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* Στθν φωτογραφία εξωφφλλου
1
   απεικονίηεται ο επιτάφιοσ του Σεικίλου, που 

αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα μνθμεία που υπάρχουν ςχετικά με τθν 

αρχαία μουςικι. Ρρόκειται για ζνα τραγοφδι που ζχει χαραχτεί ςτθν επιτφμβια 

ςτιλθ του Σεικίλου (1οσ αιϊνασ μ.Χ.) και βρζκθκε ςτθν περιοχι που ιταν οι 

αρχαίεσ Τράλλεισ. Ράνω από το κείμενο όπου κακορίηει το τονικό φψοσ των 

φκόγγων, υπάρχουν ςφμβολα που είναι υπεφκυνα για τθ διάρκεια τουσ.
2
   

 
(το κείμενο) 

 
« Ὅςον ηῇσ φαίνου 

μθδὲν ὅλωσ ςὺ λυποῦ 

πρὸσ ὀλίγον ἐςτὶ τὸ ηῆν 

τὸ τζλοσ ὁ xρόνοσ ἀπαιτεῖ »
 2

   
 

 

 

 

 

 
1. http://theancientrhythmoflove.weebly.com/seikilos-epitaph.html 

2. Samuel Baud-Bovy, Δοκίμιο για το ελλθνικό δθμοτικό τραγοφδι, Σθμείωμα του Φοίβου 
Ανωγειάκθ, Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Μδρυμα, Ναφπλιο 1984. 
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Προλεγόμενα 

 

O Αριςτόξενοσ χαρακτιριςε το ρυκμό ωσ «τάξισ χρόνων». Τθν τάξθ αυτι που 

αναφζρει ο μεγάλοσ κεωρθτικόσ, μασ τθν ζχει διδάξει πρϊτθ απ’ όλουσ θ φφςθ. 

Οι κτφποι τθσ ανκρϊπινθσ καρδιάσ επαναλαμβάνονται με κάποιο ρυκμό. Το 

περπάτθμα βαςίηεται ςτισ αλλαγζσ τθσ κίνθςθσ των ποδιϊν που διαιροφνται ςε 

δφο. Ο  κάκε θμερολογιακόσ χρόνοσ χωρίηεται ςτισ εποχζσ που διαδζχεται θ μία 

τθν άλλθ. Επιπρόςκετα, ο χρόνοσ χωρίηεται ςτουσ μινεσ, που επίςθσ 

αλλθλοδιαδζχονται. Θ θμζρα με τθ νφχτα, διαιροφν το εικοςιτετράωρο ςτα δφο  

και αυτζσ με τθ ςειρά τουσ διακζτουν τθν ανατολι και τθν δφςθ του ιλιου. Θ 

ανάγκθ του ανκρϊπου να τείνει προσ τθ διαίρεςθ του χρόνου, είχε ωσ 

αποτζλεςμα τουσ μινεσ, τισ εβδομάδεσ, τισ ϊρεσ, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα.  

Στθ μουςικι, ο ρυκμόσ αςχολείται με τθ διαίρεςθ του χρόνου ςε δφο ι 

περιςςότερεσ ομάδεσ και ςτον τρόπο με τον οποίο οι ομάδεσ αυτζσ 

επαναλαμβάνονται.
1
 

 Θ μουςικότθτα του λόγου, ωσ προϊόν φυςικά και του ρυκμοφ, με ςυνάρπαηε 

πάντα. Ολόκλθρθ θ λόγια μουςικι από τα χρόνια ακόμα πριν από τθν περίοδο 

του baroque βαςίηεται ςε μετρικό ςφςτθμα, είτε αρχικά ςε ςχζςθ με τθν 

ποςοτικι διάρκεια (προςωδία) είτε ζπειτα ςε ςχζςθ με το tactus (κτφποσ, 

μζτρο). Αυτζσ οι δφο ςυνιςτϊςεσ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνεσ με τθ γλϊςςα, όπου 

και πρωτοεμφανίςτθκαν.
2  

Είναι γνωςτό πωσ ο ρυκμόσ αποτελεί ζνα μεγάλο και 

ςθμαντικό χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ ελλθνικισ μουςικισ και γλϊςςασ.
3
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Διαιρϊντασ τθ γλϊςςα, όπωσ και τθ μουςικι, ςτα επιμζρουσ ςυςτατικά που τισ 

απαρτίηουν, κα ςυναντιςουμε το ρυκμό και το μζτρο να δεςπόηουν και ςτισ δφο 

αυτζσ εξζχουςεσ πτυχζσ του πολιτιςμοφ. Μουςικολόγοι και γλωςςολόγοι 

ςυμφωνοφν ςτο ότι ο ρυκμόσ φζρεται να λειτουργεί ςα γζφυρα ανάμεςα ςτο 

λόγο και τθ μουςικι, αφοφ αρκετά από τα ςτοιχεία του γλωςςικοφ ρυκμοφ 

αντικατοπτρίηονται ςτο μουςικό ρυκμό.
4
   

Θ μουςικι γεννικθκε μαηί με τον άνκρωπο, ο οποίοσ αντιλαμβανόταν και 

χρθςιμοποιοφςε τουσ ιχουσ για τθν επιβίωςι του. Γι’ αυτό, τα πρϊτα δείγματα 

μουςικισ υπιρξαν φωνθτικά.  Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ δεν ζχει επιβεβαιωκεί θ 

ιςτορικι προτεραιότθτα τθσ γλϊςςασ ζναντι τθσ μουςικισ.  Σταδιακά, ο 

άνκρωποσ ανακάλυψε ιχουσ που τον βοθκοφςαν αρχικά ςτθν επικοινωνία με 

τουσ γφρω του και ζπειτα τουσ χρθςιμοποιεί για λατρευτικοφσ ςκοποφσ. Οι 

αρχαίοι Ζλλθνεσ, παρά τθν ζντονθ κρθςκευτικι τουσ ηωι, δεν επινόθςαν 

ξεχωριςτι μυςτικιςτικι μουςικι που να εξυπθρετεί τισ διάφορεσ τελετζσ. 

Αντικζτωσ, χαρακτιριςαν τθ μουςικι κεόςταλτθ, όπωσ διατφπωςε και αργότερα 

ο Άγιοσ Αυγουςτίνοσ “Musica est donum Dei”. Ζτςι, από τισ πρϊτεσ κιόλασ 

οργανωμζνεσ μορφζσ ομιλίασ, παρουςιάηεται και ο ρυκμόσ, αρχικά ελεφκεροσ 

και αργότερα ςυςτθματοποιθμζνοσ.
 5

     

Στθν παροφςα μελζτθ κα εξεταςτεί το πϊσ ο ρυκμόσ και το μζτρο 

παρουςιάηονται και εξελίςςονται ςτθν ελλθνικι μουςικι και γλϊςςα. Θ εργαςία 

ξεκινάει με μια ιςτορικι αναδρομι ςτθν πορεία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, θ οποία 

παραμζνει θ ςτακερά ςε κάκε κεφάλαιο. Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηεται το πϊσ ο 
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ρυκμόσ προςεγγίηεται και γίνεται αντιλθπτόσ ςτθν επιςτιμθ τθσ γλϊςςασ και 

ςτθ μουςικι γενικότερα. Ακολουκοφν τρεισ ςτάςεισ ςτισ βαςικότερεσ περιόδουσ 

τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και μουςικισ: τθν αρχαία, τθ βυηαντινι και τθ δθμοτικι. 

Σε κάκε περίοδο, αναφζρεται το πϊσ τα ηθτιματα μζτρου και ρυκμοφ 

επθρεάηουν τθν εκάςτοτε εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ και τθσ μουςικισ γενικότερα, 

όπωσ επίςθσ και το πϊσ προςαρμόηεται ο λόγοσ ςτθ μουςικι και το αντίκετο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Λ. Δαμιανοφ,  Ρυκμόσ ςτθν μουςικι, Κεςςαλονίκθ 1995 
2. U. Michels, Atlas Musik, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, Munchen, 2001 
3. Κρ. Γεωργιάδθσ, Μουςικι και Γλϊςςα, Νεφζλθ-Μουςικι, Ακινα 1994 
4. Patel. A. D., An empirical comparison of rhythm in language and music, The 

Neurosciences Institute, San Diego, USA 2002 
5. Δ. Γιάννου, Ιςτορία τθσ Μουςικισ: φντομθ Γενικι επιςκόπθςθ, University Studio press,  

Κεςςαλονίκθ 1995 
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"Σοῖσ ἀγαπῶςι τòν Θεòν πάντα 

 ςυνεργεῖ εἰσ ἀγακόν"1 

 

           Να το κυμάςαι! 

 

 

 

1. Απ. Ραφλοσ, προσ ωμαίουσ Επιςτολι, κεφ. 8, ςτ. 28-30 
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EΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ιςτορία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ1 

 
Θ ελλθνικι γλϊςςα διακζτει μια περιπετειϊδθ ιςτορία 3500 χρόνων. Αποτζλεςε 

τθν ζμπνευςθ και ζχει επθρεάςει ςε τεράςτιο βακμό όλεσ τισ γλϊςςεσ 

παγκοςμίωσ, μετατρζποντάσ τισ ςε γλϊςςεσ πολιτιςμοφ. Ρρωτοπαρουςιάηεται 

ςτισ γλϊςςεσ τθσ τελευταίασ περιόδου τθσ Λνδοευρωπαϊκισ και χαρακτθρίςτθκε 

ωσ το «παράγωγο μιασ ομάδασ λαϊν», όπου εγκαταςτάκθκε ςτο ελλαδικό 

ζδαφοσ μαηί με τθ Φρυγικι, τθν Αρμζνικθ και τισ Λνδοϊρανικζσ γλϊςςεσ, ςτθ 

Μικρά Αςία, το Λράν και τθν Λνδία. 

 Ο «πρϊτοσ πυρινασ» τθσ γλϊςςασ, αυτι, δθλαδι, που ζπειτα ονομάςτθκε 

κοινι ελλθνικι, είχε εγκαταςτακεί αρχικά ςτο χϊρο των Βαλκανίων. Στθν Ελλάδα 

μετακινικθκε περίπου το 2000 π.Χ. θ ανατολικι ομάδα και εγκαταςτάκθκε ςτα 

μζρθ όπου υπιρχαν νεολικικοί οικιςμοί, από τουσ οποίουσ είχε αντλιςει και 

αρκετά ςτοιχεία. Θ δυτικι ομάδα, δθλαδι οι Δωριείσ, εγκαταςτάκθκε γφρω ςτο 

1200 π.Χ. ςτα ίδια ακριβϊσ μζρθ. Από τθν εγκατάςταςθ κιόλασ των ομάδων 

αυτϊν, κυρίωσ θ ανατολικι ομάδα παρουςίαςε  διάκεςθ τόςο για περαιτζρω 

αλλαγζσ όςο και για αναδιάρκρωςθ. Αποτζλεςμα ιταν θ διαίρεςθ και θ 

εδραίωςθ τθσ αιολικισ, τθσ ιωνικισ και τθσ αρκαδοκυπριακισ ομάδασ. Κατά τθν 

ίδια χιλιετία, τθν 2θ π.Χ., εμφανίςτθκε θ μυκθναϊκι και θ επικι αρχαϊκι γλϊςςα. 

Θ πρϊτθ, αντιπροςϊπευε τθ «γραφειοκρατικι γλϊςςα» των Μυκθναϊκϊν 

βαςιλείων και θ δεφτερθ, οφςα προφορικι, τθ γλϊςςα του ζπουσ. Οι δφο αυτζσ 
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νεοςφςτατεσ γλϊςςεσ, είχαν αξιόλογα κοινά χαρακτθριςτικά με τισ διαλζκτουσ 

που δθμιουργικθκαν μετά τθ διάςπαςθ τθσ ανατολικισ ομάδασ. 

Ζπειτα, κατά τθν επόμενθ χιλιετία, μετά τθν πλιρθ εξαφάνιςθ και απουςία τθσ 

μυκθναϊκισ γλϊςςασ, οι δφο ομάδεσ ξεκίνθςαν να διαιροφνται. Και ςτισ δφο 

ομάδεσ εμφανίςτθκαν καινοφριεσ διάλεκτοι, αφοφ θ κάκε ξεχωριςτι περιοχι 

διζκετε τθ δικι τθσ. Υπιρχαν, βζβαια, και οι περιπτϊςεισ όπου κάποιεσ περιοχζσ 

επινόθςαν και ξεχωριςτό αλφάβθτο, γεγονόσ-πρόδρομοσ τθσ φοινικικισ, που κα 

ακολουκοφςε κατά τον 9ο αιϊνα.  Οι επιγραφικζσ διάλεκτοι που ολοζνα και 

προκφπτουν, πλιττουν τθν ενότθτα τθσ γλϊςςασ. Ονομάηονται επιγραφικζσ, 

επειδι αντλοφμε από επιγραφζσ όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά με αυτζσ. 

Ρερίπου το 1100 π.Χ. «ςθμαντικό γεγονόσ (αποτελεί) θ δθμιουργία των 

ιςογλϊςςων.». Αυτζσ αποςκοποφςαν ςτθν πιο δυνατι ζνωςθ των διαλζκτων και 

των δφο ομάδων. Το περιςτατικό αυτό ακολοφκθςε θ τάςθ για ζντονθ 

διαφοροποίθςθ και θ ζννοια τθσ γλωςςικισ ενότθτασ φάνταηε ιδθ παρελκόν.  

Πλεσ αυτζσ οι δυςκολίεσ δεν πτόθςαν τθ γλϊςςα.  Συνζχιηε να τείνει προσ τθν 

ενότθτα και τθν ομαδοποίθςθ. Ο Adrados αποδίδει τθν επιτυχία τθσ μετζπειτα 

ενοποίθςθσ, ςτισ λογοτεχνικζσ γλϊςςεσ. Καταρχάσ, θ ομθρικι γλϊςςα υπιρξε θ 

βαςικι κλθρονόμοσ τθσ προαναφερκείςασ αρχαίασ επικισ αρχαϊκισ, θ οποία 

κράτθςε τα χαρακτθριςτικά κυρίωσ τθσ ιωνικισ αλλά και τθσ αιολικισ. Θ 

λογοτεχνικι αυτι γλϊςςα, ιταν απολφτωσ κατανοθτι, ευρζωσ διαδεδομζνθ και 

κφριο γνϊριςμά τθσ υπιρξε ο τραγουδιςτικόσ και μουςικόσ τθσ χαρακτιρασ. 
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Επίςθσ, πολλζσ μεταγενζςτερεσ και διεκνοφσ εμβζλειασ γλϊςςεσ, είχανε ζντονο 

το επικό και το ιωνικό ςτοιχείο.  

«Η γλϊςςα τθσ ελεγείασ, του ιάμβου, ακόμα και οι γλϊςςεσ 

αιολικοφ υποβάκρου (των ποιθτϊν τθσ Λζςβου) και δωρικοφ 

(των χορωδιακϊν λυρικϊν) δζχονταν αυτό το επικό και 

προπαντόσ ιωνικό ςτοιχείο.»  

 

Γεγονόσ που επιβεβαιϊνει τθν διεκνι αναγνϊριςθ τθσ γλϊςςασ αποτελεί το ότι 

ο εκάςτοτε ποιθτισ, ανεξαρτιτωσ τθσ καταγωγισ και του είδουσ  που ζγραφε,  

ζγραφε ςτθ γλϊςςα που αντιςτοιχοφςε ςτο είδοσ. Με τον τρόπο αυτό, θ 

ομθρικι γλϊςςα υπιρξε ο ςυνδετικόσ κρίκοσ με τισ λογοτεχνικζσ γλϊςςεσ που 

ακολοφκθςαν.  Θ ιωνικι δζςποηε όλων των γλωςςϊν, γεγονόσ που ζκανε τα 

πράγματα ευκολότερα, όταν τον 6ο αιϊνα παρουςιάςτθκε ο πεηόσ λόγοσ ςτθ 

διάλεκτο αυτι. 

Ο ιωνικόσ πεηόσ λόγοσ, με τθ ςειρά του, ιταν ο πρόγονοσ του αττικοφ πεηοφ 

λόγου. Θ πόλθ των Ακθνϊν μεταμορφϊκθκε ςε ζνα λαμπρό κζντρο πολιτιςμοφ 

και εξουςίασ ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ. Στθν Ακινα εγκακίςταντο οι περιςςότεροι 

λόγιοι και επιφανείσ Ζλλθνεσ τθσ εποχισ. Ο Γοργίασ υπιρξε από τουσ πρϊτουσ 

που άφθςαν τθν ιωνικι διάλεκτο και ξεκίνθςαν να γράφουν ςτθν αττικι. Με το 

που κατζκτθςαν τθ χϊρα οι Μακεδόνεσ, αφοφ πρϊτα υιοκζτθςαν τθν αττικι, 

κατάφεραν να τθν εξαπλϊςουν, πράξθ θ οποία ζδιωξε από το τοπίο τισ 

επιγραφικζσ διαλζκτουσ.  

Για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ γλϊςςασ εμφανίςτθκε θ «ενοποίθςθ τθσ 

Ελλθνικισ». Οι λογοτεχνικζσ λοιπόν γλϊςςεσ, κυρίωσ μζςω τθσ τελευταίασ, τθσ 
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αττικισ, θ οποία ονομάςτθκε ζπειτα Κοινι, κατάφεραν να πραγματοποιιςουν 

τθν ενότθτα τθσ γλϊςςασ, κακιςτϊντασ τθν «μια πολιτιςτικι και επιςτθμονικι 

γλϊςςα, τθν πρϊτθ του κόςμου.» Είχε τότε εγκαταςτακεί ςε ολόκλθρθ τθν 

Ανατολι και ςε ζνα μεγάλο κομμάτι τθσ Δφςθσ και κυριαρχοφςε ωσ επίςθμθ 

γλϊςςα τθσ Ανατολικισ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ. 

Φυςικά, δεν άργθςαν να επζλκουν οι διαφοροποιιςεισ και θ γλϊςςα χωρίηεται 

πάλι ςτα δφο: ςτθ δθμοτικι και τθ λογοτεχνικι. Ωσ επίςθμθ γλϊςςα, θ ελλθνικι 

γλϊςςα επικράτθςε ςτθ ρωμαϊκι αυτοκρατορία από τον 4ο αιϊνα και ςτο 

Μεςαίωνα ζγινε θ γλϊςςα τθσ Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ και όλθσ τθσ 

Ορκοδόξου Εκκλθςίασ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ επικρατοφςε κυρίωσ θ 

λογοτεχνικι, αφοφ θ δθμοτικι και οι διάλεκτοι δεν γράφονταν τακτικά.  

Μετά τισ κατακτιςεισ τθσ Ελλάδασ από τουσ Σλάβουσ, τουσ Φράγκουσ, τουσ 

Ενετοφσ και τουσ Τοφρκουσ, ακολουκεί επιτζλουσ θ ανεξαρτθςία του 1830, θ 

οποία βρίςκει μια γλϊςςα πλιρωσ αναςτατωμζνθ και χωριςμζνθ ςε «δφο 

κοινωνιογλωςςολογικά ςτρϊματα και ςε γεωγραφικζσ διαλζκτουσ». 

Τότε, μετά από εκατοντάδεσ χρόνια από τθν εμφάνιςθ τθσ αττικισ ςτθν Ακινα, 

καλλιεργείται θ Νζα Αττικι διάλεκτοσ, θ οποία αργότερα κα επικρατοφςε. Θ 

διάλεκτοσ αυτι διατθρεί τα λεξιλογικά γνωρίςματα τθσ προθγοφμενθσ 

λογοτεχνικισ γλϊςςασ και θ Νεοελλθνικι γλϊςςα, όπωσ ονομάςτθκε, είναι 

πλζον γεγονόσ. Το πρωτόγνωρο χαρακτθριςτικό τθσ ιταν ο ςυνδυαςμόσ «του 

δθμοτικοφ με του λόγιου ςτοιχείου.»  
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Στθν πολφπακθ ιςτορία τθσ γλϊςςασ, λοιπόν, για άλλθ μια φορά 

πραγματοποιείται θ ενοποίθςθ, προερχόμενθ από το ίδιο μζροσ, τθν Ακινα. 

Σφμφωνα με τον Adrados, «υπάρχει μια διαφορά (αυτι τθ φορά): τθν πρϊτθ 

φορά επρόκειτο για ζναν πολιτιςτικό κρίαμβο που ςυνόδευε μια πολιτικι 

αποτυχία. Σθ 2θ (φορά), για ζναν πολιτικό κρίαμβο που ςυςχετιηόταν με τθν 

αναπόλθςθ τθσ παλαιάσ Ακινασ». Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, βζβαια, το 

αποτζλεςμα είναι κοινό, αφοφ θ ελλθνικι γλϊςςα ενοποιικθκε.  «Ηττθμζνθ ςτο 

ςπίτι τθσ προςωρινά, θ Ελλθνικι κατζκτθςε τον κόςμο. Και τελικά αναςτικθκε με 

δυναμικι ηωντάνια ςτθν πατρίδα τθσ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Francisco R. Adrados, Ιςτορία τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ από τισ Απαρχζσ ωσ τισ μζρεσ μασ, 

Μετάφραςθ: Alicia Villar Lecumberri, Εκδόςεισ Δθμ. Ν. Ραπαδιμα, Ακινα 2003  
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1.2 Ο ρυκμόσ ςτθ γλωςςολογία 
1 

 

Ο Αριςτοτζλθσ ςχετικά με τον ρυκμό 

Ο Αριςτοτζλθσ αναφζρει: «Διαφζρειν γὰρ φαςὶ  τὸ ὄν ρυςμῷ και διακιγῇ και 

τροπῇ. Τοφτων δ’ὁ μὲν ρυςμὸσ ςχῆμά ἐςτιν, ἡ δὲ διακιγὴ τάξισ, ἡ δὲ τροπὴ 

κζςισ».1. Στθν προςπάκειά του να δϊςει τον ακριβι οριςμό του ρυκμοφ, ο 

Αριςτοτζλθσ χρθςιμοποιεί τα γράμματα του ελλθνικοφ αλφαβιτου και 

ερμθνεφει τισ λζξεισ ρυκμόσ (ρυςμόσ), διακιγι και τροπι ωσ ςχιμα, τάξισ και 

κζςισ. 

