε επίσης μία ανάγλυφη παράσταση, το 

αγγείο των θεριστών, η οποία αναπαριστά έναν άντρα 

που κρατάει σείστρο (βλ. εικόνα 87). Πιο συγκεκριμένα, στο έργο αυτό απεικονίζονται 

τέσσερις άντρες, οι οποίοι τραγουδούσαν καθώς επέστρεφαν από τις αγροτικές 

εργασίες. Ο πρώτος, συντόνιζε το τραγούδι με ένα σείστρο, το οποίο θυμίζει εκείνο 

από το Φουρνί, αν και το αγγείο των θεριστών χρονολογείται πέντε αιώνες αργότερα. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Μαρινάτο, αποτελεί το πρώτο φωνητικό κουαρτέτο στην 

                                                 
244 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 167. 
245 Οι πληροφορίες για το σείστρο αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 167. 

Εικόνα 85. Μεταλλικό σείστρο. 

http://terpandros.com/index.php?option=c

om_zoo&task=item&item_id=41&catego

ry_id=3&Itemid=5&lang=el 

Εικόνα 84. Τα κύμβαλα της ΩΑΤΑΣ. Χάλκινα κύμβαλα από την Ελλάδα του 4ου-2ου π.Χ. αιώνα. 

Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.  

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 285 / εικ. 32. 

http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=41&category_id=3&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=41&category_id=3&Itemid=5&lang=el
http://terpandros.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=41&category_id=3&Itemid=5&lang=el
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ιστορία του ελληνικού μουσικού πολιτισμού. Τέλος, το χρησιμοποιούσαν συχνά οι 

μητέρες κατά το νανούρισμα των μωρών.246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
246 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 281. 

Εικόνα 86. Πήλινο σείστρο από το νεκροταφείο στο 

Φουρνί, στις Αρχάνες της Κρήτης, προ του 2000 π.Χ. 

Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης.  

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην 

αρχαία Ελλάδα, σελ. 269 / εικ. 5. 

 

Εικόνα 87. Σείστρο στο λίθινο «αγγείο των θεριστών» από την Αγία Τριάδα Κρήτης του 

1550-1500 π.Χ. Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης.  

Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 285 / εικ. 33. 
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Κώδων:247 Είχε σχήμα ανεστραμμένου κυπέλου και 

ήταν συνήθως μεταλλικός, σπάνια πήλινος, παράγοντας 

ήχο δια της κρούσεως από ένα σφυράκι. Ωστόσο, 

ορισμένοι κώδωνες είχαν στο εσωτερικό τους ένα 

γλωσσίδι, όπως οι σημερινές καμπάνες  και ηχούσαν με 

την κίνηση. 

 

 

 

 

Κρόταλα ή κρέμβαλα: Μία αρχέγονη ορμή, συχνά παρακινούσε τους ανθρώπους να 

ανταποκριθούν στη μουσική σημαίνοντας 

τον ρυθμό. Αυτοί, χτυπούσαν τον ρυθμό 

με τα χέρια ή τα πόδια ή με οποιοδήποτε 

άλλο σημείο του σώματός τους.248 Τα 

κρόταλα ή κρέμβαλα αντικατέστησαν τα 

διάφορα μέρη του σώματος, επιτελώντας 

τη σήμανση του ρυθμού.249 Ήταν 

κατασκευασμένα από δύο κομμάτια ξύλου 

ή μετάλλου και τα έκρουε μεταξύ τους η 

κροταλίστρια. Συνήθως δένονταν μαζί ή ένα στο κάθε χέρι.250 

 

                                                 
247 Οι πληροφορίες για τον κώδωνα αντλήθηκαν από το βιβλίο της Παπαοικονόμου – Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 167-168. Επίσης, πληροφορίες συναντάμε στην Εγκυκλοπαίδεια της 

αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 178. 
248 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 172. 
249 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 168. 
250 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 175. 

Εικόνα 88. Μελωδικοί κώδωνες κουρδισμένοι 

σε νότες. 

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2104009 

Εικόνα 89. Κρόταλα ή κρέμβαλα. 

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2104004 

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2104009
http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2104004
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Ρόμβος: Το όργανο αυτό ήταν κατασκευασμένο συνήθως από ξύλο σε σχήμα ρόμβου 

και στο κέντρο του είχε οπές.251 Μέσα από αυτές, 

περνούσαν ένα σχοινί, μέσω του οποίου προκαλούνταν 

περιστροφική κίνηση του ρόμβου και παραγόταν ο ήχος. 

Όταν η κίνηση αυτή ήταν αργή, ο ήχος ήταν χαμηλός ενώ 

όταν η περιστροφική κίνηση ήταν ταχεία ο ήχος ήταν οξύς 

και διαπεραστικός. Ο ρόμβος διαδραμάτιζε σημαντικό 

ρόλο στα πλαίσια των εορτών του Διονύσου και της 

Κυβέλης, συνδεόμενο με τα τύμπανα και τα κύμβαλα. 

Επίσης, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ως παιδικό 

παιχνίδι.252 Τέλος, με τον όρο ρόμβο εννοούσαν ακόμη τον ήχο, ο οποίος παραγόταν 

από το χτύπημα των κροτάλων ή του τυμπάνου.253  

Κρουπέζα: Πρόκειται για ένα ξύλινο υπόδημα-μουσικό 

βοήθημα μέσω του οποίου επιτελούταν η σήμανση του 

ρυθμού. Συνήθως, κάτω από το παπούτσι, πρόσθεταν ένα 

μικρό μετάλλινο κομμάτι για την παραγωγή καθαρότερου 

και δυνατότερου ήχου. Τις κρουπέζες φορούσαν είτε ο 

κορυφαίος του χορού,254 είτε οι αυλητές προκειμένου να 

δίνουν ευδιάκριτα τον ρυθμό στους χορούς που 

συνόδευαν.255 

 

 

 

 

 

                                                 
251 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του ρόμβου προέρχονται από το 

βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 168. 
252 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 171. 
253 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 275. 
254 Οι παρούσες και παραπάνω πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 168. Επίσης, αυτές εντοπίζονται και στην 

Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 176. 
255 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 174. 

Εικόνα 90. Ρόμβος. 

http://www.visaltis.net/2011/06/blog-

post.html 

Εικόνα 91. Κρουπέζα. 

http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2104

006 

http://www.visaltis.net/2011/06/blog-post.html
http://www.visaltis.net/2011/06/blog-post.html
http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2104006
http://kotsanas.com/exh.php?exhibit=2104006
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3.4 ΑΡΧΑΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 

Από τους αρχαϊκούς χρόνους και έπειτα, τα κρουστά όργανα, μεμβρανόφωνα 

και ιδιόφωνα, συνυπήρχαν τόσο μεταξύ τους όσο και με τους αυλούς.256 Επίσης, από 

τον 6ο π.Χ. αιώνα συντελούνται οι πρώτες προσπάθειες ταυτόχρονης συνύπαρξης 

εγχόρδων και πνευστών. Ο Λύσανδρος ο Σικυώνιος, τον 6ο π.Χ. αιώνα, είναι ο πρώτος 

που δημιούργησε την έναυλον κιθάρισιν όπως μαθαίνουμε από τον Αθηναίο: «ο 

Φιλόχορος δε στο τρίτο (βιβλίο) της Ατθίδος λέει “ότι ο κιθαριστής Λύσανδρος από την 

Σικυώνα πρώτος καθιέρωσε την ψιλοκιθαριστική κουρδίζοντας τις χορδές ψηλά και 

αυξάνοντας τον όγκο του ήχου και (καθιέρωσε) την έναυλον κιθάρισιν την οποίαν 

χρησιμοποίησαν πρώτοι οι οπαδοί του Επιγόνου”».257 Ο όρος αυτός, έναυλον κιθάρισιν, 

ερμηνεύεται διαφοροτρόπως από τους μελετητές. Από τη μία, ορισμένοι υποστηρίζουν 

πως πρόκειται για εκτέλεση κιθάρας με συνοδεία αυλού, ενώ από την άλλη, ορισμένοι 

θεωρούν ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερο τρόπο εκτέλεσης της κιθάρας που ο ήχος της 

θυμίζει τον ήχο του Αυλού. Η πρώτη άποψη, η οποία ενισχύεται και από την μαρτυρία 

του Πολυδεύκους, σύμφωνα με την οποία οι μηνίαμβοι και οι παριαμβίδες 

αποτελούσαν κιθαριστικούς νόμους υπό τη συνοδεία αυλού, φαίνεται πως είναι και η 

επικρατέστερη.  

