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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Ξεκινώντας να ψάχνω το θέµα µε το οποίο θα ασχοληθώ στην πτυχιακή µου, 
κάθισα πρώτα να συλλογιστώ τι θα µου άρεσε πραγµατικά να αναλύσω. Αρχικά 
σκέφτηκα να βρω ένα θέµα που να αφορά το πιάνο, καθώς είµαι διπλωµατούχος, 
αλλά δεν µπορούσα να αποφασίσω πάνω σε τι συγκεκριµένα να εστιάσω. Στη 
συνέχεια πέρασε από το µυαλό µου η ιδέα να γράψω για τη σχέση µουσικής – 
τεχνολογίας αλλά τελικά µου φάνηκε κάπως βαρετό. Τέλος, σκέφτηκα πως θα ήταν 
πολύ καλή ιδέα να ασχοληθώ µε κάτι που αφορά την παράδοση της χώρας µας και 
συγκεκριµένα µε τη λύρα από την αρχαιότητα ως τη σηµερινή εποχή. 

Παρόλο που ως πιανίστρια το ρεπερτόριό µου περιλαµβάνει κλασικά κατά 
βάση έργα, αυτό δεν µε εµπόδισε να µελετήσω και να διδαχθώ την παραδοσιακή – 
βυζαντινή µουσική. 

Από πολύ µικρή ακόµα πήγαινα σε ποντιακό σύλλογο της πόλης µου και 
µάθαινα να χορεύω ποντιακούς χορούς µε τη συνοδεία λύρας. Στη συνέχεια, 
µαθήτρια σε Μουσικό Σχολείο, έπαιρνα µέρος σε όλες τις εκδηλώσεις συµµετέχοντας 
στη χορωδία αυτή τη φορά και τραγουδώντας τραγούδια του Πόντου. Μου έκανε 
εντύπωση πως παρόλο που µόνο µια λύρα συνόδευε τη χορωδία, αρκούσε για να 
ακούγεται ως ένα πλήρες και πολύ ωραίο µουσικό άκουσµα. 

Συµµετείχα ακόµα και στις εκδηλώσεις παραδοσιακής µουσικής του 
πανεπιστηµίου µας και πραγµατικά δεν περίµενα πως µια λύρα µπορεί να ταιριάζει 
τόσο όµορφα µε ποικιλία οργάνων ακόµα και µε τσέλο. 

Όσα ανέφερα παραπάνω αποτελούν λόγους οι οποίοι µε ώθησαν στο να 
επιλέξω το θέµα της ανάπτυξης της λύρας. ∆εν θα µπορούσα όµως να παραλείψω το 
γεγονός ότι η καταγωγή µου είναι από τον Πόντο. Όσο θυµάµαι τον εαυτό µου, σε 
οικογενειακές γιορτές, σε γλέντια γάµων, στα πανηγύρια του χωριού, άκουγα 
ποντιακά τραγούδια, µε συνοδεία λύρας και νταουλιού και πάντα έβλεπα το πάθος 
των µουσικών αλλά και όσων χόρευαν. Οµολογώ πως δεν καταλάβαινα παρά 
ελάχιστα από τα λόγια, όµως µε συγκινούσε η µουσική, ο ήχος και ο ρυθµός των 
τραγουδιών και της λύρας. 

Η παρακάτω έρευνα έγινε στα πλαίσια µιας ευρύτερης προσπάθειας για την 
συγκέντρωση, ταξινόµηση, καταγραφή και αποσαφήνιση οποιονδήποτε πληροφοριών 
αφορούν τη λύρα όπως αυτή χρησιµοποιήθηκε στην αρχαιότητα καθώς και στο 
πέρασµα των χρόνων έως τη σηµερινή εποχή. Λαµβάνοντας υπόψιν την ήδη 
υπάρχουσα βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη) γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι παρά τις 
πληροφορίες που έχουµε στη διάθεσή µας για τη λύρα – οι οποίες είναι πολύ 
σηµαντικές και µας δίνουν µια σαφή εικόνα για το όργανο αυτό καλύπτοντας µια 
µεγάλη χρονική περίοδο – υπήρξε κάποια συγκεντρωτική µελέτη που να εξετάζει το 
παρόν θέµα από όλες τις παραµέτρους (ετυµολογία, ονοµατολογία, προέλευση, 
ιστορία, χρήση, κατασκευή,.....) δίνοντας έτσι µια πιο σαφή και ολοκληροµένη εικόνα 
για το όργανο αυτό καθώς και ό,τι το αφορά. 

 



Εισαγωγή 
 

Κανένας αρχαίος πολιτισµός δεν έχει αφήσει τόσα πολλά στοιχεία για τη 
µουσική (του) όσο ο ελληνικός, ο οποίος µιλά ξανά και ξανά για το ρόλο της 
µουσικής, τη θεραπευτική της δύναµη και τη σπουδαιότητα της ύπαρξής της για την 
ίδια την κοινωνία.  

Οι  M. Maas & J. Snyder (1989) αναφέρουν ότι η µουσική αυτή καθ’ αυτή 
έχει χαθεί, καθ’ ότι δεν υπάρχουν µαρτυρίες µουσικών ακουσµάτων. Πάρα ταύτα 
έχουν διασωθεί ποικίλα δείγµατα µουσικής σηµειογραφίας κυρίως µεταγενέστερων 
της κλασικής εποχής χρόνων, όπως επίσης και ένας αριθµός από πραγµατείες που 
µιλούν για τη µουσική κυρίως από συγγραφείς της Ρωµαϊκής περιόδου.  

Πρέπει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό (Λ. Λεούση 2003) ότι σε κανέναν άλλο 
απ’ τους πολιτισµούς  που αναπτύχθηκαν πριν και παράλληλα µε τον αρχαίο 
ελληνικό, δεν συναντώνται τόσες πολλές απεικονίσεις µε παραστάσεις σε θέµατα 
µουσικής. Στην Αίγυπτο βεβαίως, υπάρχουν τοιχογραφίες κυρίως στο ναό του Αµπού 
Σιµπέλ και στους τάφους του Λούξορ, καθώς και σε αντικείµενα στο αρχαιολογικό 
µουσείο του Καίρου, που απεικονίζουν µουσικούς να παίζουν όργανα (έγχορδα, 
πνευστά και σείστρα ). Όµως στα µουσεία όλου του κόσµου και στα πολυάριθµα 
µουσεία της Ελλάδας, τα αρχαιοελληνικά εκθέµατα υπερέχουν συντριπτικά σε 
αριθµό αν συγκριθούν µε εκείνα τω Ασσυρίων, των Αιγυπτίων και άλλων ασιατικών 
λαών. Κυρίως στα νεολιθικά ειδώλια, στα κλασικά µελανόµορφα και ερυθρόµορφα 
αγγεία, στις ελληνικές σαρκοφάγους και, εν γένει, σε όλα τα αρχαιοελληνικά 
ευρήµατα που στολίζουν µουσεία και συλλογές. Παράλληλα αξιοθαύµαστη είναι η 
ποιότητα και η φινέτσα µε την οποία ζωγραφίζονταν οι µουσικοί που έπαιζαν 
εκστασιασµένοι διάφορα όργανα, οι γεµάτες χάρη κινήσεις των χορευτών και η 
καταπληκτική ζωντάνια των σωµάτων και των προσώπων. Κυρίως όµως, κανένας 
άλλος λαός εκείνης της εποχής δεν έχει παρουσιάσει τόσες αναφορές για τη µουσική 
στη λογοτεχνία του η οποία είναι γραµµένη από κορυφαίους του πνεύµατος όλων των 
εποχών.  

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ο όρος «µουσική» στα αρχαία ελληνικά 
ήταν έννοια πολύ ευρύτερη απ’ ότι ο σύγχρονος όρος «µουσική». Σύµφωνα µε την 
παρατήρηση της Λ. Λεούση (2003) η µουσική τέχνη που την προσφέρουν στους 
ανθρώπους οι Μούσες, νοείται- την παλαιότερη εποχή τουλάχιστο- σαν ενότητα 
λόγου, ήχου και κίνησης· η ποίηση και ο χορός είναι λοιπόν στενά συνδεδεµένα µε 
αυτή. Από τα τρία αυτά στοιχεία πιθανόν αποχωρίστηκε πρώτη η κίνηση· θεωρούσαν 
όµως για πολύ καιρό ακόµη την ποίηση και τη µουσική σαν κάτι το ενιαίο, πράγµα 
που φαίνεται από το ότι ο ποιητής και συνθέτης ήταν πάντα ένα και το αυτό  
πρόσωπο όχι µόνο στους  πρώτους λυρικούς αλλά και στους τραγικούς και στους 
κωµωδιογράφους του πέµπτου π. Χ. αιώνα. Η αυτονόµηση της τέχνης των ήχων, αν 
και άρχισε ήδη από τον έκτο αιώνα µε τις συνθέσεις για αυλό, επιτελέστηκε 
ολοκληρωτικά µόλις κατά το δεύτερο µισό του πέµπτου και θεωρείται ιδιαίτερος 
νεωτερισµός, που τον αντιµετωπίζει αρνητικά ως και ο Πλάτωνας. Έτσι λοιπόν δεν 



µπορεί η έρευνα να περιοριστεί στις µαρτυρίες γύρω από τον ήχο, αλλά αντίθετα ο 
κύκλος πρέπει να διευρυνθεί.  

Ποικίλες πηγές αναφέρονται στις δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά στη 
µελέτη των έγχορδων οργάνων απ’ την προ- µινωική εποχή µέχρι το θάνατο του 
µεγάλου Αλεξάνδρου. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποιος ικανοποιητικός 
τρόπος για των ακριβή διαχωρισµό των µουσικών οργάνων, των συστηµάτων και των 
τεχνικών της κλασικής περιόδου απ’ αυτά των προηγούµενων περιόδων.  

Οι αρχαίοι Έλληνες, καθώς και οι γειτονικοί λαοί στις περιοχές γύρω από το 
Αιγαίο, φαίνεται ότι γνώριζαν τρεις οικογένειες εγχόρδων οργάνων: τη λύρα, την 
άρπα και το λαούτο. Αυτά τα όργανα υπήρχαν συνήθως σε διάφορα σχήµατα και 
µεγέθη, ανάλογα µε την περίοδο και τις τοπικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. 
Υπάρχουν σχετικές αποδείξεις που µαρτυρούν ότι λύρες, άρπες και λαούτα υπήρχαν 
ήδη στην Μεσοποταµία και την Αίγυπτο, νωρίτερα απ’ ότι εµφανίστηκαν στον 
ελλαδικό χώρο. Οι Έλληνες όµως δηµιούργησαν τα δικά τους µουσικά όργανα µε τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, βασιζόµενοι σ’ αυτές τις τρεις κατηγορίες.  

Έτσι λοιπόν τα όργανα της οικογένειας του λαούτου εµφανίστηκαν µόλις τον 
τέταρτο αιώνα π. Χ., ενώ αυτά της άρπας είναι γνωστά από ευρήµατα του κυκλαδικού 
πολιτισµού. Οι τελευταίες όµως φαίνεται να εξαφανίζονται σιγά σιγά και έτσι δεν 
υπάρχει καµιά αναπαράστασή τους σε δείγµατα του Μινωικού πολιτισµού καθώς 
επίσης ούτε µνεία γι’ αυτές τις ελληνικές φιλολογικές πηγές µέχρι τα τέλη του 
πέµπτου π. Χ. αιώνα (αγγειογραφία µε µουσικές σκηνές, ευρήµατα από την Αττική 
κλπ.). Οι λύρες, οι οποίες πρωτοεµφανίστηκαν στα µινωικά χρόνια, έγιναν 
αναπόσπαστο κοµµάτι του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. Υπήρχαν ποικίλα σχήµατα 
τα οποία εξυπηρετούσαν τις απαιτήσεις της εκάστοτε κοινωνίας. Οι σχετικές 
αγγειογραφίες είναι πολύ λιγότερες σε σχέση µε αυτές των µεταγενέστερων εποχών.  

Κατά τη διάρκεια της Αρχαϊκής περιόδου (700- 525 π. Χ.) αγγειογραφίες 
εµφανίζονται όλο και πιο συχνά και συµπληρώνουν τις γνώσεις που ήδη υπάρχουν 
απ’ τους προγενέστερους λυρικούς και επικούς ποιητές (Ησίοδος και ¨Όµηρος 
αντίστοιχα) (Ρεµαντάς 1917). Κατά την κλασική περίοδο δεν είναι µόνο οι τέχνες 
όπως η ποίηση, η γλυπτική και το αρχαίο δράµα που έφτασαν στο απόγειο της ακµής 
τους. Και η µουσική µετρά πλήθος µουσικών οργάνων µε διαφορετική ίσως χρήση 
στις διάφορες περιοχές( Κ. Βουρβέρη 1976). 

∆υστυχώς όµως το έδαφος της Ελλάδας, σε αντίθεση µε την αµµώδη σύνθεση 
του εδάφους της Αιγύπτου, δεν ήταν κατάλληλο ώστε να διατηρηθούν και να 
«επιβιώσουν» αρκετά δείγµατα πραγµατικών οργάνων. Ενώ οι αρχαιολόγοι της 
Αιγύπτου µετρούν ένα µεγάλο αριθµό από άρπες, λαούτα και λύτες (όπως επίσης και 
άλλα ήδη οργάνων) σε άριστη κατάσταση, οι Έλληνες έχουν στη διάθεσή τους 
ελάχιστα δείγµατα, θραύσµατα ή τµήµατα- µέρη πραγµατικών οργάνων, όπως µερικά 
πλήκτρα, ένα δείγµα ζυγού µε πήχεις (ΒΜ), κλειδιά κλπ. 

Στην παρούσα εργασία προσπάθησα να συλλέξω όσο το δυνατόν περισσότερα 
στοιχεία για κάθε λύρα ξεχωριστά, προσπαθώντας να δώσω µια ασφαλή εικόνα για 
την εξέλιξη της λύρας απ’ την αρχαιότητα ως την σηµερινή εποχή. 

Για το λόγο αυτό γίνεται διεξοδική ανάλυση των επιµέρους κατασκευαστικών 
και µουσικολογικών παραµέτρων για κάθε λύρα ξεχωριστά. Πριν την αναλυτική 



παράθεση των παραµέτρων αυτών θεωρήθηκε σκόπιµο να γίνει µια σύντοµη 
αναφορά σε θέµατα γενικότερου µουσικολογικού περιεχοµένου που αφορούν κυρίως 
την κλασική περίοδο της αρχαιότητας ώστε να διαµορφωθεί µια πληρέστερη εικόνα 
για τη θέση της µουσικής στην κοινωνία των αρχαίων Ελλήνων. Τα θέµατα αυτά (µε 
τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται), είναι «∆ηµόσιες γιορτές και µουσικοί 
διαγωνισµοί», «Μουσική στα πλαίσια του ιδιωτικού βίου» και «Μουσική παιδεία και 
εκπαίδευση». 

Τα όργανα των οποίων οι παράµετροι θα εξεταστούν είναι: Λύρα- Χέλυς 
(προέλευση, ετυµολογία-ονοµατολογία, ιστορική αναδροµή-εξέλιξη, µυθολογικές 
αναφορές, σκηνές απ’ την καθηµερινή ζωή, κατασκευή, αριθµός χορδών, διάταξη 
χορδών και κούρδισµα, τεχνικές παιξίµατος, εκτελεστές και ενδυµασία), 

Βάρβιτος (ιστορική εξέλιξη, ετυµολογία- ονοµατολογία, χρήση της βαρβίτου, 
κατασκευή, χορδές και κούρδισµα, τεχνική και τρόπος παιξίµατος),  
Φόρµιγγα (προέλευση- ονοµατολογία, ιστορική εξέλιξη, σκηνές κατασκευή –χορδές, 
τεχνική- τρόπος παιξίµατος),  

Κιθάρα (ετυµολογία- ονοµατολογία, οι όροι «κιθαρίζειν» και «κιθαριστής», οι 
όροι «κιθαρωδία» και «κιθαρωδικός νόµος», χρήση της κιθάρας, µυθολογικές σκηνές 
και σκηνές από την καθηµερινή ζωή, κατασκευή, χορδές, τεχνικές- τρόποι 
παιξίµατος, ο επαγγελµατίας κιθαροδός και η ενδυµασία του), άλλα είδη κιθάρας: 
«Αιωρική» κιθάρα, «Θρακική» κιθάρα, «Ιταλιώτικη» κιθάρα, Πυθικόν ή δακτυλικόν. 
Λύρες αγνώστου τύπου 

Κεµετζές (προέλευση, κατασκευή, χορδές και κούρδισµα, διακόσµηση 
ποντιακής λύρας, δοξάρι ποντιακής λύρας, πώς παίζεται –τεχνικές και µουσικές 
δυνατότητες). Αχλαδόσχηµη λύρα (κατασκευή, δοξάρι λύρας, κλειδιά και χορδές, 
διακόσµηση λύρας, πως παίζεται, τεχνικές και µουσικές δυνατότητες), κεµανές 
(κατασκευή, διάταξη χορδών και κούρδισµα, τρόπος παιξίµατος, δοξάρι), Λύρα 
Θράκης (κατασκευή, τρόπος παιξίµατος, χορδές και κούρδισµα), Λυράκι- 
Βροντόλυρα- Κοινή λύρα- Βιολόλυρα και Λύρα Κρήτης (κατασκευή, χορδές και 
κούρδισµα, τεχνικές  παιξίµατος και δοξάρι).  



 

Λύρα – Χέλυς 
 
Γενικά 
 

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποιούσαν γενικά τα µουσικά όργανα ένα ένα ή 
κατά οµάδες, στην καθαρά οργανική µουσική αλλά και τη φωνητική για να 
συνοδεύουν το τραγούδι. Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι η καθαρά φωνητική µουσική, 
το άσµα δηλαδή χωρίς συνοδεία οργάνου, ιδιαίτερα η χορωδία a capella, που 
χρησιµοποιήθηκε µετέπειτα κατά κόρον στις τελετές της Ορθόδοξης Εκκλησίας, 
έµεινε σε πλήρη ανυποληψία στην αρχαία Ελλάδα (T. Renach 1999). 

Ανάµεσα στα διάφορα έγχορδα όργανα, εθνικής ή ξενικής προέλευσης, που 
έιναι γνωστά από φιλολογικές πηγές όπως επίσης και από µνεία (αγγειογραφίες, 
γλυπτά κ.λ.π.), ένα από τα πιο σηµαντικά, µε ευρεία δηµοτικότητα και 
αναµφισβήτητη καλλιτεχνική και παιδευτική αξία είναι η λύρα.  

Το όργανο αυτό θεωρείται ως το «κατεξοχήν» εθνικό όργανο της αρχαίας 
Ελλάδας και εµφανίζεται µε πολύ µεγάλη συχνότητα στα αττικά αγγεία της 
κλασσικής και όχι µόνο περιόδου είτε σε σκηνές καθηµερινής ζωής  είτε σε σκηνές 
από τη µυθολογία. Η λύρα είχε συνδεθεί στενά µε τη λατρεία του Απόλλωνα και για 
το λόγο αυτό περιβαλλόταν µε µεγάλο σεβασµό. Χάρη στον απλό µηχανισµό και στη 
ιδιαίτερη και χαρακτηριστική ποιότητα του ήχου της που ήταν ευγενής, διαυγής, 
γαλήνιος και αρρενωπός, η λύρα χρησιµοποιήθηκε ως το κύριο όργανο για την 
εκπαίδευση των νέων.  

Επειδή δεν ήταν πολύπλοκο ή ιδιαίτερα ηχηρό όργανο, θεωρούνταν το 
σύνηθες όργανο των µη επαγγελµατιών καθώς χρησιµοποιούνταν σε υπαίθριες 
εκδηλώσεις ή διαγωνισµούς. Συνδέθηκε όµως στενά µε τις κοινωνικές εκδηλώσεις σε 
κλειστούς χώρους (M. L. West 1999). 