«Σο Α διαφζρει από το Ν ωσ προσ το ςχιμα, το ςφνολο ΑΝ 

διαφζρει από το ΝΑ ωσ προσ τθν τάξθ και το Ι διαφζρει από 

το Η ωσ προσ τθν κζςθ. Η διαφορά που υπάρχει ανάμεςα 

ςτο Α και το Ν είναι, πράγματι, διαφορά ςχιματοσ ι 

ςχθματιςμοφ: δφο όμοια ςκζλθ, Λ, και ςτα δφο γραφιματα. 

Σο τρίτο μόνο διαφζρει. Βρίςκεται εντόσ των δφο ςκελϊν 

ςτθν περίπτωςθ του Α και εκτόσ των δφο ςκελϊν ςτθν 

περίπτωςθ του Ν. Η διαφορά ωσ προσ τθν τάξθ ι τθ ςειρά 

ςτθν περίπτωςθ του ΑΝ και του ΝΑ είναι εμφανισ. Σο τρίτο 

παράδειγμα δθμιουργεί κάποιο πρόβλθμα κατανόθςθσ γιατί 

τα τυπογραφικά ςτοιχεία δεν μασ βοθκοφν να 

αποκρυπτογραφιςουμε τθν διαφορά κζςθσ ανάμεςα ςτο Ι 

και το Η. Με λίγθ καλι κζλθςθ μποροφμε να δοφμε το Ι ωσ 

κάκετο ιτα και το ιτα Η ωσ οριηόντιο γιϊτα. Ζχουμε, 

δθλαδι, το ίδιο ςχιμα το οποίο ςε κάκετθ διάταξθ 

απεικονίηει το γιϊτα Ι και ςε οριηόντια το ιτα Η.» 
1
 

Θ τάξθ και θ κζςθ μποροφν να διακρικοφν επίςθσ ςτο «εςωτερικό του ρυκμοφ» 

(ςχιμα). Για παράδειγμα, τα δφο παράλλθλα ςκζλθ του Ν, δεν μοιάηουν ωσ προσ 
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τθν τάξθ, ςε αντίκεςθ με τθν οριηόντια γραμμι του Α, θ οποία είναι διαφορετικι 

από τθν οριηόντια γραμμι του Δ ωσ προσ τθν κζςθ. Στουσ ατομικοφσ 

φιλοςόφουσ, ο ρυκμόσ πιρε τθν ερμθνεία του ςχιματοσ, τθσ μορφισ, τθσ 

διάταξθσ των ςτοιχείων μιασ ευρφτερθσ ομάδασ, του διακριτικοφ ςτοιχείου και  

του ιδιαίτερου χαρακτθριςτικοφ που κάνει κάτι να διαφζρει από κάτι άλλο.  

Ράνω ςε αυτό αναγνωρίηεται ξεκάκαρα θ γλωςςικι δομι, γνωρίςματα τθσ 

οποίασ βρίςκονται ςτον προαναφερκζντα οριςμό. 

Τα γνωρίςματα πιο ςυγκεκριμζνα είναι τα εξισ:  

 Θ ζννοια του ςυςτιματοσ 

 Θ άρκρωςθ των μονάδων του ςυςτιματοσ  

 Οι ζννοιεσ: αντίκεςθ, διαφορά, ποικιλία 

 Διαφοροποιθτικά χαρακτθριςτικά 

 Διπλι άρκρωςθ 

 

 

 

 

 

 

 
 
1. Σ. Βζργθ, Γλϊςςα και Δομι, Εκδόςεισ Νεφζλθ, Ακινα 1995 
2. Δ. Λυπουρλισ, Αρχαία Ελλθνικι μετρικι, μια πρϊτθ προςζγγιςθ, Εκδόςεισ Επίκεντρο, 
Ακινα 
3. Ρλάτωνοσ Νόμοι Β’. 665Α 
4. Γ. Ραπαδζλθσ, Χαρακτθριςτικά τθσ αντίλθψθσ του χρόνου ςτθ μουςικι, 
http://users.auth.gr/papadeli/PUBLICATIONS/Sinapsis%20Dec08.pdf 
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Γλϊςςα, γλωςςολογία και δυϊκόσ χαρακτιρασ1 

Θ ζννοια τθσ δυϊκότθτασ κυριαρχεί ςτθ γλωςςολογία ςε μεγάλο βακμό, με τον 

αρικμό 2 να προςελκφει επίμονα τουσ μελετθτζσ τθσ. Σφμφωνα με τθ Σ. Βζργθ, 

«τα πάντα ςτον χϊρο τθσ γλωςςολογίασ ανάγονται ι δφνανται να αναχκοφν ς’ 

αυτόν». Μελετϊντασ τθ γλϊςςα, τθ δομικι, ι ακόμα και τθν προςωπικότθτα του 

ιδρυτι τθσ μοντζρνασ γλωςςολογίασ Ferdinand de Saussure, αντικρίηουμε τον 

αρικμό δφο να δεςπόηει παντοφ, να οργανϊνει και να δθμιουργεί τα πάντα.3 

Απεναντίασ, θ μονάδα ωσ ζννοια δεν υφίςταται κακόλου ςτον τομζα τθσ 

γλωςςολογίασ.  Ο Saussure χαρακτθρίηει τθ γλϊςςα ωσ ζνα δίκτυο ςχζςεων που 

ονομάηεται δομι. Αν και όροσ τθσ αρχιτεκτονικισ, θ δομι, ζκανε τθν πρϊτθ 

εμφάνιςι τθσ ςτισ προτάςεισ για τθ μελζτθ φωνολογικϊν ςυςτθμάτων των 

γλωςςολόγων R. Jakobson, S. Karcevsky και N. Troubetzkoy.  Αυτοί ανζτρεψαν τα 

μζχρι τότε δεδομζνα που ικελαν τουσ γλωςςολόγουσ να αςχολοφνται με τθν 

ιςτορικι μελζτθ τθσ γλϊςςασ και ζκεςαν ωσ αντικείμενο τθσ γλωςςολογίασ τθ 

μελζτθ τθσ γλωςςικισ δομισ. Ο Saussure ςε καμία περίπτωςθ δε μίλθςε για 

δομι. Αντίκετα, δεςπόηουςα γλωςςολογικι ζννοια για τον Saussure αποτελεί 

αυτι του ςυςτιματοσ.  

«Ορίηοντασ όμωσ τθν γλϊςςα ωσ «ςφςτθμα ςυμβατικϊν 

ςθμείων» και δίνοντασ προτεραιότθτα ςτθ μελζτθ του 

ςυςτιματοσ και όχι ςτθ μελζτθ των ςτοιχείων που το 

αποτελοφν, όπωσ γινόταν μζχρι τότε, δθμιουργεί τον πυρινα 

του περιεχομζνου του όρου δομι.» 
1. 

1. Σ. Βζργθ, Γλϊςςα και Δομι, Εκδόςεισ Νεφζλθ, Ακινα 1995.  
2. Αριςτοτζλθσ, Μεταφυςικά 
3. Βλ. προλεγόμενα 
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Ππωσ προαναφζρκθκε, ο όροσ δομι, αλλά και ο όροσ ςφςτθμα δεν 

δθμιουργικθκαν ςτον γλωςςολογικό τομζα. Οι μακθματικζσ, οι λογικζσ και οι 

φυςικζσ δομζσ, για παράδειγμα, προχπιρχαν τθσ δομικισ γλωςςολογία. 

Επιπρόςκετα, τα οικονομικά ςυςτιματα εμφανίςτθκαν προτοφ  ο Saussure τα 

χρθςιμοποιιςει ςτθ γλωςςολογία. Ο ιδρυτισ τθσ μοντζρνασ γλωςςολογίασ 

φαίνεται επθρεαςμζνοσ από τισ οικονομικζσ κεωρίεσ τθσ εποχισ του, ενϊ οι 

μεταγενζςτεροι γλωςςολόγοι επθρεάηεται από τισ λογικζσ και μακθματικζσ 

δομζσ. 

Θ γλωςςολογία φαίνεται να είναι θ πθγι των εννοιϊν δομι και δομιςμόσ. Ωσ 

κεςμόσ και πολιτιςμικόσ φορζασ, αλλά και ωσ όργανο ςκζψθσ, θ γλϊςςα, το 

αντικείμενο δθλαδι τθσ γλωςςολογίασ, αποτελεί ξεχωριςτι κατθγορία 

πολιτιςμικοφ αγακοφ. Ο διπλόσ ςυμβολιςμόσ τθσ, το ότι δθλαδι είναι ςφςτθμα 

ςθμείων αλλά παράλλθλα και δθμιουργόσ ςθμαςίασ, τθν κακιςτά «μοντζλο 

ανάλυςθσ» κάκε πτυχισ του πολιτιςμοφ. Θ γλϊςςα είναι, λοιπόν, ταυτόχρονα 

ςφςτθμα ςιμανςθσ και ςφςτθμα επικοινωνίασ. 

Στθ γλωςςθματικι κεωρία του Hjelmslev και ςτθ κεωρία binarisme του  

Jakobson παρουςιάηεται θ δομι του Saussure τροποποιθμζνθ. Ο πρϊτοσ 

ςυμφωνεί με τον Saussure ςτο ότι θ γλϊςςα δεν είναι φλθ αλλά μορφι και 

προςκζτει ς’ αυτό, δθμιουργϊντασ μια δομι που τθν απαρτίηουν οι ςχζςεισ 

μεταξφ των ςτοιχείων και όχι τα ςτοιχεία κακαυτά. Από τθν άλλθ, ο Hjelmslev 

κεωρεί τα γλωςςικά ςτοιχεία ωσ ςθμεία ςχζςεων. 
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O Jakobson, ςτθν αντίκετθ πλευρά, ανακαλφπτει και προςδιορίηει ζναν «δυϊκό 

χαρακτιρα ςτισ ςχζςεισ των γλωςςικϊν ςτοιχείων». Το κάκε ςτοιχείο ςτθ 

γλϊςςα, για να είναι ςε κζςθ να υφίςταται γλωςςικά, επιβάλλεται να είναι 

αντίκετο με κάποιο άλλο, να βρει δθλαδι αυτό που κα το ςυμπλθρϊνει. Αυτό 

ςυμβαίνει με τα ςτοιχεία κάκε επιπζδου (φωνολογικοφ, λεξιλογικοφ, 

ςυντακτικοφ). Για παράδειγμα, μια μονάδα ςε φωνολογικό επίπεδο, για να 

μπορεί να λειτουργιςει ωσ φϊνθμα, πρζπει να αντιπαρατίκεται με κάποια άλλθ 

μονάδα του ίδιου ςυςτιματοσ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ςθμαςιολογικι 

διαφοροποίθςθ ςτθ γλϊςςα.   

«Οι φκόγγοι *κ+ και *δ+, για παράδειγμα, αποτελοφν 

φωνιματα του ςυςτιματοσ τθσ ελλθνικισ, γιατί 

βοθκοφν ςτθ διάκριςθ των εννοιϊν «κόλοσ» και 

«δόλοσ». Η διάκριςθ λοιπόν /κ/ και /δ/ βαςίηεται ςε 

ςθμαςιολογικά κριτιρια και το φϊνθμα /κ/ λειτουργεί 

ωσ φϊνθμα ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ τθσ ελλθνικισ 

γιατί απλοφςτατα δεν είναι /δ/.»1. 

Στθν περίπτωςθ, όμωσ, που οι δφο διαφορετικοί φκόγγοι δεν αντιπαρατίκενται, 

αν, δθλαδι, όταν αντικαταςτιςουμε το ζνα με το άλλο, δεν ςυμβαίνει 

ςθμαςιολογικι αλλαγι, οι φκόγγοι αυτοί είναι ποικιλίεσ ενόσ και του αυτοφ 

φωνιματοσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν είναι διαφορετικά φωνιματα. Ζνα 

αντιπροςωπευτικό παράδειγμα ςτο ςφςτθμα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ είναι οι 

φκόγγοι *b+ και *mb+, των οποίων θ αντικατάςταςθ του ενόσ από τον άλλο, λ.χ. 

ςτθ λζξθ κουμπί, δεν προκαλεί καμιά ςθμαςιολογικι αλλαγι. 
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Το γεγονόσ ότι θ ζννοια τθσ δυαδικότθτασ  (binarisme) χαρακτθρίηεται ωσ 

κεωρθτικι αρχι και μζκοδοσ ανάλυςθσ ςτθ γλωςςολογία, αντιπαρατίκεται με 

τισ μετζπειτα κινιςεισ των γλωςςολόγων που επικυμοφν ξαφνικά να ορίςουν τθ 

γλωςςικι φωνθματικι μονάδα. Ωσ αποτζλεςμα αυτισ τθσ αντιπαράκεςθσ, 

καταλιγουμε ςτα διαφοροποιθτικά γνωρίςματα των φωνθμάτων ακουςτικό 

επίπεδο.  Για να είμαςτε ςε κζςθ να ορίςουμε το φϊνθμα /δ/ ωσ οδοντικό, 

εξακολουκθτικό και θχθρό, πρζπει να μθν απουςιάηει κανζνα από τα 

χαρακτθριςτικά αυτά, γιατί ςε εκείνθ τθν περίπτωςθ, θ απουςία για παράδειγμα 

του χαρακτθριςτικοφ «θχθρό», μετατρζπει αυτόματα το φϊνθμα /δ/ ςτο 

αντικετικό του /κ/, το οποίο είναι οδοντικό, εξακολουκθτικό και άθχο. 

Σφμφωνα με τθ Σ. Βζργθ, «θ απουςία ενόσ χαρακτθριςτικοφ δεν αφινει κάποιο 

κενό το οποίο δφναται να πλθρωκεί από κάποιο άλλο χαρακτθριςτικό, αλλά 

αυτι θ απουςία ενόσ χαρακτθριςτικοφ είναι θ παρουςία ενόσ άλλου.» Θ 

δυαδικι κεωρία κακιςτά τθν προαναφερκείςα ςχζςθ, που ενϊνει τα 

διαφοροποιθτικά γνωρίςματα των διακριτϊν μονάδων, ζνα κακολικό γλωςςικό 

χαρακτθριςτικό.  Θ υπερδφναμθ αυτι του αρικμοφ δφο ζχει περάςει μζςω τθσ 

γλϊςςασ και ςτθν επιςτιμθ που τθ μελετά. Θ γλϊςςα και θ ομιλία, θ μορφι και 

θ φλθ, θ ςυγχρονία και θ διαχρονία, το ςφνταγμα και το παράδειγμα, το ςθμείο 

και θ λζξθ, θ ςιμανςθ και θ ςθμαςία, θ διλωςθ και θ υποδιλωςθ, είναι ζνα 

μικρό δείγμα αλλά και ζνα περίτρανο παράδειγμα του δυϊκοφ χαρακτιρα ςτθ 

γλωςςολογία.  
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Θ δυϊκότθτα τθσ επιςτιμθσ που μελετά τθ γλϊςςα ιταν ο κφριοσ 

προβλθματιςμόσ ενόσ ιδεολογικοφ ρεφματοσ που παρουςιάςτθκε ςτισ δεκαετίεσ 

του 1960 και του 1970. Το κίνθμα αυτό προςπάκθςε να μεταφζρει τισ 

γλωςςολογικζσ και φωνολογικζσ απόψεισ για τθ δομι ςε άλλουσ επιςτθμονικοφσ 

τομείσ, όπωσ τθν εκνολογία, τθν ψυχανάλυςθ και τθ φιλοςοφία. Το κίνθμα αυτό 

ονομάηεται δομιςμόσ.  Το πιο ςθμαντικό ςτοιχείο του κινιματοσ ιταν «ότι 

επιχείρθςε να αναγάγει τισ δυαδικζσ ςχζςεισ, απαλλαγμζνεσ από τθν υλικι τουσ 

πραγμάτωςθ, ςε επεξθγθματικι αρχι των πάντων»1.    

Ζνα άλλο κίνθμα μζςω του οποίου εκφράηεται ο δυϊςμόσ είναι ο εμπειριςμόσ. Το 

κίνθμα αυτό δθμιουργικθκε ωσ αντίδραςθ ςτο κίνθμα του δομιςμοφ. 

Αντικείμενα του κινιματοσ αυτοφ αποτελοφν θ πραγμάτωςθ των ςχζςεων, θ 

φλθ, θ ομιλία, ςτοιχεία τα οποία ο δομιςμόσ  είχε απορρίψει.  

Θ δομι ωσ όροσ αντιπαρατίκεται με αυτόν του ρυκμοφ. Ωσ αρχιτεκτονικόσ όροσ, 

θ δομι δθλϊνει τθν ευςτάκεια και τθν ακινθςία. Αντίκετα, ο ρυκμόσ εκφράηει 

τθν μεταβολι και τθν κίνθςθ. Ππωσ προαναφζρκθκε, θ δομι οδιγθςε ςτον 

δομιςμό και τον εμπειριςμό. Ο ρυκμόσ, ςφμφωνα τον Ρλάτωνα και τουσ  

ατομικοφσ φιλοςόφουσ, «δφναται να εκφράςει με τον πλζον κατθγορθματικό 

τρόπο τον μεκοδολογικό χαρακτιρα των μεταγλωςςικϊν δυαδικϊν 

διακρίςεων».  

Ο ρυκμόσ που ερμθνεφεται από τουσ ατομικοφσ φιλοςόφουσ ωσ  «μορφι ι 

ςχιμα (δθλαδι δομι) που αποκτά κίνθςθ», ςτα Ρλατωνικά ςυγγράμματα, 

αντικζτωσ, ερμθνεφεται ωσ θ «κίνθςθ που αποκτά μορφι». Αυτό δθλϊνει «τουσ 
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δφο δυνατοφσ τρόπουσ επιςτθμονικισ προςζγγιςθσ τθσ δυναμικισ εκδοχισ τθσ 

γλωςςικισ δομισ», τισ δφο διαςτάςεισ τθσ: τθ χωρικι και τθ χρονικι. 

Συμπεραςματικά, αντιςτοιχοφμε τθ χωρικι διάςταςθ με τθ γλϊςςα του Saussure 

και τθ χρονικι τθσ διάςταςθ με τθν ομιλία.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Αντίςτοιχο τθσ πρϊτθσ αρχισ, τθσ πρϊτθσ αιτίασ των φιλοςόφων. 
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1.3 Ο ρυκμόσ ςτθ μουςικι 
 
 

Ιςτορικά 

Ο ρυκμόσ με τθν ζννοια του μουςικοφ όρου χρθςιμοποιικθκε αρχικά κατά τον 

4ο αιϊνα π.Χ. ςτουσ πρϊιμουσ ελεγειακοφσ ποιθτζσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

γραμματείασ. Τότε, ο ρυκμόσ είχε τθν ζννοια τθσ «διάκεςθσ», ςε αντίκεςθ με τον 

5ο αιϊνα π.Χ., ςτον οποίο ερμθνευόταν από τουσ ςυγγραφείσ ςαν «μορφι» και 

«ςχιμα». Το πϊσ θ μουςικι οργανϊνεται ςτο χρόνο και  θ διαδικαςία αντίλθψθσ 

τθσ από τον άνκρωπο, απαςχόλθςε πολλοφσ ερευνθτζσ. Ξεκινϊντασ από τα 

αρχαιοελλθνικά χρόνια, που άλλωςτε κεωροφνται «θ κοιτίδα τθσ μουςικισ 

ρυκμολογίασ», μζχρι και τθ ςφγχρονθ εποχι, αρκετοί μελετθτζσ του κζματοσ 

προςπακοφν να απαντιςουν ςτο ερϊτθμα τι είναι ρυκμόσ ςτθ μουςικι. Ο 

Αριςτόξενοσ ο Ταραντίνοσ, περίφθμοσ μακθτισ του Αριςτοτζλθ και εξζχουςα 

προςωπικότθτα του μουςικοκεωρθτικοφ τομζα κατά τα αρχαία χρόνια, είχε 

κάνει τθν πρϊτθ αξιόλογθ μελζτθ ςχετικά με τθν αρχαία ρυκμικι, τθν επιςτιμθ 

δθλαδι, που αςχολείται με τθν οργάνωςθ των ιχων ςτο χρόνο. Εξιγθςε τθν 

ερμθνεία του ρυκμοφ με τθν ζκφραςθ «τάξισ χρόνων». Στθν αρχαία ρυκμικι ο 

χρόνοσ παρουςιάηεται να ιςοδυναμεί με τθ χρονικι διάρκεια, τθν οποία 

υποδιαιρεί ο ίδιοσ ςε πρϊτο, μακρό και άλογο χρόνο, οι οποίοι αναλόγωσ τθσ 

παράκεςισ τουσ, ςχθματίηουν πιο ςφνκετεσ δομζσ χρονικισ οργάνωςθσ. 