Πέραν του παραπάνω συνδυασμού οργάνων, υπήρχε και η ταυτόχρονη μουσική 

εκτέλεση λύρας και αυλών, η οποία ήταν ιδιαίτερα θελκτική και ευχάριστη. Ο 

Αθηναίος μας παραδίδει: «Ως προς την ένωση δε αυλών και λύρας, επειδή πολλές φορές 

και αυτή η σύμπραξη μας μάγευε, λέει ο Έφιππος στην Εμπολή: ενώνεται λοιπόν, 

αγοράκι, η μουσική των αυλών και της λύρας στα παιγνίδια μας. Και όταν συνταιριάσει 

κάποιος καλά τον τρόπο συνύπαρξής τους, τότε επιτυγχάνεται η μεγίστη ευχαρίστηση».258 

Τέλος, υπήρχε ταυτόχρονη εκτέλεση μουσικών έργων από ένα σύνολο αυλών 

που ονομαζόταν συναυλία (συν+αυλοί). Αυτός που προΐστατο στο συγκεκριμένο 

οργανικό σύνολο ονομαζόταν πρωταύλης ή πρώταυλος. Στη συναυλία έπαιρναν μέρος 

διάφορα είδη αυλών. Αυτό, διασταυρώνεται μέσω μιας επιτύμβιας στήλης από την 

                                                 
256 Οι πληροφορίες του κεφαλαίου που αφορά τα αρχαία οργανικά σύνολα προέρχονται από το βιβλίο 

της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 170-171. Ακόμη, πολλές από 

τις πληροφορίες διασταυρώνονται στην Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής του 

Μιχαηλίδη, σελ. 115, 292. 
257 Παπαοικονόμου – Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 170. / Παράρτημα Α. 41, 

Αθηναίου Δειπνοσοφισταί, XIV 637 f. 
258 Παπαοικονόμου – Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 170. / Παράρτημα Α. 43 

Αθήναιου Δειπνοσοφισταί, XIV 617f – 618a. 
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Έφεσο, η οποία απεικονίζει έναν άντρας να κρατά μία σύριγγα. Σύμφωνα με την 

επιγραφή της στήλης, ο πρωταύλης, αφιέρωσε στο εκτελεστή της σύριγγας την 

παραπάνω στήλη («τω ιδίω συριστή»). 
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4. ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

Κατά τον 7ο και ιδιαίτερα τον 6ο π.Χ. αιώνα, εμφανίζονται ολοένα και 

περισσότερες μουσικές προσωπικότητες.259 Βέβαια, η χρήση του όρου μουσικές 

προσωπικότητες γίνεται ως ένα βαθμό καταχρηστικά. Τόσο την αρχαϊκή, όσο και την 

κλασική εποχή, κατά τον Γιάννου: «η λέξη μουσική δεν αναφέρεται αποκλειστικά στην 

τέχνη των ήχων αλλά στο σύνολο των πνευματικών ικανοτήτων του ανθρώπου και σε 

κάθε τέχνη που ήταν υπό την προστασία των Μουσών, ιδιαίτερα στην λυρική ποίηση». 

Συνεπώς, στις μέρες μας θα γινόταν λόγος για ποιητικές προσωπικότητες και όχι 

μουσικές. Ακολουθεί αλφαβητική παρουσίαση των μουσικών προσωπικοτήτων της 

αρχαϊκής εποχής. 

Αλκαίος: Λυρικός ποιητής, σύγχρονος της Σαπφούς που γεννήθηκε στα τέλη του 7ου 

π.Χ. αιώνα (γύρω στο 630 π.Χ.) στη Λέσβο και είχε ιδιαίτερα πολυτάραχη ζωή, 

λαμβάνοντας μέρος στους αγώνες κατά των τυράννων της Λέσβου.260 Πιο 

συγκεκριμένα, καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια και προσπάθησε να πάρει στα 

χέρια του την εξουσία μετά την ανατροπή των Πενθελιδών χωρίς ωστόσο να τα 

καταφέρει.261 Γύρω στο 612 π.Χ., τα αδέρφια του συνεργάστηκαν με τον Πιττακό και 

ανέτρεψαν τον τύραννο Μέλαγχρο, ενώ αργότερα ο ίδιος πολέμησε εναντίον των 

Αθηναίων στο πλευρό του Πιττακού. Όταν ο Πιττακός έγινε τύραννος το 590-580 π.Χ., 

ο Αλκαίος του άσκησε έντονη κριτική με αποτέλεσμα την ολική ρήξη στη σχέση τους. 

Τον πολυτάραχο βίο του λυρικού αυτού ποιητή συμπληρώνουν οι εξορισμοί του από 

το νησί.  

Σύμφωνα με τον Μιχαηλίδη, ο Αλκαίος ήταν περίφημος ποιητής, και, μαζί με 

τη Σαπφώ, αποτελούσε τον κυριότερο εκπρόσωπο της αιολικής ποίησης.262 Τα 

ποιήματά του γραμμένα στην αιολική διάλεκτο, ύμνοι, στασιωτικά, συμποτικά και 

                                                 
259 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο του Γιάννου, Ιστορία της μουσικής, 

σελ. 69. 
260 Νικόλαος Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί και σωζόμενα μουσικά αποσπάσματα: με 

μεταγραφήν τους εις την σύγχρονον ευρωπαϊκήν μουσικήν σημειογραφίαν (Αθήνα, Δαυλός, 1997), 

σελ. 31. 
261 Οι παρούσες και υπόλοιπες πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το Ανθολόγιο Αρχαϊκής 

Λυρικής Ποίησης (Β Γενικού Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης) βιβλίο μαθητή, «Σαπφώ», 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,16998/ (Πρόσβαση στις 22 

Απριλίου 2015). 
262 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 28. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,16998/
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ερωτικά, έχουν καταταχθεί σε δέκα βιβλία με βάσει το περιεχόμενο τους.263 Τα 

ποιήματά του χαρακτηρίζονταν από γοργά και κινητικά μέτρα, λιτή έκφραση, 

εντυπωσιακές αλληγορίες και σφοδρό πάθος, το οποίο είναι γνωστό και ως Αλκαϊκήν 

στροφήν και διακρίνεται ιδιαιτέρως στα έργα πολιτικού και πολεμικού περιεχομένου.  

Έχουν διασωθεί περίπου εκατό αποσπάσματα ποιημάτων του, ενώ στο Παρίσι υπάρχει 

ένα νόμισμα από την Μυτιλήνη στο οποίο απεικονίζεται. Τέλος, παρατίθεται 

απόσπασμα από ένα συμποτικό άσμα του Αλκαίου σε μετάφραση του Μ. Ζ. 

Κοπιδάκη.264 

     
 

                                                                                  

Βρέξε τα πλευμόνια με κρασί, ο Σείριος το άστρο 

ανατέλλει, δύσκολη είναι η εποχή, όλα από τον 

καύσωνα διψούν, απ᾽ τα φυλλώματα γλυκά τερετίζει 

το τζιτζίκι ***    Ο σκόλυμος ανθοφορεί. Τώρα οι 

γυναίκες από τους πόθους είναι φλογισμένες όμως οι 

άντρες είναι ασθενικοί, γιατί ο Σείριος τα γόνατα και 

το κεφάλι τους ξηραίνει. 

 

 

Αλκμάν: Χορικός ποιητής που έζησε και έδρασε κατά το δεύτερο μισό του 7ου π.Χ. 

αιώνα στη Σπάρτη, ιδρύοντας την Σπαρτιατική Σχολή των χορωδιακών ασμάτων.265 

Μέσω της αυτοβιογραφικής ερμηνείας ενός αποσπάσματος του, συμπεραίνουμε ότι 

καταγόταν από τις Σάρδεις της Λυδίας και όχι από τη Μεσόα της Σπάρτης όπως 

ανέφερε ο Σουΐδας.266 

Τα ποιήματα του Αλκμάν είναι κατεξοχήν χορικά και γνωστά ως παρθένια, 

καθώς η εκτέλεση τους ανατίθεντο σε χορό που απάρτιζαν νεαρές κοπέλες.267 Κατά 

τον Αλκμάν, το ποιητικό κείμενο (λόγος), μουσική και χορός ήταν μία ζωντανή 

                                                 
263 Οι παρούσες και υπόλοιπες πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν κατά κόρον από το βιβλίο 

του Ασπιώτη, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 31. 
264 Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, «Αλκαίος: 38. – Απόσπασμα 347 Lobel-Page», 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=80 (Πρόσβαση 

στις 22 Απριλίου 2015). 
265 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 32. 
266 Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης, Αλκμάν, 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,16999/ (Πρόσβαση στις 22 

Απριλίου 2015). 
267 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 32. 

 

τέγγε πλεύμονας οἴνῳ, τὸ γὰρ ἄστρον περιτέλλεται 

ἀ δ᾽ ὤρα χαλέπα, πάντα δὲ δίψαισ᾽ ὐπὰ καύματος, 

ἄχει δ᾽ ἐκ πετάλων ἄδεα τέττιξ *** 

ἄνθει δὲ σκόλυμος· νῦν δὲ γύναικες μιαρώταται, 

λέπτοι δ᾽ ἄνδρες, ἐπεὶ ‹δὴ› κεφάλαν καὶ γόνα 

Σείριος ἄσδει 

 

 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=80
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=80
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,16999/
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ενότητα.268 Πέρα από τα παρθένια, ο Αλκμάν συνέθεσε και τα εξής: ύμνους, παιάνες, 

προσόδια, υμέναιους, υπορχήματα, σκόλια και ερωτικά.269 Οι συνθέσεις του με ερωτικό 

περιεχόμενο τον έκαναν ιδιαίτερα διάσημο και στο λεξικό της Σούδας αναφέρεται με 

μία δόση υπερβολής ως ο ευρετής του ερωτικού τραγουδιού. Τα έργα του παρουσίαζαν 

ποικιλία στον τόνο και τη διάθεση, στο θέμα και στις λεπτομέρειες και 

χαρακτηρίζονταν από έντονη παρατηρητικότητα και εμμονή σε λεπτομέρειες τόσο του 

φυσικού, όσο και του ψυχικού κόσμου. Αυτά ήταν γραμμένα στην τοπική λακωνική 

διάλεκτο, χρησιμοποιώντας αιολικά και ομηρικά δάνεια.270 Επίσης, χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της ποίησης του Αλκμάνα ήταν η σύνθεση εκτενών στροφών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα παρθένιο του ποιητή, το οποίο φυλάσσεται 

στο Μουσείο του Λούβρου.271 

Ο χορικός ποιητής Αλκμάν πέθανε σε βαθιά γηρατειά και ενταφιάστηκε σε ένα 

χωριό της Σπάρτης, το Σέβριον.272 Τέλος, δίνεται απόσπασμα από ένα παρθένιο του 

Αλκμάν σε μετάφραση του Θ. Κ. Στεφανόπουλο. 273

 

ἔστι τις σιῶν τίσις· 

ὁ δ᾽ ὄλβιος, ὅστις εὔφρων 

ἁμέραν [δι]απλέκει 

ἄκλαυτος· ἐγὼν δ᾽ ἀείδω 

Ἀγιδῶς τὸ φῶς· ὁρῶ 

F᾽ ὥτ᾽ ἄλιον, ὅνπερ ἇμιν 

Ἀγιδὼ μαρτύρεται 

φαίνην· ἐμὲ δ᾽ οὔτ᾽ ἐπαινῆν 

οὔτε μωμήσθαι νιν ἁ κλεννὰ χοραγὸς 

οὐδ᾽ ἁμῶς ἐῇ· δοκεῖ γὰρ ἤμεν αὔτα 

ἐκπρεπὴς τὼς ὥπερ αἴτις 

ἐν βοτοῖς στάσειεν ἵππον 

παγὸν ἀεθλοφόρον καναχάποδα 

τῶν ὑποπετριδίων ὀνείρων· 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
268 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 29. 
269 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 32. 
270 Οι παρούσες και παραπάνω πληροφορίες αντλήθηκαν από το Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης, 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,16999/.  
271 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 449. 
272 Ασπιώτης, Αρχαία Έλληνες Μουσικοί, σελ. 32. 
273 Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, «Αλκμάν: 33.-Απόσπασμα 1, 36-77», 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=71 (Πρόσβαση 

στις 22 Απριλίου 2015) 

 
Υπάρχει αυτό που λένε θεία δίκη. 