 
Προέλευση 
 
 Σύµφωνα µ’ έναν πλατιά διαδεδοµένο µύθο (Οµηρικός  Ύµνος στον Ερµή), ο 
Ερµής, αµέσως µετά τη γέννησή του σ’ ένα σπήλαιο της Κυλλήνης, έκλεψε κρυφά 
µια νύχτα τα βόδια που φύλαγε ο Απόλλωνας. Βλέποντας έξω από το σπήλαιο µια 
χελώνα, αφαίρεσε το όστρακό της και στερέωσε πάνω του χορδές από έντερο βοδιού, 
έτσι κατασκεύασε τη λύρα. Όταν ο Απόλλων ανακάλυψε την κλοπή και 
παραπονέθηκε στο ∆ία, ο Ερµής πρόσφερε τη λύρα στον Απόλλωνα, που µαγεύτηκε 
απο τον ήχο της. Γι΄αυτό το λόγο η λύρα πήρε την ειδική ονοµασία χέλυς-λύρα. 
 Ο Σ. Μιχαηλίδης (1989) αναφέρει ότι η λύρα ήταν γνωστή στην Ελλάδα από 
την απώτερη αρχαιότητα. Μυθικοί µουσικοί και επικοί τραγουδιστές (αοιδοί), όπως ο 
Ορφέας, ο Θάµυρις, ο ∆ηµοδόκος και άλλοι, συνόδευαν τα τραγούδια τους µε τη 
λύρα. 
 Ο Νικόµαχος (Experta en Nicomacho 1, C. v. J. 266 και Mb 29) διηγείται πως 
ο Ερµής, αφού κατασκεύασε την επτάχορδη λύρα, δίδαξε τον Ορφέα πως να την 



παίζει. Ο Ορφέας µε τη σειρά του, δίδαξε τον Θάµυρι και τον Λίνο, και ο τελευταίος 
τον Αµφίωνα απο τη Θήβα, ο οποίος µε την επτάχορδη λύρα του έχτισε τα τείχη της 
«επτάπυλης» Θήβας. Όταν ο Ορφέας φονεύθηκε στη Θράκη απο τις Μαινάδες, η 
λύρα του έπεσε στη θάλασσα και παρασύρθηκε απο τα κύµατα ως τη Λέσβο. Εκεί τη 
βρήκαν µερικοί ψαράδες και την έδωσαν στον Τέρπανδο. Ο κύκλος αυτών των µύθων 
τείνει να καθιερώσει τη θρακική καταγωγή της λύρας. 
 
Ετυµολογία-Ονοµατολογία 
 
 Πέρα όµως απ’ το µύθο, η ονοµασία της λύρας, όπως και οι περισσότερες 
ονοµασίες των εγχόρδων οργάνων της αρχαίας Ελλάδας, είναι δανεισµένη απο αλλού 
αφού φαίνεται να έχει µη –ινδοευρωπαϊκή προέλευση. 
 Οι γλωσσολόγοι διστάζουν να συδνέσουν τη λέξη αυτή µε κάποια 
ινδοευρωπαϊκή ρίζα κι έτσι παραµένουν στην άποψη ότι είναι δανεισµένη από κάποια 
γλώσσα της επικράτειας της Μεσογείου. Απ’ την άλλη, ούτε ο Όµηρος, µα ούτε και ο 
Ησίοδος αναφέρουν ποτέ τη λέξη λύρα. Αυτή εµφανίζεται αργότερα, στην αρχαϊκή 
ελληνική ποίηση και φιλολογία. 
 Η παλαιότερη αναφορά στην ελλαδικό χώρο του οργάνου αυτού µε τη 
συγκεκριµένη ονοµασία, εµφανίζεται σ’ ένα θραύσµα του έβδοµου αιώνα π.Χ. Τον 
έκτο αιώνα αρχίζει σταδιακά να χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο ενώ τον 
πέµπτο συναντάται συχνά η ονοµασία αυτή σε κείµενα του Πίνδαρου, του Αισχύλου, 
του Σοφοκλή, του Ευρυπίδη και του Αριστοφάνη. 
 Όσον αφορά τους όρους «λυριστής» και «λυρίζειν», εµφανίζονται µόνο στις 
φιλολογικές πηγές της µετα-κλασικής περιόδου. Στην πραγµατικότητα δεν υφίσταται 
λόγος ύπαρξης των όρων αυτών αφοού το νόηµα τους περιέχεται ήδη στις 
παλαιότερες λέξεις «κιθαριστής» και «κιθαρίζειν», οι οποίες χρησιµοποιούνταν για 
οποιονδήποτε τύπο λύρας. Άλλωστε πολύ συχνή είναι η χρήση των όρων αυτών για 
την εµάθηση της χέλυος-λύρας απ’ τα νεαρά αγόρια της εποχής, κάτι που διαφαίνεται 
µέσα απ’ τις αναρίθµητες απεικονίσεις στα αττικά αγγεία. 
 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να γίνει µια αναφορά στην ονοµατολογία στα 
πλαίσια µιας συγκριτικής µελέτης. Οι λέξεις «λύρα», «χέλυς», «φόρµιγξ», «κίθαρις» 
και «βάρβιτος» πολύ συχνά συγχέονται στη χρήση τους. Ο Όµηρος χρησιµοποιεί 
µόνο τους όρους «φόρµιγξ» και «κίθραις» και τους δύο για το ίδιο όργανο, το οποίο 
ήταν ενδεχοµένως µια κοίλου σχήµατος κιθάρα. Ο όρος «λύρα» εµφανίζεται από τον 
Αρχίλοχο και εξής, ενώ ο ποιητής του Οµηρικού Ύµνου στον Ερµή επιθέτει, όπως 
προαναφέρθηκε, και τον όρο «χέλυς» («χελώνα») στην κοίλου σχήµατος λύρα που 
κατασκευάστηκε απ’ τον Ερµή. 
 Σε µια αττική αγγειογραφία των αρχών του έκτου π.Χ. αιώνα, αναγράφεται η 
ονοµασία ΛΥΡΑ για µια λύρα-χέλυν. Ο Πίνδαρος χρησιµοποιεί αναφορικά µε το 
όργανο του τόσο τον όρο «φόρµιγξ» όσο και τον όρο «λύρα», το οποίο κατά πάσα 
πιθανότητα ήταν µια κιθάρα αγνώστου σχήµατος. Άλλοι ποιητές επίσης φαίνεται να 
χρησιµοποιούν αυτούς τους όρους κατά βούλησιν. Οι συγγραφείς του τέταρτου αιώνα 
κάνουν διάκριση µεταξύ της «λύρας» της «κιθάρας» και της «βαρβίτου» ως 
διαφορετικών οργάνων. ∆εν αναφέρουν τον όρο «φόρµιγξ», ο οποίος κατά πάσα 



πιθανότητα συνιστούσε για σηµαντική χρονική περίοδο αυστηρά ποιητική λέξη. ∆εν 
υπάρχει αµφιβολία ωστόσο ότι µε τον όρο «λύρα» εννοούσαν τη συνήθη κοίλου 
σχήµατος λύρα (M. Maas & Snyder 1989). 
 
Ιστορική αναδροµή-Εξέλιξη 
 
 Ο M. L. West (1999) αναφέρει ότι η λύρα πρωτοεµφανίζεται σε µια 
παράσταση δαπέδου στη Μεγιδδώ του Ισραήλ, που χρονολογείται στα 3100 π. Χ. 
Περίπου. Υπάρχουν µαρτυρίες απο τις αρχές της τρίτης χιλιετίας που δείχνουν πως 
απαντά στους Σουµέριους, ως ογκώδες όργανο που διέθετε µέχρι και έντεκα χορδές. 
Παρόµοιες λύρες απεικονίζονται σε σκεύη και εργαλεία του χεττιτικού Παλαιού 
Βασιλείου στο πρώτο µισό της δεύτερης χιλιετίας. Μια κάπως ελαφρότερη και 
ευκολότερα φορητή, εκδοχή της λύρας αναπτύχθηκε απο τους Σηµίτες που 
κατοικούσαν στις δυτικές περιοχές και διαδόθηκε στη Βαβυλώνα και την Αίγυπτο. 
 Αυτές οι ανατολικού τύπου λύρες διέθεταν ένα λίγο-πολύ ορθογώνιο ηχείο 
και παρουσίαζαν συχνότατα κάποια ασυµµετρία, µε τον έναν βραχίονα µεγαλύτερο 
απ’ τον άλλο και άνισο µήκος χορδών. Απ΄ την άλλη πλευρά οι λύρες που 
εµφανίζονται στη µινωική και µυκηναϊκή τέχνη, είναι συµµετρικές και έχουν κοίλη 
βάση. Η λύρα είναι το µοναδικό έγχορδο όργανο και η ύπαρξη του µαρτυρείται στον 
Μινωικό και Μυκηναϊκό πολιτισµό. Το γεγονός αυτό φαίνεται να προοιωνίζει την 
κυριαρχάι της στην κλασική Ελλάδα όπου µόνο οι αυλοί την συναγωνίζονταν σε 
σπουδαιότητα. 
 Ο Π. Χαιρόπουλος (1994) αναφέρει ότι ο αρχαιότερος τύπος λύρας όπως 
φαίνεται απ’ τις παραστάσεις του 1.500 π.Χ δεν είχε ηχείο. Με τον καιρό εξελίχθηκε 
σε διάφορους τύπους συγγενικούς προς τη βασική τους µορφή. Τα θραύσµατα 
τρυπηµένου όστρακου χελώνας που βρέθηκαν σε µια τοποθεσία της Μήλου της 
ύστερης Εποχής του Χαλκού έχουν χαρακτηριστεί ως υπολείµµατα λύρας, µολονότι 
είναι πιθανές και άλλες ερµηνευτικές προσεγγίσεις. Οι καλλιτεχνικές απεικονίσεις 
λύρας στον ελληνική χώρο εµφανίζονται απο τα τέλη του όγδοου αιώνα περίπου και 
αποκτούν µεγαλύτερη συχνότητα απο τον έκτο αιώνα. 
 
Μυθολογικές αναφορές 
 
 Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος αναφέρει πως Λύρα λεγόταν ένα χωριό της Βιθυνίας, 
όπου ο Ορφέας κρέµασε τη λύρα του. Ο ίδιος ποτέ δεν αποχωριζόταν το όργανο 
αυτό. Τα αγρίµια του δάσους µαγεµένα άκουγαν τους γλυκούς ήχους της λύρας του 
και χόρευαν χαρούµενα. Ο Ορφέας µε το όργανο αυτό διασκέδαζε και τους 
Αργοναύτες. Με τον ίδιο τρόπο νίκησε και τις Σειρήνες που ήθελαν να κάνουν κακό 
σ’ αυτούς. Η λύρα ηµέρευε ανθρώπους και ζώα. Η αρµονία της ήταν αυτή που 
ακινητοποίησε της Συµπληγάδες πέτρες και η Αργώ µπόρεσε να περάσει ανάµεσα 
τους χωρίς να κινδυνέψει. Ο ίδιος αποκοίµισε µε τον απαλό σκοπό της λύρας του τον 
δράκοντα που φύλαγε το «χρυσόµαλλο δέρας». Έτσι βοήθησε τους συντρόφους του 
να το πάρουν πίσω. 



 Η λύρα ηµέρεψε και τον Πλούτωνα όταν ο Ορφέας κατέβηκε στον Άδη να 
πάρει τη γυναίκα του Ευριδίκη. Εν τέλει όµως την έχασε αφού δεν τήρησε τους όρους 
που του έθεσαν στον Άδη (Π. Χαιρόπουλος 1994). 
 Απ΄όλες τις παραπάνω αναφορές λοιπόν είναι φανερό το γεγονός ότι οι 
αρχαίοι Έλληνες είχαν συδνέσει σε πολλές περιπτώσεις θεούς, ηµίθεους αλλά και 
θνητούς ανθρώπους µε τη χρήση της λύρας πλάθοντας έτσι µυθικές ιστορίες. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο Απόλλωνας µε τον οποίο το όργανο αυτό 
είναι στενά συνδεδεµένο. Ωστόσο το όργανο αυτό εµφανίζεται και σε χέρια σατύρων, 
µαινάδων, Μουσών αλλά και άλλων µυθολογικών µορφών (Ηρακλής, Τίθωνας, 
Πάρης, ∆ιόσκουροι και Έρωτας). Πολλοί αγγειογράφοι του πέµπτου αιώνα, 
απεικονίζουν τον Θεό Ερµή να κρατά λύρα. Γνωστή είναι επίσης η σχέση της µε τον 
ήρωα Θησέα, αφού τουλάχιστον δύο αγγειογραφίες τον απεικονίζουν. Ο αστερισµός 
Λύρα, γνωστός µ’ αυτό το όνοµα ήδη απ’ τον πέµπτο αιώνα, αναφέρεται από 
µεταγενέστερους συγγραφείς ως λύρα του Θησέα. 
 
Σκηνές απ’ την καθηµερινή ζωή 

 
Η λύρα- χέλυς, σε αντίθεση µε την κιθάρα, συνήθως βρίσκεται σε πολλών 

ειδών σκηνές της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων που πιθανόν παίζονται από 
άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. Ως συνοδεία τραγουδιού σε συµπόσια, 
παίζονταν από τους ίδιους τους καλεσµένους ή από κάποιο νεαρό (µισθωµένο) που 
παραβρισκόταν εκεί γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο. Το παίξιµο της λύρας αποτελούσε 
βασικό µέρος της αθηναϊκής εκπαίδευσης και παρίσταται συχνά σε σχολικές σκηνές. 
Αποτελούσε δε χαρακτηριστικό του µορφωµένου άντρα και συµβόλιζε την 
απελευθέρωση από τις αγωνίες. Για τους λόγους αυτούς η λύρα- χέλυς παίζονταν 
κυρίως από άντρες. Έχουν βρεθεί παραστάσεις του ίδιου του αποθανόντα σε 
ληκύθους οι οποίες χρησιµοποιούνταν ως προσφορές στον τάφο του. Επειδή ακριβώς 
τη θεωρούσαν όργανο ανδρικό, δε τη µεταχειρίζονταν σε θρήνους και µουσική 
φρύγιου τρόπου.  

Ακόµη, νεαρά αγόρια απεικονίζονται να παίζουν λύρα και παρόλο που δεν 
υπάρχουν αντίστοιχες απεικονίσεις νεαρών κοριτσιών, εικάζεται ότι µάθαιναν να 
παίζουν αφού υπήρχαν αναπαραστάσεις ενήλικων γυναικών οι οποίες έπαιζαν λύρα: 
οι συνοδοί της ποιήτριας Σαπφούς, οι νύφες και οι συνοδοί της νύφης, οι µουσικοί 
συνοδείας γυναικών που χόρευαν και τέλος γυναίκες που συµµετείχαν σε ήσυχες 
συνεστιάσεις διασκέδασης. Η λύρα χρησιµοποιούνταν σε συνδυασµό µε οποιοδήποτε 
άλλο όργανο που παιζόταν απ’ τους αρχαίους ‘Έλληνες για τη δηµιουργία µουσικής. 
Ωστόσο, σπάνια απεικονίζονται τέτοιου είδους συνδυασµοί (M. Maas & J. Snyder 
1989). 
 
Συµπόσια και λύρα 
 

Η Λ. Λεούση (2003)  αναφέρει ότι τα συµπόσια ήταν συνεστιάσεις ανδρών σε 
κάποιο σπίτι όπου διασκέδαζαν ξαπλωµένοι σε ανάκλινδρα µε διάφορους τρόπους: 



πίνοντας κρασί, τραγουδώντας και παίζοντας τον «κότταβο». Τις περισσότερες φορές 
είχαν στη διάθεσή τους και κάποιο νεαρό-διασκεδαστή ο οποίος έπαιζε λύρα και 
τραγουδούσε.  

Τέτοιες σκηνές από συµπόσια µε την παρουσία λύρας εµφανίζονται αρκετά 
συχνά σε αγγειογραφίες. Μάλιστα σε κάποιες απ’ αυτές η λύρα φαίνεται όχι στα 
χέρια κάποιου διασκεδαστή ή επισκέπτη αλλά κρεµασµένη στον τοίχο, στο βάθος, 
πίσω απ’ τους προσκαλεσµένους συµβολίζοντας έτσι τις απολαύσεις που προσφέρει 
το είδος αυτής της συνεστίασης. Παρόµοιες σκηνές εµφανίζονται ήδη από τη 
Αρχαϊκή περίοδο (M. Maas & J. Snyder 1989). 
 
Λύρα και σχολικές σκηνές 
 

Η λύρα- χέλυς αποτελεί συχνά µέρος σχολικών σκηνών στο γυµναστήριο ή 
την παλαίστρα όπως απεικονίζονται στις παραστάσεις των αγγείων. Αρκετά 
παραδείγµατα απεικονίζουν πραγµατικά µαθήµατα µουσικής ποικίλων ειδών και 
αγγεία δείχνουν νέους να προπονούνται, να παίζουν στο σχολείο ή στο γυµναστήριο, 
ή να κρατούν τη λύρα- χέλυς ενώ µιλούν µε άντρες ή άλλους νέους σε παρόµοια 
µέρη. Η λύρα φαίνεται, χωρίς καµία αµφιβολία να σχετίζεται ιδιαίτερα µε τους 
νεαρούς άντρες αφού ήταν το κύριο όργανο το οποίο διδάσκονταν και εκέινο στο 
οποίο αναµένονταν να επιδείξουν τις ικανότητές τους.  

Το φόντο σε πολλά αγγεία συµπεριλαµβάνει αντικείµενα όπως όργανα ξέσης, 
σφουγγάρια, σαντάλια ή µικρά αγγεία λαδιού (αρύβαλλοι), αντικείµενα που κάποιος 
θα περίµενε να δει στους τοίχους των λουτρών ή σε αθλητικούς χώρους. Συνήθως 
αυτές οι σκηνές παρουσιάζουν νέους που συνοµιλούν. Ο ένας ή δύο από αυτούς 
κρατούν λύρες αλλά δεν παίζουν. Στήλες δωρικού ή ιωνικού ρυθµού εµφανίζονται 
επίσης σε πολλά αγγεία στα οποία οι νέοι παίζουν τη λύρα, υποδηλώνοντας έτσι το 
εσωτερικό ενός κτιρίου, ίσως την παλαίστρα ή κάποιο άλλο µέρος του γυµναστηρίου 
ή ακόµα και του σχολείου. Άντρες µεγαλύτεροι αλλά και νέοι εµφανίζονται µαζί σε 
πολλά αγγεία- κυρίως κύλικες- να παίζουν ή να κουβαλούν τη λύρα. Οι νέοι συνήθως 
είναι αυτοί που παίζουν τη λύρα, καθισµένοι στις περισσότερες περιπτώσεις. Οι 
άντρες µεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως µε γένια οι οποίοι µπορεί αν είναι και 
µνηστήρες, δηλαδή εραστές, στέκονται µπροστά τους, στηριζόµενοι συχνά σε ραβδί 
όπως στην εικόνα (M. Maas & J. Snyder 1989). 

 
Οι γυναίκες ως οργανοπαίκτριες της λύρας 
 

Οι θνητές γυναίκες ως οργανοπαίκριες της λύρας σπάνια αναφέροντα, εκτός 
απ’τις περιπτώσεις όπου εµφανίζονται σε συνδυασµό µε γυναίκες χορεύτριες. 
Ωστόσο, είναι φανερό ότι οι γυναίκες έπαιζαν συχνά τη λύρα, παρόλο που οι 
Αθηναίοι καλλιτέχνες δεν επέλεγαν να απεικονίσουν τις δραστηριότητες τους τόσο 
συχνά όσο εκείνες των ανδρών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι 
γυναίκες – Μούσες, µαινάδες και θνητές- σπάνια απεικονίζονται ως οργανοπαίκτριες 
εγχόρδων οργάνων από τους καλλιτέχνες χρησιµοποιώντας µελανόµορφα, εκτός ίσως 
απ’ τις εικόνες  σε ληκύθους. Οι λιγότερο συντηρητικοί καλλιτέχνες που 



χρησιµοποιούν κοκκινόµορφα, ωστόσο, έχουν αφήσει µια ποικιλία σκηνών στις 
οποίες η χέλυς λύρα εµφανίζεται στα χέρια κάποιας γυναίκας (M. Maas & J. Snyder 
1989).  
 