Συγκεκριμζνα, υποςτιριηε πωσ ο ρυκμόσ γεννιζται «"ὅταν ἡ τῶν χρόνων 

διαίρεςισ τάξιν τινὰ λάβῃ ἀφωριςμζνθν».1 
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Ο ρυκμόσ ςτθ μουςικι και τθν κίνθςθ2 

Τθν απάντθςθ ςτο πϊσ ο ρυκμόσ ςυγχωνεφτθκε με τθ μουςικι και τθν κίνθςθ, 

μασ τθ δίνει πανθγυρικά ο χορόσ. Ο χορόσ λειτοφργθςε ςαν γζφυρα που τζμνει 

το ρυκμό με τισ παραςτατικζσ τζχνεσ. Θ λζξθ «χορόσ» με τθν πάροδο των αιϊνων 

ζχει υποςτεί τεράςτια εξζλιξθ ςτο ςθμαςιολογικό τθσ κομμάτι. Κατά τουσ 

αρχαίουσ χρόνουσ, όπωσ, για παράδειγμα, ςτον Πμθρο ι ςτθν αρχαιοελλθνικι 

τραγωδία, ο χορόσ ερμθνεφεται ωσ ςυρτόσ χορόσ με τραγοφδι. Ζπειτα, ςτα 

πρϊιμα χριςτιανικά χρόνια, παρουςιάηεται ο «χορόσ των αγγζλων», 

μεταφζροντασ τθν ζννοια «ςτθ ςφαίρα των ουρανϊν».2 Ο χορόσ των κλθρικϊν, 

ςτθ ςυνζχεια, αντικατζςτθςε τθν προθγοφμενθ ερμθνεία τθσ λζξθσ. Για κάκε 

ονομαςία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικζσ οι αντιλιψεισ που ςυνδζονται με τθν 

κίνθςθ και το τραγοφδι. Σε αντίκεςθ με τθ διατφπωςθ αυτι, ο χορόσ των 

ψαλτϊν3 που εμφανίηεται αργότερα, παρουςιάηει ζντονο περιοριςμό τθσ 

ζννοιασ, αφοφ θ κινθςιολογικι του απόδοςθ εξαφανίηεται εντελϊσ. Θ αττικι 

τραγωδία, θ οποία γεννικθκε περίπου τον 5ο αιϊνα π.Χ., ιταν ζνα μουςικό 

ζργο, το οποίο ζνωνε τθ μουςικι με τον ποιθτικό λόγο και τον χορό. Θ αττικι 

τραγωδία, ομολογουμζνωσ, αποτζλεςε το «υψθλότερο επίτευγμα αυτισ τθσ 

αξεχϊριςτθσ ενότθτασ των τριϊν ςτοιχείων τθσ αρχαίασ ελλθνικισ μουςικισ.» 4  
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Η αντίλθψθ του χρόνου ςτθ μουςικι5 

Σφμφωνα με τθ Susanne Langer, θ μουςικι «κάνει το χρόνο ακουςτό, τθ μορφι 

και τθ ςυνζχειά του αιςκθτι (...) Δθμιουργεί ζνα είδωλο του χρόνου που 

ενςαρκϊνεται από τθν κίνθςθ τθσ μουςικισ φόρμασ, θ οποία φαίνεται ότι του 

δίνει υπόςταςθ, μια υπόςταςθ, όμωσ, που μορφϊνεται αποκλειςτικά μζςα από 

τον ιχο και, κατά ςυνζπεια, είναι από τθ φφςθ τθσ παροδικι».5  

Στθ μουςικι πράξθ, όταν μιλάμε για μουςικό χρόνο, εννοοφμε από τθ μια 

πλευρά, το ξεχωριςτό γνϊριςμα τθσ μουςικισ να ξετυλίγεται ςτο χρόνο και από 

τθν άλλθ, ςφμφωνα με τον Γ. Ραπαδζλθ, «μια ιδιαίτερθ μορφι δομικισ 

οργάνωςθσ του μουςικοφ υλικοφ ςτο χρόνο, θ οποία γίνεται αντιλθπτι από τον 

ακροατι και απορρζει από τον τρόπο με τον οποίο οι ςτοιχειϊδεισ μουςικοί ιχοι 

–οι φκόγγοι- ι ςυνθχιςεισ τουσ εμφανίηονται ςε γραμμικι χρονικι διαδοχι, 

δθλαδι ο ζνασ μετά τον άλλο.» 5 

 

τθ μουςικι πράξθ5 

Πταν αναφερόμαςτε ςτο μουςικό χρόνο και ςυνεπϊσ ςτο ρυκμό που είναι 

ζννοια απολφτωσ ςυςχετιςμζνθ, ςτθ μουςικι πράξθ προκφπτουν περαιτζρω 

ζννοιεσ,  

1. Δ. Λυπουρλι, Αρχαία Ελλθνικι μετρικι, Επίκεντρο 
2. Κρ. Γ. Γεωργιάδθ, Μουςικι και Γλϊςςα, Νεφζλθ-Μουςικι, Ακινα 1994,  
3. «Ο χορόσ των ψαλτϊν μάλιςτα εγκαταλείπει αργότερα το χϊρο τθσ εκκλθςίασ που 
λζγεται «χορόσ» και εγκακίςταται ςτθν απζναντι πλευρά, ςτο υπερϊο, κάτι που ενιςχφει 
τον λαϊκό του χαρακτιρα», Κρ. Γ. Γεωργιάδθ, Μουςικι και Γλϊςςα, Νεφζλθ-Μουςικι, 
Ακινα 1994,  
4.  Δ. Γιάννου, Ιςτορία τθσ Μουςικισ, University Studio Press, Κεςςαλονίκθ 1995, ς. 71. 
5. Γ. Ραπαδζλθ, Χαρακτθριςτικά τθσ αντίλθψθσ του χρόνου ςτθ μουςικι, 
http://users.auth.gr/papadeli/PUBLICATIONS/Sinapsis%20Dec08.pdf 
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όπωσ μετρονομικόσ χρόνοσ, χρονικά διαςτιματα, απόλυτθ/ςχετικι διάρκεια, 

ρυκμικι αγωγι, μετρικι δομι κλπ. Οι προαναφερκείςεσ ζννοιεσ ζχουν ωσ ςκοπό 

τθν οργάνωςθ τθσ μουςικισ ςτο χρόνο και, όπωσ θ μουςικι ψυχολογία 

υποςτθρίηει, ζχουν δθμιουργθκεί, για να επιτευχκεί θ περιγραφι με 

«ςυςτιματα κανόνων και αρχϊν» των ηθτθμάτων μζτρου και ρυκμοφ ςτθ 

μουςικι.  

 

Σο ςφγχρονο μετρικό ςφςτθμα1 

Από τα πρϊτα χρόνια εδραίωςθσ του μπαρόκ, υιοκετικθκε καινοφριο μετρικό 

ςφςτθμα, το οποίο βαςιηότανε κατά κανόνα ςτο tactus (κτφποσ, αγγλ. Beat) που 

δθλϊνει τθν μετρικι ενότθτα που επαναλαμβάνεται. Ο κτφποσ αυτόσ χωρίςτθκε 

ζπειτα ςε κζςθ και άρςθ και ταυτίςτθκε με τθν κίνθςθ του ποδιοφ ι του χεριοφ, 

όπωσ κα δοφμε και αναλυτικότερα ςτο επόμενο κεφάλαιο. Ρερίπου ςτο 1600, τα 

φκόγγοι ζπαψαν να βαςίηονται ςτθν ποςοτικι ςχζςθ διάρκειασ ςτο μζτρο και 

δθμιουργικθκε ζνα μζτρο διαβακμιςμζνων τονιςμϊν που ςυνδφαηε τα ιςχυρά 

με τα αςκενι ςε διάφορεσ παραλλαγζσ.  

 

 «Σάξισ χρόνων» και υποκειμενικόσ ρυκμόσ2 

Αν αναλογιςτοφμε τθν ζκφραςθ «τάξισ χρόνων», που χρθςιμοποίθςε ο 

Αριςτόξενοσ, για να περιγράψει τον ρυκμό, κα διερωτθκοφμε πϊσ ςυμβαίνει θ 

τάξθ αυτι. Ζνα παράδειγμα τθσ τάξθσ αυτισ ςυμβαίνει όταν τοποκετιςουμε ςτθ 

ςειρά ςε ίςα χρονικά διαςτιματα μουςικοφσ φκόγγουσ ίδιουσ μεταξφ τουσ ωσ 
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προσ τα χαρακτθριςτικά τουσ. Θ ανκρϊπινθ αντίλθψθ ζχει τθν ιδιότθτα να  

ξεχωρίηει κάποια ςθμεία τθσ ρυκμικισ επιφάνειασ, ωσ προσ τον δυναμικό 

τονιςμό, τθ διάρκεια κλπ., τα οποία αρκετζσ φορζσ δεν υφίςτανται ςτθν 

πραγματικότθτα. Ππωσ αναφζρει και ο John Holden,3  
ζνα απλό και πολφ 

προςιτό παράδειγμα ςε όλουσ είναι οι κτφποι του ρολογιοφ, που κάποιοι από 

αυτοφσ γίνονται αντιλθπτοί ωσ ιςχυρότεροι, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα είναι 

ακριβϊσ οι ίδιοι μεταξφ τουσ. Αρκετό καιρό αργότερα, με τθν ανάπτυξθ τθσ 

ψυχολογίασ, το φαινόμενο αυτό ονομάςτθκε «υποκειμενικόσ ρυκμόσ». 

Υποκειμενικόσ ρυκμόσ, λοιπόν, ονομάηεται «θ τάςθ τθσ ανκρϊπινθσ αντίλθψθσ 

να οργανϊνει τουσ διακριτοφσ ιχουσ μιασ χρονοςειράσ ςε μικρότερεσ ομάδεσ, 

ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που το ίδιο το φυςικό ερζκιςμα δεν παρζχει καμιά 

ζνδειξθ για τθ διαμόρφωςθ ομάδων».2 
Ρζραν τθσ ρυκμικισ δομισ, ςε 

περιπτϊςεισ μεταγενζςτερων πειραμάτων, ςτα οποία φκόγγοι ίδιου τονικοφ 

φψουσ παρουςιάηονται ςε αλλθλουχία με ίςα χρονικά διαςτιματα μεταξφ τουσ, 

οι άνκρωποι ζχουν τθν τάςθ για τθν περαιτζρω ομαδοποίθςι τουσ και 

αντιλαμβάνονται τον πρϊτο τόνο τθσ κάκε ομάδασ  ωσ τον ιςχυρότατο.  

 

Μουςικι και λόγοσ4 

Θ ποίθςθ, ο λόγοσ, είναι θ βάςθ τθσ μουςικισ ςφνκεςθσ. Θ μουςικι, ςφμφωνα 

με τον Diether de la Motte, πρζπει να ςχετίηεται απόλυτα με τθν ποίθςθ. Σε 

επίπεδο ανάλυςθσ, παρουςιάηονται περιπτϊςεισ όπου θ μουςικι ςχετίηεται 

ολοκλθρωτικά ι μερικϊσ με τθν ποίθςθ. Υπάρχουν, ακόμα, περιπτϊςεισ όπου θ 

μουςικι «παρουςιάηει δθμιουργικι αντίκεςθ προσ αυτιν». Ρρζπει ςε κάκε 
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περίπτωςθ να λαμβάνεται υπόψθ ςε βάκοσ το ποιθτικό κείμενο, ζχοντασ κατά 

νου: το νόθμα, τθ δομι, τθν ομοιοκαταλθξία, τουσ μετρικοφσ πόδεσ, τθν 

ποςοτικι προςωδία, «τα λαμπρότερα ι ςκοτεινότερα φωνιεντα», τα ςθμεία 

ςτίξθσ, τισ εικόνεσ που δθμιουργεί το ποιθτικό κείμενο, τα ςυντακτικά και τα 

γραμματικά ηθτιματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. U. Michels, Atlas Musik, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, Munchen, 2001 
2. Γ. Ραπαδζλθ, Χαρακτθριςτικά τθσ αντίλθψθσ του χρόνου ςτθ μουςικι, 
http://users.auth.gr/papadeli/PUBLICATIONS/Sinapsis%20Dec08.pdf 
3. Houle, G., Meter in Music,. Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press, 1987 
4. Diether de la Motte, μουςικι ανάλυςθ, Μετάφραςθ: Κ. Νάςου, 
EDNAintertranspublishers, Ακινα 2000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
Ο ρυκμόσ και το μζτρο ςτθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα 
και μουςικι 
 

1.1 Ιςτορικό πλαίςιο 

Στισ μζρεσ μασ, ζχουμε πρόςβαςθ ςτουσ περιςςότερουσ αρχαίουσ ναοφσ. Με 

ευκολία μποροφμε να αντικρίςουμε και -γιατί όχι- να ψθλαφίςουμε κάκε λογισ 

αρχαιολογικά ευριματα, όπωσ αγάλματα, αγγεία, νομίςματα και κοςμιματα. Εν 

τοφτοισ, παραμζνει ακόμα δφςκολο ζωσ και ακατόρκωτο, το να ςχθματίςουμε 

μια ςωςτι εικόνα για το πϊσ ιταν οι κεατρικζσ παραςτάςεισ και γενικότερα θ 

μουςικι ηωι ςτθν αρχαιότθτα.1 

Ο μουςικόσ πολιτιςμόσ τθσ αρχαίασ Ελλάδασ δεν μπορεί εφκολα να οριοκετθκεί, 

οφτε χρονικά αλλά οφτε και γεωγραφικά. «Οι διαςωηόμενεσ κεωρθτικζσ πθγζσ, 

όπωσ και τα ςωηόμενα ψιγματα πρακτικϊν πθγϊν, χρονολογοφνται ςχεδόν 

αποκλειςτικά ςτουσ πρϊτουσ μεταχριςτιανικοφσ αιϊνεσ.»2  Από τθν άλλθ, 

πλθκϊρα φιλολογικϊν και εικονογραφικϊν πθγϊν χρονολογοφνται ιδθ από τθν 

«περίοδο μεγίςτθσ άνκθςθσ»2 του πολιτιςμοφ αυτοφ και, ςυγκεκριμζνα, από τον 

7ο ωσ τον 4ο αιϊνα π.Χ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, τα γραπτά δείγματα μουςικισ που ζχουν διαςωκεί, δεν 

είναι πολλά. Οι περίφθμοι δελφικοί φμνοι τοποκετοφνται χρονικά ςτον 2ο αιϊνα 

π.Χ., αλλά «αγνοοφμε ποιοσ ιταν ο ςωςτόσ τουσ ρυκμόσ»1, αναφζρει ο  Samuel 

Baud-Bovy. «Στθν ζρευνα τθσ αρχαίασ μουςικισ είναι επιτακτικι θ ςυγκριτικι 

μελζτθ των λατρευτικϊν και λαϊκϊν παραδόςεων ςτισ πολιτιςτικζσ νθςίδεσ που 
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επιβιϊνουν ςτο μεςογειακό χϊρο».3   Γι’ αυτόν ακριβϊσ το λόγο, οι μελετθτζσ 

ςτράφθκαν ςτθ μελζτθ τθσ Άπω Ανατολισ, τθσ Λνδίασ, του Αραβικοφ χϊρου, εκεί 

δθλαδι που οι μουςικοί δθμιοφργθςαν κλίμακεσ και κεμελίωςαν κεωρίεσ, οι 

οποίεσ με τθ ςειρά τουσ ρίχνουν φωσ ςτθν ζντεχνθ μουςικι τθσ κλαςςικισ 

Ελλάδασ.  Αυτό ζγινε μετά από ανάγκθ που προζκυψε από τα ςυγγράμματα των 

κεωρθτικϊν, που παρουςίαηαν τθ φφςθ τθσ αρχαίασ μουςικισ ωσ ζνα «άλυτο 

ακόμα πρόβλθμα»2. 

 

1.2 Μουςικι ηωι ςτθν αρχαία Ελλάδα 

Ραρόλο που είμαςτε ςε κζςθ να γνωρίηουμε πωσ θ μουςικι ιταν αναπόςπαςτο 

κομμάτι τθσ ηωισ των αρχαίων, ακόμα και ςτισ μζρεσ μασ το κζμα τθσ μουςικισ 

ςτθν αρχαία Ελλάδα αποτελεί από τα λιγότερο εξιχνιαςμζνα ηθτιματα (του 

πεδίου αυτοφ).
 
 «Μὴ ηῲθν μετ’ ἀμουςίασ» αναφζρει ο Ευριπίδθσ και τονίηει το 

πόςο ςθμαντικι είναι θ μουςικι ςτθ ηωι του αρχαίου Ζλλθνα. 

 «Η Μουςικι, το Άςμα και θ Όρχθςθ (ςυνικωσ αλλθλζνδετα) ιταν οι 

χαρακτθριςτικότερεσ εκφάνςεισ τθσ πολιτιςμζνθσ κοινωνίασ και βαςικοί 

παράγοντεσ - αλλά και δείκτεσ – ευηωίασ».11    

Λςοδφναμθ με όλεσ τισ υπόλοιπεσ τζχνεσ ςτθν αρχαία Ελλάδα, θ μουςικι ζδινε το 

παρόν τθσ ςε κάκε είδουσ εκδιλωςθ, από κρθςκευτικζσ, κοινωνικζσ μζχρι και 

ακλθτικζσ ςυναντιςεισ. Λόγω του ότι θ μουςικι ςυςχετίςτθκε με τθ κρθςκεία, 

όταν ςτθν Ακινα από τον 6ο αιϊνα και ζπειτα θ μουςικι κυριαρχοφςε ςτισ δφο 

μεγάλεσ κρθςκευτικζσ εορτζσ, τα μεγάλα Ρανακιναια και τα μεγάλα Διονφςια, 
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εκτόσ από το ότι διεξάγονταν πολλοί μουςικοί διαγωνιςμοί, καλλιεργικθκε και 

το αρχαίο δράμα.12  

 

1.3 Η καταγωγι του ρυκμοφ 

Αν αναλογιςτοφμε τουσ χτφπουσ τθσ καρδιάσ ι αν, ακόμθ, μελετιςουμε το 

ρυκμό με τον οποίο ζνα κφτταρο πολλαπλαςιάηεται, μποροφμε να 

τοποκετιςουμε χρονολογικά τθν ζννοια του ρυκμοφ τόςο παλιά, όςο και τθν 

ιςτορία του ανκρϊπου. Θ λζξθ ρυκμόσ παράγεται από το ριμα ῥζω.4  Θ λζξθ 

ρυκμόσ αποτελεί ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ ποίθςθσ.5 Ωσ ζννοια 

πρωτοεμφανίςτθκε ςτα ζργα των ατομικϊν φιλοςόφων, του Λεφκιππου και του 

Δθμόκριτου.6  Ο ρυςμόσ7 είναι μια λζξθ προγενζςτερθ και με αντίςτοιχθ 

ερμθνεία του ρυκμοφ, θ οποία εμφανίςτθκε ςτθν ιωνικι8 διάλεκτο, ςτο ζργο του 

Αρχίλοχου9 : "γίγνωςκε δ' οἷοσ  ῥυςμὸσ ἀνκρϊπουσ ἒχει" (μάκε ότι ζνασ 

χαρακτιρασ ι ψυχικι κατάςταςθ κυβερνά τουσ ανκρϊπουσ ι τουσ κρατά 

δζςμιουσ)  Στουσ πλατωνικοφσ Νόμουσ5  αναφζρεται: "τῇ δὴ τῆσ κινιςεωσ 

τάξει ῥυκμὸσ ὄνομα εἴθ " (ρυκμόσ ονομάηεται θ τάξθ τθσ κίνθςθσ). Επιπλζον, ο 

περίφθμοσ μακθτισ του Αριςτοτζλθ, Αριςτόξενοσ ο Ταραντίνοσ,  όπωσ 

αναφζρκθκε και ςτθν ειςαγωγι τθσ μελζτθσ, ορίηει το ρυκμό με τθν ζκφραςθ 

«τάξισ χρόνων». 4 
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1.4 Σο αίςκθμα του ρυκμοφ1 

Ζναν πανομοιότυπο οριςμό με αυτόν του Αριςτόξενου ζχει δϊςει και ο 

Αριςτείδθσ λζγοντασ ότι «ῥυκμόσ τοίνυν εςτί ςφςτθμα εκ χρόνων κατά τινα τάξιν 

ςυγκειμζνων" (ρυκμόσ, λοιπόν, είναι ζνα ςφςτθμα χρόνων που τοποκετοφνται 

με κάποια τάξθ).  Πταν οι κινιςεισ εναλλάςςονται με ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο 

(και αντίςτοιχα οι ςυλλαβζσ), δθμιουργείται μζςα μασ το αίςκθμα του ρυκμοφ. 

Σθμαντικό παράδειγμα είναι ο χορόσ, ο οποίοσ είναι θ απόλυτθ επαλικευςθ του 

φαινομζνου αυτοφ, αφοφ οι κινιςεισ αλλάηουν διαδοχικά, δθμιουργϊντασ το 

αίςκθμα του ρυκμοφ, φυςικά όχι μόνο ςτουσ χορευτζσ, αλλά και ςτουσ απλοφσ 

κεατζσ. Σφμφωνα με τθν άποψθ αυτι, ο Αριςτοτζλθσ2, υποςτθρίηει πωσ «ῥυκμῷ 

δὲ χαίρομεν διὰ τὸ γνϊριμον καὶ τεταγμζνον ἀρικμὸν ἔχειν καὶ κινεῖν ἡμᾶσ 

τεταγμζνωσ· οἰκειοτζρα γὰρ ἡ τεταγμζνθ κίνθςισ φφςει τῆσ ἀτάκτου, ὥςτε καὶ 

κατὰ φφςιν μᾶλλον». Ο Αριςτόξενοσ, υποςτιριηε πωσ ο ρυκμόσ γεννιζται «ὃταν ἡ 

τῶν χρόνων διαίρεςισ τάξιν τινά λαβθ αφωριςμζνθν»3.. Αυτό υποδθλϊνει το 

γεγονόσ ότι οι κινιςεισ πρζπει να επαναλαμβάνονται και να διαρκοφν «τόςο όςο 

και τθν προθγοφμενθ ι τισ προθγοφμενεσ φορζσ».1  Αυτό ςυμβαίνει γιατί ο 

ρυκμόσ και ο χρόνοσ είναι δφο ζννοιεσ αλλθλζνδετεσ. Σφμφωνα με τον Δ. 

Λυπουρλι και με τθ ριςθ του Αριςτόξενου, θ κίνθςθ διαςπάται ςε ομάδεσ που 

δεν είναι όλεσ ίςου μεγζκουσ.  