Ο ευτυχισμένος εκείνος που με άδολη καρδιά 

έζησε την ημέρα του αδάκρυτος. 

Μα εγώ τραγουδάω τη λάμψη της Αγιδώς· 

τη βλέπω, ίδιος ο ήλιος, 

που η Αγιδώ για μας τον βάζει μάρτυρα. 

Εμένα όμως η ξακουσμένη κορυφαία 

δεν με αφήνει με κανένα τρόπο 

ούτε να την επαινώ ούτε να την ψέγω· 

μοιάζει από μόνη να ξεχωρίζει έτσι 

όπως θα ξεχώριζε, αν κάποιος πλάι σε 

γιδοπρόβατα έβαζε στιβαρό άλογο αγώνων, 

που ηχούν οι οπλές του όταν καλπάζει, 

από αυτά που ονειρεύεσαι κάτω απ᾽ τους 

βράχους. 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,16999/
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=71
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=71
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Επίγονος: Γεννήθηκε στην Αμβρακία και έδρασε στην Σικυώνα γύρω στο 550 π.Χ. 

Τόσο από τον Αθηναίο, όσο και από τον Πολυδεύκη, αντλούμε ορισμένες πληροφορίες 

σχετικά με τον Επίγονο. Συγκεκριμένα, ο Αθηναίος τον χαρακτηρίζει ικανότατο 

μουσικό, ο οποίος παίζει ψαλτήρι χωρίς πλήκτρο, ενώ ο Πολυδεύκης αναφέρεται σε 

ένα όργανο που κατασκεύασε και φέρει το όνομα του. Πρόκειται για το επιγόνειον, ένα 

όργανο με σαράντα χορδές,274 οι οποίες ήταν χορδισμένες κατά διαστήματα τετάρτων 

του τόνου.275 Ο Επίγονος αναφέρεται συχνά και ως συγγραφέας θεωρητικών ιδεών που 

αφορούν την τονικότητα. Πράγματι, ο Επίγονος μέσω του οργάνου που κατασκεύασε 

επιδίωξε να εφεύρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα τροπικών κλιμάκων. Συνεπώς, ο 

Επίγονος δεν περιοριζόταν στην πρακτική πλευρά της μουσικής, δηλαδή την εκτέλεση 

αλλά επεκτεινόταν και ως προς την θεωρία της μουσικής.276  

Θαλής ή Θαλήτας: Αοιδός, μουσικός και ποιητής του 7ου π.Χ. αιώνα που γεννήθηκε 

στη Γόρτυνα της Κρήτης. Ύστερα από κάλεσμα των Λακεδαιμονίων, το 665 π.Χ., 

μετέβη στην Σπάρτη προκειμένου να τους απαλλάξει από έναν λοιμό.277 Σύμφωνα με 

τον μύθο, ο Θαλήτας ύστερα από χρησμό του μαντείου των Δελφών έφτασε στη 

Σπάρτη και έβαλε τέλος σε μία επιδημία πανούκλας ή πολιτικής διχόνοιας, 

καταπραΰνοντας τους θεούς μέσω των παιάνων και των υπορχηματικών χορικών 

μελών του.278 Θεωρείται μία από τις κύριες μορφές της δεύτερης Σπαρτιατικής 

Μουσικής Σχολής και ένας από εκείνους που δημιούργησαν στη Σπάρτη τις 

γυμνοπαιδίες.279  

Ο Θαλήτας λέγεται πως εξέλιξε την απλή στροφική μορφή, εισάγοντας 

παιονικούς και κρητικούς ρυθμούς (5/8) στις συνθέσεις φωνητικής μουσικής. Σύμφωνα 

με τον Έφορο, ιστορικό του 4ου π.Χ. αιώνα, οι Κρήτες απέδιδαν στον Θαλήτα τόσο 

παιάνες και αυτόχθονα άσματα, όσο και έθιμα – τελετουργίες. Επίσης κατά την τέλεση 

ορισμένων εορτών στην Σπάρτη, χρησιμοποιούνταν υπορχηματικές συνθέσεις του 

Θαλήτα ή απέδιδαν σε αυτόν τα υπορχηματικά άσματα που χρησιμοποιούσαν. 

                                                 
274 Οι παρούσες και παραπάνω πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο του Ασπιώτη, Αρχαίοι Έλληνες 

Μουσικοί, σελ. 55. 
275 Η παρούσα και οι ακόλουθες πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική 

μουσική, σελ. 456. 
276 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 121. 
277 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 62. 
278 Οι παρούσες πληροφορίες και η επόμενη παράγραφος αντλήθηκαν από το βιβλίο του West, Αρχαία 

ελληνική μουσική, σελ. 446-447. 
279 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 141. 
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Κηπίων: Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, στο βιβλίο του περί μουσικής, ο Κηπίων ήταν 

μουσικός και διετέλεσε μαθητής του Τέρπανδρου.280 Βέβαια, θα πρέπει να είμαστε 

επιφυλακτικοί με την παραπάνω πληροφορία, διότι οι αρχαίοι συνήθιζαν να συνδέουν 

με αυτόν τον τρόπο πρόσωπα, τα οποία εμφανίσθηκαν διαδοχικά και ήταν σημαντικά 

σε ένα κοινό πλαίσιο δραστηριοτήτων.281 Ο Κηπίων ήταν λιγότερο φημισμένη μορφή 

και το όνομά του ήταν συνδεδεμένο με την καθιέρωση του κλασσικού σχήματος της 

κιθάρας και με έναν κιθαρωδικό και αυλωδικό νόμο, στα οποία έδωσε το όνομα του.  

 

Κλονάς ή Κλωνάς:282 Καταγόμενος από τη Θήβα ή την Τεγέα, ο Κλονάς ήταν 

φημισμένος αυλητής και μουσικοσυνθέτης που έζησε και έδρασε κατά τον 7ο π.Χ. 

αιώνα. Υπήρξε ιδρυτής τόσο του αυλωδικού νόμου, συνθέτοντας ελεγείες και έπη, όσο 

και των προσοδίων. Τέλος, σύμφωνα με τον Πλούταρχο ο Κλονάς θεωρείται εφευρέτης 

του τριμερούς νόμου.  

  

Λάσος: Σύμφωνα με τον Σουΐδα, γεννήθηκε το 585-584 π.Χ. στην Ερμιόνη της Αχαΐας. 

Σπουδαίος μουσικός και ποιητής του 6ου π.Χ. αιώνα, ο οποίος διετέλεσε και δάσκαλος 

του Πινδάρου.283 Συγκαταλέγεται επίσης στους σοφούς της Αρχαιότητας.284 Ο Λάσος 

είναι ο πρώτος που έγραψε βιβλίο σχετικά με τη μουσική και πιο συγκεκριμένα για την 

τονικότητα, μελετώντας τους λόγους που συνιστούσαν τη βάση των συμφωνιών.285 

Την θεώρηση του αυτή ενστερνιζόταν και η σχολή του Επιγόνου. Γύρω στο 508 π.Χ. 

θεωρείται ότι ο Λάσος εισήγαγε τους διθυράμβους στους μουσικούς αγώνες. Επιπλέον, 

τελειοποίησε τους εγκυκλίους χορούς και μέσα από τους διθυράμβους του οδήγησε την 

προϋπάρχουσα μουσική σε νέα μονοπάτια. Σύμφωνα με απόσπασμα του Πλούταρχου, 

ο Λάσος χρησιμοποίησε νέους ρυθμούς στις διθυραμβικές του συνθέσεις, ενώ 

πρόσθεσε μεγαλύτερο αριθμό φθόγγων διαφορετικού ύψους.286 Η παραπάνω 

                                                 
280 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 67. 
281 Οι παρούσες και ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον Κηπίωνα αντλήθηκαν από το βιβλίο του 

West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 441-442. 
282 Οι πληροφορίες για τον Κλονά αντλήθηκαν από το βιβλίο του Ασπιώτη, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, 

σελ. 68-69. 
283 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 73 
284 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 361. 
285 Οι παρούσες και υπόλοιπες πληροφορίες που αφορούν τον Λάσο προέρχονται κατά κόρον από το 

βιβλίο του West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 457-459. 
286 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 73. 
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περιγραφή στο απόσπασμα δεν είναι ιδιαίτερα σαφής, ωστόσο την φανταζόμαστε ως 

μία ζωηρότερη-ορμητικότερη φωνητική μουσική σύνθεση με φθογγική ποικιλία στη 

γραμμή της μελωδίας, η οποία θυμίζει την αυλητική σολιστική μουσική που 

αναπτύχθηκε στην Αργολίδα την εποχή του Σακάδα. Τέλος, ο Λάσος συνέθεσε 

ποιήματα αποφεύγοντας το γράμμα Σ καθώς θεωρούσε ότι ήταν τραχύ και δεν ταίριαζε 

με τον ήχο του αυλού. Για παράδειγμα ένα από τα τραγούδια τους άρχιζε ως εξής: 

Τη Δήμητρα τραγουδώ, και την Κόρη, τη σύνευνη 

του Κλυμένου, ύμνο υψώνοντας μελίφθογγο 

στη βαρύηχη Αιολική αρμονία287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
287 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 457. 
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Πίνδαρος: Κορυφαίος χορικός ποιητής που γεννήθηκε το 522 ή 518 π.Χ. στον οικισμό 

Κυνός Κεφαλές της Βοιωτίας και πέθανε το 446 ή 438 π.Χ.288 Ο Πίνδαρος, γιος του 

Δαϊφάντου και της Κλεοδίκης, ξεκίνησε μαθήματα μουσικής με τον θείο του Σκοπελίνο 

και τον πατέρα του.289 Μετέπειτα, είχε δασκάλους τον Αγαθοκλέα, τον Απολλόδωρο 

και την Μύρτιδα, η οποία του δίδαξε την τέχνη της ποιήσεως. 