Κατασκευή 
  

Σύµφωνα µε τον Σ. Μιχαηλίδη (1989), η λύρα, στην αρχική της µορφή, 
στηριζόταν πάνω στο όστρακο µιας χελώνας το οποίο χρησίµευε ως ηχείο. Στο υλικό 
αυτό οφείλεται το ποιητικό όνοµα χέλυς, που είχε η παλιά λύρα. Σε κατοπινά χρόνια 
το ηχείο κατασκευαζόταν και από ξύλο ή ελεφαντοστό, πάλι όµως σε σχήµα 
όστρακου χελώνας. Πάνω από το κοίλο µέρος, απλωνόταν τεντωµένη, για να 
πάλλεται, µια µεµβράνη από δέρµα βοδιού. Σε κάθε πλευρά του όστρακου δύο 
βραχίονες από κέρατο αγριοκάτσικου ή φίλντισι ήταν στερεωµένοι παράλληλα στο 
ηχείο. Ήταν ελαφροί και λίγο καµπυλωτοί και λέγονταν πήχεις ή κέρατα. Στο 
εσωτερικό του ηχείου υπήρχε µια µικρή ξύλινη πλάκα που ένωνε τους πήχεις µε 
καρφιά και στη συνέχεια σταθερά πάνω στο εσωτερικό του ηχείου. Έτσι εξηγούνται 
και οι µικρές οπές στα κελύφη, συνήθως στο κέντρο τους, που δεν ερµηνεύονται ως 
οπές στερέωσης του δερµάτινου καλύµµατος (οι οποίες είναι περιµετρικά). Οι 
βραχίονες αυτοί ενώνονταν σταθερά στο επάνω τους άκρο, πάνω σε µια εγκάρσια 
κυλινδρική ράβδο κατασκευασµένη από πυξάρι, που λεγόταν ζυγόν ή ζυγός. Οι 
χορδές καµωµένες από έντερο ή νεύρα (τένοντες) (σε παλαιότερα χρόνια 
κατασκευάζονταν από λινάρι ή κάναβι), στερεώνονταν µε κόµπο πάνω σε σταθερό 
στέλεχος που λεγόταν χορδοτόνιον ή χορδοτόνος, στο κάτω µέρος του ηχείου. 
Περνούσαν κατόπιν πάνω από µια µικρή γέφυρα (καβαλάρης, η µαγάς), που 
αποµόνωνε το παλλόµενο τµήµα των χορδών και προχωρούσαν κατά µήκος του 
οργάνου, ως το ζυγόν, όπου και δένονταν. Στους κλασικούς χρόνους 
χρησιµοποιούσαν στριφτάρια («κλειδιά»), καµωµένα από ξύλο, µέταλλο ή 
ελεφαντόδοντο για το δέσιµο των χορδών. Τα στριφτάρια αυτά, στερεωµένα µ' ένα 
µηχανισµό πάνω στο ζυγόν, τέντωναν τις χορδές µε περιστροφική κίνηση και 
λέγονταν κόλλαβοι ή κόλλοπες.' Όλες οι χορδές είχαν το ίδιο µήκος αλλά διαφορετικό 
πάχος και κάθε µια έδινε έναν ήχο.  
Οι M.Maas & J. Snyder (1989) αναφέρουν ότι το ύψος της λύρας – χέλυος  συχνά 
αναπαρίσταται στις εικόνες των αγγείων περίπου µία και µιάµιση φορά το µήκος του 
πήχυ του χεριού, από τον αγκώνα µέχρι τη δεύτερη άρθρωση, αλλά ποικίλει από 
περίπου µια φορά το µήκος του πήχυ (µόνο τρία παραδείγµατα είναι µικρότερα) µέχρι 
δυο φορές αυτού του µέτρου (µόνο τρία παραδείγµατα είναι µεγαλύτερα). Έστω και 
αν ο πήχυς του µουσικού αποτελεί το µέτρο, τις µικρότερες λύρες τις έπαιζαν 
συχνότερα τα αγόρια και οι νεαροί απ' ότι οι µεγαλύτεροι - σαν ο ζωγράφος να ήθελε 
να τονίσει το µικρό µέγεθος του οργάνου του παιδιού. 

Το πλάτος της λύρας ποικίλει λιγότερο από το ύψος, από ελαφρώς λιγότερο 
απ' ότι το ύψος του πήχυ µέχρι περίπου µια φορά και ένα τέταρτο του µήκους. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις το πλάτος είναι ανάµεσα στο µισό µέχρι τα τρία τέταρτα 
του ύψους του οργάνου (µερικές είναι πιο στενές, καµία δεν είναι πιο φαρδιά), αλλά 
είναι αξιοσηµείωτο ότι όσο πιο ψηλό είναι το όργανο, τόσο µικρότερο είναι το πλάτος 



του σε αναλογία µε το ύψος του. Το κέλυφος µιας χελώνας που βρέθηκε στις Βάσσες, 
που υποδηλώνει τη χρήση του ως λύρα, υπονοεί ότι η λύρα ίσως είχε ένα µικρό ηχείο, 
δεκαπέντε εκατοστά ψηλό και δώδεκα φαρδύ. 

Η χελώνα που χρησιµοποιούνταν για την κατασκευή της λύρας µπορεί να 
αναγνωριστεί από τα χαρακτηριστικά του κελύφους και το µέγεθος, ως η testudo 
marginata, ένα τοπικό είδος της Ελλάδας. Αυτή η χελώνα της ξηράς, η µεγαλύτερη 
του γένους testudo ποικίλει σήµερα σε µήκος από είκοσι έως τριάντα ίντσες 
περισσότερο, και το βάθος του κελύφους κατά µέσο όρο είναι τέσσερα ή πεντε 
εκατοστά.  Είναι σαφές ότι το σχήµα του κελύφους, καθώς διαγράφεται συνήθως στις 
απεικονίσεις της λύρας, δεν είναι εκείνο ενός φυσιολογικού κελύφους, το οποίο δεν 
προεξέχει σε καµιά µεριά, όπως φαίνεται στις αναπαραστάσεις. Το κέλυφος πρέπει να 
κόπηκε σ' αυτό το σχήµα, ίσως περιορίζοντας το σχήµα του κρανίου ενός ζώου µε 
κέρατα σε σχήµα λύρας, από το οποίο και ο πρόδροµος της αθηναϊκής λύρας, αν όχι 
στην Ελλάδα πολύ πιθανόν σε χώρες όπου ταξίδευαν οι Έλληνες. 

Η κάτω πλευρά του κελύφους της χελώνας καλύπτονταν προφανώς µε λεπτό 
δέρµα, όπως τα σηµερινά όργανα που µοιάζουν µε λύρα στην Αφρική. Το δέρµα, αν 
στερεωθεί όταν είναι νοτισµένο, τεντώνεται παίρνοντας µια σφιχτή µορφή όταν 
στεγνώνει. Το ελαφρά χρωµατισµένο σχέδιο που φαίνεται γύρω από το κέλυφος σε 
εικόνες της πίσω όψης του οργάνου πιθανόν να είναι οι άκρες του δέρµατος 
τραβηγµένο σφιχτά µ' ένα σχοινί και πιθανόν κρατείται στη θέση του µε ειδικά 
καρφιά µέσα από µικρές τρύπες γύρω από τα άκρα υπάρχει και άλλος τρόπος (το 
«σακούλι») Στις εικόνες των αγγείων, µερικές φορές µικρές τελείες ή κοντές γραµµές 
ζωγραφίζονται στη «µπορντούρα» γύρω από το κέλυφος. Όσον αφορά τα 
χαρακτηριστικά του κελύφους (που αφορούν τα ξεχωριστά τµήµατα του καύκαλου), 
µερικές φορές ζωγραφίζονται κατά ρεαλιστικό τρόπο και µερικές φορές όχι. (M. 
Maas & J. Snyder 1989) 

Το πλήκτρο που χρησιµοποιείται από τους µουσικούς της λύρας είναι 
προφανώς το ίδιο µε εκείνο που χρησιµοποιείται από τους κιθαρίστες. Η Ο. Τολίκα 
(1995) αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ήταν κατασκευασµένο από ξύλο, ελεφαντοστό, 
πολύτιµους λίθους ή µέταλλο ή οστό. Καθώς υπάρχουν τόσες πολλές σκηνές στις 
οποίες η λύρα υπάρχει αλλά δεν παίζεται, υπάρχουν αντίστοιχα πολλές . ευκαιρίες 
όπου ολόκληρο το πλήκτρο αιωρείται από τη χορδή του και φαίνεται ξεκάθαρα χωρίς 
να εµποδίζεται από το χέρι του µουσικού. Το πλήκτρο και η χορδή ίσως βάφονταν µε 
µαύρο ή κόκκινο χρώµα. Σε πολλά αγγεία από το δεύτερο µισό του πέµπτου αιώνα, 
το πλήκτρο και η χορδή εµφανίζονται λευκά. 

Οι κόλλοπες, τα εξαρτήµατα από δέρµα και σφήνες γύρω από τους οποίους 
τυλίγονταν οι χορδές στον καβαλάρη, παραλείπονται σε πολλές εικόνες της λύρας 
παρόλο που σε µερικές απεικονίζονται οι σταυροειδείς περιελίξεις των χορδών. 
             Ο εξοπλισµός της χέλυος λύρας είναι πολύ πιο απλός από εκείνον της 
κιθάρας. Οι προεξοχές στο τέλος του καβαλάρη ή ένα διακοσµηµένο κοµµάτι 
υφάσµατος που κρέµεται πίσω από το όργανο είναι τόσο σπάνιες στις απεικονίσεις 
της λύρας- χέλυος ώστε προκαλεί σύγχυση µε την κιθάρα σε µερικά γνωστά 
παραδείγµατα. Σπάνια επίσης είναι και η περίπτωση ύπαρξης µιας πλατιάς 
υφασµάτινης ζώνης στη βάση του εξωτερικού βραχίονα. Η λύρα έχει τους ίδιους 



κόλλοπες, γέφυρα και πλήκτρο όπως η κιθάρα, αλλά η χορδή του πλήκτρου 
συνδέεται στη βάση των εξωτερικών βραχιόνων πιο συχνά απ' ότι στη βάση του 
ηχείου, όπως στην κιθάρα. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες περίτεχνα 
κατασκευασµένες λύρες µε επένδυση χρυσού ή ελεφαντόδοντου στους βραχίονες, η 
χέλυς λύρα είναι σαφώς ένα πολύ πιο απλά κατασκευασµένο όργανο απ’ ότι η κιθάρα 
µε τους περίτεχνα χαραγµένους βραχίονες. Ο κατασκευαστής λύρας λεγόταν 
λυροποιός. 

Η χέλυς λύρα δεν ήταν το µόνο όργανο µε ηχείο από καύκαλο χελώνας που 
ήταν γνωστό στους Αθηναίους, οι οποίοι είχαν επίσης καλωσορίσει στη µουσική τους 
ζωή ένα παρόµοιο όργανο µε µακρύ βραχίονα, τη βάρβιτο. Αυτό το όργανο ωστόσο, 
χρησιµοποιούνταν λιγότερο απ’ ότι η χέλυς λύρα (M. Maas & J. Snyder 1989). 

 
Ο αριθµός των χορδών 
 

Ο Σ. Μιχαηλίδης (1989) αναφέρει ότι ο αριθµός των χορδών τrοίκιλε κατά 
τους ιστορικούς χρόνους. Για µια µακρά όµως περίοδο οι χορδές ήταν επτά. Ωστόσο 
ο αριθµός των χορδών επηρεαζόταν άµεσα απ' το υλικό που χρησιµοποιούνταν για 
την, αναπαράσταση (µπρούτζος, terra cotta κ.ά.), όπως επίσης και από την 
επιπολαιότητα ή το ενδιαφέρον του καλλιτέχνη για την απεικόνιση της ρεαλιστικής 
πραγµατικότητας. Σύµφωνα µε µερικούς συγγραφείς, η αρχαϊκή λύρα είχε τέσσερις ή 
κατ' άλλους και τρεις χορδές. Ο ∆ιόδωρος Σικελιώτης γράφει ότι «ο Ερµής επινόησε 
τη λύρα και την έκανε τρίχορδη, κατ' αποµίµηση των τριών εποχών του χρόνου. Έτσι 
καθόρισε τρεις φθόγγους, τον οξύν Τον βαρύν και τον µέσον. Ο Νικόµαχος από την 
άλλη πλευρά, λέει πως ο Ερµής από την αρχή έκανε τη λύρα επτάχορδη. Ο 
Λουκιανός (∆ιάλογος του Απόλλωνα και του Ήφαιστου και άλλοι επίσης συγγραφείς; 
επαναλαµβάνουν αυτό το µύθο, όπως παρουσιάζεται στον Οµηρικό Ύµνο στον Ερµή. 
Είναι όµως αναµφίβολο πως από την εττοχή του Τέρπανδρου (8ος/7ος αι. Π.Χ.), στον 
οποίο αποδίδεται από πολλούς συγγραφείς η εξέλιξη αυτή, η Αύρα ήταν επτάχορδη. 
Η σχετική παράδοση, που διατηρήθηκε ζωντανή ως τον τέταρτο αιώνα π.Χ. τον 
συνέδεε στενά µε την επτάχορδη λύρα. Στον ίδιο αποδίδουν µερικοί ιστορικοί και την 
προσθήκη της ογδόης Ο Τέρττανδος αφαίρεσε την τρίτη (νότα τρίτη από πάνω προς 
τα κάτω στην επτάφθογγη αρµονία) και πρόσθεσε τη νήτη, δηλαδή την ογδόη της 
υπάτης (mi). 

Μια όγδοη χορδή προστέθηκε τον έκτο αιώνα π.Χ. Την προσθήκη αυτή 
απέδωσαν µερικοί συγγραφείς στον Πυθαγόρα. Ο Νικόµαχος (Εγχειρ. 5} λέει ότι ο 
Πυθαγόρας πρώτος απ' όλους («πάµπρωτος) πρόσθεσε την όγδοη χορδή ανάµεσα στη 
µέση και την παραµέση, σχηµατίζοντας έτσι µια πλήρη (οκτάφωνη) αρµονία µε δύο 
διαζευγµένα τετράχορδα: mi-re-do-si - Ια-sol-fa-mi. Ο Βοήθιος (Boethius, 480-524 
µ.Χ.) αττοδίδει την προσθήκη της όγδοης χορδής στον Λυκάονα τον Σάµιο, ενώ η 
Σούδα στον Σιµωνίδη. 

Η ετπάχορδη λύρα παρέµεινε σε χρήση για µια µακρά περίοδο στους 
κλασικούς χρόνους. 

Στην αγγειογραφία η λύρα συχνά παριστάνεται µε επτά χορδές. Αν ληφθεί 
υπόψη ότι η λύρα ήταν στενά συνδεδεµένη µε τη λατρεία του Απόλλωνα και ότι ήταν 



το κατεξοχήν εθνικό όργανο για την εκπαίδευση των νέων, γίνεται απόλυτα 
κατανοητό γιατί ο ελληνικός λαός, όπως και ορισµένοι από τους πιο µεγάλους ποιητές 
και συγγραφείς - Πίνδαρος, Πλάτων, Αριστοτέλης - δεν µπορούσε να δεχτεί εύκολα 
καινοτοµίες σχετικά µ' ένα τέτοιο ιερό όργανο. Ωστόσο, παράλληλα µε τη χρήση της 
επτάχορδης (και της οκτάχορδης) λύρας, γινόταν χρήση και οργάνων µε περισσότερες 
χορδές. Από τον πέµπτο αιώνα π.Χ. εµφανίζονται λύρες (και κιθάρες) µε εννιά ως 
δώδεκα χορδές. Η προσθήκη της ένατης χορδής αποδόθηκε στον Πρόφραστο (ή 
Θεόφραστο) από την Πιερία, της δέκατης στον Ιστιαίο τον Κολοφώνιο, της ενδέκατης 
στον Τιµόθεο. (Άλλες πηγές αποδίδουν στον Μελανιππίδη και στον Τιµόθετο την 
προσθήκη της δωδέκατης χορδής). 

Ωστόσο οι Μ. Maas & J. Snyder (1989) (Chapter eight, p. 203) αναφέρουν 
ότι αυτού του είδους οι ιστορίες στις οποίες συγγραφείς της χριστιανικής περιόδου 
αποδίδουν στον Τιµόθεο την πρόσθεση επιπλέον χορδών στα τέλη του πέµπτου 
αιώνα, φαίνεται να µην είναι τίποτε άλλο από παρερµηνεύσεις αφού είναι 
βασισµένες σε εσφαλµένες αντιλήψεις για την ποίηση του Τιµόθεου καθώς και σε 
εναντίον του επιθέσεις από σύγχρονούς του κωµικούς ποιητές. 

Παρόλο που ο συνήθης αριθµός χορδών ανέρχεται σε επτά ή οκτώ έχουν 
βρεθεί απεικονίσεις όπως σε µια τοιχογραφία του ανακτόρου της Πύλου όπου η λύρα 
εµφανίζεται µόνο µε πέντε όπως και σε ένα επίσης θραύσµα αγγείου απ' την Τίρυνθα 
όπου παρουσιάζονται µόνο τρεις. Επίσης µια εννιάχορδη λύρα κάνει την εµφάνισή της 
γύρω στα 560 π.Χ. 

Οι φιλολογικές µαρτυρίες, µερικές από αυτές σύγχρονες, επιβεβαιώνουν ότι 
από τα µέσα του πέµπτου αιώνα ορισµένοι κιθαρωδοί προσέθεταν επιπλέον χορδές 
στα όργανά τους: Εκτελούσαν δηλαδή τις συνθέσεις τους χρησιµοποιώντας 
περισσότερες απ' τις συνήθεις ετπά χορδές. Αυτό συνιστούσε ένα φαινόµενο που 
περιοριζόταν στους λιγοστούς δεξιοτέχνες που ήταν προικισµένοι µε εξαιρετικές 
ικανότητες. ∆εν επέφερε γενικότερη αλλαγή πρακτικής και δεν θα πρέπει να προκαλεί 
κατάπληξη το γεγονός ότι συγκριτικά λιγοστές αγγειογραφίες αναπαριστούν αυτή την 
πραγµατικότητα Ο Αριστοφάνης αναφέρεται στη νέου είδους µουσική η οποία έχει 
ξεπεράσει τη µονοτονία των επτά φθόγγων. Ο Ίων ο Χίος, ο οποίος πέθανε το 422 
π.Χ, έγραψε ένα ποίηµα επευφηµώντας την καινοτοµία που κόµιζε η ενδεκάχορδη 
λύρα. Ο Φερεκράτης αναφέρεται στον βιασµό της µουσικής που διέπραξε ο Τιµόθεος 
µε τη δωδεκάδα των χορδών του. Οι µεταγενέστεροι συγγραφείς συντάσσουν 
διάφορούς αλληλοσυγκρουόµενους καταλόγους για το ποιος πρόσθεσε πρώτος την 
όγδοη, ποιος την ένατη και ποιος τη δέκατη χορδή κ.ο.κ. Μερικά απ' τα ήδη 
αναφερόµενα ονόµατα όµως είναι άγνωστα και πιθανώς µυθικά. Όµως από εκείνα που 
είναι γνωστά, καθίσταται προφανές ότι η αύξηση πέρα από τις επτά χορδές 
θεωρούνταν ότι ξεκίνησε, σε γενικές γραµµές στα µέσα του πέµπτου αιώνα ή λίγο 
νωρίτερα. Ωστόσο οι αποδείξεις που υπάρχουν δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια του 
πέµπτου αιώνα, τουλάχιστον µέχρι τη δεύτερη φάση του Πελοποννησιακού πολέµου, 
γύρω στο 420 π.Χ., δεν υπήρχαν καθόλου σαφείς απεικονίσεις της λύρας µε 
περισσότερες από εννέα χορδές ( Μ. L. West 1999). 
 
 



∆ιάταξη χορδών και κούρδισµα 
 

Ο Α. Μήτσιου (2002) αναφέρει ότι ήταν γνωστό γενικά από τους αρχαίους 
Μαθηµατικούς ότι όσο παχύτερη ήταν η χορδή τόσο πιο µπάσσος ήταν ο ήχος 
(σύµφωνα µε τη σύγχρονη ορολογία). Οι Πυθαγόρειοι ανακάλυψαν τη σχέση µεταξύ 
µήκους χορδής και ύψους τόνου στη λύρα. Έτσι, σύµφωνα µε τα λεγόµενά τους, η 
µικρού µήκους χορδή έδινε διπλάσιο ηχητικό τόνο απ' ότι η µεγάλου µήκους. 

Μολονότι δεν είναι εξολοκλήρου σίγουρο ότι οι χορδές της λύρας ήταν 
διατεταγµένες κατά σειρά τονικότητας, ωστόσο είναι σχεδόν βέβαιο ότι συνέβαινε 
αυτό όσον αφορά τις ελληνικές λύρες. Οι φθόγγοι του επίσηµου δια πασών έπαιρναν 
το όνοµά τους απ' τις αντίστοιχες χορδές της λύρας νήτη, παρανήτη, τρίτη, παραµέση, 
µέση; λιχανός, παρυπάτη, υπάτη που ως επίθετα είναι όλα θηλυκού γένους γιατί 
εξυπακούεται η λέξη χορδή. Η νήτη ήταν η υψηλότερη χορδή και η υπάτη η 
χαµηλότερη: οι όροι αυτοί δεν παραπέµπουν άµεσα στο ύψος, αλλά στη Θέση των 
χορδών πάνω στη λύρα την οποία κρατούσαν σε επικλινή στάση και κάπως µακριά 
από το σώµα. Συνεπώς, οι χορδές που βρίσκονταν κοντύτερα στον εκτελεστή 
αντιστοιχούσαν στους χαµηλότερους φθόγγους. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός 
ότι ο φθόγγος που αντιστοιχούσε στη λιχανό (δείκτη) βρίσκεται στο χαµηλότερο 
σηµείο της κλίµακας, αλλά και από τη σαφέστατη µαρτυρία του Πλουτάρχου: Οι 
ασύµµετρες λύρες των σηµιτικών λαών των δυτικών περιοχών παρουσίαζαν την ίδια 
διάρθρωση. Η µακρύτερη χορδή δηλαδή βρισκόταν πλησιέστερα στον εκτελεστή. 