 

 

1. Δ. Λυπουρλι, αρχαία ελλθνικι μετρικι, μια πρϊτθ προςζγγιςθ, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ 
2. Αριςτοτζλουσ, Προβλιματα 
3. Βλ. Ειςαγωγι 1.3 
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Συνεπϊσ, οι μικρότερεσ και οι μεγαλφτερεσ ενότθτεσ που προκφπτουν 

«ςυνταιριάηονται ςε ομάδεσ που να επαναλαμβάνονται πια με τον ίδιο πάντα 

τρόπο». Ο λόγοσ που θ κίνθςθ διαιρείται (Αριςτόξενοσ), είναι, για να μθν 

καταντιςει «μονότονοσ και δυςάρεςτοσ»1 ο ρυκμόσ. Αν πραγματοποιθκεί 

οποιαδιποτε αλλαγι ςτον τρόπο που οι λζξεισ παρατίκενται ςε ζνα ςτίχο, κα 

δθμιουργθκεί αταξία ωσ προσ τθν αλλθλουχία τονιηόμενων και άτονων 

ςυλλαβϊν και, ωσ αποτζλεςμα, καταςτρζφεται ο ρυκμόσ. «λυκζντοσ γοῦν τοῦ 

μζτρου φαῦλα φανιςεται τὰ αὐτὰ ταῦτα καὶ ἄηθλα», αναφζρει ο Διονφςιοσ ο 

Αλικαρναςςεφσ
2
 και περιγράφει το γεγονόσ αυτό. 

 

1.5 Ποςοτικόσ ρυκμόσ και προςωδία  

Τον ποςοτικό ρυκμό κακιςτά ξεχωριςτό το γεγονόσ ότι θ διάταξθ του χρόνου 

ςυμβαίνει με τθ χριςθ των λεγόμενων μακρϊν και βραχειϊν ςυλλαβϊν και όχι 

με το μζτρο. Ονομάηεται ποςοτικόσ, γιατί ακριβϊσ «είναι αποτζλεςμα τθσ 

ποςότθτασ και τθσ διάρκειασ»3 

«Σο ρυκμικό αξίωμα τθσ αρχαιότθτασ δεν ςτθρίηεται ςτο 

διαχωριςμό ανάμεςα ςτθ διάρκρωςθ του χρόνου (μζτρο, 

ςφςτθμα τονιςμϊν) και ςτθν κάλυψι του (με διάφορεσ 

χρονικζσ αξίεσ), αλλά ςτον εξαρχισ ςυμπλθρωμζνο χρόνο. 

Αυτόσ ο ποςοτικόσ ρυκμόσ ιταν γλωςςικό αποτζλεςμα, ιταν 

μια ιδιότθτα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ». 3 

 

1. Δ. Λυπουρλι, αρχαία ελλθνικι μετρικι, μια πρϊτθ προςζγγιςθ, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ 
2. Διον. Αλικαρν, Περί ςυνκζςεωσ ονομάτων 15 U-R 
3. Κρ. Γεωργιάδθ, Μουςικι και γλϊςςα, μετάφραςθ: Δθμιτρθσ Κζμελθσ, Νεφζλθ – 
Μουςικι, Ακινα 1994 
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Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ με τθ λζξθ προςωδία αναφζρονταν ςτα μακρόχρονα και 

βραχφχρονα φωνιεντα και, ςυνεπϊσ, ςτισ μακρζσ και βραχείεσ ςυλλαβζσ. Ζνασ 

ςπουδαίοσ γραμματικόσ, ο Θρωδιανόσ, ξεκινάει το ζργο του Περί κακολικισ 

προςωδίασ με τθ φράςθ: «προςωδία ἐςτὶ ποιά τάςισ ἐγγραμμάτου φωνῆσ 

ὑγιοῦσ». Θ προςωδία, επομζνωσ, αποτελεί βαςικό ςτοιχείο προφοράσ ςτθν 

αρχαία ελλθνικι γλϊςςα και ςυνάμα κακόριηε το ρυκμό ςτθν αρχαία ελλθνικι 

ποίθςθ. Θ προςωδία ιταν το βαςικότερο γνϊριςμα ςχετικά με τθν προφορά τθσ 

αρχαιοελλθνικισ γλϊςςασ και αυτό που όριηε το ρυκμό ςτθν αρχαιοελλθνικι 

ποίθςθ.1   

 

1.6 Μουςικι και λόγοσ 

Ο Κρ. Γεωργιάδθσ2 χαρακτθρίηει τον αρχαίο ελλθνικό ςτίχο ςαν ζνα ξεχωριςτό 

ζργο, του οποίου δεν υπάρχει όμοιο ςτθ δυτικι Ευρϊπθ. Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ 

κεωροφςαν το δίπτυχο μουςικι και ποίθςθ αδιάςπαςτο δεςμό. Το φαινόμενο 

αυτό οι αρχαίοι το ονόμαςαν musiké. Συνεχίηει λζγοντασ ότι θ μετάφραςθ τθσ 

λζξθσ ςτα γερμανικά είναι λανκαςμζνθ, αφοφ θ μετάφραςθ Μusik δεν ζχει τθν 

ίδια ερμθνεία. Θ πρϊτθ δεν είναι ςε κζςθ να μεταφραςτεί. Σε κάκε περίπτωςθ, 

θ δεφτερθ, θ οποία και ζχει επικρατιςει, αφενόσ μαρτυρά τισ ρίηεσ τθσ μουςικισ 

των αρχαίων Ελλινων και αφετζρου «τθν ενότθτα αρχαιότθτασ-Δφςθσ» και τθ 

ςυνζχειά τθσ από τα ομθρικά χρόνια μζχρι τθν εποχι μασ. Αντικζτωσ, θ νζα 

ερμθνεία που απζκτθςε θ λζξθ, λειτουργεί ωσ υπενκφμιςθ των διαφορϊν που 

υπάρχουν ανάμεςα ςτα αρχαία και τα δυτικοευρωπαϊκά χρόνια.3 
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 Αναφορικά με τθ ςφνδεςθ λόγου και μουςικισ, υπάρχουν ξεκάκαρεσ 

περιπτϊςεισ όπου παρουςιάηεται ςαφϊσ θ ζνωςθ τθσ μουςικισ με τθν ποίθςθ 

(λόγο). Μζχρι κυρίωσ τον 5ο αιϊνα π.Χ., θ μουςικι με το λόγο ιταν ςε πλιρθ 

αντιςτοιχία, δθλαδι, ςυλλαβι προσ νότα. Από τότε και μετά, μια ςυλλαβι 

αντιςτοιχοφςε και ςε περιςςότερεσ από μια νότεσ 4 5 (όπωσ φαίνεται και ςτθ 

βυηαντινι υμνογραφία). 

Στθ μουςικι πράξθ υπάρχουν τραγοφδια που εξυπθρετοφν τθ κρθςκευτικι 

λατρεία και τραγοφδια που εξυπθρετοφν τθν κοςμικι μουςικι. Λόγω τθσ ςτενισ 

ςχζςθσ τθσ μουςικισ με τθ κρθςκεία, οι πιο δθμοφιλείσ τφποι τραγουδιϊν ςτθν 

αρχαία Ελλάδα, είναι οι κρθςκευτικοί.6  Τθν πρϊτθ κατθγορία απαρτίηουν οι 

φμνοι, οι παιάνεσ, ο δικφραμβοσ. Ο φμνοσ είναι είτε χορικό είτε μονοφωνικό 

τραγοφδι με παρακλθτικό ι δοξαςτικό χαρακτιρα προσ ζνα κεό. Ζχουν διαςωκεί 

φμνοι του Αρχιλόχου, του Αλκαίου, τθσ Σαπφοφσ, του Ρινδάρου κλπ. Ο παιάνασ, 

χορικό τραγοφδι για τον κεό Απόλλωνα αρχικϊσ, παρουςιάηεται ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ και για άλλουσ κεοφσ. Οι πιο πολλοί λυρικοί ποιθτζσ κατά τον 7ο και 

τον 6ο αιϊνα π.Χ. είχαν γράψει παιάνεσ. Τζλοσ, ο δικφραμβοσ είναι επίςθσ 

χορικό τραγοφδι για τον κεό Διόνυςο και ζχουν διαςωκεί  δικφραμβοι 

ολόκλθροι ι αποςπάςματα, ποιθτϊν όπωσ ο Βακχυλίδθσ και ο Ρίνδαροσ. Αξίηει 

να ςθμειωκεί πωσ, ςφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ, ο δικφραμβοσ αποτζλεςε τον 

πρόδρομο τθσ τραγωδίασ και του αρχαίου δράματοσ. Τθ δεφτερθ κατθγορία 

απαρτίηουν ο υμζναιοσ, το επικαλάμιο, ο κρινοσ και το επινίκιον, τραγοφδια τα 

οποία ςυντρόφευαν τθν ιδιωτικι ηωι των ανκρϊπων. Ο υμζναιοσ και το 

επικαλάμιο είναι γαμιλια τραγοφδια των οποίων θ ποίθςθ ιταν ευκαιριακι και 
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για αυτό το λόγο δεν ζχουν διαςωκεί δείγματα. Ο κρινοσ, αντικζτωσ, είναι 

πζνκιμο χορικό τραγοφδι. Δε ςϊηονται πολλοί κρινοι, παρά μόνο κάποια μικρά 

δείγματα από τουσ ποιθτζσ Σιμωνίδθ και Ρίνδαρο. Τζλοσ, το επινίκιον8 

χαρακτθρίηεται ωσ χορικό επίςθσ τραγοφδι, το οποίο απευκυνόταν ςε 

πρωτακλθτζσ και νικθτζσ ακλθτικϊν αγϊνων. Ο Ρίνδαροσ ζχει γράψει τζςςερα 

βιβλία επινικίων τα οποία και διαςϊηονται.7    

Ο Γιάννου7 αναφζρει πωσ το μζτρο των λυρικϊν ποιθμάτων, που τα 

χαρακτθρίηει  «ωσ λείψανα μιασ χαμζνθσ μουςικισ παράδοςθσ», μασ οδθγεί ςε 

κάποιεσ εικαςίεσ ςχετικά με τθ μορφολογικι δομι τθσ μουςικισ τουσ.  

 

«[...] θ αλλαγι μετρικϊν ςχθμάτων ςε διάφορεσ ςτροφζσ 

πρζπει να υποδθλϊνει και αλλαγι τθσ αντίςτοιχθσ 

μελωδίασ, ενϊ θ επανάλθψθ όμοιων μετρικϊν ςχθμάτων 

πρζπει να υποδθλϊνει και επανάλθψθ τθσ ίδιασ μελωδίασ.» 

 

 

1.7 Ο τονιςμόσ ςτθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα 

Θ αρχαία ελλθνικι γλϊςςα, ςε αντίκεςθ με τθ νεοελλθνικι, διαφζρει ωσ προσ 

τον τονιςμό των λζξεϊν τθσ. Στθν περίπτωςθ των νζων ελλθνικϊν, ο τόνοσ είναι 

δυναμικόσ, δθλαδι κάνει τισ τονιςμζνεσ ςυλλαβζσ να διαφζρουν των άτονων ωσ 

προσ τθν ζνταςθ. Στθν περίπτωςθ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ, ο τονιςμόσ ιταν 

μουςικόσ, κάνοντασ τισ τονιςμζνεσ ςυλλαβζσ να διαφζρουν των άτονων ωσ προσ 

το τονικό φψοσ.1   Το γεγονόσ αυτό κακιςτά τθν αρχαία ελλθνικι γλϊςςα 

ιδιαίτερα ξεχωριςτι. Ζχοντασ κατά νου το κζμα τθσ ποςοτικισ προςωδίασ και 
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του μουςικοφ τονιςμοφ, φυςικά και κα διερωτθκοφμε αν ςιμερα είμαςτε ςε 

κζςθ να αναγνϊςουμε ζνα ποίθμα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ, ομοιότροπα με ζναν 

αρχαίο Ζλλθνα. Ππωσ ςυμπλθρϊνει ο Λυπουρλισ, «θ απάντθςθ, όςο και αν είναι 

αποκαρδιωτικι, δεν μπορεί να είναι άλλθ: αςφαλϊσ όχι, όπωσ δεν μποροφμε να 

διαβάςουμε οφτε μια από τισ αρχαίεσ ελλθνικζσ λζξεισ με τον ίδιο τρόπο που τθν 

πρόφερε ζνασ αρχαίοσ Ζλλθνασ.»1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Δ. Λυπουρλι, αρχαία ελλθνικι μετρικι, μια πρϊτθ προςζγγιςθ, Επίκεντρο, Κεςςαλονίκθ 
2. Κρ. Γεωργιάδθ, Μουςικι και γλϊςςα, μετάφραςθ: Δθμιτρθσ Κζμελθσ, Νεφζλθ – 
Μουςικι, Ακινα 1994 
3. Κρ. Γεωργιάδθ, Ο Ελλθνικόσ ρυκμόσ, μετάφραςισ: Χ. Τόμπρα, Εκδόςεισ Αρμόσ, Ακινα 
2001 
4. M. Andrianopoulou, The relationship between music and language (logos) in the Greek 
civilization and its potential meaning for music education, University of London, Institute of 
Education, London, 2001 
5. Βλ. 2.7 
6. Ελζνθ Μάρκου. Η Μουςικι ςτθν Αρχαία Ελλάδα. Μουςείο Κυκλαδικισ Τζχνθσ. Μδρυμα 
Νικολάου και Ηωισ Γοφλανδρθ. 
http://www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1308&cnode=55 
7. Δ. Γιάννου, Ιςτορία τθσ Μουςικισ, φντομθ γενικι επιςκόπθςθ, Τόμοσ Α’, University 
Studio Press, Κεςςαλονίκθ 1995 
8. Ο επινίκιοσ φμνοσ παρουςιάηεται και ςτθν ορκόδοξθ χριςτιανικι εκκλθςιαςτικι 
υμνολογία και ψάλλεται ςτισ Κείεσ Λειτουργίεσ μετά από τθν ευχι του ιερουργοφντοσ  
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« Ἄξιον καὶ δίκαιον ςὲ ὑμνεῖν, ςὲ εὐλογεῖν, ςὲ αἰνεῖν, ςοὶ 
εὐχαριςτεῖν, ςὲ προςκυνεῖν ἐν παντὶ τόπῳ τῆσ δεςποτείασ 
ςου *…+”» 

 Ο επινίκιοσ φμνοσ ζχει ωσ εξισ:  
«Ἅγιοσ, ἅγιοσ, ἅγιοσ Κφριοσ Σαβαϊκ· πλιρθσ ὁ οὐρανὸσ καὶ 
ἡ γῆ τῆσ δόξθσ ςου, ὡςαννὰ ἐν τοῖσ ὑψίςτοισ. Εὐλογθμζνοσ 
ὁ ἐρχόμενοσ ἐν ὀνόματι Κυρίου. Ὡςαννὰ ὁ ἐν τοῖσ 
ὑψίςτοισ.» 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

Ο ρυκμόσ και το μζτρο ςτθ βυηαντινι υμνογραφία 

 

2.1 Μουςικι ςτθ χριςτιανικι λατρεία1 

Θ εμφάνιςθ και θ διάδοςθ του Χριςτιανιςμοφ, με όλα τα γνωςτά ιςτορικά 

επακόλουκα, αποτελεί τθν αφετθρία τθσ εμφάνιςθσ και τθσ άνκθςθσ του 

μεςαιωνικοφ μουςικοφ πολιτιςμοφ. Κατά το μεςαίωνα, θ ιςτορία τθσ μουςικισ 

και θ ιςτορία τθσ χριςτιανικισ λατρευτικισ, εκκλθςιαςτικισ ι μθ, μουςικισ, 

ςυγκλίνουν ςε ζνα μεγάλο μζροσ τουσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί τόςο θ εκκλθςία 

όςο και οι «μουςικζσ ανάγκεσ τθσ χριςτιανικισ λατρείασ»1  αποτελοφν ςε μεγάλο 

βακμό τισ κινθτιριεσ δυνάμεισ που προκάλεςαν τθ διαμόρφωςθ και τθν 

ανάπτυξθ τθσ μουςικισ. Θ εξάπλωςθ του Χριςτιανιςμοφ, φυςικά, 

πραγματοποιικθκε κατά τα χρόνια τθσ αρχαιότθτασ. Επομζνωσ, όλεσ οι 

προςπάκειεσ για ζγκυρθ μελζτθ των αρχϊν τθσ μεςαιωνικισ μουςικισ πρζπει 

ερευνθτικά να εςτιάηουν  ςτουσ χρόνουσ τθσ αρχαιότθτασ.  

 

2.2 χετικά με τουσ ψάλτεσ2 

Σφμφωνα με τον Samuel Baud-Bovy, «το εκκλθςιαςτικό και το κοςμικό τραγοφδι 

ζβγαιναν από τα ίδια ςτόματα». Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, οι ψάλτεσ δεν είναι καν 

γνϊςτεσ τθσ παραςθμαντικισ. Τισ πιο πολλζσ φορζσ ξζρουν κάποια γνωςτά και 

βαςικά τροπάρια (όπωσ επίςθσ και τραγοφδια) μόνο από τθν προφορικι 

παράδοςθ και τθν εμπειρία τουσ. Φυςικά, υπάρχουν και οι άρτια καταρτιςμζνοι 
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και εξοικειωμζνοι με το είδοσ, οι οποίοι είναι ςε κζςθ πζραν τθσ «ςωςτισ» 

ανάγνωςθσ, να προςκζςουν και το δικό τουσ προςωπικό ςχιμα ςτθ μουςικι 

πράξθ.   

 

2.3 Βυηαντινι Παραςθμαντικι2  

Θ γραφι τθσ βυηαντινισ μουςικισ λζγεται παραςθμαντικι και τα ςθμάδια που 

χρθςιμοποιεί λζγονται χαρακτιρεσ ι φκογγόςθμα.3 Τα διάφορα ςθμάδια ςτθ 

βυηαντινι ςθμειογραφία κακορίηουν είτε το ανιόν είτε το κατιόν διάςτθμα, το 

οποίο θ φωνι καλείται να εκτελζςει, είτε τθν επανάλθψθ του ίδιου φκόγγου. Ο 

ιχοσ ορίηει τθν απόςταςθ των μελωδικϊν διαςτθμάτων που εκτελεί θ φωνι. 

Μπορεί να είναι τόνοσ μείηων, ελάςςων, ελάχιςτοσ, θμιτόνιο ι ακόμα και 

τριθμιτόνιο. Σθμαντικι προχπόκεςθ, για να είναι κάποιοσ ςε κζςθ να ξζρει καλά 

τουσ δρόμουσ, όπωσ αλλιϊσ ονομάηονται οι ιχοι, είναι να μακθτεφςει για καιρό 

«με οδθγό ζναν καλό ψάλτθ». Σχετικά με τα διαςτιματα: 

 

«Οι καταμετριςεισ των κεωρθτικϊν μπορεί να ιςχφουν όταν 

όλα τα μζρθ παίηονται ςε ζγχορδο με κινθτοφσ μπερτζδεσ 

(frettes). το ψάλςιμο όμωσ τα διαςτιματα παραλλάηουν.»
2
 

 

Στθ βυηαντινι μουςικι οι ςτακεροί φκόγγοι αςκοφν ζλξεισ ςτουσ υπόλοιπουσ 

φκόγγουσ, τισ οποίεσ ζλξεισ ο εκάςτοτε ψάλτθσ αντιλαμβάνεται διαφορετικά. 

Κάποια ςθμεία ςτθν παραςθμαντικι μαρτυροφν το πϊσ ο ψάλτθσ πρζπει να 

προφζρει και, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, πϊσ να διανκίςει τουσ φκόγγουσ. Τα 

ςθμεία αυτά, βζβαια, δεν είναι απολφτωσ δεςμευτικά για τον τρόπο εκτζλεςισ 



40 
 

 
 

τουσ. Υπάρχει θ ποιοτικι βαςικι δομι, ςτθν οποία μποροφν να ςυμβοφν 

μικρότερεσ παραλλαγζσ ανά ψάλτθ ι ακόμα και ανά ςχολι. Γενικά, θ βυηαντινι 

ςθμειογραφία διαφοροποιείται πλιρωσ από τθν ευρωπαϊκι δυτικότροπθ 

μουςικι ςθμειογραφία, ςτθν οποία οι νότεσ ςτο πεντάγραμμο δείχνουν 

ταυτόχρονα  το τονικό φψοσ και τθ χρονικι διάρκεια του φκογγόςθμου.  

 

2.4 Σονικόσ ρυκμόσ4 

Το ερϊτθμα αν θ βυηαντινι μουςικι είναι ζμμετρθ, με επαναλαμβανόμενο 

ποιοτικό ςτίχο, ι αντίκετα μια απλι ςφνκεςθ με εναλλαςςόμενο ι ελεφκερο 

ποιοτικό μζτρο, απαςχόλθςε πλθκϊρα ερευνθτϊν. Μελετθτζσ ευρωπαϊκισ 

καταγωγισ, εκ των οποίων και κάποιοι Ζλλθνεσ, υποςτιριηαν πωσ θ βυηαντινι 

μουςικι ακολουκεί, χωρίσ αμφιβολία, μζτρα. Ο τονικόσ ρυκμόσ 

πρωτοπαρουςιάηεται ςτθν εκκλθςιαςτικι υμνογραφία κατά τον 4ο αιϊνα μ.Χ. 

και κεωρείται «γζννθμα των ρυκμϊν τθσ αρχαίασ κλαςςικισ ποιιςεωσ.»4 

Βαςίηεται ςτον τρόπο με τον οποίο τονίηονται οι λζξεισ και ςτον αρικμό των 

ςυλλαβϊν τουσ. Στθν περίπτωςθ του τονικοφ ρυκμοφ, ο μετρικόσ και ο 

γραμματικόσ τόνοσ δε ςυμπίπτουν πάντοτε, αλλά μόνο όταν θ μετρικϊσ 

τονιηόμενθ ςυλλαβι φζρει και το γραμματικό τόνο.
 