Συνέθεσε διάφορα άσματα: ύμνους, παιάνες, προσόδια, διθυράμβους, παρθένια, 

θρήνους, εγκώμια, υπορχήματα και σκόλια.290 Ωστόσο, ο Πίνδαρος έγινε διάσημος με 

τα επινίκια (ή επινίκιες ωδές ή επίνικοι) τα οποία συνέθετε κατόπιν παραγγελίας που 

έκαναν συγγενείς και φίλοι των νικητών των πανελλήνιων αγώνων με σκοπό να 

τιμήσουν τους νικητές. Από τις επινίκιες ωδές του, οι οποίες είναι αρτιότερες από το 

υπόλοιπο σωζόμενο έργο του, έχουν διασωθεί τα ποιητικά κείμενα από δεκατέσσερις 

Ολυμπιονίκους, δώδεκα Πυθιονίκους, έντεκα Νεμεονίκους και οχτώ Ισθμιονίκους.  

Η μουσική του χαρακτηρίζεται από τον ίδιο ως ποικίλη. Πιθανότατα πρόκειται 

για ποικιλία ρυθμική ή μελωδική ή ρηματική, ή και τα τρία μαζί.291 Ο Πίνδαρος 

χρησιμοποιούσε στις συνθέσεις του λογοτεχνική ή τεχνητή γλώσσα με αιολικά και 

βοιωτικά δάνεια. Επιπλέον, βασικά γνωρίσματα της ποιήσεώς του ήταν τα εξής: χρήση 

σπάνιων επιθέτων, τολμηρές μεταφορές, σχήματα λόγου, έντονη θρησκευτικότητα και 

αξιοποίηση της προγενέστερης λογοτεχνικής παράδοσης.292 Πράγματι, ο Πίνδαρος 

χαρακτηριζόταν από έκδηλο ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία, τους ποιητές και τους 

μουσικούς παλιότερων εποχών.293 Φιλολογικές πηγές, μαρτυρούν πως ήταν ιδιαίτερα 

συντηρητικός στις μουσικές του αντιλήψεις, βασιζόμενος συχνά στην παλαιότερη 

μουσική παράδοση.294 

 

 

                                                 
288 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 25. 
289 Οι παρούσες και υπόλοιπες πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο του Ασπιώτη, 

Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 82. 
290 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η 

μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 25. 
291 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 462. 
292 Οι παρούσες και παραπάνω πληροφορίες αντλήθηκαν από το Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης, 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,17002/ (Πρόσβαση στις 23 

Απριλίου 2015). 
293  West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 461. 
294 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 25. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,17002/
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Παρακάτω, δίνεται απόσπασμα από μία επινίκια ωδή, την οποία έγραψε ο Πίνδαρος 

κατόπιν παραγγελίας του Ιέρωνα, νικητή σε αρματοδρομία.295 Τη μετάφραση 

πραγματοποίησε ο Γιάννης Οικονομίδης. 

 

χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων 

σύνδικον Μοισᾶν κτέανον· τᾶς ἀκούει μὲν 

βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, 

πείθονται δ᾽ ἀοιδοὶ σάμασιν 

ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων 

ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα. 

καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις 

ἀενάου πυρός. εὕδει δ᾽ ἀνὰ σκά- 

πτῳ Διὸς αἰετός, ὠκεῖαν πτέρυγ᾽ ἀμφοτέρωθεν 

χαλάξαις, 

ἀρχὸς οἰωνῶν, κελαινῶπιν δ᾽ ἐπὶ οἱ νεφέλαν 

ἀγκύλῳ κρατί, γλεφάρων ἁδὺ κλάιθρον, 

κατέχευας· ὁ δὲ κνώσσων 

ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ, τεαῖς 

ῥιπαῖσι κατασχόμενος. καὶ γὰρ βια- 

τὰς Ἄρης, τραχεῖαν ἄνευθε λιπών 

ἐγχέων ἀκμάν, ἰαίνει καρδίαν 

κώματι, κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλ- 

γει φρένας ἀμφί τε Λατοίδα σοφίᾳ βαθυκόλπων 

τε Μοισᾶν. ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, 

ἀτύζονται βοάν 

Πιερίδων ἀίοντα, γᾶν τε καὶ πόν- 

τον κατ᾽ ἀμαιμάκετον, ὅς τ᾽ ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ 

κεῖται, θεῶν πολέμιος, Τυφὼς 

ἑκατοντακάρανος· τόν ποτε Κιλίκιον θρέψεν 

πολυώνυμον ἄντρον· νῦν γε μάνταί θ᾽ ὑπὲρ 

Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι Σικελία τ᾽ αὐτοῦ πιέζει 

στέρνα λαχνάεντα· κίων δ᾽ οὐρανία συνέχει, 

νιφόεσσ᾽ Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας τιθήνα· 

                                                 
295 Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, «Πίνδαρος:45.– Πυθιόνικος Ι Ἱέρωνι Αἰτναίῳ 

ἅρματι», http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=97 (Πρόσβαση 

στις 23 Απριλίου 2015). 

 Ω φόρμιγα χρυσή, του Απόλλωνα και των Μουσών 

με τις μενεξελιές πλεξούδες 

κτήμα κοινό και ταιριαστό, σε σένα των χορωδών το 

βήμα υπακούει, σαν η λαμπρή γιορτή αρχίζει· τα 

σήματά σου οι αοιδοί ακολουθούνε, όταν τα 

προοίμια, με των χορδών σου τον παλμό, 

ανακρούεις, που του χορού δηλώνουν την αρχή. Εσύ 

και την ανέσπερη φωτιά στου κεραυνού τη λόγχη 

σβήνεις. Πάνω στο σκήπτρο του Διός κοιμάται ο 

αετός, των πουλιών ο αρχηγός, αφήνοντας χαλαρές 

δεξιά ζερβά να πέφτουν τις γοργές του φτερούγες· 

γλυκά τα βλέφαρά του κλείνει, γιατί νεφέλη μελανή 

στο αγκυλωτό κεφάλι γύρω έχεις απλώσει και 

κοιμισμένος τη λυγερή του ράχη ανασηκώνει από τις 

συγχορδίες σου μαγεμένος. Αλλά και ο βίαιος Άρης 

του κονταριού του την τραχιά αιχμή στην άκρη 

αφήνει και νιώθει την καρδιά του να γλυκαίνει από 

τον ύπνο· οι μαγικοί σου ήχοι και το μυαλό των 

αθανάτων συνεπαίρνουν χάρη στου τέκνου της 

Λητώς την τέχνη και των βαθύκολπων Μουσών. Και 

όσα, πάνω στη γη και το ακατάλυτο το πέλαγο, ο 

Δίας δεν αγαπά ταράζονται, των Πιερίδων τ᾽ άσματα 

σαν ακούσουν, κι εκείνος που κείτεται στον Τάρταρο 

τον τρομερό, των θεών ο εχθρός, ο εκατοντακέφαλος 

Τυφώνας· αυτόν, που κάποτε τον έθρεψε της 

Κιλικίας η ξακουστή σπηλιά, τώρα οι κυματόδαρτες 

ακτές πέρ᾽ απ᾽ την Κύμη και η Σικελία τα δασύτριχα 

του πιέζουνε στέρνα, κι ο ουράνιος στύλος τον 

κρατάει ακίνητον εκεί, της Αίτνας το χιονόσκεπο 

βουνό, που τρέφει ολοχρονίς το τσουχτερό το χιόνι.

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=97
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=97
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Πολύμνηστος: Μουσικός και λυρικός ποιητής από την Κολοφώνα της Ιωνίας, του 

οποίου η δράση γνώρισε ακμή γύρω στο 630-600 π.Χ.296 Ο Πολύμνηστος, κατά τα τέλη 

του 7ου π.Χ. αιώνα, θεωρείται ότι εισήγαγε επιπλέον νόμους, ρυθμικές καινοτομίες, ένα 

τύπο Λύδιας αρμονίας και ασυνήθιστα διαστήματα.297 Γενικά, τα τραγούδια του με 

συνοδεία αυλού είχαν άσεμνο χαρακτήρα. Έτσι, όλα τα άσεμνα και ασελγή τραγούδια 

αποκαλούνταν Πολυμνήστεια, ενώ υπήρχε και η έκφραση πολυμνήστεια ποιείν που 

σήμαινε συνθέτω άσεμνα τραγούδια.298  

Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με την δεύτερη Σπαρτιατική μουσική Σχολή, 

η οποία δημιουργήθηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα.299 Πράγματι, ο Πολύμνηστος ήταν ο ένας 

εκ των πέντε ιδρυτών  της σχολής αυτής, από τους οποίους κανένας δεν είχε 

σπαρτιατική καταγωγή (Ξενόκριτος από τους Λόκρους της Κάτω Ιταλίας, Θαλήτας 

από τα Γόρτυνα της Κρήτης, Πολύμνηστος από την Κολοφώνα της Ιωνίας και Σακάδας 

από το Άργος). Η δεύτερη Σπαρτιατική μουσική Σχολή, καθιέρωσε τις γυμνοπαιδίες, 

οι οποίες τελούνταν ετησίως υπό την μουσική των πέντε προαναφερθέντων μουσικών. 