Το κούρδισµα της λύρας είναι ένα Θέµα που δεν έχει οριστικά ξεκαθαριστεί, 
γιατί δεν υπάρχουν ικανοποιητικές πληροφορίες. Ο Κ. Sachs πρόσφερε µια λύση στο 
πρόβληµα. Σύµφωνα µε τη θεωρία του «το συνηθισµένο κούρδισµα ήταν 
πεντατονικό, χωρίς ηµιτόνια, mi-sol-Ια-si-re (αλλά όχι αναγκαστικά µε αυτή τη 
σειρά). Πρόσθετες χορδές διπλασίαζαν αυτές τις νότες προς την επάνω ή την κάτω 
οκτάβα, αντί να συµπληρώνουν τις νότες fa και do που έλειπαν». Το αρχικό τρίχορδο 
ήταν mi-Ια-mi (νήτη, µέση, υπάτη). Σε αυτές τις νότες ήρθαν να προστεθούν 
αργότερα η παραµέση (si), και κατόπιν η παρανήτη (re) και η λιχανός (sol). Επειδή οι 
δυο διατονικές νότες, fa και do, έλειπαν, όταν χρειάζονταν ηµιτόνια και τέταρτα του 
τόνου, τα σχηµάτιζαν, κατά τον Sachs, «πιέζοντας και έτσι τεντώνοντας την επόµενη 
χαµηλή νότα µ' ένα από τα δάχτυλα». 

Η Θεωρία αυτή έγινε ευνοϊκά δεκτή από πολλούς µελετητές, όπως οι Η. 
Albert, W. Vetter, Ι. During; Ο. Gombosi και G. Reese, ενώ από άλλους έγινε δεκτή 
µε επιφύλαξη ( Μ. L. West 1999). 

 
Τεχνικές παιξίµατος 
 

Για τον τρόπο µε τον οποίο κρατούνταν και παίζονταν η λύρα και τα 
παρόµοια µ' αυτήν όργανα έγιναν διάφορες υποθέσεις, βασισµένες κυρίως σε 
µαρτυρίες της αγγειογραφίας και µερικών σπάνιων φιλολογικών πηγών. 

Για άλλη µια φορά ο ρόλος που διαδραµάτιζαν τα χέρια απεικονίζεται κατά 
τρόπο συνεπή από τους µινωικούς χρόνους και εξής. Η Ο. Τολίκα (1995) αναφέρει 
ότι τα δάκτυλα του αριστερού χεριού πίεζαν ή τραβούσαν µεµονωµένες χορδές ενώ 



το δεξί χέρι έπληττε όλες τις χορδές µε το πλήκτρο. Ο Σ. Μιχαηλίδης (1989) 
επισηµαίνει ότι η ίδια τεχνική χρησιµοποιούνταν στις δυτικές σηµιτικές περιοχές και 
στην Αίγυπτο και εξακολουθεί να χρησιµοποιείται από τους λαούς της ανατολικής 
Αφρικής που παίζουν λύρα. Το πλήκτρο, το οποίο δενόταν µέσω µιας ταινίας στη 
βάση της λύρας, διέθετε µια άνετη λαβή και µια βραχεία, αιχµηρή λεπίδα από 
φίλντισι, κέρατο, κόκαλο ή ξύλο. 

Οι αγγειογράφοι, ιδιαίτερα µετά την Αρχαϊκή εποχή παρουσίαζαν µια 
ευρύτατη ποικιλία Θέσεων του αριστερού χεριού αρκετά λεπτοµερή. ∆υστυχώς συχνά 
δεν διασαφηνίζουν ποια από τα δάκτυλα που βρίσκονται πίσω από τις χορδές (ή 
σπανιότερα µπροστά από αυτές, όταν το όργανο απεικονίζεται από πίσω) βρίσκονται 
ττράγµατι σε επαφή µε αυτές. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα δάχτυλα 
εµφανίζονται εντελώς ίσια και ελαφρώς ανοικτά. Κάποιες φορές όλα ή µερικά από 
αυτά παριστάνονται να κλίνουν προς τα εµπρός ή να υψώνονται προς τα πάνω έτσι 
ώστε τα νύχια να βρίσκονται πλησιέστερα προς τις χορδές. Κάποτε ό αντίχειρας κλίνει 
προς την παλάµη, ή και προς εντελώς διαφορετική προς αυτήν κατεύθυνση. Μερικές 
φορές ο εκτελεστής τραβάει εµφανώς µια χορδή χρησιµοποιώντας κάποιο δάκτυλο 
και τον αντίχειρα. Άλλοτε τα δάχτυλά του συστρέφονται κάνοντας κάποια περίπλοκη 
κiνηση. Συνήθως το δεξί χέρι κρατάει το πλήκτρο σε µια απόσταση από τις χορδές. 

Ασφαλώς, µια από τις λειτουργίες του αριστερού χεριού ήταν να τραβά 
µεµονωµένες χορδές. Οι ενδείξεις στις εικαστικές απεικονίσεις επικυρώνονται από τις 
φιλολογικές αναφορές. Όµως υποστηρίζεται ευρέως η θεωρία ότι το αριστερό χέρι 
χρησίµευε επίσης και για να µετριάζει τους ήχους που παράγονταν από τη χρήση του 
πλήκτρου, αµβλύνοντας τον ήχο ορισµένων χορδών (µε εφύγρανση τους) και πιθανώς 
επίσης αγγίζοντάς τις ελαφρά κα θώς πάλλονταν, βραχύνοντας κατ' αυτόν τον τρόπο 
τη διάρκεια ταλάντευσης και οξύνοντας τον φθόγγο. 

Όσον αφορά στην τελευταία αυτή δυνατότητα, το γεγονός ότι το χέρι 
παγιδεύεται στην τυλιγµένη στον καρπό ταινία σηµαίνει ότι δεν µπορούσε να κινείται 
πάνω και κάτω στις χορδές (όπως για παράδειγµα µπορεί να κάνει το χέρι ενός 
βιολιστή): υπήρχε ένα µόνό βραχύ τµήµα για κάθε χορδή, κάπου κοντά στη µέση; που 
είχε τη δυνατότητα να αγγίξει. Κάποιες φορές δε, το γρατσούνισµα εναλλάσσονταν µε 
το τράβηγµα των χορδών. Σχετικές πληροφορίες υπαινίσσονται τόσο ο Βιργίλιος όσο 
και ο Πτολεµαίος. 

Οι αρχαίες πηγές διασαφηνίζουν το γεγονός πως όταν η λύρα συνόδευε 
κάποιον τραγουδιστή - πράγµα που συνιστούσε και τον συνήθη ρόλο του οργάνου 
αυτού - η βασική της λειτουργία ήταν να διπλασιάζει την αδόµενη µελωδία. Από τα 
τέλη του πέµπτου αιώνα και εξής παίζονταν επίσης ορισµένοι σκόρπιοι ή 
επιπρόσθετοι φθόγγοι. Εικάζεται ότι εκείνο που έκανε αντιληπτή την µελωδία και την 
τόνιζε ήταν το τράβηγµα των χορδών µε τα δάχτυλα και ότι οι κρούσεις µε το 
πλήκτρο λάµβαναν χώρα κυρίως εκεί όπου έπαυε η φωνή. 

Το γρατσούνισµα αντιστάθµιζε µε την ηχηρότητά του την πρόσκαιρη απουσία 
της φωνής. Ξέχωρα από το γεγονός ότι όλες οι χορδές ηχούσαν µαζί, το πλήκτρο από 
την ίδια τη φύση του παράγει ισχυρότερο και οξύτερο ήχο από τα γυµνά δάχτυλα. 
Φαίνεται δε πως χρησιµοποιούνταν δυναµικά: Τα κρούσµατα (κρούσεις) των χορδών, 
πιθανώς να ήταν υπερβολικά και γρήγορα, ιδιαίτερα στη χορευτική µουσική. 



Στους χορούς που αναπαρίστανται σε ορισµένα έργα τέχνης όπου οι ίδιοι οι 
χορευτές βαστούν κιθάρες και προφανώς παίζουν, ενδέχεται να µην κάνουν τίποτα 
ττερισσότερο από το να γρατζουνούν τις χορδές, µε τον αυλη τή να επιτελεί το βάσιµο 
(ίσο). Υπάρχουν µαρτυρίες ότι έτσι είχαν τα πράγµατα µε τον χορό των αγοριών στα 
λακωνικά Υακίνθια. 

Σε περιστάσεις όπως αυτές, µε τις λύρες να διακονούν κατά. κύριο λόγο τον 
τονισµό της µουσικής του αυλού µέσω χαρούµενων κρουµάτων από τον ήχο των 
χορδών; ίσως να µην ενοχλούσε το γεγονός ότι έµοιαζαν όλες οι κρούσεις. 

Ωστόσο, όσον αφορά στην επίσηµη οργανοπαιξία, θα πρέπει σίγουρα να 
επιδεικνύονταν κάποια ποικιλία: τουλάχιστον, κάποια διαφοροποίηση µεταξύ των µη 
αυτοσχεδιαστικών και των αυτοσχεδιαστικών (cadenza) παύσεων, µεταξύ των απλών 
µετεωρισµών της µελωδικής γραµµής και των σηµείων όπου η τελευταία προσέγγιζε 
ένα είδος ολοκλήρωσης. Εδώ πιθανώς θα εφαρµοζόταν η κατασίγαση (σουρντίνα) 
µέσω των δακτύλων του αριστερού χεριού, έτσι ώστε να επιτραπεί σε διαφορετικούς 
φθόγγους να επικρατήσουν στο ηχητικό σύµπλεγµα (cluster) σε διαφορετικές στιγµές 
( M. L. West 1999). 

Η A. J. Neubecker (1986) αναφέρει ότι η διαδικασία εκµάθησης λύρας 
φαίνεται να περιλάµβανε (1) τραγούδια διάσηµων λυράρηδων όπως του Αλκαίου, του 
Ανακρέοντα και άλλων, (2) πώς να παίζει κανείς τις µελωδίες µε το αριστερό χέρι 
καθώς τις τραγουδούσε και (3) πώς να τις τονίζει µε κατάλληλες κρούσεις, 
κατασιγάζοντας ή εκτοπίζοντας συγκεκριµένες χορδές µε το αριστερό του χέρι, ενώ 
τις έπληττε µε το πλήκτρο που κρατούσε στο δεξί. 

 
Εκτελεστές και Ενδυµασίες 

 
            Οι µουσικοί της χέλυος λύρας ήταν αγόρια ή άντρες οποιασδήποτε ηλικίας, 
από µικρά παιδιά µέχρι ηλικιωµένοι µε λευκά µαλλιά. Οι νεαρές γυναίκες – κυρίως οι 
Μούσες, οι µαινάδες, η Νίκη και θνητές µέλλουσες νύφες- εµφανίζονται επίσης να 
παίζουν λύρα. Το γεγονός όµως ότι οι ζωγράφοι γενικά, δεν επιλέγουν να παριστούν 
µικρά κορίτσια ή ηλικιωµένες γυναίκες δεν αποδεικνύει, φυσικά, ότι είχαν 
αποκλειστεί από την τέχνη του παιξίµατος της λύρας.Oι δραστηριότητες των 
γυναικών οι οποίες έτειναν να είναι αποκλεισµένες από τη θέα του ανδρικού 
πληθυσµού, παραβλέπονταν, κατά µεγάλο µέρος, από τους καλλιτέχνες.  
            ∆εν υπάρχει κάποια ειδική ενδυµασία για τους µουσικούς της λύρας χέλυος 
όπως υπάρχει για τους µουσικούς της κιθάρας. Μια γυναίκα, είτε µούσα είτε θνητή, 
ήταν πάντα σεµνά ντυµένη µε τη συνηθισµένη εµφάνιση των Αθηναίων γυναικών: 
ένα χιτώνα ή πέπλο και ίσως ένα ιµάτιο ή χλαµύδα. Η ενδυµασία του άνδρα που 
έπαιζε λύρα σε παραστάσεις της καθηµερινής ζωής συνήθως αποτελούνταν µόνο από 
ιµάτιο, που κάλυπτε το στήθος και περνούσε πάνω από τον ώµο όταν στεκόταν ή 
γύρω από το κάτω µέρος του σώµατος και τα πόδια όταν κάθονταν (M Mass & J. 
Snyder 1989). 

 
 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 



Βάρβιτος 

 

Ιστορική εξέλιξη 

 

Τη βάρβιτο την πρωτοαναφέρει ο Ανακρέων, παρ' όλο που η Σαπφώ και ο 

Αλκαίος αναφέρονταν σε κάποιο όργανο που ονοµαζόταν «βάρµος» και το οποίο κατά 

πάσα πιθανότητα, σύµφωνα µε την άποψη κάποιων αρχαίων ερευνητών, ήταν το ίδιο. 

Σίγουρα πρόκειται για ένα πολύ παλιό όργανο. Προβάλλει µάλλον αιφνιδιαστικά στην 

αττική τέχνη κατά το τελευταίο τέταρτο του έκτου αιώνα και εξαφανίζεται στο δεύτερο 

µισό του πέµπτου (Μ. L. West 1999). 

Κατά τον Πίνδαρο, εφευρέτης της βαρβίτου υπήρξε ο Τέρπανδρος. Σύµφωνα µε 

την άποψη του Νεάνθη όµως, ο Ανακρέων ήταν αυτός που εφεύρε το όργανο αυτό και 

µάλιστα λέγεται ότι το έφερε στην Αθήνα όταν µε τακόµισε εκεί από τη Σάµο. Φυσικό 

ήταν να τη συνδέσουν µ' αυτόν και τούτο γίνεται φανερό τόσό απ' τις αγγειογραφίες όσο 

και από µεταγενέστερες φιλολογικές νύξεις (Σ. Μιχαηλίδης 1989 ). 

Ο Μ. L. West (1999) αναφέρει ότι µετά το 440 π.Χ.,  αραιώνει η εµφάνισή της 

στις διάφορες αγγειογραφικές απεικονίσεις και από το 400 π.Χ. εξαφανίζεται ολοσχερώς 

από τα αττικά αγγεία, µολονότι συναντάται σποραδικά στην τέχνη των Ετρούσκων και 

των Απούλων του α' µισού του τέταρτου αιώνα, ο ∆ιονύσιος ο Αλικαρνασεύς, τρεις 

αιώνες αργότερα; σηµειώνει ότι δεν χηρισµοποιείται πλέον το όργανο αυτό απ' τους, 

'Ελληνες, µολονότι οι Ρωµαίοι τη χρησιµοποιούσαν σε όλες ανεξαιρέτως τις παλαιές 

Θυσιαστικές τους τελετουργίες. 

 

Ετυµολογία- Ονοµατολογία 

 

Είναι ήδη γνωστό ότι η αρχαία ελληνική µουσική είχε επηρεαστεί απ' τις 

ασιατικές χώρες που βρίσκονταν κοντά στην Ελλάδα. Ο Στράβωνας, τον πρώτο αιώνα 

π.Χ. είχε κάνει λόγο όπως προαναφέρθηκε - για τις επιρροές των Φρύγων και των γύρω 

λαών σε σχέση µε την κιθάρα και τον αυλό περιλαµβάνοντας στη λίστα των ελληνικών 

οργάνων µε ξένα ονόµατα και τη βάρβιτο. Το συµπέρασµα εν τέλει, είναι το ίδιο και 

για το όργανο αυτό, ότι δηλ. η προέλευσή του δεν έχει ακόµα διευκρινιστεί, ίσως να 

είναι και φρυγική. 



Παρόλο όµως που η προέλευση παραµένει αδιευκρίνιστη, το όνοµα του 
οργάνου αυτού πρωτοεµφανίζεται σε κείµενα γραµµένα στην αιολική διάλεκτο την 
οποία µιλούσαν στη χώρα του Αλκαίου, τη Λέσβο. Στη διάλεκτο αυτή το όργανο 
αναφέρεται ως «βάρβυτος» ή κάποιες φορές ως «βάρµος» ή «βάρωµος». Ωστόσο τον 
πέµπτο αιώνα ο τύπος «βάρβιτος» εδραιώνεται πλέον και χρησιµοποιείται κανονικά. 
Ο ρηµατικός τύπος «βαρβιτίζειν» εµφανίζεται σε δύο µόνο περιπτώσεις ενώ η 
σύνθετη λέξη φιλοβάρβιτος (φίλος + βάρβιτος: αυτός που αγαπάει την ενασχόληση 
µε τη βάρβιτο) βρέθηκε σε ένα µόνο φιλολογικό κείµενο. Ο Σ. Μιχαηλίδης (1989) 
αναφέρει ότι ο εκτελεστής της βαρβiτου ονοµάζονταν «βαρβιτιστής» και ο 
τραγουδιστής που συνόδευε ο ίδιος το τραγούδι του µε το όργανο αυτό βαρβιτωδός. 

 
Χρήση της βαρβίτου 
 
Μυθολογικές σκηνές και σκηνές από την καθηµερινή ζωή 
 

Η βάρβιτος, εκτός από το ότι έχει συνδεθεί στενά µε το όνοµα του 
Ανακρέοντα, σχετίζεται και µε τα συµπόσια ή τα ξεφαντώµατα και τις ερωτικές 
περιπέτειες, ή άλλοτε πάλι εµφανίζεται στα χέρια του ∆ιονύσου και της ακολουθίας 
του. Κατά τα φαινόµενα έχαιρε µεγάλης δηµοτικότητας στους κόλπους ορισµένων 
εκλεπτυσµένων αθηναϊκών παροίνιων κύκλων στα τέλη του έκτου και στις αρχές 
του πέµπτου αιώνα. Ο κωµικός ποιητής Μάγνης τους περιέπαιζε ενδεχοµένως στο 
χαµένο έργο του «Βαρβιτισταί». 

Ο Πίνδαρος και ο Ευριπίδης την αναφέρουν µόνο σε σχέση µε ιδιωτικού 
χαρακτήρα εορταστικές εκδηλώσεις. Ένας ποιητής της Μέσης Κωµωδίας φαίνεται να 
περιγράφει παραστατικά κάποιον οργανοποιό στις δηµιουργίες του οποίου 
συγκαταλέγονταν και βάρβιτοι ( Μ. L. West 1999). 

 
Μυθολογικές Σκηνές 
 
 Παρόλο που η βάρβιτος δεν εµφανίζεται τόσο συχνά σε απεικονίσεις όσο η 
κιθάρα και η λύρα, ωστόσο υπάρχουν πενήντα αναπαραστάσεις σε αγγεία όπου 
φαίνεται ξεκάθαρα η σύνδεση της µε τον θεό ∆ιόνυσο. Σ' αυτές εµφανίζονται εκτός 
απ τον ίδιο το θεό και οι ακόλουθοι του, οι σάτυροι, όπως επίσης άντρες µετέχοντες 
στα συµπόσια αλλά και ο ίδιος ο ποιητής Ανακρέων που συχνά εµφανιζόταν στα 
πλαίσια των κοµµών. Ο Αισχύλος πιθανόν να παρουσίαζε τον ∆ιόνυσο να κρατά µια 
βάρβιτο στο έργο του «Ηδωνοί». 

Ακόµη, σε άλλες αντιπαραστάσεις οι οποίες δεν σχετίζονται µε τους κοµµούς, 
ή τα συµπόσια και το ∆ιόνυσο, αττεικονiζονται σε σχέση πάντα µε τη βάρβιτο 
προσωπογραφίες άλλων ποιητών αλλά και αναπαραστάσεις των Μουσών (συχνά µαζί 
µε άλλα όργανα όπως λύρα, αυλός και κρόταλα). 

Η βάρβιτος δεν συνδέεται µονάχα µε τον θεό ∆ιόνυσο αλλά και µε τον Θεό 
Έρωτα. Σε µια πρώτη οµάδα αγγειογραφιών εµφανίζεται ο φτερωτός Έρωτας µόνο 
του να κρατά ή να παίζει τη βάρβιτο. Απεικονίζεται σαν ένας όµορφος νέος και 
αναπαριστά τον ίδιο τον έρωτα και το πάθος µε την αφηρηµένη έννοια. Σε µια 



δεύτερη οµάδα αγγειογραφιών απεικονίζεται µικρή φιγούρα του θεού (κάποιες φορές 
είναι περισσότερες από µία) µε συντροφιά γυναικών που παίζουν βάρβιτο. Ωστόσο 
υπάρχουν και παραστάσεις ενός άντρα και µιας γυναίκας που παίζει βάρβιτο χωρίς 
όµως την παρουσία του θεού Έρωτα (Μ. Maas & J. Snyder 1989 ). 

 

Σκηνές από την καθηµερινή ζωή 

 

∆υστυχώς η µορφή µε την οποία η βάρβιτος σχετiζεται περισσότερο, ο 
λυρικός ποιητής Ανακρέων, δεν µπορεί να συνδεθεί µε το όργανο αυτό µέσω της 
ποίησης του απ' την οποία έχουµε µόνο ανεπαρκή στοιχεία. Το σίγουρο όµως είναι 
ότι η βάρβιτος χρωστά ένα µεγάλο µέρος της δηµοτικότητάς της στην Αθήνα στην 
επιρροή που άσκησε ο ίδιος ο Ανακρέων. Ο ρόλος , της βαρβίτου στα χέρια των 
συµποσιαστών επιβεβαιώνεται και µέσα από µια συλλογή εξήντα τραγουδιών που 
χρησιµοποιούνταν γι' αυτόν αποκλειστικά το σκοπό (δηλ. στα συµπόσια) και 
ονοµάζόνταν «Ανακρεώντια». Η ηµεροµηνία των ποιηµάτων - τραγουδιών αυτών δεν 
έχει ακόµα εξακριβωθεί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν είναι δυνατό να 
διεξαχθούν σαφή συµπεράσµατα γι' αυτά. 