1. Δ. Γιάννου, Ιςτορία τθσ Μουςικισ, φντομθ γενικι επιςκόπθςθ, Τόμοσ Α’, University 
Studio Press, Κεςςαλονίκθ 1995 
2. Samuel Baud-Bovy, Δοκίμιο για το ελλθνικό δθμοτικό τραγοφδι, Σθμείωμα του Φοίβου 
Ανωγειάκθ, Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Μδρυμα, Ναφπλιο 1984.  
3. π. Β. Ρερουλάκθ, Θεωρία και πράξθ τθσ βυηαντινισ μουςικισ, Γενικζσ αςκιςεισ, 
Οικουμενικόν Ρατριαρχείον, Λερά Μθτρόπολισ Ρζτρασ και Χερρονιςου, Σχολι Βυηαντινισ 
Μουςικισ, Νεάπολισ 2010. 
4. Νεκτάριοσ Ράρθσ, Μετρικι και Ρυκμικι τθσ Βυηαντινισ υμνολογίασ και μουςικισ, 
Εκδόςεισ Επζκταςθ, Κεςςαλονίκθ 2016 
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Γι αυτό και ςε ζνα εκκλθςιαςτικό μζλοσ δεν ζχουμε πάντα τον ίδιο ρυκμό, κακϊσ 

τα μζτρα του δεν αποτελοφνται από τον ίδιο αρικμό χρόνων. Από τθν άλλθ 

πλευρά, τθν φπαρξθ ποιθτικϊν μζτρων ςτουσ φμνουσ του Αγίου Κεοδϊρου του 

Στουδίτου1 απζδειξαν οι Βενεδικτίνοι2 μοναχοί, οι οποίοι υποςτιριηαν πωσ οι 

φμνοι του Αγίου «τθροφςαν τα μζτρα τθσ κλαςςικισ προςωδιακισ ποιιςεωσ, ι 

ότι εγράφθςαν κατά μίμθςθν των αρχαίων δραματικϊν ποιθτϊν.»4 Ο καλφτεροσ 

δε εκπρόςωποσ αυτισ τθσ νζασ ποιθτικισ τζχνθσ είναι ο ωμανόσ ο Μελωδόσ.3  

Ο W. Christ αναφζρει τουσ κφριουσ κανόνεσ που ορίηουν τθ βυηαντινι 

υμνογραφία, «υποςτθρίηοντασ όμωσ ότι οι φμνοι ζχουν προςωδιακά μζτρα *...+ 

Σα τροπάρια ενόσ φμνου αποτελοφνται από τον ίδιο αρικμό ςτίχων, από ίδιο 

αρικμό ςυλλαβϊν και ζχουν τουσ τόνουσ επί κακοριςμζνου ςθμείου.»4 

 
 
 
 
 
 

1. «[... ] Ὁ ἅγιοσ Θεόδωροσ ἦταν ἀκόμα καὶ ποιθτισ. Οἱ λεγόμενοι ἀναβακμοὶ τῆσ Ὀκτωιχου, 
ποὺ εἶνε μζλι γλυκφτατο, τὰ ἐγκϊμια τοῦ Ἐπιταφίου κρινου, ποὺ ψάλλονται τὴ Μεγάλθ 
Παραςκευι, καὶ πολλοὶ ἄλλοι ὕμνοι, εἶνε ὅλα ἔργα τοῦ κεοπνεφςτου αὐτοῦ ἀνδρόσ, τοῦ 
ἁγίου Θεοδϊρου τοῦ τουδίτου.»  ἐπιςκόπου Αὐγουςτῖνου, Ἀπομαγνθτοφωνθμζνθ 
εςπερινι ὁμιλία του Μθτροπολίτου Φλωρίνθσ π. Αυγουςτίνου ςτθν Ακινα, ςτισ 21-11-
1976, εδθμοςιεφκθ ςτὴν «Χριςτιανικι Σπίκα» (527-9/1996) 
2. «Οι Βενεδικτίνοι είναι οι μοναχοί του τάγματοσ του Άγιου Βενεδίκτου. Σο τάγμα ιδρφκθκε 
το 529 από τον Άγιο Βενζδικτο ςτθν Ιταλία. Με εντολι του Πάπα Γρθγορίου του Μεγάλου, 
ςτάλκθκαν πολλοί ιεραπόςτολοι ςτθν Αγγλία και τθν Γερμανία, για να διδάξουν τον κανόνα 
του τάγματοσ.»  Catholic Encyclopedia: The Benedictine Order, www.newadvent.org 
3. «*...+ Ο Ρωμανόσ χρθςιμοποίθςε το ποιθτικό εκείνο είδοσ ποφ λζγεται εκκλθςιαςτικόσ 
Υμνοσ και του χάριςε τθν τελειότερθ μορφι. Ο Υμνοσ αποτελείται από το Κοντάκιον 
(προςόμοιον ι κουκοφλιον), τουσ Οίκουσ και το Εφφμνιον και ςτθρίηεται πάνω ςτο νόμο τθσ 
Ιςοςυλλαβίασ και ομοτονίασ. Μαηί με το ποιθτικό κείμενο ςυνζκετε ο ίδιοσ και τθ μουςικι ι 
ζδενε το νζο ποίθμα πάνω ςε παλιότερθ μουςικι ςφνκεςθ. Θεματικά τα ζργα του 
αναφζρονται περιςςότερο ςε γεγονότα τθσ ηωισ του Χριςτοφ και ςε ιερά πρόςωπα τθσ 
Γραφισ, όπωσ και ςε βίουσ άγιων. Σο είδοσ αυτό τθσ ποίθςθσ κυριαρχεί και ςιμερα ςτθν 
εκκλθςιαςτικι ποίθςθ». Ορκόδοξοσ ςυναξαριςτισ, www.saint.gr 
4. Νεκτάριοσ Ράρθσ, Μετρικι και Ρυκμικι τθσ Βυηαντινισ υμνολογίασ και μουςικισ, 
Εκδόςεισ Επζκταςθ, Κεςςαλονίκθ 2016 

http://el.wikipedia.org/wiki/529
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://www.saint.gr/
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Σφμφωνα λοιπόν και με τα λεγόμενα του Paranikas, δεν υπάρχει κακοριςμζνο 

είδοσ ςτίχου από τθν αρχι μζχρι το τζλοσ. Ράνω ςε αυτό, υπάρχει ζντονοσ 

παραλλθλιςμόσ με τθ δθμοτικι μουςικι, αφοφ και εκεί ο ποιθτικόσ ςτίχοσ 

λειτουργεί ςαν «καλοφπι».  

Σχεδόν ολόκλθρθ θ υμνογραφία «αγνοεί τθν προςωδία των ςυλλαβϊν» και τα 

κλαςςικά μζτρα που προκφπτουν. Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ μόνο τρεισ ςυνκζςεισ 

τθσ εκκλθςιαςτικισ ποίθςθσ ακολουκοφν τον κλαςςικό προςωδιακό ρυκμό. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, οι ςυνκζςεισ αυτζσ είναι: οι κανόνεσ των Χριςτουγζννων Ἒςωςε 

λαόν, των Κεοφανείων τίβει καλάςςθσ και τθσ Ρεντθκοςτισ Θείω Καλυφκείσ, 

οι οποίοι ακολουκοφν ιαμβικό μζτρο. Φυςικά, όλα τα υπόλοιπα τροπάρια δεν 

είναι ρυκμικά ελεφκερα, αφοφ «όταν ψζλνονται αποδίδονται κατά το τονικό 

τουσ μζτρο».
1
 Οι απόψεισ διίςτανται για το αν μόνο θ αρχαία ποςοτικι 

προςωδιακι ποίθςθ είναι ζμμετρθ και, επομζνωσ, τα κείμενα τθσ εκκλθςίασ 

πεηά. Σίγουρα δεν αγνοείται από τουσ μελετθτζσ θ φπαρξθ  του μζτρου ςτα 

εκκλθςιαςτικά ποιιματα, αφοφ «χαρακτθρίηουν τουσ ποιθτζσ τουσ ωσ 

μελωδοφσ, ψάλτεσ, και ποιθτζσ.»1 

«...ο τονικόσ ρυκμόσ καί ειδικϊτερον θ ιςοςυλλαβία καί 

όμοτονία, τα δφο ταυτα όμολογοφμενα ςτοιχεία τθσ 

φμνογραφίασ ανεπαρκϊσ εχουςιν, όπωσ αυτι χαρακτθριςκι 

ποίθςισ και ουχί πεηόσ λόγοσ. Καί ανευρίςκει τρία ετζρα 

ςτοιχεία, τθν ακροςτιχίδα, τθν όμοιοκαταλθξίαν και τον 

είρμον, δι' ά δικαιότερον νοτίηει οτι θ φμνογραφία πρζπει να 

νομίηθται ποίθςισ και ό λόγοσ αφτθσ ποιθτικόσ.»
 2
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Ωσ ςυνζχεια του παραπάνω αποςπάςματοσ, θ ιςοςυλλαβία, θ ομοτονία των 

ςτίχων και, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, θ ομοιοκαταλθξία  αποτελοφν κεμελιϊδθ 

γνωρίςματα τθσ εκκλθςιαςτικισ ποίθςθσ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Νεκτάριοσ Ράρθσ, Μετρικι και Ρυκμικι τθσ Βυηαντινισ υμνολογίασ και μουςικισ, 
Εκδόςεισ Επζκταςθ, Κεςςαλονίκθ 2016 
2. Περί του ρυκμοφ εν τθ υμνογραφία τθσ Ελλθνικισ εκκλθςίασ, 
http://www.persee.fr/issue/bch_0007-4217_1878_num_2_1 

http://www.persee.fr/issue/bch_0007-4217_1878_num_2_1
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2.5 Ο ρυκμόσ ςτα εκκλθςιαςτικά μζλθ και πϊσ προςεγγίηεται 

από τουσ μουςικοφσ1 

 

Σφμφωνα με τον Γ. Ραλαιολόγο2, οι εκκλθςιαςτικοί μουςικοί χωρίηονται ςε 

τζςςερισ κατθγορίεσ:  

1. ςτουσ «κακαρϊσ εμπειρικοφσ»,1 οι οποίοι ψάλλουν όπωσ ζχουν μάκει από 

τουσ δαςκάλουσ τουσ, ζχοντασ αρκετζσ φορζσ άγνοια για τα κεωρθτικά 

κζματα. 

2. ςτουσ μουςικοφσ οι οποίοι είναι γνϊςτεσ τθσ κεωρίασ, παρόλο που ςτο 

κζμα τθσ ρυκμικισ δε ςυμφωνοφν με τθν φπαρξθ ποδϊν ι μζτρων και 

χρθςιμοποιοφν τον «απλό χρόνο». Ππωσ αναφζρει ο π. Νεκτάριοσ,1 

«αγνοοφν προφανϊσ τα κζματα του ρυκμοφ». 

3. «(...)ςτουσ ψάλτεσ οι οποίοι δζχονται μεν ςτοιχειϊδθ ρυκμό, τον εννοοφν 

όμωσ ωσ ιςοποδικό ςε όλεσ τισ μελωδίεσ».1 Αυτοί κεωροφν πωσ το ςφνολο 

των εκκλθςιαςτικϊν μελϊν ψάλλεται ςε δίςθμο ρυκμό με «τρίςθμεσ 

παρεμβολζσ».1 

4. ςτουσ ειδικευμζνουσ γνϊςτεσ τθσ εκκλθςιαςτικισ μουςικισ που ζχουν 

μελετιςει ςε βάκοσ τθν υφι των εκκλθςιαςτικϊν τροπαρίων και 

ςυμφωνοφν πωσ ο ρυκμόσ των εκκλθςιαςτικϊν μελωδίων δεν είναι πάντα 

ιςοποδικόσ, αλλά υπάρχουν και ανιςόςθμοι πόδεσ. Οι μουςικοί αυτοί 

υπολογίηουν, βζβαια, μόνο τουσ πόδεσ που περιζχονται ςτισ μελωδίεσ και 

αγνοοφν τθ ςχζςθ του ρυκμοφ με τα μζτρα του ποιθτικοφ κειμζνου που 

παρουςιάηονται. Υπάρχουν από δίςθμοι μζχρι εξάςθμοι πόδεσ. Αυτόσ ο 
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τρόποσ αποτζλεςε τθν αφετθρία για τθ ςωςτι κεϊρθςθ και απόδοςθ του 

ρυκμοφ ςτθν εκκλθςιαςτικι μουςικι.  

Ο λογικόσ τονιςμόσ του κειμζνου πρζπει να ςυμπίπτει με τθν κάκε ιςχυρι 

κίνθςθ του μζτρου. Νοουμζνου ότι το ποιθτικό κείμενο δεν ζχει πάντα τον ίδιο 

αρικμό ςυλλαβϊν, δεν ζχει ίδιο τονιςμό και χρόνο, θ εφαρμογι του 

προθγοφμενου κανόνα οδθγεί «κατά τθ διάρκεια ενόσ μζλουσ ςτθ δθμιουργία 

μζτρων διαφορετικισ χρονικισ αξίασ».1 
Στθν περίπτωςθ όπου οι λζξεισ ζχουν 

μεγάλο μελωδικό ι ςυλλαβικό μικοσ, ο τονικόσ ρυκμόσ δεν μπορεί να 

εφαρμοςκεί. Στθ κζςθ του τονικοφ ρυκμοφ, λοιπόν, εντάςςεται ο μουςικόσ ι ο 

μελικόσ τονιςμόσ. Αν, πάλι, οι δφο τονιςμοί ςυμπζςουν ο ζνασ με τον άλλο, «για 

λόγουσ ευφωνίασ, ο πρϊτοσ υποχωρεί χάριν του δεφτερου».
 1 

Στα εκκλθςιαςτικά μζλθ ο κφριοσ ρυκμόσ φαίνεται να είναι ο τετράςθμοσ, ο 

οποίοσ, όπωσ και ςτθ δυτικι μουςικι, μετράται ςε δφο κινιςεισ: ςτο πρϊτο και 

ςτο τρίτο μζροσ του μζτρου. Τα δίςθμα, τα τρίςθμα και τα τετράςθμα μζτρα 

ςυγχωνεφονται με άλλα μζτρα και το προϊόν που προκφπτει είναι μεγαλφτερα 

ςφνκετα μζτρα (όπωσ τα πεντάςθμα, εξάςθμα, επτάςθμα, οκτάςθμα, εννζαςθμα 

και ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και μεγαλφτερα μζτρα). 

 

 
 
 
 
 

1. Νεκτάριοσ Ράρθσ, Μετρικι και Ρυκμικι τθσ Βυηαντινισ υμνολογίασ και μουςικισ, 
Εκδόςεισ Επζκταςθ, Κεςςαλονίκθ 2016 
2. Γ. Ραλαιολόγοσ, Ο ρυκμόσ εν τθ εκκλθςιαςτικι μουςικι. Ακινα 1903 
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2.6 Ιςτορικά γεγονότα που επθρζαςαν τθν εξζλιξθ τθσ 

εκκλθςιαςτικισ μουςικισ 

 

Μετά τθν άνοδο του Μεγάλου Κωνςταντίνου ωσ αυτοκράτορα και τθ μεταφορά 

τθσ πρωτεφουςασ από τθ ϊμθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, κακιερϊκθκε με το 

διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) θ χριςτιανικι λατρεία ωσ επίςθμθ 

κρθςκεία τθσ βυηαντινισ αυτοκρατορίασ.1 Το διάταγμα των Μεδιολάνων, 

ςφμφωνα με τον Μθτροπολίτθ Δθμθτριάδοσ κ. κ. Λγνάτιο3, αποτζλεςε τθ βάςθ 

για τθν κατοχφρωςθ τθσ «κρθςκευτικισ ανεξικρθςκίασ» και, ςυνεπϊσ, τθσ 

«κρθςκευτικισ ελευκερίασ» για πρϊτθ φορά ςτθν παγκόςμια ιςτορία. Το 

διάταγμα υπιρξε θ πρϊτθ «κεςμικι πράξθ» του νζου τότε αυτοκράτορα, του 

ιςαποςτόλου και Αγίου Κωνςταντίνου του Μεγάλου και «ζμμεςα και άμεςα» 

βοικθςε ςε μεγάλο βακμό «τθν εξάπλωςθ και επικράτθςθ τθσ χριςτιανικισ 

κρθςκείασ». Τα γεγονότα αυτά ακολοφκθςαν πολλζσ καινοτομίεσ και ζνα κλίμα 

ελευκερίασ επικρατοφςε ςτουσ Χριςτιανοφσ, αφοφ θ εκκλθςία τφγχανε, για 

πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία τθσ, τθν «υποςτιριξθ και προςταςία εκ μζρουσ του 

επίςθμου κράτουσ».2 Θ εκκλθςιαςτικι μουςικι δεν ζμεινε αμζτοχθ ςτισ αλλαγζσ 

που ακολοφκθςαν, αφοφ μαηί με τθν κακιζρωςθ τθσ Ορκόδοξθσ πίςτθσ, 

χρθςιμοποιείτο πλζον ςυνεχϊσ και μετατράπθκε ςε «ςπουδαίο λατρευτικό 

ςτοιχείο».2   

Από τότε και ςτο εξισ, ο αντιφωνικόσ χαρακτιρασ τθσ μουςικισ ζγινε 

εντονότεροσ, «ἐνῶ χρθςιμοποιεῖται καί ὁ «κακ' ὑπακοιν» τρόποσ ψαλμωδίασ, 

ποφ ὁ ἕνασ «κατάρχει» τοῦ μζλουσ, δθλαδι ψάλλει μόνοσ του καί οἱ λοιποὶ 

ὑπθχοῦν.»2    
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Κακϊσ οι Χριςτιανοί πλζον ιταν ελεφκεροι, επιμελικθκαν τα εκκλθςιαςτικά 

μζλθ και νζοι φμνοι εντάχκθκαν ςτο μζχρι τότε υμνολόγιο. Θ μουςικι πλζον 

απαιτοφςε από τουσ ψάλτεσ τεχνικζσ δεξιότθτεσ που τουσ προθγοφμενουσ τρεισ 

αιϊνεσ δεν ιταν απαραίτθτεσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Δ. Γιάννου, Ιςτορία τθσ Μουςικισ, φντομθ γενικι επιςκόπθςθ, Τόμοσ Α’, University 
Studio Press, Κεςςαλονίκθ 1995 
2. Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, Ψθφιοποίθςθ Βυηαντινισ Μουςικισ, 
αρχείο Κωνςταντίνου Ρρίγγου, http://www.apostoliki-
diakonia.gr/byzantine_music/ymnografoi/ymnografoi.asp?main=morfes_ymnon.htm  
3. Μθτροπολίτου Δθμθτριάδοσ κ. κ. Λγνατίου, http://www.dogma.gr/diafora/to-diatagma-
ton-mediolanon/3119/,2013  
 

http://www.apostoliki-diakonia.gr/byzantine_music/ymnografoi/ymnografoi.asp?main=morfes_ymnon.htm
http://www.apostoliki-diakonia.gr/byzantine_music/ymnografoi/ymnografoi.asp?main=morfes_ymnon.htm
http://www.dogma.gr/diafora/to-diatagma-ton-mediolanon/3119/
http://www.dogma.gr/diafora/to-diatagma-ton-mediolanon/3119/
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2.7 Είδθ μελϊν – υλλαβικά και μελιςματικά1 

Στθ βυηαντινι, όπωσ και ςτθ δθμοτικι μουςικι, είναι κοινόσ ο τρόποσ με τον 

οποίο θ μουςικι προςαρμόηεται ςτο κείμενο. Και ςτισ δφο  περιπτϊςεισ, θ κφρια 

μελωδία εμφανίηεται είτε απλι, είτε ςτολιςμζνθ με διάφορα ποικίλματα και 

μελίςματα. Ράνω ςτθν ίδια βάςθ ςτθρίηει θ ψαλτικι τα είδθ2 των μελϊν τθσ και 

το χαρακτθριςμό τουσ ςε «ςφντομα» και «αργά». 

Υπάρχουν τρία βαςικά είδθ μελϊν ςτθν εκκλθςιαςτικι μουςικι: 

Α) τα ειρμολογικά3, που χωρίηονται ςε «ςφντομα» και «αργά». Στα ςφντομα 

ειρμολογικά υπάρχει θ αντιςτοιχία φκόγγου-ςυλλαβισ και, επομζνωσ, κυριαρχεί 

«θ πλζον ςφντομθ χρονικι αγωγι, ο γοργόσ χρόνοσ».1 Τα μελίςματα, εφόςον 

υπάρχουν, δε διακζτουν ςε καμιά περίπτωςθ περιςςότερουσ από τζςςερισ 

φκόγγουσ. Στα ειρμολογικά αργά, θ πλειοψθφία των ςυλλαβϊν του ποιθτικοφ 

κειμζνου διανκίηεται με πολυφκογγικά και μακροςκελι μελίςματα. Οι 

μελιςματικοί φμνοι αυξάνονται από τον 13ο αιϊνα μ.Χ. και, από τον 15ο αιϊνα 

μ.Χ. και ζπειτα, παρουςιάηονται ολοκλθρωμζνοι και «ιδιαίτερα πλοφςιοι.»4 

1. Samuel Baud-Bovy, Δοκίμιο για το ελλθνικό δθμοτικό τραγοφδι, Σθμείωμα του Φοίβου 
Ανωγειάκθ, Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Μδρυμα, Ναφπλιο 1984. 
2. «Είδοσ: Καλείται ο ρυκμικόσ και γραμμικόσ τρόποσ εξαγγελίασ ενόσ μουςικοφ τεμαχίου» 
Γ. Φ. Χατηθκεοδϊρου, Απλι μζκοδοσ τθσ Βυηαντινισ Μουςικισ μετά πρακτικϊν αςκιςεων 
και οδθγιϊν προσ χριςιν των τε διδαςκόντων και διδαςκομζνων, Ακινα 1977Γ.  
3. ειρμόσ κ. ειρμόσ: ςειρά, αλλθλουχία, ςφνδεςθ (ςτθν υμνογραφία, το πρϊτο τροπάριο 
κάκε ωδισ) είρω: ςυνδζω, ςυνάπτω κάτι, ενϊνω (ειρινθ), Ρολυκάρπου Γρ. Τφμπα, 
Τμνολογικόν αγιογραφικόν λεξικόν, ερμθνεία αγνϊςτων λζξεων των λειτουργικϊν βιβλίων 
τθσ ορκοδόξου εκκλθςίασ, Ρρότυπεσ Κεςςαλικζσ εκδόςεισ, Τρίκαλα, 2003 
4. Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, Ψθφιοποίθςθ Βυηαντινισ Μουςικισ, 
αρχείο Κωνςταντίνου Ρρίγγου, http://www.apostoliki-
diakonia.gr/byzantine_music/ymnografoi/ymnografoi.asp?main=morfes_ymnon.htm 
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Β) τα «παπαδικά» ι «καλοφωνικά»  που ςτθν πλειοψθφία τουσ είναι 

υπερβολικά ςτολιςμζνα, με αποτζλεςμα να δθμιουργείται δυςκολία ςτθν 

κατανόθςθ του κειμζνου. Σε μζρθ τθσ λειτουργίασ που διαρκοφν αρκετό χρονικό 

διάςτθμα, όπωσ θ Μεγάλθ Είςοδοσ1  και θ Κεία Κοινωνία, «πρζπει να παρατακεί 

το ψάλςιμο (από τουσ ψάλτεσ) αφοφ τα όργανα αποκλείονται από τθν 

εκκλθςία».2 Πταν ο εκάςτοτε ιερζασ λζει τισ ευχζσ, οι ψάλτεσ καλφπτουν 

μουςικά τον χρόνο. Γι’ αυτό το λόγο, ςτα Χερουβικά και ςτα Κοινωνικά, για 

παράδειγμα, οι ψάλτεσ χρθςιμοποιοφν οριςμζνεσ τεχνικζσ, για να καλφψουν το 

χρονικό διάςτθμα που προκφπτει.  