Στο πλαίσιο των γυμνοπαιδιών, γυμνοί έφηβοι και αγόρια εκτελούσαν γυμναστικές 

ασκήσεις.  Τέλος, το όνομα του Πολύμνηστου μνημονεύεται συχνά από τον Αλκμάνα 

και τον Πίνδαρο.300 

Σακάδας: Περίφημος αυλητής και ποιητής ελεγειών με καταγωγή το Άργος που έζησε 

και έδρασε μεταξύ του 7ου και 6ου π.Χ. αιώνα.301 Αρχικά, ο Σακάδας ήταν αυλωδός και 

συνθέτης ελεγειών, στην πορεία όμως, στράφηκε αποκλειστικά στην αυλητική 

τέχνη.302 Σημαντικό επίτευγμά του, το οποίο τον έκανε διάσημο, ήταν οι τρεις 

διαδοχικές του νίκες στους αγώνες των Πυθίων (586, 582 και 578 π.Χ.). Εκεί, ο 

Σακάδας παρουσίασε μία δική του σύνθεση, η οποία αποτελεί και το πρώτο δείγμα 

προγραμματικής μουσικής. Πρόκειται για τον πυθικό νόμο που είχε πέντε μέρη και 

περιέγραφε τη μάχη του Απόλλωνα με τον Πύθωνα. Τα πέντε μέρη που απαρτίζουν τον 

πυθικό νόμο είναι τα εξής: 

                                                 
296 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 84. 
297 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 446. 
298 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 259. 
299 Οι πληροφορίες σχετικά με την δεύτερη Σπαρτιατική μουσική σχολή, αντλήθηκαν κατά κύριο λόγο 

από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 235. 
300 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 446. 
301 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν κατά κόρον από το βιβλίο του Ασπιώτη, Αρχαίοι 

Έλληνες Μουσικοί, σελ. 88. 
302 Μιχαηλίδης, Εγκυκλοπαίδεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής, σελ. 277. 
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i. Πείρα (εισαγωγή), ο θεός εξετάζει τον χώρο πριν τον αγώνα. 

ii. Κατακελευσμός (πρόκληση), ο Απόλλων προκαλεί τον δράκοντα Πύθωνα. 

iii. Ιαμβικόν, αναπαράσταση του αγώνα. Στο μέρος αυτό γίνεται προσπάθεια 

αναπαράστασης του τριξίματος των δοντιών του χτυπημένου δράκοντα. 

iv. Σπονδείον, λήξη του αγώνος και ανακήρυξη του νικητή θεού. 

v. Καταχόρευσις (επινίκια), εορτασμός για τη νίκη του Απόλλωνος. 

Επίσης, στον Σακάδα αποδίδεται η επινόηση του τριμερούς νόμου, κατά την 

οποία κάθε στροφή είχε διαφορετική αρμονία: η πρώτη στροφή ήταν σε Δώριο, η 

δεύτερη σε Φρύγιο και η τρίτη σε Λύδιο αρμονία.303 Τέλος, λαμβάνοντας υπόψιν ένα 

πνευστό όργανο που φέρει το όνομά του, υποθέτουμε ότι ο Σακάδας προσέφερε 

βελτιώσεις στον αυλό,304 ενώ ίδρυσε και την φημισμένη αυλητική Σχολή του Άργους, 

η οποία λειτούργησε για αιώνες.305 

Σαπφώ: Σπουδαία λυρική ποιήτρια και μουσικός που ήταν γνωστή και ως «Δεκάτη 

Μούσα».306 Ο παραπάνω χαρακτηρισμός, δικαιολογείται μέσα από τα έργα της,  

τα οποία είναι ιδιαίτερα μελωδικά και εκφραστικά.307 Η Σαπφώ, κόρη του 

Σκαμανδρωνύμου και της Κληίδος, γεννήθηκε στην Ερεσό της Λέσβου το 628 π.Χ. και 

τα περισσότερα χρόνια έζησε στην Μυτιλήνη. Εξαίρεση, αποτελεί το διάστημα  

604 - 591 π.Χ., κατά το οποίο η Σαπφώ μετέβη στην Σικελία λόγω πολιτικών 

αναταραχών στο νησί. Με την επιστροφή της στην Μυτιλήνη, ίδρυσε μία Σχολή για 

κορίτσια, τον οίκο θεραπαινίδων Μουσών, στον οποίο νεαρά κορίτσια διδάσκονταν 

γραφή, μουσική και ποίηση.308  

Η Σαπφώ συνέθεσε ύμνους, επιθαλάμια, ελεγείες, επιγράμματα, ωδές και 

ερωτικά ποιήματα, τα οποία ήταν και το βασικότερο της θέμα. Τα ποιήματα της 

διακρίνονται από αιολική διάλεκτο και αραιά ομηρικά δάνεια.309 Από αυτά, 

                                                 
303 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 88 
304 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 451. 
305 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 236. 
306 Η πληροφορίες της παραγράφου προέρχονται κατά κόρον από το βιβλίο του Ασπιώτη, Αρχαίοι 

Έλληνες Μουσικοί, σελ. 89. 
307 Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης, http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

B122/593/3920,16996/ (Πρόσβαση στις 23 Απριλίου 2015). 
308 Παπαοικονόμου – Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 360. 
309 Οι παρούσες πληροφορίες αντλήθηκαν από το Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης, 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,16996/   

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,16996/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,16996/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,16996/
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διασώθηκαν μόνο ορισμένα αποσπάσματα ποιημάτων της και ο Ύμνος προς την 

Αφροδίτη.310 

Σύμφωνα με την παράδοση, η Σαπφώ επινόησε την μιξολύδιο αρμονία, το ήθος 

της οποίας ήταν παθητικό, ευαίσθητο και θρηνητικό.311 Επιπλέον, στην Σαπφώ 

αποδίδεται η κατασκευή ενός πολύχορδου οργάνου, της πηκτίδος, ενώ σύμφωνα με τον 

Σουΐδα ήταν και η πρώτη που χρησιμοποίησε πλήκτρον. Πολλοί είναι αυτοί που έχουν 

αναφερθεί στην Σαπφώ με διάφορους χαρακτηρισμούς: ο Ανακρέων την χαρακτηρίζει 

«ηδύμελη», ο Πλάτων «καλήν», ο Λουκιανός «μελιχρόν αύχημα Λεσβίων» και ο 

Στράβων «θαυμαστόν χρήμα». Η Σαπφώ πέθανε το 568 π.Χ. Τέλος, παρατίθεται ένα 

απόσπασμα της Σαπφούς με τη μορφή κλητικού ύμνου προς την Αφροδίτη σε 

ανασύνθεση και απόδοση του Οδυσσέα Ελύτη.312 

 

 

δεῦρύ μ᾽ ἐκ Κρήτας ἐπ[ὶ τόνδ]ε·ναῦον 

ἄγνον, ὄππ[αι τοι] χάριεν μὲν ἄλσος 

μαλί[αν], βῶμοι δὲ τεθυμιάμε- 

νοι [λι]βανώτῳ, ἐν δ᾽ ὔδωρ ψῦχρον κελάδει δι᾽ 

ὔσδων μαλίνων, βρόδοισι δὲ παῖς ὀ χῶρος 

ἐσκίαστ᾽, αἰθυσσομένων δὲ φύλλων 

8κῶμα κατέρρει, ἐν δὲ λείμων ἰππόβοτος 

τέθαλεν ἠρίνοισιν ἄνθεσιν, αἰ δ᾽ ἄηται 

μέλλιχα πνέοισιν ἔνθα δὴ σὺ στέμ‹ματ᾽› ἔλοισα 

Κύπρι χρυσίαισιν ἐν κυλίκεσσιν ἄβρως 

ὀμ‹με›μείχμενον θαλίαισι νέκταρ οἰνοχόαισον 

τούτοισι τοῖς ἑταίροις ἐμοῖς γε καὶ σοῖς 

έλα και φτάσε από την Κρήτη εδώ στου ναού 

τούτου το λάμπος που το ζώνει γελαζούμενο 

δασάκι μήλων και όπου καίει πάντα στους 

βωμούς λιβανωτού θυμίαμα εδώ που κελαρύζει 

το νερό κατάδροσο μέσ᾽ από της μηλιάς τους 

κλώνους· όπου απ᾽ τα ρόδα τα πολλά σκιές 

γεμίζει ο κήπος· κι από τις φυλλωσιές οπού 

θροούν και τρέμουν λες μια χαύνωση 

αργοπέφτει εδώ το λιβαδάκι οπού βοσκάνε τ᾽ 

άλογα φούντωσε απ᾽ άνθη του Μαγιού κι 

ελαφρές πνέουν οι αύρες έλα λοιπόν εδώ 

Αφροδίτη μου σε κάλυκες χρυσούς ετοιμασμένο 

με λεπτή τέχνη νέκταρ του τραπεζιού τους 

φίλους να κεράσει.

                                                 
310 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 360. 
311 Οι πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το βιβλίο του Ασπιώτη, Αρχαίοι Έλληνες 

Μουσικοί, σελ. 89. 
312 Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, «Σαπφώ: 35. – Απόσπασμα 2 Lobel-Page», 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=75 (Πρόσβαση 

στις 23 Απριλίου 2015). 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=75
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=75


120 

 

 

Σιμωνίδης: Σπουδαίος λυρικός ποιητής και μουσικός που γεννήθηκε το 556 π.Χ. στην 

Ιουλίδα της Κέας και πέθανε το 467 π.Χ. στη Σικελία.313 Καθ’ όλη την διάρκεια της 

ζωής του, ο Σιμωνίδης ταξίδευε και διέπρεψε σε διάφορα μέρη, στην Αθήνα όπου 

διέμενε στις αυλές των Πεισιστρατιδών, στη Θεσσαλία στις αυλές των Σκοπαδών και 

στις Συρακούσες πλάι στον Ιέρωνα.314 Η τέχνη του έφτασε στο απόγειό της την 

δεκαετία του 490 π.Χ. όταν βρισκόταν στην Αθήνα και του ανατέθηκε να συνθέσει τα 

επιγράμματα για τους περσικούς πολέμους.315  

Ο Σιμωνίδης συνέθεσε στην Ιωνική γλώσσα Λυρικά έργα (ύμνους, παιάνες, 

διθυράμβους, εγκώμια, επινίκια, θρήνους, σκόλια, παρθένια), Ελεγείες και Επιγράμματα. 