Εκτός απ' τον Ανακρέωντα, τον πέµπτο αιώνα π.Χ. και άλλοι δύο λυρικοί 
ποιητές σχετίζονται µε τη βάρβιτο: ο Βακχυλίδης και ο θείος του πρώτου Σιµωνίδης 
ο Κώος. Καθώς λοιπόν και οι δύο αυτοί ποιητές κατάγονταν απ' την Κω και 
συνδέονταν µε τη βάρβιτο είναι πιθανό το όργανο αυτό να έχαιρε µεγάλης 
δηµοτικότητας στο νησί και να χρησιµοποιούνταν για να συνοδεύει τις ωδές νίκης, 
εγκώµια καθώς και άλλα είδη τραγουδιών, έργα των δύο Κώων ποιητών. 

Η βάρβιτος συνδέεται στενά -όπως προαναφέρθηκε - και µε τα συµπόσια. 
Εµφανίζεται σε αγγειογραφίες στα χέρια των συµποσιαστών, του οικοδεσπότη ή του 
διασκεδαστή. Ο Πίνδαρος αναφέρει τον όρο «βαρβιτίζειν» στην περίπτωση όπου 
χρησιµοποιήθηκε η βάρβιτος για να κατευνάσει τα πνεύµατα και να χαλαρώσει έναν 
απ' τους συµποσιαζόµενους: Η επιλογή αυτή του ποιητή δεν ήταν βέβαια τυχαία. 
Φανερώνει την προσοχή και τη βαρύτητα που πρέπει να δίνεται στη συγκεκριµένη 
έννοια της λέξης που διάλεξε να χρησιµοποιήσει ο ποιητής. 

Σε πολλές περιπτώσεις όπου εµφανίζεται η βάρβιτος σε σκηνές καθηµερινής 
ζωής όττως στο σπίτι, συνδέεται άµεσα µε τη γυναικεία παρουσία. Οι 
αναπαραστάσεις αυτού του είδους που βρέθηκαν µοιάζουν αρκετά µε απεικονίσεις 
γαµήλιων τελετών απλά σ' αυτές δεν εµφανίζεται η τταρουσία του θεού Έρωτα. Στις 
σκηνές λοιπόν που ο ίδιος λείπει εµφανίζονται συνήθως τρεις γυναικείες φιγούρες- 
σπανιότερα δύο ή τέσσερις - και σπανίως περισσότερα από ένα ή δύο όργανα. 

Όσον αφορά τη χρήση της βαρβίτου στην αθηναϊκή εκπαίδευση τα πράγµατα 
είναι ξεκάθαρα. Σύµφωνα µε µια λίστα µουσικών .οργάνων που ο ίδιος ο 
Αριστοτέλης συνέταξε τον τέταρτο αιώνα, η βάρβιτος ανήκει σ' εκείνα τα όργανα τα 
οποία δεν είναι κατάλληλα για εκπαιδευτικούς σκοττούς. Ο πρώτος λόγος για τον 
οποίο χρησιµοποιήθηκε το όργανο αυτό ήταν για να παρέχει ευχαρίστηση και όχι 
εκπαίδευση - γνώση - σηµειώνει ο Αριστοτέλης απευθυνόµενος προς αυτούς που 
άκουγαν τη µουσική της. Το όργανο αυτό ίσως περισσότερο από κάθε άλλο, ήταν 



άµεσα συνδεδεµένο µε την αρχαιοελληνική νοοτροπία που έβρισκε απήχηση στις 
απολαύσεις που παρείχαν εκδηλώσεις οινοποσίας και ξεφαντώµατος όπως τα 
συµπόσια και οι διονυσιακές τελετές. 

Το σίγουρο είναι ότι απ' όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αυτές που κατέχουν 
την πρώτη θέση ως προς το βαθµό συχνότητας εµφάνισής τους είναι οι σκηνές όπου 
εµφανίζεται ο ∆ιόνυσος, οι σάτυροι και οι µαινάδες ( Μ. Maas & J. Snyder 1989 ). 

 
Κατασκευή 
 

Η βάρβιτος διαφέρει καταφανέστατα από την κανονική λύρα στο σχήµα των 
βραχιόνων της. Ο Μ. L. West (1999) αναφέρει ότι είναι σαφέστατα µακρύτεροι και, 
αντί να παρουσιάζουν µία ήπια συµµετρική εσωτερική καµπύλη, είναι ευθείς καθώς 
προβάλλουν από το ηχείο ακολουθούν αποκλίνουσα πορεία, ώσπου σε µία 
συγκεκριµένη απόσταση να λυγίσουν οριστικά ο ένας προς τον άλλον (και προς τα 
εµπρός, όπως προκύπτει από µία πλευρική άττοψη ενός αγγείου) και να στραφούν 
έπειτα προς τα πάνω σχηµατίζοντας για µία ακόµη φορά µία απότοµη ορθή γωνία, 
µε τα ακρότατα τους τµήµατα να είναι παράλληλα και να στηρίζουν την εγκάρσια 
κυλινδρική ράβδο (ζυγό). 

Το µέγεθος και οι αναλογίες της βαρβίτου, όπως αντιπροσωπεύεται από τους 
ζωγράφους, ποικίλουν αρκετά. Ωστόσο µπορεί να καθοριστεί ένα στάνταρ µέγεθος 
και σχήµα. Σε περίπου µισά από τα όργανα που µελετήθη καν, το ύψος είναι σχεδόν 
διπλάσιο του πλάτους ανάµεσα στους βραχίονες στο πλατύτερο σηµείο. 'Ενα 
µικρότερο ποσοστό των οργάνων είναι στενότερα, όντας το πλάτος όσο το ένα τρίτο 
του ύψους. Τα υπόλοιπα είναι πιο πλατιά (παρόλο που. η φωτογραφική 
πάραµόρφωση ίσως καταστήσει κάποιες µετρήσεις αναξιόπιστες). Η βάρβιτος στην 
εικόνα 1 αποτελεί ένα σαφές παράδειγµα (η µόνη διακόσµηση σ' αυτήν την πλευρά 
του αγγείου) µε φυσιολογικές αναλογίες: οι βραχίονες διπλάσιοι από το ηχεiο, το 
ύψος δύο και εν τρίτο του πλάτους των βραχιόνων. όσον αφορά στο µέγεθος το 
πλάτος ανάµεσα στους βραχίονες είναι περίπου το ίδιο όσο και το µήκος του πήχη 
των µουσικών, από τον αγκώνα µέχρι τη δεύτερη άρθρωση -σχεδόν στα µισά από τα 
δείγµατα- και το ύψος είναι διπλάσιο αυτού του µέτρου σε περισσότερα από το ένα 
τρίτο των παραδειγµάτων. 

Οι µακριοί βραχίονες, οι οποίοι αποκλίνουν πάνω από το ηχείο και 
καµπυλώνουν προς τα µέσα κάτω από τον καβαλάρη, αποτελούν το µοναδικό, πιο 
σηµαντικό αναγνωριστικό χαρακτηριστικό της βαρβίτου. Μερικά από τα αγγεία που 
ζωγραφίζονται στο τέλος του έκτου αιώνα (κυρίως µε µαύρες φιγούρες), ωστόσο, 
προσφέρουν παραδείγµατα της βαρβίτου που διαφέρουν από αυτό το στάνταρ σε ένα 
από τους δυο τρόπους: οι βραχίονες ίσως έχουν ένα κυµατοειδές σχήµα, ή 
επιστρέφουν στον εαυτό τους τιρος τα πάνω για να σχηµατίσουν µια «θηλιά πάνω 
από την οποία,, ή µέσα από την οποία περνά ο καβαλάρης. 

Η γέφυρα, και το όργανο στο χαµηλότερο άκρο του ηχείου στο οποίο 
συνδέονται οι χορδές, συνήθως είναι τά µόνα ορατά χαρακτηριστικά στό µπροστινό 
µέρος του ηχείου. Και τα δυο απεικονίζονταi κατά τρόπο που είναι ήδη γνωστός από 



τη µελέτη της λύρας. Η γέφυρα µπορεί να µην εiναι τίποτα άλλο παρά µια γραµµή, 
παχiά ή λεπτή µε οδοντωτά άκρα (Μ. Maas & J. Snyder 1989 ). 

Η βάρβιτος απεικονίζεται ως ένα όργανο µε επτά χορδές σε λιγότερες από τις 
µισές απεικονίσεις µε ορατές χορδές, αριθµός µικρότερος από τον αναµενόµενο ( 
εικόνες 2,4). Εξαιρώντας όλα τα παραδείγµατα στα οποία υπάρχει κάποια αµφιβολία 
σχετικά µε τον αριθµό των χορδών γίνεται αντιληπτό ότι περίπου τα µισά από τα 
όργανα αυτά διαθέτουν επτά χορδές. Ένας ασήµαντα µικρότερος αριθµός έχει πέντε ή 
έξι και µόνο µερικά έχουν οχτώ. Τα όργανα µε πέντε, έξι ή οχτώ χορδές (εικόνες 5, 6, 
πέντε χορδές, εικόνες 3, 7 µε έξι χορδές) εµφανίζονται συχνότερα σε µεγαλύτερα, 
καλύτερα ζωγραφισµένα αγγεία. Η βάρβιτος µε επτά χορδές συναντάται συχνότερα 
σε µικρότερα αγγεία. Τα όργανα µε επτά χορδές δεν ξεπερνούν στην πραγµατικότητα 
όλα τα άλλα µαζί οποτεδήποτε ανάµεσα στο 530 π.Χ. και στο 420 π.Χ. εκτός από ένα 
τέταρτο του αιώνα από το 500 π.Χ. µέχρι το 475 π.Χ. όταν ένας ειδικά µεγάλος 
αριθµός αυτών εµφανίζεται σε σκηνές από γλέντια και συµπόσια που ζωγραφίζονται 
σε κούπες { Μ. Maas & J. Snyder 1989 ). 

Ο Σ. Μιχαηλίδης (1989) αναφέρει ότι το µήκος των χορδών της βαρβίτου, 
που είναι µεγαλύτερο σε σχέση µ' αυτό των χορδών της λύρας, καταδεικνύει ότι το 
όργανο αυτό διέθετε χαµηλότερη έκταση και γλυκύτερο απ' τη λύρα ήχο. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από αρχαίες µαρτυρίες. 

Η µέθοδος κουρδίσµατος της βαρβίτου ήταν η ίδια µε αυτή της λύρας; µε το 
αριστερό χέρι να «τσιµπά» τις χορδές εξετάζοντας το τονικό ύψος και το δεξί στον 
καβαλάρη να προσαρµόζει τους ξεχωριστούς κόλλοπες. Έξι αναπαραστάσεις 
αγγείων και ένας σκαραβαίος απεικονίζουν τη διαδικασία αλλά µόνό τρεις είναι 
προσεκτικά σχεδιασµένες ή αρκετά πλήρεις για να δείξουν πως χρησιµοποιούντάι τα 
δάχτυλα του δεξιού χεριού. Αυτές οι τρεις, ωστόσο, υποδηλώνουν ότι παρόλο που 
όλα τα δάχτυλα ίσως να βρίσκονταν γύρω από τον καβαλάρη, το δεύτερο και το 
τρίτο ή το τρίτο και το µικρό δάχτυλο ίσως να επιτρέπονταν να είναι όρθια. 
Προφανώς µόνο ο αντίχειρας και ο δείκτης χρειάζονταν πραγµατικά για να γυρίσουν 
τον κόλλοπα ( Μ. Maas & J. Snyder 1989). 

 
Τεχνική και τρόπος παιξίµατος 
 

Όσον άφορά στην τεχνική εκτέλεσης του οργάνου είναι ίδια µ' αυτή της 
λύρας. Σχετικά µε τη στάση του σώµατος περίπου τα τρία τέταρτα των µουσικών της 
βαρβίτου περπατούν ή στέκονται (ή, στην περίπτωση του Έρωτα, πετούν), ενώ 
παίζουν το όργανο. Το µεγάλο ποσοστό των σκηνών από γλέντια, όττου σπάνια 
υπάρχουν καλεσµένοι που κάθονται, υποστηρίζει φυσικά αυτήν την εξήγηση. Πολύ 
λίγοι άντρες µουσικοί κάθονται ενώ τταίζουν. τη βάρβιτο. Συνήθως µισοξαπλώνουν 
κατά τη διάρκεια των συµποσίων. Εκτός από τον Αίγισθο και δυο άλλους µουσικούς 
δάσκαλους οι µόνοι άντρες µουσικοί οι οποίοι κάθονται είναι ο Έρωτας σε ένα αγγείο 
στη Φιζόλη, τρεις παραστάσεις νέων οι οποίοι στέκονται στις φτέρνες τους για να 
παίξουν ή να κουρδίσουν, και µία µόνο απεικόνιση του Ηρακλή που κουρδίζει τη 
βάρβιτο ενώ κάθεται σε ένα σκαµνί. Οι γυναίκες, από την άλλη, οι οποίες αποτελούν το 
ένα πέµπτο των µουσικών που παίζουν βάρβιτο, κά8ονται σε καρέκλες σχεδόν στις 



µισές σκηνές όπου εµφανίζονται, ενώ όλες συµπεριλαµβάνουν, εκτός από µία, 
«νυφικές» σκηνές και οµάδες γυναικών «στο σπίτι», καθώς και δυο απεικονίσεις των 
Μουσών. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι µουσικοί κρατούν τη βάρβιτο µε το ηχείο 
ανάµεσα στον πήχη και το πλευρό, στο ύψος της µέσης, και µε τις χορδές µακρύτερα 
από το σώµα, σε γωνία περίπου 45 µοιρών, όπως και στη λύρα-χέλυο. Σε πολλές 
ωστόσο σκηνές από γλέντια, ειδικά αν ο µουσικός εµφανίζεται να χορεύει, το όργανο 
εκτείνεται περισσότερο, 60 έως 90 µοίρες. (Μ. Maas & J: Snyder 1989 ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 



 
 



Φόρµιγγα 
 
Εισαγωγή 
 
 Το τέταρτο µέλος της οικογένειας των λυρών, γνωστό απο τις περισσότερες 
από σαράντα παραστάσεις στο τέλος του έκτου και κατά τον πέµπτο αιώνα π.Χ, είναι 
ένα όργανο του οποίου η καταγωγή και σχέση µε τον Απόλωνα και τις Μούσες µπορεί 
να χρονολογηθεί τουλάχιστον από τον όγδοο αιώνα π.Χ. Επειδή τα βασικά του 
χαρακτηριστικά δεν έχουν αλλάξει (στρογγυλεµένη βάση, κύκλοι στο ηχείο, 
παράλληλοι βραχίονες), αυτό το όργανο της κλασικής περιόδου µπορεί να αναφέρεται 
ακόµα ως φόρµιγγα. ∆ε χρειάζεται να επινοηθεί ένα νέο όνοµα (όπως «λικνιζόµενη 
κιθάρα») για να γίνει αναφορά στο όργανο του πέµπτου αιώνα (M. Maas & J. Synder 
1989). 
 
Προέλευση – Ονοµατολογία 
 
 Ο Όµηρος είναι αυτός που αναφέρει πρώτος τον όρο «φόρµιγξ» η οποία ως 
µουσικό όργανο ήταν το όργανο του έπους και της λυρικής ποίησης. Ωστόσο, όπως 
σηµειώνει ο ∆. Χαιρόπουλος (1994) ο Όµηρος ονοµάζει γενικά τα χορδόφωνα µε τον 
όρο αυτό. Εκτός απ’ τον ρηµατικό τύπο «κιθαρίζειν» χρησιµοποιείται και ο αντίστοιχος 
όρος «φορµίζειν» ο οποίος υποδηλώνει γενικά την ενέργεια παιξίµατος του οργάνου. 
 
Ιστορική εξέλιξη 
 
 Ο M.L. West (1999) αναφέρει ότι ελάχιστες µαρτυρίες διασώζονται µετά το 
πέρας της Μυκηναϊκής περιόδου και µέχρι τα µέσα του όγδοου αιώνα π.Χ. όταν πια 
στιγµιότυπα από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες επανέρχονται ως καλλιτεχνικός 
συρµός στην Ελλάδα. Ένα κυπριακό αγγείο του ενδέκατου αιώνα και ένα άλλο του 80 
περίπου απεικονίζουν κοίλης βάσεως κιθάρες, δηλ.. φόρµιγγες µε τρεις και τέσσερις 
χορδές αντίστοιχα. Σε µια τρίτη κυπριακή αναπαράσταση του 850 π.Χ περίπου 
διακρίνεται αµυδρά η βάση. Μολονότι στο σηµείο εκείνο υπάρχει µια κοιλότητα για 
άλλη µια φορά ο αριθµός των χορδών ανέρχεται σε τρεις. Στην ύστερη Γεωµετρική 
τέχνη εµφανίζονται περισσότερο (κοίλης βάσεως κιθάρες- φόρµιγγες) παρόλο που 
ορισµένες έχουν και αιχµηρή βάση. 

Ωστόσο οι ,M. Maas & J.Synder (1989) αναφέρουν ότι απεικονίσεις του 
όγδοου αιώνα π.Χ. όπως και οι πρώιµες κυπριακές, παρουσιάζουν µια σταθερή 
απόκλιση απο τις µυκηναϊκές όσον αφορά στον αριθµό των χορδών. Συνήθως 
απεικονίζουν τρεις ή τέσσερις και κατ’ εξαίρεσιν δύο ή πέντε. Μόνο σ’ ένα παράδειγµα 
απ’ τα µέσα του αιώνα υπήρχαν επτά ή οκτώ χορδές και σ’ ένα απ’ τα τέλη στο οποίο 
φαίνονταν πιθανώς έξι ή επτά. Λαµβάνοντας υπόψη την ποσότητα των µαρτυριών, 
παράλληλα µε την ύπαρξη µιας λογοτεχνικής παράδοσης σύµφωνα µε την οποία – 
όπως έχει προαναφερθεί – ο Τέρπανδρος αύξησε τον αριθµό των χορδών της λύρας 



από τέσσερις σε επτά, γίνεται αύλογα αποδεκτό το γεγονός ότι η φόρµιγγα 
χρησιµοποιούνταν ευρύτατα κατά τον όγδοο αιώνα π.Χ. 
 Η φόρµιγγα εξακολουθεί να εµφανίζεται σε αγγεία της κλασσικής περιόδου. 
Ωστόσο, περίπου µετά το 600 π.Χ. εµφανίζεται συχνότερα στη θέση της η τετράγωνου 
βάσεως κιθάρα. Περίπου µετά το 530 π.Χ. συναντάται µόνο σε διονυσιακές σκηνές ή 
σε σκηνές ξεφαντώµατος και περίπου µετά το 500 π.Χ. την παίζουν µόνο γυναίκες ή οι 
Μούσες. Τον τέταρτο αιώνα π.Χ. έχει ουσιαστικά εξαφανιστεί. 
 
Σκηνές 
 

Στις προγενέστερες απεικονίσεις της φόρµιγγας από την κλασική περίοδο 
υπάρχουν αποδείξεις ότι ο ρόλος του οργάνου βαθµιαία µειώνονταν καθώς άλλα 
όργανα αναλάµβαναν όλοι περισσότερο τις λειτουργίες του. 
Σε αγγεία από το τέλος του έκτου αιώνα, η φόρµιγγα εµφανίζεται µόνο σε διονυσιακές 
σκηνές και σκηνές από γλέντιά. Μέχρι περίπου το 500 π.Χ. παίζεται ακόµα από άντρες, 
αλλά µόνο σε σκηνές από γλέντια. Μετά από εκείνη την εποχή, ίσως εµφανίζεται 
ακόµα σε σκηνές πάλι του παραπάνω είδους αλλά µόνο στα χέρια γυναικών. Αφού οι 
γυναίκες (όχι οι θεές) δεν αναπαριστώνται συχνά στις παραστάσεις των αγγείων ταυ 
τελευταίου τετάρτου του έκτου αιώνα και οι αναγνωρίσιµες Μούσες γενικά δεν 
εµφανίζονται σε εικόνες µε πορφυρές φιγούρες µέχρι µετά το 475 π.Χ., δεν προκάλεί 
έκπληξη το γεγονός ότι µε την αλλαγή του αιώνα οι µόνες γυναίκες που εµφανίζονται 
να παίζουν τη φόρµιγγα είναι οι µαινάδες, των οποίων ο ρόλος ως ακόλουθοι του 
∆ιόνυσου τους δίνει µια θέση στiς εικόνες των αγγείων. 