« *...+ Οι ψάλτεσ επεκτείνουν τα μελίςματα, προςκζτουν ςτα 

φωνιεντα διάφορα ςφμφωνα και θμίφωνα, 

επαναλαμβάνουν μικρζσ ςυλλαβζσ, παρεμβάλλουν 

ςυλλαβζσ χωρίσ νόθμα, λζξεισ ξζνεσ ςτο κείμενο, ακόμθ και 

τερετίςματα.»
 2

 

 

Ταυτόχρονα, βζβαια, με το κείμενο αναπτφςςεται και θ μελωδικι γραμμι, αφοφ 

με τισ επαναλιψεισ του ποιθτικοφ κειμζνου επαναλαμβάνονται κάποια μουςικά 

μοτίβα είτε αυτοφςια, είτε ελαφρϊσ παραλλαγμζνα. Είναι πραγματικά 

αξιοςθμείωτο πωσ το ίδιο φαινόμενο παρουςιάηεται ζντονα και ςτο δθμοτικό 

τραγοφδι.  

 

 

1.  « *…+ Η Μεγάλθ Είςοδοσ είναι θ μεταφορά των προετοιμαςμζνων δϊρων από τθν 
Πρόκεςθ ςτθν Αγία Σράπεηα», (+) π. Κωνςταντίνοσ Παπαγιάννθσ,  
http://www.pemptousia.gr/2015/08/i-megali-isodos/ 
2. Samuel Baud-Bovy, Δοκίμιο για το ελλθνικό δθμοτικό τραγοφδι, Σθμείωμα του Φοίβου 
Ανωγειάκθ, Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Μδρυμα, Ναφπλιο 1984. 

http://www.pemptousia.gr/2015/08/i-megali-isodos/
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2.8 Επιμζρουσ ηθτιματα του ρυκμοφ ςτθ βυηαντινι 

υμνογραφία1 

Σφμφωνα με τον Κ. Μάρκου2, ςτθ βυηαντινι μουςικι δεν ζχουμε να κάνουμε 

τόςο με τθ μακρότθτα και τθ βραχφτθτα των ςυλλαβϊν, αυτό που ονομάηουμε 

δθλαδι ποςοτικι προςωδία, όςο με τον τονιςμό των ςυλλαβϊν και τθν 

εναλλαγι που δθμιουργείται μεταξφ τονιςμζνων και άτονων ςυλλαβϊν. Θ 

εναλλαγι αυτι δθμιουργεί το αίςκθμα του ρυκμοφ και είναι αυτό που 

ονομάηουμε τονικόσ ρυκμόσ. Στθ βυηαντινι υμνογραφία, τονικό μζτρο και 

τονικόσ ρυκμόσ είναι δφο ξεχωριςτά ςτοιχεία, αφοφ το τονικό μζτρο ςχετίηεται 

με το δυναμικό τόνο και ο τονικόσ ρυκμόσ με το λογικό τονιςμό του κειμζνου.  

Ακόμα και οι ςτίχοι που χαρακτθρίηονται ωσ προςωδιακοί3, όπωσ, για 

παράδειγμα, οι κανόνεσ των Χριςτουγζννων ςε ιαμβικό μζτρο, ο π. Νεκτάριοσ 

αναφζρει πωσ «τθροφν,  κάποια αναλογία προςωδιακϊν μζτρων»1 και 

βαςίηονται ςτο τονικό μζτρο και όχι ςτθν προςωδία.  

Αυτό ακριβϊσ αναφζρει και ο Κωνςταντίνοσ Οικονόμοσ ο εξϋ Οικονόμων ςτο 

απόςπαςμα που ακολουκεί:  

«Σαφτθν (τθν τονικιν προςωδίαν) οι μεταγενζςτεροι ποιθταί 

μετεχειρίςκθςαν εν ταυτω και οχθμα και βάςιν τθσ ςτιχοποιίασ, 

ποδίηοντεσ τα μζτρα των ςτίχων όχι πλζον κατά τον χρόνο των 

μακρϊν και των βραχειϊν ςυλλαβϊν αλλά κατά τον τόνον και τον 

αρικμόν των ςυλλαβϊν εκ των οποίων ο λογάδθν ρυκμόσ δια τθν 

ςυναρμογιν και ςυγγζνειαν τθσ γλϊςςθσ μετά τθσ μουςικισ 

τζχνθσ...»4. 

 

1. Νεκτάριοσ Ράρθσ, Μετρικι και Ρυκμικι τθσ Βυηαντινισ υμνολογίασ και μουςικισ, 
Εκδόςεισ Επζκταςθ, Κεςςαλονίκθ 2016 
2. Κωνςταντίνοσ Λ. Μάρκου, Θεωρία και πράξθ τθσ ελλθνικισ παραδοςιακισ μουςικισ 
(βυηαντινισ και δθμοτικισ) Σόμοσ Α’, Ραιανία 2010 
3. Βλ. 2.4.  
4. Οικονόμοσ Κωνςταντίνοσ Ρρεςβφτεροσ, Περί τθσ γνιςιασ προφοράσ τθσ Ελλθνικισ 
Γλϊςςασ, Ρετροφπολθ 1829  
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Στισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει ιςοςυλλαβία ςτο ποιθτικό κείμενο, «θ τόνθ»1 

λειτουργεί «κεραπευτικά», αφοφ ςχετίηεται άμεςα με τθν ιςοποδία και τθν 

ιςοςυλλαβία των ςτίχων. Αυτό που ςυμβαίνει ςτθν πραγματικότθτα είναι δφο 

ςυλλαβζσ, λόγου χάρθ, του πρϊτου ςτίχου, να αντιςτοιχοφν ςε μία ςυλλαβι του 

δεφτερου ςτίχου, με αποτζλεςμα να επιτυγχάνεται ιςοτονία και ιςοποδία.  

Στθν πράξθ, βζβαια, οι μελωδοί ακολουκοφςαν κατά κφριο λόγο τθ μελωδία και 

όχι τα μετρικά και ρυκμικά ηθτιματα.  Ζτςι, πάνω ςτθ μελωδικι γραμμι τθν 

οποία ςυνζκεταν πρϊτθ, προςάρμοηαν το κείμενο, του οποίου ο ρυκμόσ 

ςτθριηόταν πάνω ςτο ιδθ υπάρχον μζλοσ.3 Το γεγονόσ αυτό επιβεβαιϊνει θ 

βυηαντινι υμνογραφία, ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ των ειρμολογικϊν μελϊν, 

αφοφ διακζτει πλθκϊρα μελωδικϊν μοτίβων και ο ρυκμόσ του κειμζνου  

παρουςιάηεται απολφτωσ εξαρτϊμενοσ από αυτά. Ο Διονφςιοσ ο Αλικαρναςςεφσ 

αναφζρει ςχετικά με το κζμα αυτό: «ἡ δὲ ὀργανικι τε καὶ ᾠδικὴ μοῦςα 

διαςτιμαςί τε χρῆται πλείοςιν, οὐ τῷ διὰ πζντε μόνον, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ διὰ παςῶν 

ἀρξαμζνθ καὶ τὸ διὰ πζντε μελῳδεῖ καὶ τὸ διὰ τεττάρων καὶ τὸ διὰ τριῶν καὶ τὸν 

τόνον καὶ τὸ ἡμιτόνιον, ὡσ δζ τινεσ οἴονται, καὶ τὴν δίεςιν αἰςκθτῶσ· τάσ τε 

λζξεισ τοῖσ μζλεςιν ὑποτάττειν ἀξιοῖ καὶ οὐ τὰ μζλθ ταῖσ λζξεςιν».2 

Το ποιθτικό κείμενο τθσ εκκλθςιαςτικισ μουςικισ περιζχει το μετρικό τόνο, το 

ρυκμικό ι λογικό τόνο (που βαςίηεται ςτο κείμενο και ταυτίηεται με τουσ 

ιςχυρότερουσ γραμματικοφσ τόνουσ) και το μουςικό τόνο. Οι μουςικοί κυρίωσ 

αςχολοφνται ςτο μεγαλφτερο μζροσ τουσ πρϊτα με το ρυκμικό τόνο και μετά με 

το μουςικό. 
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Κεμελιϊδθσ προχπόκεςθ τθσ μελοποιίασ των βυηαντινϊν, επομζνωσ, αποτελεί ο 

λογικόσ τόνοσ του λειτουργικοφ κειμζνου.1 Στισ περιπτϊςεισ που ο ρυκμόσ είναι 

δίςθμοσ, τρίςθμοσ και τετράςθμοσ, ταυτόχρονα με το λογικό ι ρυκμικό τόνο, 

κεμελιϊδθσ προχπόκεςθ «κακίςταται και ο τετράςθμοσ ρυκμόσ, ωσ ο πρϊτοσ 

ςτθ ςειρά τζλειοσ ρυκμόσ».2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. «*...+ Η τόνθ λαμβάνει χϊραν άλλοτε μεν με τθν επιμικυνςθ κάποιασ ςυλλαβισ, άλλοτε δε 
παρατεινομζνθσ με περιςςότερουσ φκόγγουσ.» Νεκτάριοσ Ράρθσ, Μετρικι και Ρυκμικι τθσ 
Βυηαντινισ υμνολογίασ και μουςικισ, Εκδόςεισ Επζκταςθ, Κεςςαλονίκθ 2016 
2. Διονφςιοσ Αλικαρναςςεφσ, Περί ςυνκζςεωσ ονομάτων, 11. 93 
3. Μζλοσ: Μουςικό κομμάτι, ωδι, μελωδία, φμνοσ, Ρολυκάρπου Γρ. Τφμπα, Τμνολογικόν 
Αγιογραφικόν λεξικόν, ερμθνεία αγνϊςτων λζξεων των λειτουργικϊν βιβλιϊν τθσ 
ορκοδόξου εκκλθςίασ, Ρρότυπεσ Κεςςαλικζσ εκδόςεισ, Τρίκαλα, 2003 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  
Ο ρυκμόσ και το μζτρο ςτθ δθμοτικι μουςικι και 
γλϊςςα 

 

3.1 Γενικά ειςαγωγικά ςτθ δθμοτικι μουςικι  

Θ ελλθνικι δθμοτικι μουςικι είναι ιςάξια με κάκε άλλο είδοσ μουςικισ και τθσ 

αρμόηει θ κατάλλθλθ προςοχι και ανάλυςθ. Οι απόψεισ για το αν θ μουςικι 

αυτι είναι προϊόν τθσ φφςθσ ι τθσ τζχνθσ, διίςτανται. Τθν πρϊτθ άποψθ 

υποςτθρίηουν ςυγγραφείσ του προθγοφμενου αιϊνα, οι οποίοι κεωροφν τθ 

δθμοτικι μουςικι  «αυκόρμθτθ και αυτόματθ» και  απολφτωσ ςυνδεδεμζνθ με 

τον εςωτερικό ψυχικό κόςμο του ατόμου, χωρίσ όμωσ καλλιτεχνικι αιςκθτικι. 

Τθν αντίκετθ άποψθ εκφράηουν μεταγενζςτεροι μελετθτζσ, οι οποίοι κεωροφν 

πωσ δεν υπάρχει απλι και χωρίσ δομι τζχνθ και πωσ θ δθμοτικι μουςικι ωσ 

δθμιοφργθμα ζχει καλλιτεχνικι αξία. 1 

Το γεγονόσ που κακιςτά τθν ελλθνικι δθμοτικι μουςικι ξεχωριςτι, είναι ο 

περίτεχνοσ ςυνδυαςμόσ τθσ μελωδίασ με το ςτίχο και το χορό, χωρίσ κάποιο από 

αυτά τα ςτοιχεία επιςκιάηει τα άλλα. Κα μποροφςαμε να χαρακτθρίςουμε τθ 

κεματολογία των τραγουδιϊν τόςο ρεαλιςτικι όςο και ςυμβολικι. εαλιςτικι, 

γιατί αντικατοπτρίηει τθ ηωι τθσ επαρχίασ με τα ικθ, τα ζκιμα, τισ δοξαςίεσ και 

τα διάφορα κοινωνικά ηθτιματα και ςυμβολικι γιατί εξυμνεί τθν ανεκτίμθτθ 

ομορφιά και κυριαρχία τθσ φφςθσ, τον ζρωτα, τθν αγάπθ και γιατί ςυχνά 

πραγματεφεται τθ ηωι και το κάνατο. Ο Τςιάνθσ2 τονίηει τθ δεςπόηουςα κζςθ 
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τθσ μουςικισ ςτθν κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων. Από τθ γαμιλια πομπι προσ 

τθν εκκλθςία, ςτο γλζντι μετά το γάμο, ςτα νανουρίςματα που 

ςιγομουρμουρίηουν οι μάνεσ ςτα παιδιά τουσ για να τα κοιμίςουν, ςτουσ 

κρινουσ και τα μοιρολόγια των νεκρϊν, θ μουςικι και ο χορόσ παρουςιάηονται 

να λειτουργοφν με ςκοπό τθν ζκφραςθ των ςυναιςκθμάτων και τθσ φόρτιςθσ και 

επομζνωσ «αποτελοφν ζνα αναπόςπαςτο μζροσ τθσ κακθμερινισ ηωισ».2 

 

3.2 Επιρροζσ και εξζλιξθ 

Στθν ελλθνικι δθμοτικι μουςικι διακρίνονται εμφανϊσ ςτοιχεία τθσ αρχαίασ 

ελλθνικισ μουςικισ κακϊσ και τθσ βυηαντινισ εκκλθςιαςτικισ μουςικισ. Στο 

κζμα του ρυκμοφ, του μζτρου, των ποιθτικϊν λογοτεχνικϊν ςχθμάτων και των 

κλιμάκων, υπάρχουν ζντονα οι επιδράςεισ τθσ αρχαιότθτασ, ςε αντίκεςθ με τα 

ηθτιματα ςχθματιςμοφ μελωδιϊν, όπου παρουςιάηονται κοινά χαρακτθριςτικά 

με τθ βυηαντινι υμνογραφία.2 

 

 

 

 

 

 

1. M. Andrianopoulou, The relationship between music and language (logos) in the Greek 
civilization and its potential meaning for music education, University of London, Institute of 
Education, London, 2001 
2. Σ. Τςιάνθσ, Δθμοτικά τραγοφδια τθσ κφρου, Κζντρον Ερεφνθσ τθσ Ελλθνικισ λαογραφίασ 
τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Μδρυμα, Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ 
Κριτθσ, 2003 
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3.3 Διαίρεςθ τθσ ελλθνικισ δθμοτικισ μουςικισ 

Σφμφωνα λοιπόν με τον Τςιάνθ, «θ ελλθνικι δθμοτικι μουςικι διαιρείται ςε 

δφο μεγάλεσ ομάδεσ: τθσ ςτεριάσ και των νθςιϊν».2   Λόγω του ότι ζχουν 

εξελιχκεί διαφορετικά είδθ μουςικισ ςε κάκε τοποκεςία τθσ Ελλάδασ, είναι 

πραγματικά ανοφςιο το να μιλά κάποιοσ για ζναν ενιαίο τφπο ι φφοσ  μουςικισ 

που να καλφπτει ολόκλθρθ τθ χϊρα, αφοφ ακόμα και ςε διπλανζσ πόλεισ ι 

χωριά παρατθροφνται μεγάλεσ διαφορζσ ςτθ μουςικι  παράδοςθ.4 Αυτό 

προκφπτει λόγω τθσ επαφισ τθσ ελλθνικισ μουςικισ και γλϊςςασ με πλθκϊρα 

φυλετικϊν ςτοιχείων από τα αρχαία χρόνια μζχρι και τισ μζρεσ μασ. Οι μακρινζσ 

αποικίεσ, οι επιδρομζσ ξζνων φφλων, οι διαδοχικζσ κατοχζσ ςε κάποιεσ 

περιπτϊςεισ, τα διάφορα φυςικά φαινόμενα με τισ ςυνζπειζσ τουσ και οι 

ανταλλαγζσ πλθκυςμϊν δθμιοφργθςαν τθν τάςθ για διαίρεςθ τθσ μουςικισ ςε 

ομάδεσ. Είναι πραγματικά αξιοκαφμαςτο, βζβαια, το πϊσ οι Ζλλθνεσ ζχουν 

διατθριςει αναλλοίωτα αρκετά ςτοιχεία τθσ γλϊςςασ και τθσ μουςικισ τουσ. Το 

γεγονόσ αυτό, ςφμφωνα με τον Κυριακίδθ (1920) οφείλεται ςτισ γυναίκεσ, που 

ιταν «ριηωμζνεσ ςτο ςπίτι»1 και κρατοφςαν τισ παραδόςεισ. Ο Baud-Bovy1 

αναφζρει ςχετικά μ’ αυτό, πωσ χάρθ ςτισ γυναίκεσ με τα νανουρίςματα, τισ 

μπαλάντεσ που τραγουδοφςαν ςτα νυχτζρια, τα τραγοφδια και τουσ χοροφσ 

τουσ, τα μοιρολόγια για τουσ νεκροφσ τουσ, θ μουςικι πζραςε από γενιά ςε 

γενιά και ςε αυτζσ βαςίηεται θ μουςικι διαλεκτολογία.  
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3.4 Μουςικι θπειρωτικϊν και νθςιϊτικων περιοχϊν 

Ασ ξεκινιςουμε από τθν θπειρωτικι Ελλάδα, δθλαδι τθ Μακεδονία, τθ Κράκθ, 

τθν Ιπειρο, τθ Κεςςαλία, τθ οφμελθ και τθν Ρελοπόννθςο. Θ κάκε περιοχι 

διατθρεί τθν πολιτιςτικι τθσ αυτοτζλεια. Ραρουςιάηονται ζντονεσ διαφορζσ ωσ 

προσ τα ικθ και τα ζκιμά τουσ, τισ τοπικζσ παραδόςεισ τουσ, τισ γλωςςικζσ 

διαλζκτουσ, τον τρόπο με τον οποίο ομαδοποιοφνται τα τραγοφδια και οι χοροί 

τουσ, τθ μορφολογία τθσ μουςικισ και τθ δομι των κειμζνων, τα ηθτιματα 

ρυκμοφ και μζτρου ςε μουςικι και γλϊςςα και, τζλοσ, τα μουςικά όργανα που 

ςυνοδεφουν.4  Στθν άλλθ ομάδα, θ νθςιϊτικθ μουςικι και χορευτικι παράδοςθ, 

παρουςιάηεται ποικιλόμορφθ και ιδιαιτζρωσ ενδιαφζρουςα.6 Καρδιά τθσ 

νθςιϊτικθσ δθμιουργίασ αποτελεί θ Κριτθ. Θ Κριτθ, με τουσ εντυπωςιακοφσ και 

λεβζντικουσ χοροφσ και τθ ηυγιά2, που είναι άκρωσ αντιπροςωπευτικι του 

νθςιοφ, είναι μια πολφ πλοφςια μουςικι πθγι. Οι κοντυλιζσ3 ανκίηουν ςτο 

ανατολικό τμιμα του νθςιοφ, οι μαντινάδεσ ςτισ βόρειεσ ακτζσ και τα ριηίτικα ςτο 

δυτικό τμιμα. Πλα αυτά τα τραγοφδια βαςίηονται ςτο δεκαπενταςφλλαβο ςτίχο, 

ενϊ οι «εξαιρετικά περίπλοκεσ και μελιςματικζσ μελωδίεσ τουσ τραγουδιοφνται 

ςυχνά αντιφωνικά».4 Στθν περίπτωςθ τϊρα των Λονίων νθςιϊν, θ καντάδα5  είναι 

το ςθμείο κατατεκζν τθσ μουςικισ, ενϊ ςτον κυκλαδικό χϊρο, τα Δωδεκάνθςα 

και τα νθςιά του Ανατολικοφ Αιγαίου (Χίοσ, Σάμοσ, Μυτιλινθ) υπάρχουν κάποια 

από τα πιο περίτεχνα δείγματα οργανικισ μουςικισ, κακϊσ και δθμοτικϊν 

χορϊν. Στθν περίπτωςθ των βόρειων Σποράδων, παρόλο που το κάκε νθςί 

διακζτει το δικό του ξεχωριςτό ρεπερτόριο μουςικισ και χοροφ, υπάρχει μια 

ζντονθ κοινι και πλοφςια φωνθτικι παράδοςθ. Δεν πρζπει, βζβαια, να 
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αγνοιςουμε και μια τοποκεςία που πλζον δεν ανικει ςτα ελλθνικά εδάφθ, τθ 