Οι θρήνοι του Σιμωνίδη, οι οποίοι παρουσίαζαν βασικές ανθρώπινες καταστάσεις με 

συγκινητική απλότητα είχαν αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη όπως φανερώνεται και από τον 

στίχο του Ρωμαίου ποιητή Κάτουλλου «πιο λυπηρό και από τα δάκρυα του 

Σιμωνίδη».316 Γενικότερα, τα έργα του ήταν οργανωμένα σύμφωνα με το τριαδικό 

σύστημα στροφών και οι ρυθμοί του πιο περίπλοκοι και «σύγχρονοι» από αυτούς τους 

Ιβύκου και του Ανακρέοντα.317 Ιδιαίτερο γνώρισμα του Σιμωνίδη, το οποίο φαίνεται 

αρκετά προοδευτικό για τα αρχαϊκά χρόνια, ήταν η παράταση μίας λέξης πέρα από το 

φυσικό της μέτρο χάριν μουσικής εκφραστικότητας. Επίσης, στον Σιμωνίδη αποδίδεται 

η ένταξη της όγδοης χορδής στη λύρα, η διάκριση μακρών και βραχέων φωνηέντων 

και η επινόηση της μνημονικής τέχνης.318 Τέλος, το απόσπασμα που ακολουθεί 

ενδέχεται να ήταν διθύραμβος, θρήνος ή επινίκια ωδή, χρησιμοποιώντας τη 

συνηθισμένη για την χορική ποίηση τριαδική δομή (στροφή-αντιστροφή-επωδός).319 

Το απόσπασμα μετέφρασε ο Μ. Ζ. Κοπιδάκης. 

 

 

                                                 
313 Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 367. 
314 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 90. 
315 Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης, http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

B122/593/3920,17003/ (Πρόσβαση στις 23 Απριλίου 2015).  
316 Οι παρούσες και παραπάνω πληροφορίες της παραγράφου αντλήθηκαν από το Ανθολόγιο Αρχαϊκής 

Λυρικής Ποίησης, http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,17003/, 

(Πρόσβαση στις 23 Απριλίου 2015).  
317 West, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 460. 
318 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 90. 
319 Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, «Σιμωνίδης: 44. – Απόσπασμα 543», 

http://www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=94 (Πρόσβαση 

στις 23 Απριλίου 2015).  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,17003/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,17003/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,17003/
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=94
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=94
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ὅτε λάρνακι ἐν δαιδαλέᾳ 

ἄνεμός τε †μην† πνέων 

κινηθεῖσά τε λίμνα δείματι 

ἔρειπεν, οὐκ ἀδιάντοισι παρειαῖς 

ἀμφί τε Περσέι βάλλε φίλαν χέρα 

εἶπέν τ᾽· ὦ τέκος οἷον ἔχω πόνον· 

σὺ δ᾽ ἀωτεῖς, γαλαθηνῷ 

δ᾽ ἤθεϊ κνοώσσεις ἐν ἀτερπέι δούρατι 

χαλκεογόμφῳ ‹τῷ›δε νυκτιλαμπεῖ, 

κυανέῳ δνόφῳ ταθείς· 

ἄχναν δ᾽ ὕπερθε τεᾶν κομᾶν 

βαθεῖαν παριόντος κύματος οὐκ ἀλέγεις, οὐδ᾽ 

ἀνέμου φθόγγον, πορφυρέᾳ 

κείμενος ἐν χλανίδι, πρόσωπον καλόν. 

εἰ δέ τοι δεινὸν τό γε δεινὸν ἦν, 

καί κεν ἐμῶν ῥημάτων 

λεπτὸν ὑπεῖχες οὖας. 

κέλομαι δ᾽, εὗδε βρέφος, 

εὑδέτω δὲ πόντος, εὑδέτω δ᾽ ἄμετρον κακόν· 

μεταβουλία δέ τις φανείη, 

Ζεῦ πάτερ, ἐκ σέο· ὅττι δὲ θαρσαλέον ἔπος 

εὔχομαι ἢ νόσφι δίκας, σύγγνωθί μοι. 

Μέσα στο πλουμιστό πλεούμενο κλεισμένοι 

μάνα και γιος. Λυσσομανούσε ο αγέρας, το 

πέλαγος τρικυμισμένο. Ράγισε ο τρόμος της 

Δανάης την ψυχή, καυτά κύλησαν τα δάκρυα 

στα μάγουλά της. Πήρε στην αγκαλιά της τον 

Περσέα και του ψιθύρισε στ᾽ αυτί. Μικρό μου 

αγόρι, τι συμφορά με έχει βρει. Γαληνεμένο 

κοιμάσαι, απόκαμε η τρυφερή καρδούλα σου, κι 

έχεις πλαγιάσει σ᾽ αυτήν την άβολη βαρκούλα, 

που είναι στεριωμένη με χάλκινα καρφιά και 

λαμπυρίζει μέσα στη μαυρίλα της ζοφερής 

ετούτης νύχτας. Μέσα στον αλικοπόρφυρο 

μανδύα τυλιγμένο αφήνεις μόνο το γλυκό σου 

προσωπάκι να φανεί. Δεν νοιάζεσαι για της 

αλμύρας τον αφρό που πάνω από το κεφάλι σου 

παφλάζει. Ούτε για τα ουρλιαχτά του ανέμου. 

Αν ήξερες φόβος τι σημαίνει, θα τέντωνες στο 

θρήνο το τρυφερό σου αυτί. Μωρό μου, 

κοιμήσου σε παρακαλώ, κοιμήσου, να κοιμηθεί 

κι η θάλασσα, να κοιμηθεί και το κακό που μας 

κυνηγά. Δία μου, θα αλλάξεις γνώμη; Αν είναι 

τολμηρή, αν είναι άδικη η προσευχή μου, 

συγχώρεσέ με. 
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Στησίχορος: Σπουδαίος κιθαρωδός και ποιητής που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της 

ζωής του στην Ιμέρα της Σικελίας. Γεννήθηκε το 632 π.Χ. και το πρώτο του όνομα 

ήταν Τεισίας. Αργότερα, τον αποκάλεσαν Στησίχορο γιατί πρώτος αυτός έστησε τον 

χορό ακίνητο να τραγουδά την επωδό στα δραματικά έργα.320 Από τη μία, ο Στησίχορος 

είναι ιδιαίτερα γνωστός για την στησιχόρεια τριάδα, μία νέα μορφή λυρικής ποίησης με 

τρία μέρη: την στροφή, την αντιστροφή και την επωδό,321 και από την άλλη, για την 

μεταποίηση επικών θεμάτων σε λυρικά μέτρα.322 Ο Στησίχορος, χρησιμοποιώντας 

δωρική γλώσσα και δάνεια από το επικό υλικό, έγραψε: 

1. Τον Κέρβερο, τον Κύκνο, τη Γηρυονηίδα και τη Σκύλλα, έργα γύρω 

από τον μύθο του Ηρακλή,  

2. τους Νόστους, την Άλωση της Τροίας  και την Ελένη, εμπνευσμένα 

από τον Τρωϊκό κύκλο,  

3. την Εριφύλη και ένα άλλο ποίημα για τη Θήβα, που 

αντιπροσωπεύουν τον Θηβαϊκό κύκλο,  

4. την Ορέστεια, το κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου  και τα Άθλα επί 

Πελία. 

 

Παρακάτω, παρατίθεται ένα απόσπασμα από πολύστιχο ποίημα του Στησίχορου που 

αντλεί το θέμα του από τον Θηβαϊκό κύκλο και είναι οργανωμένο με βάση τη 

«στησιχόρεια τριάδα».323 Τη μετάφραση του αποσπάσματος πραγματοποίησε ο Θ. Κ. 

Στεφανόπουλος. 

 

 

 

 

                                                 
320 Οι παρούσες και παραπάνω πληροφορίες αντλήθηκαν από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-

Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 367. 
321 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 92. 
322 Η παρούσα πληροφορία και οι επόμενες αντλήθηκαν από το Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής 

Ποίησης, http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,17001/.   
323 Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, «Στησίχορος: 39.- Απόσπασμα 222b, 201-234», 

http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=83 

(Πρόσβαση στις )  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B122/593/3920,17001/
http://www.greek-language.gr/Resources/ancient_greek/anthology/literature/browse.html?text_id=83
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ἐπ' ἄλγεσι μὴ χαλεπὰς ποίει μερίμνας, 

μηδέ μοι ἐξοπίσω πρόφαινε ἐλπίδας βαρείας. 

οὔτε γὰρ αἰὲν ὁμῶς θεοὶ θέσαν ἀθάνατοι κατ' 

αἶαν ἱράν νεῖκος ἔμπεδον βροτοῖσιν οὐδέ γα μὰν 

φιλότατ', ἐπὶ δ' ἀ….αννόον ἀνδρῶν 

θεοὶ τιθεῖσι. μαντοσύνας δὲ τεὰς ἄναξ ἑκάεργος 

Ἀπόλλων μὴ πάσας τελέσσαι. αἰ δέ με παίδας 

ἰδέσθαι ὑπ' ἀλλάλοισι δαμέντας μόρσιμόν ἐστιν, 

ἐπεκλώσαν δὲ Μοίρα[ι, αὐτίκα μοι θανάτου 

τέλος στυγερο[ῖο] γέν[οιτο, πρὶν πόκα ταῦτ' 

ἐσιδεῖν ἄλγεσ‹σ›ι πολύστονα δακρυόεντα 

παίδας ἐνὶ μεγάροις θανόντας ἢ πόλιν ἁλοίσαν. 