Ανάµεσα στο 500 π.Χ. και το 475 π.Χ., όταν έχουν σχεδόν εξαφανιστεί οι 
διονυσιακές σκηνές µε το όργανο αυτό και η βάρβιτος έχει γίνει το κύριο ττλέον 
όργανο της διασκέδασης, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου µουσικοί που παίζουν τη 
φόρµιγγα, εκτός από µια µαινάδα σε µια µόνο διονυσιακή σκηνή καθώς και τις 
γυναίκες σε δυο σκηνές από γλέντι. Αλλά µε την αύξηση του αριθµού των γυναικών 
που απεικονίζονταν στα αγγεία µετά το 475 π.Χ. και την εµφάνιση των πορτραίτων των 
Μουσών, οι απεικονίσεις της φόρµιγγας είναι πιο συχνές παρά ποτέ. Επιβεβαιώνεται 
έτσι και η Θέση του οργάνου όχι πλέον ως όργανο του Απόλλωνα αλλά ως όργανο των 
Μουσών. Περίπου τα δύο τρίτα της οµάδας των εικόνων από το τέλος του έκτου αιώνα 
είναι απεικονίσεις των ακόλουθων του ∆ιόνυσου, όπου οι µαινάδες παίζουν τις 
φόρµιγγες ( Μ. Maas & J. Snyder 1989 ). 

 
 

Κατασκευή – χορδές 

 
Ο Σ. Μιχαηλίδης (1989) αναφέρει ότι το ηχείο τη φόρµιγγας είναι κατακόρυφο 

σε σχήµα δρεπαντού ή ηµικύκλιου. Οι βραχίονες ευθεiς, ορθογώνιοι, κάπως φαρδείς 
αλλά όχι πολύ µακριοi και παράλληλοι µεταξύ τους είναι στηριγµένοι ελαφρώς προς 
τα κάτω σε σχέση µε το εσωτερικό µέρος του ηµικυκλικού ηχείου. Το υλικό 
κατσσκευής της φόρµιγγας ήταν το ξύλο. Για τη φόρµιγγα του Αχιλλέα ο Όµηρος 



επισηµαίνει (Ιλιάδα, Ι. 186-7) ότι ήταν «κατασκευασµένη µε οµορφιά και τέχνη» και 
πως είχε ένα ασηµένιο - ίσως ασηµοστολισµένο (κατά τον Schottlander) ζυγό. 

Το όργανο εµφανίζεται αρκετά µεγάλο, τόσο µεγάλο ώστε συχνά να ξεκινά 
από τη µέση του οργανοπαίκτη και να καταλήγει στην άκρη του κεφαλιού του. 
Σύµφωνα µε τις Μ. Maas & J. Snyder (1989) το πλάτος της φόρµιγγας, που µετριέται 
στο πιο πλατύ µέρος του ηχείου, είναι, κατά µέσο όρο, περίπου ίσο µε το µήκος του 
πήχη του µουσικού από τον αγκώνα στις αρθρώσεις, ενώ το ύψος είναι περίπου εν 
τρίτο φορές αυτού του µέτρου, Τα µεγαλύτερα παραδείγµατα δεν είναι πιο πλατιά, 
µόνο ψηλότερα, ένα και εν δεύτερον φορές της µονάδας αγκώνας - αρθρώσεις. Οι 
µικρότερές έχουν πλάτος περίπου τα δύο τρίτα αυτής και ύψος µιας µονάδας. 
Υπάρχουν απεικονίσεις µε τέσσερις, τις περισσότερες φορές, χορδές αλλά και 
κοµµάτια µε δυο, τρεις, πέντε και έξι χορδές. Ο συχνότερα απαντώµενος αριθµός 
χορδών όµως είναι τέσσερις φτιαγµένες από στριφτό έντερο ζώου και η διαδικασία 
του τεντώµατος περιγράφεται στην Οδύσσεια, φ. 406-8 σε παραβολή µε το τέντωµα 
του τόξου από τον Οδυσσέα. Τέλος ο ήχος του οργάνου χαρακτηρίζεται συχνά µε το 
επίθετο «λίγειος» που σηµαίνει γλυκός, διαπεραστικός. Όσον αφορά στην τεχνική 
κουρδίσµατος αυτή είναι η ίδια µε τα άλλα όργανα της οικογένειας της λύρας. 

 
Τεχνική - τρόπος παιξίµατος 
 

Οι µουσικοί της φόρµιγγας, εκτός από αναπαραστάσεις σε λίγα 
µεταγενέστερα της κλασικής περιόδου αγγεία, στέκονται όρθιοι ενώ παίζουν. 
Κρατούν το όργανο µε κλίση 30° - 45°, παρόλο που σε λίγες περιπτώσεις την 
κρατούν µάλλον µε τον τρόπο που κρατείται η κιθάρα (σε έκταση µόνο ελαφρώς, 
όπως στην εικόνα 2 ) και σε λίγες άλλες αναπαραστάσεις (κυρίως γνωστοi ως 
χορευτές των γλεντιών) κρατούν το όργανο σχεδόν οριζόντια. 

Η φόρµιγγα παίζεται όπως και τα άλλα είδη της οικογένειας της λύρας. Οι 
θέσεις και του αριστερού και του δεξιού χεριού είναι παρόµοιες µε αυτές που 
παρατηρούνται ήδη σε αναπαραστάσεις άλλων οργάνων. Τα δάχτυλα του αριστερού 
χεριού είναι συχνά ίσια και ξεχωριστά, ειδικά στις προγενέστερες αναπαραστάσεις, 
µερικές φορές µε τον αντίχειρα λυγισµένο πάνω από την παλάµη. Ο καρπός έχει 
περιστραφεί σε µερικές περιπτώσεις και τα δάχτυλα είναι λοξά ή λυγισµένα σαν να 
παίζονται οι χορδές µε τις άκρες των δαχτύλων. Σε τρεις αναπαραστάσεις ο 
αντίχειρας προφανώς χρησιµοποιείται µε ένα από τα άλλα δάχτυλα για να παίξει τις 
δυο χορδές ταυτόχρονα (εικόνα 5). Σε κάποιες άλλες αναπαραστάσεις, τα δάχτυλα 
είναι γυρισµένα προς τα εµπρός ώστε να φαίνονται (θεωρητικά) τα νύχια (εικόνα 1), 
κίνηση η οποία φέρνει τον αντίχειρα και το δείχτη ή τον µέσο µαζί και πιθανόν 
αποτελεί ένα τρόπο χτυπήµατος µιας µόνο χορδής. Ο Μ. L. West (1999) αναφέρει ότι 
το δεξί χέρι, όταν χρησιµοποιείται ουσιαστικά κρατά το πλήκτρο πέρα από το 
εξωτερικό άκρο του οργάνου στις περισσότερες αναπαραστάσεις, όττως αναµένεται. 
Η κίνηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε πολλά αγγεία, είτε περνώντας απ' τις χορδές 
(εικόνα 7 Γουεστ) είτε την ώρα που βρίσκεται στο µέσο αυτών. 

 
 



 



 



 



Κιθάρα 
 

Γενικά 
 
 Η λειτουργία της κιθάρας κατά τη διάρκεια της κλασικής περιόδου 
αποκαλύπτεται κυρίως µέσα απο έναν µεγάλο αριθµό αγγειογραφιών σε αττικά 
αγγεία όπου και απεικονίζεται το συγκεκριµένο όργανο όπως επίσης και µέσα από 
κάποια σηµαντικά ευρήµατα γλυπτών αλλά και νοµισµάτων της περιόδου αυτής. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα σύµφωνα µε τον Σ. Κοψαχείλι (1996) αποτελούν οι 
κοπές νοµισµάτων του τέταρτου αιώνα µε τον Απόλλωνα και την κιθάρα του που 
βρέθηκαν στην Όλυνθο και αποδίδονται στο κοινό των Χαλκιδέων. Είναι εµφανής η 
αναγραφόµενη λέξη ΧΑΛΚΙ∆ΕΩΝ γύρω απ' την κιθάρα. Πιο συγκεκριµένα 
πρόκειται για ασηµένια τετράδραχµα που απεικονίζουν στη µια όψη τους την 
επτάχορδη κιθάρα και στην άλλη το θεό Απόλλωνα. 

Οι φιλολογικές αναφορές της ίδιας περiόδου επιβεβαιώνουν τις υποθέσεις που 
προκύπτουν µέσα από τα διάφορα θραύσµατα που έρχονται στο φως. Οι πηγές αυτές 
απ' τις οποίες αντλούνται στοιχεία για το όργανο αυτό δείχνουν καθαρά ότι η κιθάρα 
ήταν στην ουσία της η λύρα των επαγγελµατιών µουσικών, η οποία κατείχε 
σηµαντική θέση στα πλαίσια των διαφόρων θρησκευτικών εορτών, αγώνων και 
διαγωνiσµών. Ο Αριστοτέλης την αποκάλεσε «όργανον τεχνικόν» δηλ. 
επαγγελµατικό (Πολιτικά Η’, 1341Α,6). Το όργανο αυτό, εκτός των άλλων παιζόταν 
αποκλειστικά από άντρες. 

Παρόλο το γεγονός ότι οι φιλολογικές αναφορές που έχουν διασωθεί είναι 
αρκετά σύντοµες,.ωστόσο παρέχουν λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τύπο των 
τραγουδιών που συνόδευε η κιθάρα, το είδος του παραγώµενου ήχου - θεωρητικά 
πάντα- όπως επίσης και κάποια υλικά που χρησιµοπόιούσαν για την κατασκευή της 
(M.Maas,J.Snyder 1989). 

 
Ετυµολογία – Ονοµατολογία 
 

Η ονοµασία «κιθάρα» είναι σίγουρα όσαν αφορά την ετοιµολογία 
τουλάχιστον - ένας µεταγενέστερος τύπος της λέξης «κίθαρις» που εµφανίζεται στην 
Ιλιάδα και την Οδύσσεια του Οµήρου ο οποίος αναφέρεται γενικά στη 
δραστηριότητα παιξίµατος ενός εγχόρδου οργάνου παρά σ' ένα συγκεκριµένο τύπο 
λύρας. Οι M.Maas & J. Snyder (1989) αναφέρουν όµως ότι για την προέλευση των 
δύο αυτών λέξεων δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις. Ενώ τα περισσότερα 
ετυµολογικά λεξικά αναφέρουν ότι πιθανόν το όνοµα αυτό το δανείστηκαν οι 
Έλληνες από κάποια ανατολική διάλεκτο, κάποιοι µελετητές προσπαθούν να 
διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποια σχέση µε Ινδοευρωπαϊκές ή Σηµιτικές ρίζες. Ο 
Στράβωνας απ' την άλλη, τον πρώτο αι. π.Χ. ανέφερε ότι τα ελληνικά ονόµατα των 
µουσικών οργάνων έχουν Θρακική ή ασιατική προέλευση. 

Έτσι η κιθάρα συνοδευόταν συχνά απ’ το επίθετο «ασιατική». Σύµφωνα µε 
τον Πλούταρχο (Περί µουσικής 1133C, 6) η κιθάρα ονοµαζόταν έτσι πιθανόν γιατί τη 



χρησιµοποιούσαν οι Λέσβιοι κιθαρωδοί που ζούσαν κοντά στην (Μικρά) Ασία. Ο δε 
Ησύχιος την αποκάλεσε ασιατική (Ασιάς) επειδή εφευρέθηκε στην Ασία. 

Παρόλο λοιπόν που η ετυµολογία του ονόµατος του οργάνου αυτού 
παραµένει ένα µυστήριο, Θα ήταν ασφαλές να υποτεθεί ότι οι Έλληνες δανείστηκαν 
τη λέξη αυτή από κάποια απ' τις γλώσσες της Μικράς Ασίας. 

 
Οι όροι «κιθαρίζειν» και «κιθαριστής» 
 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι δύο λέξεις αυτές προέρχονται απ' τη λέξη 
κιθάρα. Οι Μ. Maas & J. Snyder (1989) αναφέρουν ότι ο ρηµατικός τύπος 
«κιθαρίζειν» (απαρέµφατο), τον οποίο ο Όµηρος πρώτος χρησιµοποίησε για να 
δηλώσει το παίξιµο της φόρµιγγας, απέκτησε τον πέµπτο αιώνα µια πιο γενική έννοια 
και έφτασε να σηµαίνει το «να γνωρίζει κανείς µουσική». Σε πολλά παραδείγµατα 
µάλιστα ο όρος αυτός χρησιµοποιούνταν όχι τόσο για την κιθάρα όσο για τη λύρα 
που έπαιζαν οι ερασιτέχνες µουσικοί καθώς και για την µουσική εκπαίδευση των 
νεαρών αγοριών. 

Η λέξη «κιθαριστής» µνηµονεύτηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της 
Αρχαϊκής περιόδου, στα έργα του Ησιόδου και του Αλκµάν όπου αναφέρεται 
συγκεκριµένα στον επαγγελµατία µουσικό ο οποίος ήταν αφοσιωµένος στην 
υπηρεσία του Απόλλωνα και των Μουσών. Αργότερα, µετά το β' µισό του πέµπτου 
αιώνα

, 
χρησιµοποιούνταν-όπως προαναφέρθηκε- και για τους δασκάλους µουσικής 

που αναλάµβαναν να διδάξουν λύρα στα νεαρά αγόρια. 
Στο σηµείο αυτό ο Σ. Μιχαηλίδης (1989) κάνει µια διάκριση µεταξύ του όρου 

«κιθαριστής» και «κιθαρωδός» (ποιητικός τύπος: κιθαραοϊδός). Ο πρώτος ήταν απλός 
εκτελεστής κιθάρας, αυτός που έπαιζε αλλά δεν τραγουδούσε. Έτσι λεγόταν συνήθως 
ο σολίστας εκτελεστής. Στην περίπτωση αυτή, της σόλο εκτέλεσης στην κιθάρα, 
χρησιµοποιούνταν και ο όρος «ψιλή κιθάρισις». Ο δεύτερος έπαιζε και τραγουδούσε 
ταυτόχρονα. 

 
Οι όροι «κιθαρωδία» και «κιθαρωδικός νόµος» 
 

Ο Σ. Μιχαηλίδης (1989) αναφέρει ότι η «κιθαρωδία» ή «κιθαρώδησις» ήταν 
τραγούδι µε συνοδεία κιθάρας. Η κιθαρωδία υπήρξε το αρχαιότερο και πιο σεβαστό 
είδος µουσικής σύνθεσης και εκτελεστής. Χρειαζόταν γι' αυτό µονάχα ένας 
εκτελεστής, ο κιθαριστής και ο τραγουδιστής µαζί, δηλ. ο κιθαρωδός. Κατά τον 
Ηρακλείδη Ποντικό (Πλούταρχος, Περί µουσικής 1131 F,3) «ο Αµφίων, γιος του ∆ία 
και της Αντιόπης, ήταν ο εφευρέτης της κιθαρωδίας και της κιθαρωδικής ποίησης. 

Ο «Κιθαρωδικός νόµος» ήταν ένα εκτεταµένο τραγούδι µε συνοδεία 
κιθάρας, όπως µια νεότερη άρια κοντσέρτου. Ο νόµος αυτός ήταν αφιερωµένος στον 
Απόλλωνα, όπως και γενικά οι νόµοι, και εφευρέθηκε αττ' τον Τέρπανδρο γύρω στα 
675 π.Χ. Ο Κλονάς και ο Πολύµνηστος ακολούθησαν το παράδειγµα του 
Τέρπανδρου µε τον αυλωδικό νόµο». 

Ο κιθαρωδικός νόµος είχε 7 µέρη - τµήµατα που ήταν τα ακόλουθα: 1. 
Αρχά (δωρικός τύπος του αρχή) επίσης και Επαρχά 



2. Μεταρχά το µέρος µετά την αρχή 
3. Κατατροπά κατατροπή που σηµαίνει αλλαγή 
4. Μετατροπά το µέρος µετά την κατατροπή 
5. Οµφαλός το κεντρικό τµήµα 
6. Σφραγίς επικύρωση 
7. Επίλογος ή Εξόδιον επίλογος 
 Υπήρχαν διάφοροι κιθαρωδικοί νόµοι. Στον Τέρπανδρο αποδίδονται η 
ονοµασία πολλών απ’ αυτούς όπως ο βοιώτιος, ο αιόλιος, ο τροχαίος, ο οξύς, ο 
κηπίων, ο τερπάνδρειος και ο τετραοίδιος. 
 
 
Χρήση της κιθάρας 
 
Μυθολογικές σκηνές και σκηνές απ' την καθηµερινή ζωή 
 

Οι M.Maas & J. Snyder (1989) διαπιστώνουν ότι οι απεικονίσεις της κιθάρας 
είναι πολύ πιο συνηθισµένες στα µελανόµορφα αγγεία παρά στα ερυθρόµορφα 
παρόλο που ο αριθµός των απεικονίσεων αυτών µειώνεται δραµατικά στα αγγεία που 
φιλοτεχνήθηκαν µετά το 500 π.Χ. Τα µελανόµορφα αγγεία, στο διάστηµα απ' το 525 
έως το 500 π.Χ. παρουσίαζαν σκηνές όπου η κιθάρα συνόδευε εντυπωσιακές σκηνές 
αρµατηλατών πράγµα που δεν συναντάτε στα ερυθρόµορφα. 

Η κιθάρα παιζόταν από άντρες εκτελεστές σε επίσηµες δηµόσιες τελετές µε 
κάποιο βαθµό Θρησκευτικής σηµασία . Υπήρχαν δε και διαγωνισµοί κιθάρας ως 
µέρος Θρησκευτικών εορτών (Πύθία Παναθήναια) και οι µουσικοί του οργάνου 
αυτού αλλά και του αυλού λάµβαναν µέρος µαζί σε τελετές Θυσιών στην αρχαία 
Αθήνα. Άλλες Θρησκευτικές τελετές στις οποίες ίσως λάµβαναν µέρος ήταν οι 
γαµήλιες τελετές κάποιων πλούσιων οικογενειών, παρόλο που οι αποδείξεις δεν είναι 
σαφείς µέχρι ποιο σηµεία τέτοιου είδους σκηνές αποτελούν περισσότερο 
Θρησκευτικά σύµβολα παρά αναπαραστάσεις πραγµατικών περιστατικών. 

Η κιθάρα ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε τον Θεό Απόλλωνα ο οποίoς 
εµφανίζεται σε µεγάλο αριθµό σκηνών µελανόµορφων αγγείων. Εξαίρεση αποτελούν 
οι «σκηνές σπονδών» οι οποίες αναπαρίστανται σε ερυθρόµορφα αγγεία και 
απεικονίζουν τον Απόλλωνα µε την κιθάρα του και µια στάµνα µε κρασί. Στις σκηνές 
αυτές υπάρχει συνήθως και µια γυναικεία παρουσία, πιθανότατα αυτή της αδελφής 
του Απόλλωνα Άρτεµης. 

Ακόµη το όργανο αυτό ίσως έπαιζε ρόλο στις Θρησκευτικές τελετές του 
∆ιονύσου, γιατί παρόλο που εµφανίζεται ως το κύριο χαρακτηριστικό του Απόλλωνα, 
υπάρχει, παρόλα αυτά, ένας σηµαντικός αριθµός αναπαραστά σεων στις οποίες 
κάποιος σάτυρος έπαιζε κιθάρα µαζί µε κρόταλα και / ή αυλό δίπλα στο Θεά 
∆ιόνυσο. 

Ο T. Reinach (1999), αναφέρει ότι η κιθάρα ίσως έπαιξε κάποιο ρόλο στη 
λατρεία του ήρωα Ηρακλή. Εκτός απο τα αγγεία που παρουσιάζουν τον Ηρακλή ως 
κιθαριστή ή δείχνουν να αποθεώνεται παίζοντας κιθάρα, υπάρχει ένα µοναδικό αγγείο 



στο οποίο διαφαίνεται ένας νεαρός άντρας να παίξει κιθάρα µπροστά στο βωµό του 
Ηρακλή. 

Ακόµη είναι πιθανό η κιθάρα περιστασιακά, ν’ ακουγόταν (ή να 
χρησιµοποιούνταν στο θέατρο) σε αθηναϊκά έργα, τα οποία παίζονταν προς τιµήν του 
θεού ∆ιόνυσου. Τέλος, υπάρχουν λιγοστές αποδείξεις ότι η κιθάρα αποτελούσε το 
κύριο όργανο µουσικής, ίσως µαζί µε τον αυλό, σε επίσηµα γεύµατα (Οι διαθέσιµες 
σκηνές, ίσως έχουν µόνο µυθολογική σηµασία). 