Μικρά Αςία.  Θ Μ. Αςία, κατά τα χρόνια τθσ βυηαντινισ αυτοκρατορίασ, υπιρξε 

θ καρδιά του ελλθνιςμοφ. Είναι γνωςτό πωσ τα παλαιά κείμενα των ελλθνικϊν 

τραγουδιϊν είναι μικραςιατικισ καταγωγισ. Σφμφωνα με τον επίςκοπο 

Καιςαρείασ Αρζκα, τα επικά τραγοφδια που εξυμνοφςαν τα «πάκθ ενδόξων 

ανδρϊν» είναι μικραςιάτικα. Επίςθσ, ίδιασ καταγωγισ κεωροφνται οι παραλογζσ 

που γριγορα ζγιναν πανελλθνίωσ γνωςτζσ και εξαπλϊκθκαν και ςε άλλεσ 

βαλκανικζσ χϊρεσ. Μια από τισ πιο διαδεδομζνεσ παραλογζσ είναι «του νεκροφ 

αδελφοφ».1 Άλλο ζνα είδοσ που κατάγεται από τον ίδιο χϊρο, είναι θ μπαλάντα, 

τθσ οποίασ ο ςτίχοσ καινοτομεί και αντί για δεκαπενταςφλλαβοσ, είναι 

δωδεκαςφλλαβοσ και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ είναι ιαμβικόσ με τομι μετά τθν 

ζβδομθ ςυλλαβι ι τροχαϊκόσ με τομι μετά τθν πζμπτθ. Σε αυτά τα τρία είδθ 

ςτιχουργικϊν τφπων βαςίηονται τα τραγοφδια ςτθν Καππαδοκία. (Καππαδοκικό 

τραγοφδι) 

 

1. Samuel Baud-Bovy, Δοκίμιο για το ελλθνικό δθμοτικό τραγοφδι, Σθμείωμα του Φοίβου Ανωγειάκθ, 
Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Μδρυμα, Ναφπλιο 1984. 
2. «Κρθτικι ηυγιά: Λφρα κρθτικι, λαοφτο κρθτικό˙ ςτθν κρθτικι ηυγιά κυριαρχοφν θ λφρα και τα 
λαοφτα (που είναι 2 ςυνικωσ, ζνα ςυνοδεφει μελωδικά και ζνα ρυκμικά). Ο τφποσ τθσ γνωςτισ μασ 
ςιμερα κρθτικισ λφρασ πικανολογείται πωσ ζχει προζλευςθ μεςαιωνικι. Το λαοφτο ςτθν ελλθνικι 
παραδοςιακι μουςικι χρθςιμοποιείται κυρίωσ ωσ ςυνοδεία ςε βιολί, λφρα ι άλλα όργανα. Θ χριςθ 
του είναι πολφ διαδεδομζνθ ςτθν Κριτθ, όπου και ςυνοδεφει ςυνικωσ τθν λφρα. Ρολλζσ φορζσ, 
όμωσ, το ςυναντάμε και μόνο του ι ςε ηευγάρια.» ΤΕΛ Θπείρου, Σχολι Καλλιτεχνικϊν ςπουδϊν, 
Τμιμα Λαϊκισ και παραδοςιακισ μουςικισ, http://tlpm.teiep.gr/images/stories/exhibition-
2010/katalogos4.pdf 
3. Ζμμετρα δίςτιχα τραγοφδια. 
4. Σ. Τςιάνθσ, Δθμοτικά τραγοφδια τθσ κφρου, Κζντρον Ερεφνθσ τθσ Ελλθνικισ Λαογραφίασ τθσ 
Ακαδθμίασ Ακθνϊν, Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Μδρυμα, Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 2003 
5. Οι καντάδεσ ςυνικωσ τραγουδιοφνται με τρεισ ι τζςςερισ φωνζσ, τισ οποίεσ ςυνοδεφει βιολί, 
κικάρα και μαντολίνο. 
6. Λάμπροσ Λιάβασ, Μουςικόσ χάρτθσ του Ελλθνιςμοφ, Μουςικι από τα Δωδεκάνθςα, Μδρυμα τθσ 
Βουλισ των Ελλινων, Ακινα, 2007 
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3.5 Ομοιότθτεσ με τθν αρχαία ελλθνικι μουςικι και γλϊςςα  

Ραρ’ όλα τα τοπικά ςτοιχεία που παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ μουςικι ανάπτυξθ 

των κοινοτιτων, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτθριςτικά με τθν αρχαία ελλθνικι 

μουςικι και γλϊςςα, που παρουςιάηονται γενικά ςτθ δθμοτικι μουςικι.1 Τα 

ςτοιχεία αυτά είναι: 

 θ τυπικότθτα, που ςφμφωνα με τον Γ. Σθφάκθ είναι ςτερεότυπεσ λζξεισ ι 

φράςεισ που υπάρχουν ςε πολλά τραγοφδια, ηεφγθ ομοιοκατάλθκτων 

λζξεων, ηεφγθ λζξεων με ςυγγενικι ςθμαςία, θμιςτίχια, που ονομάηονται 

τφποι. Οι τφποι αυτοί πρωτοεμφανίςτθκαν ςτα ομθρικά ζπθ.2    

 Θ ενότθτα τθσ μουςικισ με το ςτίχο και το χορό, αποτελεί ςτοιχείο όπου από 

τα αρχαία χρόνια μζχρι τθ δθμοτικι μουςικι παραμζνει αναλλοίωτο.1  

 Ο ρυκμόσ ςτθ δθμοτικι μουςικι κεωρείται πωσ κατάγεται από τθ ρυκμικι 

τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ, αναφζρει ο Γεωργιάδθσ.3  Ππωσ 

προαναφζρκθκε, ο ρυκμόσ υπιρξε θ βάςθ και το κυριότερο χαρακτθριςτικό 

τθσ αρχαιοελλθνικισ γλϊςςασ και εμφανίςτθκε πρϊτα ςτθ γλϊςςα και μετά 

ςτθ μουςικι. Στθν περιοχι τθσ δυτικισ Ελλάδασ ζχει διαπιςτωκεί θ φπαρξθ 

κρυμμζνων μετρικϊν ποδϊν,6 πάνω ςτουσ οποίουσ προςαρμόηονται ρυκμικά 

ςχιματα που αποδίδουν τον τονιςμό των λζξεων. 

Πταν θ ποςοτικι προςωδία αποχϊρθςε από τθ γλϊςςα, τα ςτοιχεία τθσ 

εφαρμόςτθκαν, ωσ ζνα ςθμείο, ςτο μουςικό ρυκμό. Σε μεταγενζςτερο 

ςτάδιο, τα δθμοτικά τραγοφδια ομαδοποιοφνται, ανάλογα με το ρυκμό τουσ, 

ςε δφο κατθγορίεσ. Τθν πρϊτθ ομάδα απαρτίηουν τραγοφδια ςε ελεφκερο 

ρυκμό, όπου ο ρυκμόσ  χαρακτθρίηεται από τθν αταξία του γλωςςικοφ 
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ρυκμοφ, τα οποία τραγουδιοφνται υπό τθν ςυνοδεία οργάνων ι χοροφ, 

ςυνικωσ ςτισ γιορτζσ, γφρω από ζνα τραπζηι. Τθ δεφτερθ κατθγορία 

απαρτίηουν τραγοφδια επαναλαμβανόμενου ρυκμοφ, που ςυνοδεφονται από 

όργανα ι χορό.1 Θ πιο όψιμθ μορφι δθμοτικϊν τραγουδιϊν βαςίηεται ςε 

ςυμμετρικό ρυκμό (2, 3, 4, 6, κ.ο.κ.) ι τισ περιςςότερεσ φορζσ ςε 

αςφμμετρουσ ρυκμοφσ (9/8, 7/8, 5/8, 9/4, 7/4, 5/4), οι οποίοι αντιςτοιχοφν 

ςτουσ αρχαιοελλθνικοφσ ρυκμοφσ.4    

 Θ μουςικι τθσ θπειρωτικισ χϊρασ είναι πιο βαριά ςε ςχζςθ με τθ μουςικι 

τθσ Μικράσ Αςίασ, που τθ διακατζχει ζντονα ο ανατολίτικοσ χαρακτιρασ, και 

τθσ νθςιϊτικθσ μουςικισ, θ οποία παρουςιάηεται γενικά ελαφρφτερθ.5  

Υπάρχει μια «τεχνικι διαφορά» που ςυμβάλλει ςτισ εναλλαγζσ του μουςικοφ 

χαρακτιρα, οι οποίεσ δθμιουργοφνται με τθ χριςθ των πεντατονικϊν και 

ανθμιτονικϊν κλιμάκων, που χρθςιμοποιοφν ολόκλθρουσ τόνουσ,6 (μεγάλεσ 

2εσ), πρακτικι που αντιτίκεται  

 

 

 

 

1. M. Andrianopoulou, The relationship between music and language (logos) in the Greek civilization 

and its potential meaning for music education, University of London, Institute of Education, London, 

2001 

2. Γρθγ. Μ. Σθφάκθσ, Για μια ποιθτικι του Ελλθνικοφ δθμοτικοφ τραγουδιοφ, Ρανεπιςτθμιακζσ 
εκδόςεισ Κριτθσ, Θράκλειο, 1998 
3. Κρ. Γεωργιάδθ, Ο Ελλθνικόσ ρυκμόσ, μετάφραςισ: Χ. Τόμπρα, Εκδόςεισ Αρμόσ, Ακινα 2001 
4. Βλ. Κεφάλαιο 1 
5. Σ. Τςιάνθσ, Δθμοτικά τραγοφδια τθσ ςκφρου, Κζντρον Ερεφνθσ τθσ Ελλθνικισ λαογραφίασ τθσ 
ακαδθμίασ Ακθνϊν, Ρελοποννθςιακό λαογραφικό Μδρυμα, Ρανεπιςτθμαικζσ Εκδόςεισ Κριτθσ, 2003 
6. A. Katsanevaki, Vlach-speaking and Greek-speaking Songs of the Northern Pindus Area, Institute of 
Research on Music and Acoustics, Greek Music Documentation Center, Athens, 2014 

http://digitize.iema.gr/is_ent.php?phys_item_id=14643&entity_id=36432
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ςτθν όλο και πιο χαρακτθριςτικι χριςθ των θμιτονίων ςτο χϊρο τθσ Μικράσ 

Αςίασ,  που δθμιουργοφν ζναν πιο ηωθρό και αντιπροςωπευτικό χαρακτιρα.  Θ 

Ανδριανοποφλου ςχετικά με αυτό αναφζρει πωσ ο Baud-Bovy «βλζπει ςε αυτιν 

τθ διαφοροποίθςθ μια πικανι αναλογία τθσ διαφοράσ ςτο φφοσ που είχε 

προχπάρξει ανάμεςα ςτο δόριο τρόπο τθσ αρχαίασ ελλθνικισ και των αρμονιϊν 

του λφδιου, φρφγιου κλπ. τθσ Μ. Αςίασ».1   

 

     3.6 Ομοιότθτεσ και με τθ βυηαντινι μουςικι 

 Στθ δθμοτικι μουςικι εμπεριζχονται τροπικά και χρωματικά ςτοιχεία τθσ 

βυηαντινισ μουςικισ. Φυςικά, υπάρχουν και τα τροπικά χαρακτθριςτικά τθσ 

αρχαίασ ελλθνικισ μουςικισ.1 Συνεπϊσ, ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ θ 

δθμοτικι μουςικι βαςίηεται ςτθ χριςθ του τετραχόρδου.2    

 Άλλο ζνα κοινό χαρακτθριςτικό αποτελεί θ μονοφωνικότθτα τθσ μουςικισ, 

τθν οποία διανκίηει κάποιεσ φορζσ το ιςοκράτθμα, όπωσ ακριβϊσ και ςτθ 

βυηαντινι μουςικι. Ο Γεωργιάδθσ3 αναφζρει πωσ θ μονοφωνικι ιδιότθτα τθσ 

μουςικισ κατά πάςα πικανότθτα αποδίδεται ςτουσ ςφνκετουσ ρυκμοφσ τθσ 

αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ που «άφθςε πίςω ωσ ρυκμικι κλθρονομιά και 

τισ μελιςματικζσ μελωδίεσ που βαςίςτθκαν μετά ςε αυτοφσ.» 1 

 Τα διακοςμθτικά ςτοιχεία που διανκίηουν τισ μελωδίεσ προζρχονται επίςθσ 

από τθ βυηαντινι μουςικι (μελιςματικόσ χαρακτιρασ). 

 Ο τρόποσ με τον οποίο θ δθμοτικι μουςικι προςαρμόηεται ςτο λόγο είναι 

κοινόσ με τθ βυηαντινι. Aκόμθ, θ ίδια μελωδία παρουςιάηεται απλοϊκι και 
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ζπειτα διανκίηεται με μελίςματα. Χρθςιμοποιοφνται αντίςτοιχεσ τεχνικζσ 

προςαρμογισ τθσ μελωδίασ ςτο μετρικό υπόβακρο. Στθν περίπτωςθ που ο 

ςτίχοσ και θ μουςικι (μζλοσ) ζπρεπε να παρατακεί χρονικά για να καλφψει 

τα χρονικά κενά ςτθ Κεία Λειτουργία και όπου αλλοφ υπιρχαν, οι ςυλλαβζσ 

επαναλαμβάνονταν με ποικιλία λζξεων και ςυλλαβϊν, μοτίβων,  

διανκίηονταν με πλοφςια μελίςματα και, επομζνωσ, με αυτζσ τισ εναλλαγζσ 

μεγεκυνόταν χρονικά θ μουςικι. Αυτό αναφζρει ο Baud-Bovy4 ςχετικά με τα 

είδθ των μελϊν τθσ βυηαντινισ υμνογραφίασ. Το φαινόμενο αυτό ςυμβαίνει 

και ςτθν ελλθνικι δθμοτικι μουςικι, όπου αρκετζσ φορζσ ανάμεςα ςτουσ 

ςτίχουσ παρεμβάλλονται ςυλλαβζσ, λζξεισ, ι ακόμα και ολόκλθροι ςτίχοι.1 

Και ςτθ βυηαντινι όπωσ και ςτθ παραδοςιακι μουςικι, υπάρχει μια κοινι 

αντίλθψθ ςτθ χριςθ του τονιςμοφ τθσ γλϊςςασ και του μουςικοφ τονιςμοφ, 

που είναι φανερι ςτο λεγόμενο «τονικό ρυκμό» του ειρμολογικοφ μζλουσ.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. M. Andrianopoulou, The relationship between music and language (logos) in the Greek 
civilization and its potential meaning for music education, University of London, Institute of 
Education, London, 2001 
2. Δ. Γιάννου, Ιςτορία τθσ Μουςικισ, University Studio Press, Κεςςαλονίκθ 1995, 
3. Κρ. Γεωργιάδθ, Ο Ελλθνικόσ ρυκμόσ, μετάφραςισ: Χ. Τόμπρα, Εκδόςεισ Αρμόσ, Ακινα 
2001 
4. Samuel Baud-Bovy, Δοκίμιο για το ελλθνικό δθμοτικό τραγοφδι, Σθμείωμα του Φοίβου 

Ανωγειάκθ, Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Μδρυμα, Ναφπλιο 1984. 
5. A. Katsanevaki, Vlach-speaking and Greek-speaking Songs of the Northern Pindus Area, 
Institute of Research on Music and Acoustics, Greek Music Documentation Center, Athens, 
2014 

http://digitize.iema.gr/is_ent.php?phys_item_id=14643&entity_id=36432
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3.7 χετικά με τθ δομι των τραγουδιϊν 

Θ «τριθμίςτιχθ ςτροφι» παρουςιάηεται ςε αρκετά δθμοτικά τραγοφδια και 

ςυγκεκριμζνα ςτα τραγοφδια του θπειρωτικοφ χϊρου. Ο Βaud-Bovy1 αποδίδει το 

γεγονόσ αυτό, το οποίο εκτόσ από τουσ Ζλλθνεσ, ςυναντάται και ςτουσ Γάλλουσ, 

ςτο ότι ο τραγουδιςτισ δεν επικυμεί να καταλιγει θ ςτροφι με ατόνιςτθ 

ςυλλαβι. Ο Verrier2 προςκζτει πωσ οι πιο διαδεδομζνοι ςτίχοι ςτο γαλλικό 

τραγοφδι, ο οκταςφλλαβοσ, δθλαδι, ο παλαιόσ αλεξανδρινόσ και ο 

δεκαπενταςφλλαβοσ είναι οξφτονοι. Στθν πράξθ, ςυμβαίνει μια «αποκοπι»: ςε 

καππαδοκικό3 τραγοφδι βαςιςμζνο ςτο γιοφφρι τθσ Άρτασ,  

«οι γυναίκεσ, όταν επαναλαμβάνουν το δεφτερο θμιςτίχιο, 

κόβουν τθν τελευταία άτονθ ςυλλαβι. Σοφτο το φαινόμενο 

τθσ αποκοπισ, που ζχει ςθμανκεί ςτο ευρωπαϊκό και 

ιδιαίτερα ςτο βαλκανικό τραγοφδι (Steszewski) εμφανίηεται 

πολφ ςυχνά ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα. *Όπωσ+ ίςωσ να 

ςχετίηεται με τθ χαρακτθριςτικι πτϊςθ των άτονων ι και ου 

ςτισ διαλζκτουσ τθσ κεντρικισ και τθσ βόρειασ Ελλάδοσ.».
 1 

 

Ρροςκζτει πωσ θ «τριμερισ μουςικι ςτροφι» ταίριαηε καλφτερα ςε δθμοτικά 

τραγοφδια βαςιςμζνα ςε οκταςφλλαβο ςτίχο. Σε κάκε περίπτωςθ, παρόμοια 

τραγοφδια δεν παρουςιάηονται πλζον ςτθν Ελλάδα, αλλά ςτθ Βουλγαρία και ςτθ 

Νότια Γιουγκοςλαβία, όπου οι μπαλάντεσ  ςτθρίηονται ςτα ελλθνικά πρότυπα. 

Ομοιότροπα με τθν ελλθνικι δθμοτικι μουςικι, θ ςλαβικι παρουςιάηει 

ομοιότθτεσ ωσ προσ τθ μορφι, τθν ζκταςθ και τισ καταλιξεισ των τριθμίςτιχων 

τραγουδιϊν. Ωςτόςο, ςτθν τθν ελλθνικι παράδοςθ ζχει διαπιςτωκεί πωσ οι 

λόγοι φπαρξθσ τθσ τριθμίςτιχθσ ςτροφισ μποροφν να ποικίλουν όςο αφορά το 
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μελωδικό τφπο, όπωσ ςτα κλζφτικα τραγοφδια με ρεφραίν και τθν κρυμμζνθ 

παρουςία του επικοφ ομθρικοφ δακτυλικοφ εξάμετρου.5  

Κατά τα αρχαία χρόνια, ο ιαμβικόσ ρυκμόσ ιταν ο πιο διαδεδομζνοσ. Ανάμεςα 

ςτουσ δφο οκταςφλλαβουσ ρυκμοφσ, ο ίαμβοσ παρουςιάηεται ιδιαίτερα 

αγαπθτόσ. Ο τροχαϊκόσ υςτερεί ςτο ότι καταλιγει με ατόνιςτθ ςυλλαβι. «Τον 

βρίςκουμε ςτα τραγοφδια των παιδιϊν και ςτα ταχταρίςματα και προ παντόσ ςτ’ 

αποκριάτικα άςεμνα τραγοφδια, τ’ άςκθμα, όπωσ τα ζλεγαν ςτθ όδο, όπου τα 

χόρευαν οι άντρεσ για να ξεντροπιαςτεί θ νφφθ».1  Στουσ γυναικείουσ χοροφσ ο 

ςτίχοσ είναι δεκαπενταςφλλαβοσ ι ιαμβικόσ οκταςφλλαβοσ. Τα μοιρολόγια, 

νθςιϊτικα με ςτεριανά, διαφζρουν εμφανϊσ. Στθν περίπτωςθ των ροδίτικων 

παρουςιάηεται το θμιτόνιο και το διάςτθμα αυξθμζνθσ δεφτερθσ, ενϊ τα 

κεςςαλικά χαρακτθρίηονται ωσ «αυςτθρά ανθμίτονα.» Ωσ προσ το ςτίχο, βζβαια, 

ζχουν αμφότερα πολίτικο, παρόλο που θ ςτροφι των νθςιϊτικων μοιρολογιϊν 

είναι μονόςτιχθ και των ςτεριανϊν είναι τριθμίςτιχθ. Θ τραγουδίςτρια ςτθ 

ςτεριανι δθμοτικι μουςικι «αναπνζει πάντα πριν από τθν τελευταία άτονθ 

ςυλλαβι του ςτίχου, για να μθν τθν αφιςει τελικι και για να τθν ενϊςει με το 

επόμενο θμιςτίχιο».1 

Θ τριθμίςτιχθ ςτροφι που προαναφζρκθκε χαρακτθρίηεται ωσ θ κατ’ εξοχιν 

ςτροφι των τραγουδιϊν «τθσ τάβλασ» ςτθ ςτεριανι Ελλάδα. Τραγοφδια τθσ 

τάβλασ ονομάηονται τα τραγοφδια που τραγουδιοφνται κατά τθ διάρκεια των 

γλεντιϊν μετά από γιορτζσ και γάμουσ. Δε ςυνθκίηεται να χορεφονται και τα 

τραγουδάνε κατά τθ διάρκεια του φαγθτοφ, όπωσ δθλϊνει άλλωςτε και θ 
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ονομαςία. Ππωσ γίνεται ςτθ βυηαντινι μουςικι, ομοίωσ και ςτθ δθμοτικι 

προςτίκενται μελίςματα ςτθ μελωδικι γραμμι, εντάςςονται και 

επαναλαμβάνονται ςυλλαβζσ και θ μουςικι εξελίςςεται «ςε βάροσ του 

κειμζνου», που παραμζνει ολιγόςτιχο και περιοριςμζνο. Στθ νθςιϊτικθ Ελλάδα, 

θ τριιμιςτιχθ ςτροφι παρουςιάηεται ακόμα και ςτισ λίγεσ μπαλάντεσ που 

τραγουδιοφνται, αναφζρει ο Baud-Bovy. Θ δομι των ςκοπϊν που αντιςτοιχοφν 

ςτισ παραλογζσ και ςε μεγάλο μζροσ των διθγθματικϊν τραγουδιϊν διαφζρει. Ο 

γνωςτόσ εκνομουςικολόγοσ Brailoiu, ονομάηει τθ διαφορά αυτι «το ςτακερό 

ςυλλαβικό δίχρονο». Στθν κυπριακι μπαλάντα, παραδείγματοσ χάριν, θ 

τραγουδίςτρια, για να προςαρμόςει τθ μουςικι ςτο ςτίχο και το νόθμα, αλλάηει 

τθν κίνθςθ τθσ μελωδίασ και δθμιουργοφνται μουςικά ςχιματα, που 

χρθςιμοποιοφνται ωσ ειςαγωγικά, μεςαία και καταλθκτικά. Ζτςι, αναλόγωσ με το 

κείμενο και τισ ανάγκεσ που προκφπτουν, θ ζκταςθ των ςτροφϊν αλλάηει. Ζνα 

τρανό παράδειγμα είναι το γνωςτό και πολυτραγουδιςμζνο κυπριακό τραγοφδι 

τθσ Αροδαφνοφςασ.4 Θ δίςτιχθ ςτροφι μπορεί να υπάρχει και ςε ςτίχουσ 

ανομοιοκατάλθκτουσ, παρόλο που αργότερα «παγιϊκθκε από τθ ρίμα». 