ἀλλ' ἄγε παίδες ἐμοῖς μύθοις, φίλα τᾷδε γὰρ 

ὑμὶν ἐγὼν τέλος προφα[ίνω· τὸν μὲν ἔχοντα 

δόμους ναίειν πα[ρὰ νάμασι Δίρκας, τὸν δ' 

ἀπίμεν κτεάνη καὶ χρυσὸν ἔχοντα φίλου 

σύμπαντα [πατρός, κλαροπαληδὸν ὃς ἂν 

πρᾶτος λάχῃ ἕκατι Μοιρᾶν. τοῦτο γὰρ ἂν δοκέω 

λυτήριον ὔμμι κακοῦ γένοιτο πότμο, μάντιος 

φραδαῖσι θείου, αἴ γ᾽ ἐτεὸν Κρονίδας γένος τε 

καὶ ἄστυ Κάδμου ἄνακτος, ἀμβάλλων κακότατα 

πολὺν χρόνον πέπρωται γενέ[θ]λᾳ.» ὣς φάτ[ο] 

δῖα γυνὰ μύθοις ἀγ[α]νοῖς ἐνέποισα, νείκεος ἐν 

μεγάροις […]ισα παίδας, σὺν δ' ἅμα 

Τειρ[ε]σίας τ[ερασπό]λος· οἱ δ᾽ [ἐ]πίθο[ντο 

 

 

 

 

 

 

 

... πάνω στον πόνο μου μην προσθέτεις 

αδυσώπητες έγνοιες και για το μέλλον μην 

προφητεύεις αγωνία αβάσταχτη. Γιατί και οι 

αθάνατοι θεοί δεν έταξαν για τους θνητούς 

πάνω στην ιερή γη ούτε παντοτινή και 

ακατάπαυτη έχθρα ούτε βέβαια και αγάπη· οι 

θεοί χαρίζουν στους ανθρώπους στοχασμό που 

έχει ορίζοντα την ημέρα. Όσο για τις δικές σου 

τις μαντείες, να δώσει ο μέγας Απόλλων, ο 

εκηβόλος, να μη βγουν αληθινές όλες. Αν όμως 

μου μέλλεται να δω τους γιους μου ν᾽ 

αλληλοσφάζονται, αν έτσι όρισαν οι Μοίρες, ας 

έρθει ο στυγερός θάνατος να θέσει τέλος στη 

ζωή μου τώρα, προτού φτάσω να ιδώ τον πικρό 

στεναγμό και το δάκρυ του ανελέητου πόνου, 

να δω τους δυο γιους μου να πεθαίνουν μέσα 

στα μέλαθρα ή την πόλη να δαμάζεται. Ελάτε 

όμως γιοι μου, ακούστε τα λόγια μου, 

αγαπημένοι μου· δείτε ποια λύση σας δείχνω: ο 

ένας να έχει τα πατρικά δώματα και να ζήσει 

πλάι στα νάματα της Δίρκης, ο άλλος να 

σηκωθεί και να φύγει παίρνοντας τα κοπάδια κι 

όλο το χρυσάφι του πατέρα σας, να κρίνει ο 

κλήρος ποιος-όποιος τραβήξει τον κλήρο 

πρώτος, καταπώς θα ορίσουν οι Μοίρες. Έτσι,        

πιστεύω, θα ξεφύγετε από το κακό ριζικό σας, 

όπως προλέγει ο θείος μάντης, αν θέλει 

αλήθεια ο γιος του Κρόνου να σώσει το γένος 

και την πόλη του Κάδμου, αναβάλλοντας καιρό 

πολύ το κακό που είναι γραφτό για τη γενιά 

σας». Έτσι μίλησε η θεία γυναίκα, λέγοντάς 

τους λόγια μειλίχια, γυρεύοντας να αποτρέψει 

τους γιους της από τον αλληλοσπαραγμό μέσα 

στα μέλαθρα· μαζί της προσπαθούσε ο μάντης 

Τειρεσίας· και εκείνοι επείσθηκαν. 
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Τέρπανδρος: Περίφημος κιθαρωδός και ποιητής που γεννήθηκε στην Άντισσα της 

Λέσβου γύρω στο 710 π.Χ.324 Σύμφωνα με τον Ελλάνικο, ο Τέρπανδρος τοποθετείται 

την εποχή του Μίδα, ο οποίος πέθανε το 696 π.Χ., ενώ κατά τον Γλαύκο τον Ρηγίνο 

πριν τον Αρχίλοχο. Αντίθετα, άλλες πηγές τον τοποθετούσαν αργότερα, μέχρι και την 

δεκαετία του 640 π.Χ.325 Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του, έζησε στη Σπάρτη, 

αποκτώντας φήμη μεγάλου μουσικού, ώστε σύμφωνα με τους Σπαρτιάτες, 

οποιοσδήποτε μεταγενέστερος ικανός μουσικός να θεωρείται σπουδαίος μετά Λέσβιον 

αοιδόν, δηλαδή του Τέρπανδρου. Εκεί, ίδρυσε και την πρώτη Σπαρτιατική μουσική 

Σχολή.326   

Σημαντικές επιτυχίες του Τέρπανδρου είναι η πρωτιά στους κιθαρωδικούς 

αγώνες των Καρνείων το 676 π.Χ. και οι τέσσερις διαδοχικές του νίκες στα Πύθια, οι 

οποίες μαρτυρούν μία σπουδαία σταδιοδρομία. Επίσης, στον Τέρπανδρο αποδίδονται 

πολλά επιτεύγματα: η αύξηση των χορδών της λύρας από τέσσερις σε επτά, η 

καθιέρωση των κιθαρωδικών νόμων, η δημιουργία της βαρβίτου,327 η επινόηση των 

συμποτικών ασμάτων και η επέκταση της κλίμακας από μία έβδομη σε όγδοη.328 Λόγω 

των προαναφερθέντων εφευρέσεων και καινοτομιών, οι σύγχρονοι του, αναγνώρισαν 

στο πρόσωπό του έναν σπουδαίο μουσικό, ενώ σύμφωνα με τον Gevaert είναι ο 

θεμελιωτής της ελληνικής μουσικής, ο οποίος έθεσε τις οριστικές βάσεις της.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
324 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 94. 
325 Κομνηνός, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 440. 
326 Η παρούσα πληροφορία η πρώτη και τελευταία πρόταση της επόμενης παραγράφου αντλήθηκαν 

από το βιβλίο της Παπαοικονόμου-Κηπουργού, Η μουσική στην αρχαία Ελλάδα, σελ. 235. 
327 Ασπιώτης, Αρχαίοι Έλληνες Μουσικοί, σελ. 94. 
328  Κομνηνός, Αρχαία ελληνική μουσική, σελ. 441. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Καταλήγοντας, συμπεραίνουμε ότι η μουσική διαδραμάτιζε κυρίαρχο ρόλο 

στην ελληνική κοινωνία κατά την αρχαϊκή εποχή. Η μουσική πλαισίωνε τόσο τον 

ιδιωτικό, όσο και τον δημόσιο βίο των Ελλήνων, συνοδεύοντας ευχάριστες αλλά και 

δυσάρεστες στιγμές της ζωής τους. Η γέννηση και ανατροφή των παιδιών, ο έρωτας, ο 

γάμος, ο θάνατος, η διασκέδαση στα συμπόσια, η εργασία, η επιτυχία σε έναν αθλητικό 

ή μουσικό αγώνα, οι πανελλήνιοι και τοπικοί αγώνες είχαν πάντοτε την ανάλογη 

μουσική συνοδεία. Ακόμη και στον πόλεμο, υπήρχαν μουσικές συνθέσεις κατάλληλες 

με την περίσταση.  

Η διασταύρωση δευτερογενών και πρωτογενών πηγών φανερώνει μια 

θαυμαστή ανάπτυξη του μουσικού πολιτισμού κατά την περίοδο των αρχαϊκών 

χρόνων, η οποία συμβάδιζε με τις κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές συνθήκες της 

εποχής. Τόσο η διαμόρφωση του θεσμού της πόλης-κράτους, όσο και η ίδρυση 

αποικιών, επέφεραν σταθερότητα και ευημερία στην ελληνική κοινωνία.  Τον μουσικό 

πολιτισμό υπηρέτησε πληθώρα επώνυμων δημιουργών και μουσικών οργάνων. 

Ποιητές συνέθεταν ποιήματα, τα οποία διαχειρίζονταν εννοιολογικά ποικιλία ψυχικών 

καταστάσεων, και τα οποία δεν απαγγέλλονταν, αλλά  εκτελούνταν ως φωνητική 

μουσική, συνοδεύοντας τη ζωή των Ελλήνων. Από την άλλη, τα μουσικά όργανα 

ανταποκρίθηκαν στην κάλυψη των μουσικών απαιτήσεων της εποχής, γνωρίζοντας  

ιδιαίτερη εξέλιξη τόσο ως προς την κατασκευή τους, όσο και προς την εκτέλεση τους. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθούν και να 

διασταυρωθούν πέρα από εικονογραφικά τεκμήρια. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία 

θα μπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω, διασταυρώνοντας τις δευτερογενείς πηγές με 

πρωτογενείς λογοτεχνικές πηγές. Έτσι, θα επιβεβαιώνονταν περισσότερο ή λιγότερο οι 

πληροφορίες σχετικά με τον μουσικό πολιτισμό της αρχαϊκής εποχής γενικότερα, και 

τον ρόλο της μουσικής στην ελληνική κοινωνία ειδικότερα. 
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6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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6.1 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

Χρονολογικός Πίνακας ιστορικών, πολιτιστικών και ποιητικών δεδομένων της 

αρχαϊκής εποχής (750-479 π.Χ.).329 

                     

                        Ιστορικά δεδομένα                 -          Πολιτιστικά & ποιητικά δεδομένα 

750-700 
  

Όμηρος / Ησίοδος / Ομηρικοί Ύμνοι/ 

Επικός Κύκλος 

733 Ίδρυση της Κέρκυρας και των Συρακουσών 

από την Κόρινθο 
  

730-710 1ος Μεσσηνιακός πόλεμος   

725 
  

Ξεκινά το χτίσιμο του ναού της 

Άρτεμης Ορθίας στην Σπάρτη 

720 Ίδρυση της πόλης Σύβαρις στην Κ. 