 
Κατασκευή 
 

Πρόκειται για µια ογκώδη και βαριά σε σχέση µε τα άλλα έγχορδα, 
κατασκευή. Ο Σ. Μηχαηλίδης (1989) σηµειώνει ότι η βάση της είναι επίπεδη ενώ το 
κυριότερο χαρακτηριστικό της σύµφωνα µε την Τ. Reinach (1999) είναι η 
πολύπλοκη κατασκευή των βραχιόνων: το κάτω µέρος τους είναι πολύ πλατύ µε µια 
ελαφρά µόνο κλίση προς τα έξω και αποτελεί πιθανότατα µια συνέχεια του κενού 
του ηχείου. Η Ο. Τολίκα (1995) αναφέρει ότι είχε σχήµα κιβωτίου ενώ απ' την πίσω 
πλευρά ήταν κοίλο., Μάλιστα ήταν επιστρωµένο µε παλλόµενες λάµες από κέρατό 
ή χαλκό που δυνάµωναν τον ήχο. Από τη µέση τους περίπου πλησιάζουν µεταξύ 
τους µε µια ταλάντευση και εκεί γίνονται περισσότερο λεπτοί. Λίγο πιο κάτω από 
το ζυγό αποκτούν πάλι το πρώτο τους πλάτος, για να ανεβούν από κει και πέρα 
κατακόρυφα σε αρκετό µήκος. Στο λεπτότερο σηµείο φαίνεται πως έχει προστεθεί 
ένας νέος βραχίονας. Στο εσωτερικό του «ταλαντευόµενου» µέρους, που σχηµατίζει 
ένα είδος όρµου, είναι τοποθετηµένα κοµµάτια µε περίεργη κατασκευή σε 
σπειροειδή σχήµατα που η λειτουργία τους δεν έχει εξακριβωθεί ακόµη. Ο 
Schottlander υποθέτει ότι πρόκειται για ένα µηχανισµό για το διαφορετικό 
κούρδισµα των χορδών στο σύνολό τους, ενώ ίσως είναι ορθότερη η άποψη του 
Wegner, που αποδίδει την υποδιαίρεση των βραχιόνων και την τοποθέτηση των 
επεκτάσεων σε ακουστική αναγκαιότητα, «ώστε να µη συµπίπτουν οι δονήσεις των 
χορδών από τις δύο πλευρές». Στα άκρα του ζυγού είναι τοποθετηµένες κατά 
κανονικά διαστήµατα µεγάλες πλάκες (γλυπτές παραστάσεις βεβαιώνουν ότι δεν 
πρόκειται για εγκάρσιο ξύλο) που όµως δύσκολα θα µπορούσε να λεχθεί ότι είναι 
στρόφιγγες. Οπωσδήποτε για λόγους ήδη φυσικής δε θα µπορούσε να επιτευχθεί µε 
περιστροφή του ζυγού συγχρόνως οµοιόµορφο κούρδισµα των χορδών ψηλότερα ή 
χαµηλότερα. 

Οι Αθηναίοι αγγειογράφοι αποδίδουν µε λεπτοµερέστατο και συνεπή τρόπο 
τα σπειροειδή σχήµατα στο εσωτερικό των βραχιόνων της κιθάρας. Ο ρόλος τους, 
όπως προαναφέρθηκε δεν είναι µόνο διακοσµητικός. Σύµφωνα µε την άποψη του 
Sachs πρόκειται για κάποιο µηχανισµό όχι για το κούρδισµα των χορδών όπως 
υποστήριξε ο Schottlander αλλά για τη χαλάρωση ή τη ρύθµιση του τεζαρίσµατος 
των βραχιόνων. Ο Μ. L. West (1999) σηµειώνει ότι αυτό που παραµένει θαυµαστό, 
αν όντως αυτή η άποψη είναι ορθή, είναι ο τρόπος µε τον οποίο φαίνεται να 
προτυπώνεται ο σχεδιασµός του λειτουργικότατου µηχανισµού στους καθαρά 
δαιδαλώδεις διακόσµους της πρωιµότερης κιθάρας. Πράγµατι υπήρξε µία µακραίωνη 
παράδοση, που έφτανε µέχρι τα µινωικά και αιγυπτιακά πρότυπα µε τα σπειροειδή, 



τεθλασµένα ή άλλα περίπλοκα σχήµατα στους βραχίονες της κιθάρας κάτω από την 
εγκάρσια κυλινδρική ράβδο (ζυγό). ∆εν είναι σαφές κατά πόσον ενείχαν κάποιον 
κατασκευαστικό σκοπό. 

Η συντριπτική πλειονότητα των αναπαραστάσεων κιθάρας µας προσφέρει µία 
πλήρη µετωπική ή (λιγότερο συχνά) µία πλήρη ραχιαία θέα του ηχείου. Ωστόσο, 
αναθήµατα από τον Θησαυρό των Σικυώνων στους ∆ελφούς και από τον Παρθενώνα, 
καθώς και ένα ερυθρόµορφο αγγείο που αναπαριστά το πλευρικό τµήµα µίας 
κιθάρας, παράλληλα µε µια-δυο ελλιπείς µαρτυρίες, καταδεικνύουν ότι το πίσω 
τµήµα του ηχείου είχε ένα εξόγκωµα ή µία καµπύλωση, ειδικά προς την κορυφή και 
ότι υπήρχε ένα είδος αποκορύφωσης που διερχόταν από το εξόγκωµα µέχρι τη βάση. 

Το µέγεθος των οργάνων µπορεί να εκτιµηθεί µόνο κατά προσέγγιση γιατί 
πολλά είναι ορατά µόνο εν µέρει και το σχήµα συχνά παραµορφώνεται στις 
φωτογραφίες από την καµπυλότητα του αγγεiου. Οι Μ. Maas & J. Snyder (1989) 
αναφέρουν ότι χρησιµοποιώντας το µήκος του χεριού ενός ενήλικα µουσικού από τον 
αγκώνα µέχρι τη δεύτερη άρθρωση ως µια βολική (σχετική) µονάδα µέτρησης, 
αποδεικνύεται ότι η πλειοψηφία των κιθαρών είναι τόσο φαρδιές όσο και αυτή η 
µονάδα, και σχεδόν όλες οι υπόλοιπες είναι λίγο πιο φαρδιές ή πιο στενές (κατά τρία 
τέταρτα µέχρι ένα και ένα τέταρτο της βασικής µονάδας). Το ύψος της κιθάρας 
φαίνεται να ποικίλει περισσότερο από το πλάτος (παρόλο που εδώ η παραµόρφωση 
της εικόνας ίσως αποτελεί ένα παράγοντα). Οι περισσότερες κιθάρες είναι από ένα 
και ένα τέταρτο ως δυο φορές ψηλότερες από τη µονάδα µέτρησης αγκώνας / δεύτερη 
άρθρωση, και φυσιολογικά είναι τουλάχιστον τόσο µεγάλες ώστε να εκτείνονται από 
τη µέση του µουσικού µέχρι το πάνω µέρος του κεφαλιού του (πολλές εκτείνονται 
αρκετά πιο ψηλά). Το ύψος µιας δεδοµένης κιθάρας µπορεί να είναι λίγο περισσότερο 
απ' ότι το πλάτος ή διπλάσιο από το πλάτος, παρόλο που οι περισσότερες έχουν 
µήκος που κυµαίνεται περίπου από το ένα και ένα τέταρτο ως ένα και εν δεύτερο του 
πλάτους. 

Μια τάση να γίνεται η κιθάρα, κατά κάποιον τρόπο, πιο µακριά στο σώµα, 
προµηνύοντας ένα αλλαγµένο σχήµα που είναι προφανές κατά τον τέταρτο αιώνα, 
είναι διακριτή µόνο σε παραδείγµατα µετά το 450 µ.Χ., µια περίοδο κατά την οποία 
έχουν βρεθεί µόνο λίγες αναπαραστάσεις. 

Τέλος όσον αφορά στα διακοσµητικά στοιχεία και υλικά, η κιθάρα µπορούσε 
να έχει επιχρυσωµένους βραχίονες ή να είναι διακοσµηµένη µε σκαλιστό 
ελεφαντόδοντο ή (τουλάχιστον σε µεταγενέστερη περίοδο) να στολιζόταν µε 
πετράδια και πολύτιµους λίθους. 
 
Χορδές 
 

Ο Π. Καλογρίδης (1991) αναφέρει ότι παρόλο που η κιθάρα όπως και η λύρα 
πέρασε από διάφορα στάδια όσον αφορά τον αριθµό των χορδών, ξεκινώντας µε τρεις 
ή τέσσερις µε την πάροδο του χρόνου προστίθεντο συνεχώς και άλλες. Κατά τη 
διάρκεια όµως της κλασσικής περιόδου σύµφωνα µε τον West (1999), και ενώ ήδη 
απ' τον έβδοµο αιώνα άρχισαν να εµφανίζονται τακτικότερα οι επτάχορδες κιθάρες, 
οι αγγειογραφίες επιβεβαιώνουν την εδραίωση των επτά χορδών στο όργανο αυτό 



τουλάχιστον στην ΑΘήνα. ∆εν λείπουν βέβαια και απεικονίσεις οργάνων µε έξι, οκτώ 
ή και πέντε χορδές: Ωστόσο τα πιο προσεκτικά ζωγραφισµένα αγγεία δείχνουν επτά 
και µόνο περιστασιακά έξι. Τέλος, περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου των 
εικόνων µε ορατές χορδές αναπαριστούν και πάλι κιθάρες µε επτά χορδές. 

Θα πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη το γεγονός άτι σε ορισµένες περιπτώσεις 
στον ζωγράφο ή τον κατασκευαστή ενός µικρού οµοιώµατος ο διαθέσιµος ελεύθερος 
χώρας επαρκούσε για την απεικόνιση τριών ή τεσσά ρων µόνο χορδών, µε δεδοµένο 
το πάχος του χρωστήρα ή των µεταλλικών νηµάτων που µπορούσε να κατασκευάσει. 
Όµως σε άλλες περιπτώσεις Θα µπορούσαν να «φιλοξενηθούν» ευκολότατα 
περισσότερες χορδές. Λαµβάνοντας υπόψη την ποσότητα των µαρτυριών γίνεται 
εύκολα αποδεκτό ότι ένας τύπος κιθάρας κοίλης βάσεως µε τέσσερις µόνα χορδές 
χρησιµοποιούνταν ευρύτατα κατά τον 8° αιώνα. Αυτή λεγόταν φόρµιγγα (βλ: κεφ. 
Φόρµιγξ). 
 
Τεχνικές – τρόποι παιξίµατος 
 
 Οι M. Maas & J. Snyder αναφέρουν ότι οι τεχνικές που είναι διαθέσιµες στον 
µουσικό αυτού του οργάνου φαίνεται να είναι πιο περιορισµένες απ’ ότι µερικές 
φορές δείχνουν οι υποθέσεις (παρόλο που είναι γνωστό ότι η µουσικη, µε κανένα 
τρόπο, δεν θεωρούνταν απαραίτητα πρωτόγονη ή µονότονη εξαιτίας αυτών). Το 
αριστερό χέρι του µουσική προφανώς χρησιµοποιοείται για να παίξει τις χορδές αλλά 
δεν είναι σε θέση να σταµατήσει τις χορδές (δηλαδή, να αλλάξει το βασικο τους τόνο-
τονικο ύψος) αποτελεσµατικά. Το δεξί χέρι παίζει τις χορδές µε ένα πλήκτρο, πιθανόν 
µονό µε κίνηση προς τα έξω. Ίσως το αριστερό χέρι έπαιζε τις χορδές ενώ το πλήκτρο 
επανερχόταν στο αρχικό σηµείο. Μόνο οι χορδές που δεν αγγίζονταν µε τα δάχτυλα 
του αριστερού χεριού θα αντηχήσουν καθαρά, ώστε ο µουσικός πιθανώς να παράγει 
µια σηµαντική ποικιλία ήχων. 
 Παρόλο που µόνο µισή ντουζίνα παραδείγµατα έχουν βρεθεί τα οποία 
δείχνουν τους κιθαρωδούς να τραγουδούν, πρέπει να υποτεθεί ότι αυτό είναι θέµα 
προτίµησης του ζωγράφου και αποφεύγει να εξάγει συµπεράσµατα για τη χρήση της 
κιθάρας ως όργανο ενός εκτελεστή µε βάση αυτές τις αποδείξεις. Η µικρή οµάδα 
αγγείων που δείχνουν τους µουσικούς να κουρδίζουν το όργανο, από την άλλη, 
φανερώνει ότι οι χορδές είχαν κουρδιστεί ξεχωριστά γυρίζοντας κάθε κλειδί. Όσον 
αφορά στην τεχνική του κουρδίσµατος ακολουθείται η ίδια µ' αυτή της λύρας. 

Η Ο. Τολίκα (1995) αναφέρει ότι η τεχνική της σόλο εκτέλεσης κιθάρας 
(χωρίς να συνοδεύει κάποιο τραγούδι) αποκαλούνταν απ' τους Έλληνες συγγραφείς 
«ψιλή κιθάρισις» και τη θεωρούσαν ως γεγονός ξεχωριστής τέχνης. Λέγεται πως 
την επινόησε κάποιος Αριστόνικος από το Άργος, που διέµενε στην Κόρκυρα, και 
πως την εισήγαγε στα Πύθια το 558 π.Χ.. 

Ο Θ. Καρζής (1997) αναφέρει επίσης ότι είχαν θεσµοθετηθεί βραβεία 
ψιλοκιθαριστικής στα Παναθήναια κατά την Κλασική Εποχή. Γίνεται µάλιστα λόγος 
για συγκεκριµένους εκτελεστές που έδωσαν περαιτέρω ώθηση στην τέχνη αυτή. Στον 
Λύσανδρο τον Σικυώνιο, πιθανώς στις αρχές του πέµπτου αιώνα, αποδίδεται η 
αύξηση της ισχύος και της διάρκειας των φθόγγων, επιτυγχάνοντας κατ' αυτόν τον 



τρόπο έξοχους «χρωµατισµούς» και προκαλώντας ένα είδος αντίλαλου στο υψηλό 
διαπασών που ονοµαζόταν συριγµός. Ο Στρατόνικος ο Αθηναίος στις αρχές του 
τέταρτου αιώνα ήταν ο πρώτος που εκτέλεσε σολιστικά κοµµάτια σε κιθάρα µε 
περισσότερες από επτά χορδές. Σε κάποια φάση χρησιµοποιήθηκε ένας ειδικός τύπος 
κιθάρας για σολιστικές εκτελέσεις κατά τις µεγάλες εορτές, το λεγόµενο Πυθικόν. 

Η A.J. Neubecker (1986) αναφέρει ότι ο «ψιλοκιθαριστής» έκανε σαφώς 
περισσότερα πράγµατα από το να αποδίδει απλώς τραγούδια στα οποία δεν υπήρχε 
λόγος. Η ψιλοκιθαριστική θα πρέπει να ήταν µια περίτεχνη τεχνοτροπία 
οργανοχρησίας, που συνεπαγόταν µεγαλύτερο πλούτο φθόγγων, πιο ευκίνητο 
δακτυλισµό και επίδειξη ποικίλων ηχητικών εφέ. Ο Πλάτωνας την απορρίπτει, µαζί 
µε την αυλητική, ως ακαλαίσθητο και ανόητο κόλπο εντυπωσιασµού που επιζητεί να 
καταπλήξει µέσω της ταχύτητας, της ακρίβειας και της παραγωγής της φωνής των 
ζώων. ίσως ορισµένοι οργανοπαίκτες; αν όχι όλοι, να εγκατέλειψαν το πλήκτρο για 
να επιδοθούν στην πλήρη χρήση και των δέκα δακτύλων τους. 

Οι εκτελεστές ήταν συνήθως όρθιοι ή και καθισµένοι (στην περίπτωση αυτή 
πρόκειται για µυθικά πάντα πρόσωπα όπως ο Απόλλωνας και σπανιότερα ο Ηρακλής 
σύµφωνα µε τις Μ. Maas & J. Snyder 1989) µιας και το βάρος σε συνδυασµό µε τον 
όγκο του οργάνου δεν επέτρεπαν ευχέρεια κινήσεων. Οι ίδιοι κρατούσαν το όργανο 
σε θέση σχεδόν κάθετη µε τη βοήθεια ενός τελαµόνα, όπου περνούσε τον αριστερό 
τους βραχίονα. 

Υπήρχαν δύο τρόποι να παίζει κανείς τις χορδές: είτε µε τη βοήθεια πλήκτρου 
που ήταν ο πιο συνήθης (η τεχνική αυτή αποκαλούνταν «κρούειν») είτε απ' ευθείας 
µε τα δάχτυλα που όπως προαναφέρθηκε, έκαναν κά ποιο οργανοπαίκτες (η τεχνική 
του «ψάλλειν»). Το πλήκτρο, φτιαγµένο από σκληρό υλικό, δουλεµένο καλλιτεχνικά 
και µε σχήµα που ποίκιλλε, ήταν συνήθως κρεµασµένο µε σκοινί στο κάτω µέρος του 
πλαισίου που περιέκλειε τις χορδές. 
 
Ο επαγγελµατίας κιθαρωδός και η ενδυµασία του 
 

Οι αναφορές στην κιθάρα στη βιβλιογραφία του δέκατου πέµπτου αιώνα 

π.Χ. επαληθεύουν ξεκάθαρα το ρόλο της κιθάρας ως το όργανο του επαγγελµατία - 
όχι µια λύρα που παίζεται από ένα ερασιτέχνη για απλή διασκέδαση σε µια 
συνάντηση οινοποσίας ή από νεαρά σχολιαρόπαιδα ή από τις συζύγους των 
Αθηναίων που διασκέδαζαν η µία την άλλη στα γυναικεία καταλύµατα των σπιτιών 
τους. Αντίθετα, η κιθάρα, ένα µεγάλο και µάλλον δύσχρηστο όργανο, απαιτούσε την 
επιδεξιότητα που µόνο ένας επαγγελµατίας µουσικός ή άλλοι υψηλά εκπαιδευµένοι 
µουσικοί µπορούσαν να πετύχουν. 

Βάζοντας στην άκρη το ροµαντικά στοιχεία, ο µύθος δίνει µια ζωντανή εικόνα 
ενός επαγγελµατία µουσικού αυλής, διεθνούς φήµης, ο οποίος ταξίδευε πολύ και 
κέρδιζε µεγάλα χρηµατικά ποσά τραγουδώντας και συνοδεύοντας τον εαυτό του µε 
την κιθάρα. Οι Μ. Maas & J. Snyder (1989) αναφέρουν ότι ένας τέτοιος µουσικός, 
ονοµάζονταν «κιθαρωδός», µια σύνθετη λέξη απ' το κιθάρα + ωδή, που περιγράφει τη 
διπλή δραστηριότητα του τραγουδιού και του παιξίµατος. Ο κιθαρωδός έκανε ότι 
µπορούσε για να τονίσει ότι ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Η έµφαση στην ιστορία 



της ειδικής ενδυµασίας του υποδηλώνει µια περίτεχνη ενδυµασία εκείνου του είδους 
που αναπαριστάται στις εικόνες των αγγείων, όπου το άτοµο που παίζει κιθάρα φορά 
ένα µακρύ, ποδήρη χιτώνα µε πλούσια διακοσµηµένο σχέδιο και έναν εξίσου 
περίτεχνο, µε άφθονες πτυχώσεις µανδύα, όπως επίσης και ένα χρυσό στεφάνι στα 
µαλλιά. 

Ένα λογοτεχνικό απόσπασµα που πιθανόν χρονολογείται από τις αρχές του 
δέκατου τέταρτου αιώνα φανερώνει το όνοµα αυτής της ειδικής ενδυµασίας, το 
«επιπόρπαµα», προφανώς ονοµάζονται έτσι επειδή στερεώνονταν στους ώµους µε 
µια πόρπη ή κάποια στολίδια. Άλλοι µουσικοί φορούσαν ένα φαρδύ µανδύα µε 
φαρδιές χρωµατικές λωρίδες από το χέρι µέχρι το στρίφωµα, µια εξίσου επιβλητική 
και επiσηµη ενδυµασία. 

Ο Μ. L. West (1999) αναφέρει ότι ο ενδυµασίες αυτές των µουσικών 
µαρτυρούσαν την τυπικότητα και τη σηµασία των τελετών όταν παίζονταν η κιθάρα. 
 Τέλος, κάποιες φορές ο ίδιος ο κιθαρωδός κρεµούσε πάνω στο όργανο ένα 
κοµµάτι κεντηµένου υφάσµατος, πρακτική που εµπνεόταν απ’ την ανατολική 
µεγαλοπρέπεια. 
 
Άλλα είδη κιθάρας 
 
• «Αιωρική» κιθάρα 

 
Η Α. J. Neubecker (1986) αναφέρει ένα ακόµη είδος κιθάρας που 

µνηµονεύεται σπανιότερα η ύπαρξή του κυρίως κατά τον πέµτπο αιώνα π.Χ. και που 
δεν έχει ιδιαίτερη ελληνική ονοµασία. Οι σύγχρονοι ερευνητές όµως από το σχήµα 
του ονοµάζουν γενικά το όργανο αυτό «αιωρική» κιθάρα (ή «αιωρική» φόρµιγγα). 
Έχει και αυτή εφτά χορδές, ένα µεγάλο ηχείο - καµιά φορά σχεδόν σε σχήµα τρία 
τέταρτα του κύκλου- από όπου ξεκινούν πλατείς, άλλοτε πιο µακριά κι άλλοτε πιο 
κοντά µεταξύ τους, κατακόρυφοι βραχίονες. Σε µερικές απεικονiσεις διακρίνεται 
καθαρά το ότι δεν αποτελούν ενιαίο κοµµάτι µε το ηχείο. Μερικές φορές στο ηχείο 
διακρίνονται κάτι σαν «µάτια» που αποτελούν πιθανόν «ηχητικές» οττές. Είναι άξιο 
προσοχής ότι το όργανο αυτό συνδέεται κυρίως µε γυναικείες µορφές, το βλέπουµε 
στα χέρια των Μουσών ή ακόµη και σε σκηνές του σπιτιού. 