 
 

3.8 χετικά με τθν ομοιοκαταλθξία 

Οι ομοιοκαταλθξία ςτθν Ελλάδα ιρκε από τουσ Φράγκουσ, κατά τισ 

Σταυροφορίεσ. Στθν ποίθςθ πρωτοπαρουςιάςτθκε κατά τα τζλθ του 14ου αιϊνα 

και εφαρμόςτθκε αρχικά ςτα δθμοτικά τραγοφδια τθσ νθςιϊτικθσ Ελλάδοσ. Σε 

αντίκεςθ με τθ νθςιϊτικθ μουςικι και ποίθςθ, θ ενδοχϊρα και το δυτικό τμιμα 
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τθσ Κριτθσ, είχαν παραμείνει χωρίσ ομοιοκαταλθξία (αλλά με τριθμίςτιχθ 

ςτροφι), ενϊ ςτα νθςιά τθσ χϊρασ τα δίςτιχα ιταν πάντα ομοιοκατάλθκτα.1 

Γενικά αρκετοί εκνομουςικολόγοι και ερευνθτζσ πίςτευαν πωσ ςτθν ελλθνικι 

δθμοτικι μουςικι, δεν υφίςταται ομοιοκαταλθξία. Θ εξαίρεςθ τθσ παραπάνω 

διαπίςτωςθσ, είναι το δίςτιχο που είναι γνωςτό ωσ ματινάδα(Κριτθ, 

Δωδεκάνθςα), πατινάδα(Χίοσ), τςιάττιςμαν(Κφπροσ), αμανζσ(Μικρά Αςία), 

κοτςάκι θ γενικότερα, λιανοτράγουδο.  Στισ μζρεσ μασ και γενικά ςε όλεσ τισ 

Ελλθνόφωνεσ περιοχζσ, αυτά τα ηευγάρια ςτίχων, τραγουδιοφνται και 

αυτοςχεδιάηονται και το γεγονόσ ότι είναι ομοιοκατάλθχτοι, τουσ κάνει αμζςωσ 

χαρακτθριςτικοφσ και αναγνωρίςιμουσ.6   

 

 

 

1. Samuel Baud-Bovy, Δοκίμιο για το ελλθνικό δθμοτικό τραγοφδι, Σθμείωμα του Φοίβου 
Ανωγειάκθ, Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Μδρυμα, Ναφπλιο 1984. 
2. P. Verrier, Le vers francais, 1931 
3. Bλ. Κεφ.3, 3.4  
4. «Η Αροδαφνοφςα είναι ζνα από τα πολυτραγουδθςμζνα δθμοτικά τραγοφδια το οποίο 
διαςϊκθκε μζχρι τισ μζρεσ μασ από ςτόμα ςε ςτόμα. Σο τραγοφδι πραγματεφεται το κζμα 
"ζρωτασ-κάνατοσ" και μπορεί να λεχκεί ότι διατθρεί ςτοιχεία αρχαίασ ελλθνικισ τραγωδίασ. 
Ο ανϊνυμοσ ποιθτισ εμπνεφςτθκε το τραγοφδι αυτό από τισ ερωτικζσ ιςτορίεσ του βαςιλιά 
τθσ Κφπρου Πζτρου Αϋ, ο οποίοσ βαςίλευςε επί Φραγκοκρατίασ κατά τθν περίοδο 1359-
1369μ.Χ. και τθ ηθλοτυπία τθσ βαςίλιςςασ Ελεονόρασ. Με τθν κατάλθψθ τθσ Κφπρου οι 
Φράγκοι ζφεραν ςτο νθςί τα δικά τουσ ικθ και ζκιμα. Οι Κφπριοι γνϊριςαν ζναν εντελϊσ 
πρωτόγνωρο για τα κυπριακά δεδομζνα τρόπο ηωισ. Σθ ηωι των ευγενϊν, των πριγκίπων 
και των βαςιλιάδων. `Ηταν επόμενο όλα αυτά να εντυπωςιάςουν τον κυπριακό λαό, ο 
οποίοσ μζςα από τουσ λαϊκοφσ ποιθτζσ, τουσ γνωςτοφσ ποιθτάρθδεσ τραγοφδθςε τα πάκθ 
και τουσ ζρωτεσ των Φράγκων ευγενϊν. `Ενα από τα ποιιματα αυτά, πολφ 
αντιπροςωπευτικό για τθ ηωι τθσ βαςιλικισ αυλισ, είναι και θ Αροδαφνοφςα.», 
http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=77&itemID=1303&mid=1068 
5. A. Katsanevaki, Vlach-speaking and Greek-speaking Songs of the Northern Pindus Area, 
Institute of Research on Music and Acoustics, Greek Music Documentation Center, Athens, 
2014 
6. Roderick Beaton, Folk Poetry of modern Greece, Cambridge University Press, 1980 
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3.9 Βαςικζσ αρχζσ τθσ νεοελλθνικισ μετρικισ 

Κα ιταν φυςικά παράλειψθ αν δεν γινόταν αναφορά ςτο λόγο, αναπόςπαςτο 

κομμάτι τθσ μουςικισ. Ωςτόςο, θ «άρρθκτθ ςχζςθ λόγου-μουςικισ» που 

χαρακτιριηε τα αρχαία χρόνια, αποτελοφςε ςτθ Νεοελλθνικι γλϊςςα παρελκόν, 

αφοφ τθν ποςοτικι προςωδία ακολοφκθςε και αντικατζςτθςε ο δυναμικόσ 

τονιςμόσ. Ο Λιάβασ τονίηει πωσ θ αντικατάςταςθ αυτι δεν ζγινε απότομα, αλλά, 

αφοφ είχε ξεκινιςει ςταδιακά από τα αρχαία χρόνια, ςυνζχιςε ςτα πρϊτα χρόνια 

του Χριςτιανιςμοφ και ολοκλθρϊκθκε ςτο μεςαιωνικό Ελλθνιςμό.1 

 Ο τόνοσ αποτελεί τθ γενικι αρχι τθσ νεοελλθνικισ γλϊςςασ. Με τον τονιςμό, 

εννοοφμε τθν αλλαγι ςτθν ζνταςθ που προκαλοφμε ςτθ φωνι μασ κατά τθ 

διάρκεια που προφζρουμε κάποιεσ ςυλλαβζσ. 2  5  

Στίχοσ ονομάηεται «μια ρυκμικι ενότθτα, που το ρυκμό τθσ τον δίνει θ 

εναλλαγι, το ςυνταίριαςμα δθλαδι τονιςμζνων και άτονων ςυλλαβϊν και, 

επειδι υπάρχουν διάφοροι τρόποι εναλλαγισ, βαςικά πζντε, *...+ υπάρχουν και 

διάφοροι ρυκμοί».2 Θ ζνωςθ μιασ άτονθσ και μιασ τονιςμζνθσ ςυλλαβισ, 

ονομάηεται ιαμβικό μζτρο. Το αντίκετο, θ ομαδοποίθςθ δθλαδι μιασ τονιςμζνθσ 

και μιασ άτονθσ ςυλλαβισ, ονομάηεται τροχαίοσ. Θ περίπτωςθ δφο άτονων 

ςυλλαβϊν και μιασ τονιςμζνθσ ονομάηεται ανάπαιςτοσ, ενϊ όταν 

ομαδοποιοφνται μια άτονθ με μια τονιςμζνθ και άλλθ μια άτονθ, ονομάηεται 

μεςότονο. Τζλοσ, όταν μια τονιςμζνθ ςυλλαβι ςυνταιριάηεται με δφο άτονεσ, 

δθμιουργείται ο δάχτυλοσ. 
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Ακολουκοφν κάποια παραδείγματα ςυμβατότθτασ με βάςθ τθν αντιςτοιχία τθσ 

αρχαιοελλθνικισ προςωδιακισ μετρικισ και ςυςχετιςμόσ με λζξεισ2 που 

βαςίηονται ςτο δυναμικό ι και ςτο μουςικό τονιςμό των λζξεων: 

 Μαμβοσ: εγϊ, εςφ, ηωι, κυματιςτόσ 

 Τροχαίοσ: βάροσ, γνϊμθ 

 Ανάπαιςτοσ: δυνατόσ, μαχθτισ, πολεμϊ 

 Μεςότονο: κατεβαίνω, δακρφηω, Απρίλθσ 

 Δάχτυλοσ: αγζλαςτοσ, ακατανίκθτοσ, κφματα, χϊματα, κόκκινοσ 

Με τθ χριςθ των παραπάνω μζτρων δθμιουργείται ο ςτίχοσ (από ίαμβουσ οι 

ιαμβικοί, από τροχαίουσ οι τροχαϊκοί, κ.ο.κ.). Ο Σταφρου προςκζτει πωσ, παρόλο 

που ο ςτίχοσ ςτο χαρτί παρουςιάηεται ςε ξεχωριςτζσ ςειρζσ, δεν μποροφμε 

πάντα να αναγνωρίςουμε εφκολα αν ζνασ ςτίχοσ ιςοδυναμεί με μια ρυκμικι 

ενότθτα, γιατί υπάρχουν περιπτϊςεισ όπου τθ ρυκμικι ενότθτα «τθν αποτελοφν 

μικρότερεσ ενότθτεσ, δυο και ςπανιότερα τρεισ, που θ κακεμιά τουσ πρζπει να 

λογαριαςτεί ςτίχοσ ξεχωριςτόσ και τότε να γραφεί ςε δφο ι τρεισ ςειρζσ». 

 

3.10 Λίγα λόγια για το ρυκμό ςτουσ χοροφσ 

Το ςφνολο των χορϊν κάκε πολιτιςμοφ αποτελεί χωρίσ αμφιβολία μεγάλο 

κομμάτι τθσ πολιτιςμικισ του ταυτότθτασ και κουλτοφρασ. Ραρουςιάηεται μια 

«ςυμβολικι ςχζςθ» μεταξφ του χοροφ και τθσ κουλτοφρασ, αφοφ παράλλθλα 

φαίνεται να είναι ζνα «μζςο για τθ δθμιουργία λαϊκισ κουλτοφρασ και ζνα 

προϊόν ι μια ζκφραςι τθσ».3 
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«Σο χοροςτάςι, προαφλιο εκκλθςίασ, πλατεία χωριοφ, 

αίκουςα καφενείου, κατάςτρωμα καραβιοφ, είναι χϊροσ 

που ο μουςικολόγοσ διςτάηει να πατιςει. Ακόμα και ο 

χορογράφοσ δεν τα βγάηει πζρα με τουσ χοροφσ, που τ’ 

όνομά τουσ αλλάηει από τόπο ςε τόπο, ι που, με το ίδιο 

όνομα, χορεφονται ςε άλλο ρυκμό, με άλλα βιματα, και που 

είναι πάντα αμφιςβθτιςιμεσ οι τοπωνυμιακζσ ονομαςίεσ.»
 4

 

Ππωσ και θ μουςικι, ζτςι και οι χοροί διακρίνονται ςε νθςιϊτικουσ και 

θπειρωτικοφσ, αναλόγωσ με τθν τοποκεςία όπου λαμβάνουν χϊρα.   

Αναμφίβολα, οι χοροί ςτα νθςιά είναι δίςθμοι. Με ςκοπό τθ διατιρθςθ του 

δίςθμου χρόνου, ςτισ περιπτϊςεισ «που θ υποδιαίρεςθ του χρόνου είναι 

τρίςθμθ, το μζτρο παραμζνει δίςθμο». Στα τραγοφδια τθσ τάβλασ, για 

παράδειγμα, βλζπουμε τουσ τραγουδιςτζσ να διαςποφν το τρίςθμο μζτρο και να 

το μετατρζπουν κατά κάποιο τρόπο ςε δίςθμο. Μάλιςτα ο Baud-Bovy αναφζρει 

πωσ ςτθν περίπτωςθ ενόσ ριηίτικου τραγουδιοφ, ξεγελάςτθκε και νόμιςε ότι ο 

ρυκμόσ αντί για 6/8 ιταν 7/8. Αυτό ςυνζβθ ακριβϊσ για τον προαναφερκζντα 

λόγο: οι τραγουδιςτζσ μεγάλωςαν τα παρεςτιγμζνα τζταρτα. Ο ρυκμόσ ςτουσ 

χοροφσ τθσ νθςιϊτικθσ Ελλάδασ ςε καμιά περίπτωςθ δεν καταντά μονότονοσ και 

βαρετόσ, αντικζτωσ είναι ελαφρφσ και εφκαμπτοσ. Υπάρχουν βζβαια και οι χοροί 

που είναι ςε άνιςουσ χρόνουσ και που μόνο από τισ ονομαςίεσ καταλαβαίνουμε 

πωσ οι ντόπιοι νθςιϊτεσ τουσ κεωροφςαν ξενόφερτουσ (καλαματιανόσ 7/8, 

ηειμπζκικοσ 9/4, καρςιλαμάσ 9/8). 

Αντικζτωσ, ςτθ ςτεριανι Ελλάδα οι πιο διαδεδομζνοι και αντιπροςωπευτικοί 

χοροί είναι ο καλαματιανόσ και ο τςάμικοσ. Υπάρχουν, βζβαια, και οι χοροί ςε 

δίςθμο χρόνο, όπωσ εκείνοι «ςτα δφο» και «ςτα τρία» (βιματα) και ο δίςθμοσ 
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ςυρτόσ. Σφνδεςθ με τθν αρχαία ελλθνικι μουςικι αναγνωρίηουμε ςτον τςάμικο 

χορό, που, όμοια με το τραγοφδι το Σεικίλου, μετριζται ι ςε 3/4 ι ςε 6/8, όπωσ 

ςυμβαίνει με τουσ αρχαίουσ χοριάμβουσ και αντιςπάςτουσ ςε 6/4. Επίςθσ, 

υπάρχουν οι περιπτϊςεισ χορϊν ςε άνιςουσ χρόνουσ. Το φαινόμενο αυτό 

παρουςιάηεται κατά κφριο λόγο ςτθ βόρεια Ελλάδα, όπου οι χοροί επθρεάηονται  

από τθ βουλγαρικι μουςικι. Τζτοιοι χοροί δεν είναι τραγουδιςτικοί, αλλά 

μονάχα οργανικοί.  
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υμπεράςματα 
 

 

Ρίςω από τθν ελλθνικι γλϊςςα διαγράφεται μια μακρά, αξιοηιλευτθ και 

ιδιαίτερα ενδιαφζρουςα πορεία τριϊν και περιςςότερο χιλιετιϊν. Θ γλϊςςα του 

ζπουσ, τθσ αρχαίασ τραγωδίασ, τθσ φιλοςοφίασ και τθσ δθμοκρατίασ επθρζαςε 

αναμφίβολα ςε πολφ μεγάλο βακμό πολλζσ γλϊςςεσ του κόςμου.1 Ο ρυκμόσ 

που ζχει επθρεάςει το κακετί από τθν αρχαία μζχρι και τθν ςφγχρονθ κοινωνία 

και αντίλθψθ, ζχει φυςικά αφιςει και ζνα πολφ ζντονο ςτίγμα ςτθν ελλθνικι 

μουςικι και γλϊςςα. Ο αρχαίοσ ελλθνικόσ ςτίχοσ ιταν απολφτωσ ςυνυφαςμζνοσ 

με τθ μουςικι και ςυνεπϊσ με το ρυκμό. Θ κάκε λζξθ (και θ γλϊςςα γενικότερα) 

αποτελοφςε ιδθ μουςικι. Επιπλζον, οι λζξεισ αυτζσ δθμιουργοφςαν, αναλόγωσ 

τθσ παράκεςισ τουσ, τθ ρυκμικι μορφι. Ο ρυκμόσ, που δθλϊνει τθ ρευςτότθτα 

και τθν κίνθςθ, ταυτίςτθκε με τθν αρχαία ελλθνικι ποίθςθ, με τθν ποςοτικι 

προςωδία να κακοδθγεί τθ μετρικι. Θ προςωδία αςχολείται με τθ διάταξθ του 

χρόνου με βάςθ τθ μακρότθτα ι τθ βραχφτθτα των ςυλλαβϊν.2  Ο τονιςμόσ, ωσ 

μζροσ του ρυκμικοφ φαινομζνου, ιταν μουςικόσ, που ςθμαίνει πωσ ςτισ 

τονιςμζνεσ ςυλλαβζσ θ φωνι άλλαηε και τονικό φψοσ εκτόσ από ζνταςθ.3 Σε 

αυτό που τότε ονομαηόταν musique, θ απόλυτθ ζνωςθ δθλαδι του λόγου και 

του μζλουσ, παρατθροφμε πωσ θ διάρκεια και θ ποςότθτα φζρεται να 

λειτουργοφςαν από μόνεσ τουσ ςαν «δομικό ςτοιχείο τθσ λζξθσ» και να μθν 

επθρεάηονταν κακόλου από τθν ερμθνεία και το «νοθματικό περιεχόμενο» τθσ 

λζξθσ.4   
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Ωσ κακαρά μουςικόσ όροσ, ο ρυκμόσ, εμφανίςτθκε κατά τον 4ο αιϊνα π.Χ., ςτον 

αρχαιοελλθνικό επίςθσ χϊρο και από τότε κακόριςε τθ μετζπειτα εξζλιξθ τθσ 

μουςικισ, μιασ παραςτατικισ τζχνθσ εντελϊσ ςυςχετιςμζνθ με το χρόνο. Το 

ςφγχρονο μετρικό ςφςτθμα που κακιερϊκθκε ςτθν εποχι του baroque, 

βαςίηεται ςτθν αριςτοξενικι ερμθνεία του ρυκμοφ και ταξινομεί το χρόνο ςε 

κζςθ και άρςθ, δθμιουργϊντασ ζτςι το ςτακερό κτφπο και το ρυκμικό αίςκθμα.5   

Στα πρϊτα χριςτιανικά χρόνια, αφοφ υπιρξε θ ανάγκθ για μια λατρευτικι 

μουςικι, θ βυηαντινι μουςικι κλικθκε να καλφψει το κενό αυτό και 

κακιερϊκθκε ωσ θ λειτουργικι μουςικι τθσ Ορκοδοξίασ.  Ακόμα και ςτισ μζρεσ 

μασ, οι απόψεισ διίςτανται για το αν θ βυηαντινι υμνογραφία είναι ζμμετρθ. Θ 

απάντθςθ είναι πωσ θ βυηαντινι μουςικι βαςίηεται ςτον τονικό ρυκμό, που 

κεωρείται απόγονοσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ρυκμικισ.6 Στθν πράξθ, ο τονικόσ 

ρυκμόσ εξαρτάται από το πϊσ τονίηονται οι λζξεισ, πόςεσ ςυλλαβζσ διακζτουν 

και πϊσ εναλλάςςονται τονιςμζνεσ και άτονεσ ςυλλαβζσ. Ο τονικόσ ρυκμόσ, 

δθλαδι, αντιτίκεται τθσ κλαςςικισ αρχαιοελλθνικισ προςωδίασ.7 Θ μουςικι 

φζρεται να προςαρμόηεται ςτο κείμενο, χωρίσ φυςικά να υποβακμίηεται, και ωσ 

αποτζλεςμα αυτοφ ζχουμε τθ διαίρεςθ των μελϊν ςε ειρμολογικά και 

παπαδικά.8 

Στθν ελλθνικι δθμοτικι μουςικι, ο ρυκμόσ παρουςιάηεται με δεςπόηουςα 

ιδιότθτα, γεγονόσ που δθλϊνει και ο ςυνδυαςμόσ του λόγου με τθ μουςικι και 

το χορό, τα ςυςτατικά δθλαδι που τθν αποτελοφν.9  Στθ δθμοτικι μουςικι 

αντικατοπτρίηεται πλθκϊρα κοινϊν χαρακτθριςτικϊν και επιδράςεων από τθν 
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αρχαία και τθ βυηαντινι μουςικι και γλϊςςα. Στθν περίπτωςθ τθσ γλϊςςασ, ο 

τόνοσ είναι ςθμαντικό γνϊριςμα τθσ νζασ ελλθνικισ. Ο τονιςμόσ είναι 

δυναμικόσ, ςε αντίκεςθ με τθν αρχαία ελλθνικι που ιταν μουςικόσ. Ονομάηεται 

δυναμικόσ γιατί δθμιουργείται διαφοροποίθςθ ςτθν ζνταςθ τθσ φωνισ κατά τισ 

τονιηόμενεσ ςυλλαβζσ. 10    

Ο ρυκμόσ, αποτελεί ζνα εξαιρετικά ςθμαντικό και ιςχυρό ςυςτατικό τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ και μουςικισ. Πλουσ αυτοφσ τουσ αιϊνεσ κατάφερε να 

μετατραπεί ςε ζνα διαχρονικό ςτοιχείο που αν και άλλαηε μορφι ανά 

περιόδουσ, θ παρουςία του παρζμενε ιδιαιτζρωσ αιςκθτι.  
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