Ιταλία/αποικισμός της Χαλκιδικής από την 

Χαλκίδα και την Ερέτρια / οι Έλληνες 

αρχίζουν να κινούνται στην περιοχή του 

Ελλήσποντου 

Ο Όρσιππος από τα Μέγαρα νικά σε 

γυμνικό αγώνα δρόμου στην Ολυμπία 

720-690 
  

Πρώιμη φάση της πρωτοκορινθιακής 

αγγειοπλαστικής 

                                                 

329 Μαργαρίτα, Σωτηρίου, Χρονολογικός Πίνακας Ιστορικών, πολιτιστικών και ποιητικών δεδομένων 

(750-479 π.Χ.), Πύλη για την ελληνική γλώσσα, 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/lyric/handbook/tables/index.html 

(Πρόσβαση στις 31 Μαρτίου 2015). 

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/lyric/handbook/tables/index.html
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700-660 Διάδοση της νέας πολεμικής τακτικής των 

ὁπλιτῶν 
  

690-650 
  

Μέση φάση πρωτοκορινθιακής 

αγγειοπλαστικής 

683 Κατάλογος των Αθηναίων αρχόντων   

675 Οι μεταρρυθμίσεις του Λυκούργου στη Σπάρτη Αρχίλοχος από την Πάρο 

670 Ζάλευκος, ο πρώτος νομοθέτης των δυτικών 

αποικιών 

  

664 Οι Έλληνες εμφανίζονται στην Αίγυπτο ως 

έμποροι 

  

657-625 Τυραννίδα του Κύψελου στην Κόρινθο   

650-630   Όψιμη φάση της πρωτοκορινθιακής 

αγγειοπλαστικής 

650-620 2ος Μεσσηνιακός πόλεμος   
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650  Τυραννίδα του Ορθαγόρα στην Σικυώνα / 

Ίδρυση της Θάσου / Έναρξη ελληνικού 

αποικισμού στη Μαύρη Θάλασσα 

Τέρπανδρος από την Λέσβο, 

Καλλίνος ο Εφέσιος, Σημωνίδης ο 

Αμοργίνος, Τυρταίος από την Σπάρτη 

640 Τυραννίδα του Θεαγένη στα Μέγαρα   

632  Κυλώνειον ἄγος   

630  Ίδρυση της Κυρήνης στη Β. Αφρική Μίμνερμος και Αλκμάν στην Σπάρτη 

625-600 Θρασύβουλος, τύραννος της Μιλήτου   

625-595   Πρώιμη κορινθιακή αγγειοπλαστική / 

εμφάνιση των πρώτων μαρμάρινων 

αγαλμάτων: κοῦροι και κόρες 

625-585 Περίανδρος, τύραννος της Κορίνθου   

621 Νομοθεσία του Δράκοντα   

620-570 Τυραννικά καθεστώτα στη Μυτιλήνη   

610 
  

Αρχές της αττικής μελανόμορφης 

αγγειοπλαστικής 
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610-575   Αλκαίος και Σαπφώ στη Λέσβο 

600-570 Τυραννίδα του Κλεισθένη στη Σικυώνα   

600  Καταστροφή της Σμύρνης από τους Λυδούς / 

Ίδρυση της Μασσαλίας από τους Φοίνικες 

Ναός της Ήρας στην Ολυμπία 

600-560   Σόλων 

595-586 Πρώτος ιερός πόλεμος για τον έλεγχο του 

Μαντείου των Δελφών 

  

594  Νομοθεσία του Σόλωνα, ως άρχοντα της 

Αθήνας / πολιτικές και κοινωνικές 

μεταρρυθμίσεις 

  

585 
  

Πρόγνωση της έκλειψης ηλίου από τον 

Θαλή τον Μιλήσιο 

583   Τέλος της τυραννίδας στην Κόρινθο   

582-573 
  

Καθιέρωση των αθλητικών αγώνων 

(Πύθια 582, Ίσθμια 581, Νέμεα 573) 
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580   Ο ναός της Άρτεμης στην Κέρκυρα / ο 

πρώτος μεγάλος ναός της Αθηνάς στην 

Αθήνα 

570-550   Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος, φιλόσοφος 

570-475   Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (φιλόσοφος 

και ποιητής) 

566   Επανασύσταση της εορτής των 

Παναθηναίων στην Αθήνα 

560 Ο πόλεμος μεταξύ Σπάρτης και Τεγέας 

τελειώνει με συμμαχία 

Θησαυρός από τη Σικυώνα 

αφιερώνεται στους Δελφούς  

Στησίχορος από την Ιμέρα 

560-556 Πρώτη τυραννίδα του Πεισίστρατου στην 

Αθήνα 

  

556 Ο Χίλωνας αναλαμβάνει καθήκοντα εφόρου 

στη Σπάρτη / Τέλος της τυραννίδας στην 

Σικυώνα 

  

550   Αναξιμένης ο Μιλήσιος, φιλόσοφος 
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548   Καταστροφή του μαντείου των Δελφών 

από φωτιά 

546 Ο Πεισίστρατος εγκαθιδρύει την τυραννίδα του 

στην Αθήνα με τη μάχη της Παλλήνης 

  

545 Συμπλοκή των ιωνικών πόλεων με τους Πέρσες   

540 Οι Καρχηδόνιοι και οι Ετρούσκοι ελέγχουν την 

ελληνική επέκταση στην Δυτική Μεσόγειο 

Θέογνις ο Μεγαρέας, Ιππώναξ ο 

Εφέσιος και Ίβυκος από το Ρήγιο 

535 Πολυκράτης, τύραννος της Σάμου Αρχές της αττικής ερυθρόμορφης 

αγγειοπλαστικής 

535-490   Ανακρέων από την Τέω 

534   Πρώτη παράσταση τραγωδίας στα ἔν 

ἄστει Διονύσια 

530   Ο φιλόσοφος Πυθαγόρας στην Κ. 

Ιταλία 

528   Θάνατος του Πεισίστρατου / ο Ιππίας στην 

εξουσία 
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525   Θησαυρός των Σιφνίων αφιερώνεται 

στους Δελφούς 

525-523 Σπαρτιατική αποστολή στη Σάμο / Πτώση του 

Πολυκράτη 

  

524      Ήττα των Ετρούσκων στην Κύμη   

520-490 Βασιλεία του Κλεομένη στη Σπάρτη   

520-468   Σιμωνίδης ο Κείος 

519 Συμμαχία Αθήνας - Πλαταιών   

514    Δολοφονία του Ίππαρχου μετά από πολιτική 

συνωμοσία του Αρμόδιου και του 

Αριστογείτονα 

  

510  Εκδίωξη του Ιππία από την Αθήνα   

510-490   Χτίζονται οι ναοί στον Ακράγαντα της 

Σικελίας 

508 Οι μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη στην Αθήνα   
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506 Ανεπιτυχής σπαρτιατική εισβολή στην Αττική / 

Η Αθήνα νικά τη Χαλκίδα και τους Βοιωτούς 
  

505 Τυραννικό καθεστώς στη Γέλα   

500   Εκαταίος ο Μιλήσιος (ιστορικός), 

Ηράκλειτος ο Εφέσιος (φιλόσοφος) 

499 Ιωνική Επανάσταση   

498 Αθηναίοι και Ερετριείς βοηθούν στην 

πυρπόληση των Σάρδεων 

Η αρχαιότερη σωζόμενη ωδή του 

Πινδάρου (Πυθ. 10) 

494 Η άλωση της Μιλήτου σηματοδοτεί το τέλος 

της ιωνικής επανάστασης 

  

493 Ο Θεμιστοκλής άρχων στην Αθήνα: το ναυτικό 

του πρόγραμμα· οχυρωματικά έργα και 

διαμόρφωση του λιμανιού στον Πειραιά 

  

491 Τυραννίδα του Γέλωνα στην Γέλα   

490 Πρώτη εκστρατεία των Περσών στην 

ηπειρωτική Ελλάδα / Θάνατος του Κλεομένη 

Αγάλματα στον ναό της Αφαίας στην 

Αίγινα / Παρμενίδης από την Ελέα 

(φιλόσοφος) 
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στη Σπάρτη/Καταστροφή της Ερέτριας/Μάχη 

του Μαραθώνα 

487   Παράσταση πρώτης κωμωδίας στα ἐν 

ἄστει Διονύσια 

487-483 Εφαρμογή του οστρακισμού στην Αθήνα / 

πόλεμος μεταξύ Αίγινας και Αθήνας 

  

485   Ο Γέλωνας γίνεται τύραννος στις Συρακούσες   

485-450   Βακχυλίδης ο Κείος 

   484 Πρώτη νίκη του Αισχύλου 

482 Το ασήμι του Λαυρίου χρησιμοποιείται για την 

ναυπήγηση του Αθηναϊκού στόλου 

  

480 Μεγάλη εκστρατεία του Ξέρξη κατά της 

Ελλάδας από στεριά: μάχη στο Αρτεμίσιο, στις 

Θερμοπύλες και στη Σαλαμίνα / Η Αθήνα 

πέφτει στα χέρια των Περσών / Ήττα των 

Καρχηδονίων στην Ιμέρα 

  

479 Μάχη στις Πλαταιές και στη Μυκάλη                                                       ̄ 
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