 
 
 

• «Θρακική» κιθάρα 
 

Στο εσωτερικό µιας κύλικος µε λευκό πυθµένα, περίπου το 470 π.Χ. - 460 
π.Χ. (εικόνα ), µε τις αναπαραστάσεις του Ορφέα και µιας επιτιθέµενης 
Θρακιώτισσας, υπάρχει µια κιθάρα ασυνήθιστου σχήµατος, όπως αναφέρουν οι Μ. 
Maas & J. Snyder (1989), η οποία δεν έχει εµφανιστεί προγενέστερα, εκτός από ένα 
µόνο κοµµάτι. Η βάση της ενδέχεται να είναι είτε κοίλη είτε τετράγωνη µε βαθειά 
αυλακωµένες άκρες. Τα σχήµατα του πάνω µέρους των βραχιόνων και τα εξαρτήµατα 
του καβαλάρη µοιάζουν µε αυτά της βαρβίτου, όπως υπογράµµισε ο Wegner, αλλά οι 



βραχίονες εiναι κοντοί για το πλάτος του οργάνου, µε µικρές προεξοχές κατά µήκος 
αυτών. Ακόµα και ο καβαλάρης έχει προεξοχές. Ο J. G. Landels (1999) αναφέρει ότι 
το ηχείο ήταν κατασκευασµένο από ξύλο: 'Ενα µεγάλο µέρος του ηχείου αποκαλύπτει 
πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά: µια πλατιά, σκούρα ζώνη κατά µήκος της 
πλαϊνής πλευράς, µια χρυσοκίτρινη φαρδιά ζώνη µπροστά στην περιοχή της γέφυρας, 
δυο οµόκεντρους κύκλους κοντά στο άκρο της γέφυρας και µια πλατιά βάση µε µια 
µικρή κυρτωµένη οδόντωση στη δεξιά γωνία (και πιθανώς και στην άλλη πλευρά). 

Το ελληνικό όνοµα γι' αυτό το όργανο, αν υπήρχε κάποιο, είναι άγνωστο. 
Εµφανίζεται κυρίως σε σκηνές όπου συµµετέχει ένας άλλος Θρακιώτης µουσικός, ο 
Θάµυρις, ο οποίος τrροκαλούσε τις Μούσες και τυφλώθηκε για την αλαζονεία του. Ο 
Wegner πρότεινε να ονοµαστεί «θαµύρειος» κιθάρα. Αυτό το όνοµα δεν φαίνεται να 
είναι εντελώς ικανοποιητικό πλέον γιατί σε µια άλλη αναπαράσταση που είναι τώρα 
γνωστή, εµφανίζεται το όργανο στα χέρια ενός τρίτου Θρακιώτη τραγουδιστή, του 
Μουσαίου (εικόνα 10) και από τις δεκαοχτώ γνωστές αναπαραστάσεις αυτού του 
οργάνου, µόνο έξι φαίνονται να σχετίζονται περισσότερο µε το Θάµυρι. Επιπλέον, σε 
µία από τις τρεις αναπαραστάσεις στην οποία αναγνωρίζεται από την επιγραφή, 
παίζει µια συνηθισµένη χέλυν λύρα. 

Οι µουσικοί αυτής της ασυνήθιστης κιθάρας στέκονται ή κάθονται, ανάλογα 
µε την τυπικότητα των περιστάσεων, και κρατούν το όργανο κάθετα, ή ελαφρώς 
κεκλιµένο προς τα έξω, όπως ακριβώς κρατιέται και η κιθάρα του Απόλλωνα: Το 
αριστερό χέρι, πίσω από τις χορδές, φαίνεται να χρησιµοποιείται όπως και όλα στα 
άλλα είδη λυρών. Και παρόλο που υπάρχουν µόνο ελάχιστα ξεκάθαρα παραδείγµατα, 
τα περισσότερα από αυτά δείχνουν ότι το αριστερό χέρι χρησιµοποιείται για το 
παίξιµο (εικόνες 10&13 βιβλ.). Το δεξί χέρι χρησιµοποιείται και αυτό µόνο σε 
µερικές περιπτώσεις αλλά αναπαριστόνται όλα τα στάδια του χτυπήµατος του 
πλήκτρου: το χέρι κοντά στο σώµα (εικόνα 13), πάνω από τις χορδές (εικόνες 10&13) 
και πέρα από τις χορδές. 

Οι καλλιτέχνες δεν συµφωνούν καθόλου για το πώς ττρέπει να φαίνεται αυτό 
το όργανο, και ακόµα και ο ίδιος ο καλλιτέχνης µπορεί να του δώσει διαφορετικά 
χαρακτηριστικά σε διαφορετικά αγγεία (εικόνες 10&11), ώστε γίνεται προφανές ότι 
ήταν ένα όργανο που σπάνια το έβλεπαν (ίσως µόνο στο θέατρο). Τα πιο αξιόπιστα 
αναγνωριστικά χαρακτηριστικά είναι το, γενικό σχήµα της εκτεταµένης 
καµπυλότητας, παρά οι κοντοί βραχίονες, τα εξαρτήµατα του καβαλάρη, που 
µοιάζουν µε αυτά της βαρβίτου και το ηχείο. 
 
• «Ιταλιώτικη» κιθάρα 

 
'Ενας άλλος τύπος κιθάρας ο οποίος αποτελεί µεταγενέστερη εξέλιξη, 

εµφανίζεται στην αγγειογραφία της νότιας Ιταλίας περίπου µετά το 360 π.Χ. 
Αποκαλείται ιταλιώτικη κιθάρα. Ο Μ. L. West (1999) αναφέρει ότι η διαφορά της 
από όλες τις προγενέστερες ελληνικές λύρες έγκειται στο ότι διαθέτει ένα 
ορθογώνιου σχήµατος ηχείο και (καθώς οι βραχίονες της είναι ευθείς, δίνοντας 
συνέχεια στις πλευρικές γραµµές του ηχείου) γενικότερα ορθογώνιο σχήµα. Οι λύρες 
- κιθάρες παρόµοιου σχήµατος κυκλοφορούσαν από καιρό µεταξύ των Σηµιτών των 



δυτικών περιοχών, όπως επίσης και στην Αίγυπτο, και πιθανώς το ιταλιώτικο 
πρότυπο, το οποίο διαχωρίζει τη θέση του σαφέστατα από την ελληνική παράδοση, 
αποτελούσε είδος εισαγόµενο από την ανατολική Μεσόγειο. 

 
• Πυθικόν ή δακτυλικόν 

 
Ο Πολυδεύκης αναφέρει ένα είδος κιθάρας που ονοµαζόταν πυθικόν ή 

δακτυλικόν και που χρησιµοποιούνταν στην ψιλοκιθαριστική χωρίς ύπαρξη άσµατος. 
Αυτός ο τύπος, συναυλιακού χαρακτήρα αποτελούσε ξεχωριστό επίτευγµα ορισµένων 
δεξιοτήτων. Ο M. L. West (1999) αναφέρει ότι η ονοµασία δακτυλικόν πιθανώς 
σηµαίνει ότι παιζόταν και µε τα δέκα δάκτυλα αντί για πέντε συν το πλήκτρο. Η 
εναλλακτική ονοµασία πυθικόν είναι προφανής: το όργανο προοριζόταν να ακούγεται 
στους µεγάλους µουσικούς διαγωνισµούς των Πυθίων, όπου λέγεται ότι θεσπίστηκαν 
το 558 π.Χ. βραβεία για την ψιλή κιθάριση χωρίς την παράλληλη ύπαρξη άσµατος. 
Ωστόσο η «πυθική ψιλοκιθαριστική» εξελίχθηκε σε αναγνωρισµένη µορφή τέχνης, η 
οποία είχε τη δυνατότητα πρόσβασης σε οποιονδήποτε χώρο. Το 97 π.Χ. στον 
κατάλογο µιας µεγάλης ορχήστρας Αθηναίων µουσικών συγκαταλέγεται ένας 
«πυθικός κιθαριστής» ο οποίος έκανε προσκύνηµα στους ∆ελφούς. Ενδέχεται 
µάλιστα να χρησιµοποίησε το πυθικόν που αναφέρει ο Πολυδεύκης. Μια επιγραφή 
του τρίτου π.Χ. αιώνα από τον Ελικώνα αναγράφει τους βραβευθέντες σε µια σειρά 
αγώνων, ένας απ’ τους οποίους ήταν και ο «πυθικός κιθαριστής». 

 
Λύρες αγνώστου τύπου 
 

Εκτός απ' τα είδη λύρας που αναφέρθηκαν σε προηγούµενα κεφάλαια και 
αποτελούν και τα πιο γνωστά στο ευρύ κοινό είναι γνωστές και ονοµασίες άλλων 
οργάνων τύπου λύρας, που δεν παρέχουν όµως τη δυνατότητα ακριβέστερου 
ττροσδιορισµού. 

Ένα από τα όργανα αυτά ονοµαζόταν φοίνιξ ή φοινίκιον. Αυτό είχε 
ενδεχοµένως φοινικική προέλευση και µνηµονεύεται για πρώτη φορά απ' τον 
Αλκαίο. Ο Ηρόδοτος σηµειώνει ότι για την κατασκευή των βραχιόνων του φοίνικος 
χρησιµοποιούνται κέρατα λιβυκής αντιλόπης, πράγµα που υποδηλώνει την 
Καρβαγένη ως έναν από τους πιθανούς τύπους κατασκευής. Ο Αριστόξενος το 
θεωρούσε όργανο ξενικής προέλευσης. Επίσης, ένα χωρίο των αριστοτελικών 
προβληµάτων δείχνει ότι είχε τη δυνατότητα να παίζει σύµφωνες κατά ζεύγη 
όγδοες. 

Ακόµη, στις µεταγενέστερες πηγές γίνεται λόγος για κάποια όργανο 
ονοµαζόµενο λυροφοίνιξ ή λυροφοινίκιον, το οποίο πρέπει να ήταν κάτι µεταξύ του 
φοίνικος και της συνηθισµένης κοινής λύρας. 

Το πεντάχορδον ήταν ένα σκυβικό εύρηµα το οποίο κρεµόταν µε πέντε 
ακατέργαστα βοδινά δερµάτινα λουριά και παιζόταν µε πλήκτρα από χηλές αιγών. 
Απ' την περιγραφή αυτή φαίνεται ότι πρόκειται για ένα πρωτόγονο όργανο το οποίο 
όµώς είχε τη δική του χάρη. 



Ο σκινδαψός ή κινδαψός ήταν ένα µεγάλο τετράχορδο όργανο µε σχήµα σαν 
αυτό της λύρας. Οι βραχίονες του ήταν κατασκευασµένοι από βλαστούς ιτιάς ή 
(οξιάς-σύµφωνα µε τον επικό ποιητή Θεόποµπο από Κολοφώνα). Παιζόταν κατά 
πάσα πιθανότητα µε τα δάχτυλα ή µε ένα πλήκτρο σαν φτερό. Υπήρχε όµως και η 
δυνατότητα να παίζεται µε ένα είδος γρατσουνίσµατος. Θεωρούνταν δε ένα γελοίο 
όργανο επεσύροντας τη χλεύη. Ο Αριστόξενος το κατατάσσει στα όργανα ξενικής 
προέλευσης ενώ ο Αιλιανός πιστεύει πως είναι ινδικό. Άλλωστε η ονοµασία του 
προέρχεται από µια ινδική φυλή, τους Κινδαψούς Ωστόσο, διατυπώνεται και η άποψη 
ότι ο σκιν δαψός ήταν µια πανδουρίδα (τύπος λαούτου). Μοναδικό όµως επιχείρηµα 
γι' αυτό τον ισχυρισµό αποτελεί ο αριθµός των χορδών. 

Ακόµη, ο σπάδιξ, που σηµαίνει κλαδί φοίνικα ή «κλάδος απεσπασµένος» 
ήταν όργανο τύπου λύρας για το οποίο δεν υπάρχουν αναφορές πριν την 
Αυτοκρατορική εποχή. 

Η βύρτη και η ψάλτιγξ µνηµονεύονται στα λεξικά µε την πενιχρότατη 
εξήγηση «λύρα» και «κιθάρα» αντίστοιχα. Η ονοµασία ψάλτιγξ-πρόκειται µια 
νεολογισµό-, που σηµαίνει την κρούση των χορδών, ως αντίθετη προς τη σουρντίνα ή 
το γρατσούνισµά τους, προσλάµβανε ευρύτερο ρόλο σ’ αυτό το όργανο απ' ότι στις 
περισσότερες λύρες. 

Τέλος η κινύρα αποτελεί ελληνική απόδοση του εβραϊκού kinnor που όµως 
δεν ρίζωσε ποτέ στην ελληνική µουσική παράδοση (M.L. West 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



Κεµετζές 
 
Τα ποντιακά µουσικά λαϊκά όργανα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες 

από την άποψη του τρόπου κατασκευής τους. Έχουµε τα όργανα που 
κατασκευάζονται από λαϊκούς τεχνίτες, αλλά και άλλα που ο ποντιακός λαός τα 
προµηθεύεται από τη βιοµηχανία. Προϊόν καθαρά λαϊκής τέχνης, σύµφωνα µε την 
προηγούµενη διάκριση είναι ο κεµετζές. 

Το όργανο κεµεντζές το έφεραν οι Πόντιοι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν 
στις πόλεις και τα χωριά της Μακεδονίας και Θράκης. Το έγχορδο αυτό, όπως και 
µερικά άλλα όργανα που παίζονται µε τόξο, ξεκίνησαν απ’ την Ασία, εξελίχθηκαν 
στα Βυζαντινά χρόνια και διαδόθηκαν απ’ τον Ελλαδικό χώρο στα Βαλκάνια και την 
Ευρώπη. Τον κεµεντζέ θα τον δούµε σήµερα και σαν παραδοσιακό των Ρώσων 
(Fandur). Τη µεγαλύτερη παράδοση έχει βέβαια αυτό το όργανο στην ιστορία των 
Ποντίων. Μερικοί πρόσφυγες έφεραν εδώ στη µακεδονία τα όργανα των παπούδων 
τους (Κοψαχείλης). 

Η λέξη κεµεντζές προέρχεται µάλλον από την περσική λέξη «καµάντσια». Η 
καµάντσια ήταν είδος λύρας, που εµφανίστηκε τον 10ο αιώνα µ.Χ. στη  Β. Περσία 
(Χαιρόπουλος). Στην εγκυκλοπαίδεια του ποντιακού ελληνισµού, σε άρθρο του 
Ευσταθιάδη, βρίσκουµε πως ο κεµεντζές είναι τουρκική ονοµασία, που σηµαίνει 
µικρό βιολί. 

Κατά κανόνα ο τρόπος παιξίµατος της ποντιακής λύρας είναι η συγχορδία. 
Όλη η δοµή της ποντιακής λύρας εµφανίζει χαρακτηριστικά στοιχεία βυζαντινής 
προέλευσης. Η µακρύτερη προέλευσή της ανάγεται στη µυθική εποχή. Το ηχείο της 
λύρας αυτής δεν είναι πολύ βαθύ. Η ποντιακή λύρα είναι µελωδικό όργανο, που έχει 
ρυθµική ποικιλία και ιδιοµορφία. Τα τραγούδια επικού περιεχοµένου (ακριτικά, 
πρωτοεµφανίστηκαν στον Πόντο και Καππαδοκία) αποδίδονται εκπληκτικά από τη 
λύρα αυτή. Η ποντιακή λύρα κατασκευάστηκε µετά το 10ο αιώνα µ.Χ. 
(Χαιρόπουλος). 

Σηµειώνουµε ότι στον Πόντο οι λύρες φτιάχνονταν µε µικρό µέγεθος και 
έπαιζαν κατά κανόνα σε ψηλούς µουσικούς τόνους. Και σήµερα οι ποντιόφωνοι 
πληθυσµοί του Πόντου αυτή τη συνήθεια κρατούν. Στον ελλαδικό χώρο σχεδόν όλοι 
οι Πόντιοι λυράρηδες παίζουν µε λύρες µεγάλου µεγέθους, που αποδίδουν σε 
χαµηλότερες µουσικές νότες («καπάνα παίζνε») µε αποτέλεσµα να αλλοιώνεται 
κάπως η παλιά ποντιακή µουσική παράδοση. 

Η ψυχή των Ποντίων είναι στενά δεµένη µε τη λύρα. Τη διατήρησαν σαν κάτι 
το ιερό, µε το οποίο εκφράζεται τόσο αυθεντικά και πηγαία η χαρά και ο πόνος τους 
επί χιλιάδες χρόνια. Ξέρουν οι Πόντιοι πως η λύρα τους έχει αρχαία ελληνική 
προέλευση, γι’ αυτό και συνδέουν τον ήχο της µε τη ζωή, αλλά και µε το θανατό τους 
(Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισµού, Ευσταθιάδης). 

 

 

 

 



Κατασκευή 
 
Σύµφωνα µε τον Καρακάση η ποντιακή λύρα, ο κεµεντζές, διαφέρει από την 

κρητική και κατά το σχήµα και κατά τον τρόπο που παράγεται ο ήχος. Ο κεµεντζές 
είναι στενόµακρος. Το µήκος του είναι 50 – 57 εκ., το πλάτος του στο κάτω µέρος 
είναι 10 εκατοστά και στο επάνω 6 εκατοστά, το δε βάθος (ύψος του ηχείου) 3,5 
εκατοστά. Ο λαϊκός τεχνίτης που την κατασκευάζει µπορεί να είναι και λυράρης. 
Λέγεται πάντως ότι η πιο γλυκόλαλη λύρα γίνεται από δαµασκηνιά. (ο Πόντος, 
Ιστορία – Λαογραφία και Πολιτισµός). Για το ηχείο, το χέρι και την κεφαλή, που 
γίνονται από µνοκόµµατο ξύλο, χρησιµοποιούν δαµασκηνιά (κοκκύµελον), µουριά, 
κισσό, καρυδιά, κέδρο, ακακία κ.ά. Καλύτερα ξύλα θεωρούνται, πρώτα το 
κοκκύµελον, γιατί «δίδει καλή φωνή» και µετά ο κισσός, που δίνει επίσης «καλή 
φωνή», όχι όµως τόσο δυνατή όσο το κοκκύµελον. Για το καπάκι, που είναι συνήθως 
κυρτό, χρησιµοποιούν κυρίως πεύκη και έλατο. Τα ξύλα πρέπει να είναι ξερά, 
καθαρά, χωρίς ρόζους και µε ίσια νερά. Παλιότερα έβραζαν µέσα σε λάδι ορισµένα 
ξύλα, όπως τον κισσό, «για να σφίξουν» και να µη ραγίζουν, ή τα έβαζαν µέσα σε 
κοπριά ζώου, που είναι ζεστή, για να ξεραθούν γρήγορα. Ο πιο σίγουρος όµως τρόπος 
είναι να «δουλεύονται» τα ξύλα σιγά – σιγά. Να σκάβουν δηλαδή το ηχείο λίγο και 
µετά να το αφήνουν να ξεραθεί, και πάλι να το σκάβουν και πάλι να το αφήνουν 
κ.ο.κ. (Ανωγειανάκης). 

Όπως αναφέρει ο Χαιρόπουλος µέχρι το 1920 οι χορδές ήταν από µετάξι, που 
έδιναν ωραία φωνή αλλά αδύνατη. Άλλοτε κουρδίζεται σε ψηλό τόνο «ζήλια» και 
άλλοτε σε χαµηλό «καπάνια». 

Το τοίχωµα του ηχείου δεν πρέπει να είναι περισσότερο από 3 – 4 χιλιοστά 
πάχος, ενώ το καπάκι πρέπει να είναι λεπτότερο, γύρω στα 2 – 3 χιλιοστά. Στο ηχείο 
ανοίγονται, «για τη φωνή», από δύο τρύπες σε κάθε πλευρά και στο καπάκι τέσσερις, 
τα λεγόµενα τρυπία. Στο καπάκι ανοίγονται και τα ρωθώνια, δύο µακρόστενες και 
συνήθως λίγο κυρτές προς τα έξω τρύπες. Ο καλός κεµεντζετζής διαλέγει το ξύλο, 
απ’ το οποίο θα φτιάξει το καπάκι, να έχει πυκνότερα νερά στην αριστερή µεριά, 
πάνω απ’ την οποία τεντώνεται η υψηλότερα κουρντισµένη χορδή και αραιότερα 
νερά στο δεξιό µέρος, για τις χαµηλότερα κουρντισµένες χορδές. Παλιότερα, µερικοί 
κεµεντζετζήδες είχαν δύο λύρες, τη µια µε πυκνά νερά στο καπάκι και την άλλη µε 
αραιά. Η πρώτη, µε υψηλότερο κούρντισµα και φωνή διαπεραστική, ήταν για το 
χορό, ενώ η δεύτερη, χαµηλότερα κουρντισµένη και µε γλυκύτερη φωνή, ήταν για το 
τραγούδι. Με τη λύρα αυτή οι τραγουδιστές µπορούσαν να τραγουδούν πολλές ώρες 
χωρίς να κουράζονται (Ανωγειανάκης). 

 
Χορδές και κούρδισµα 

 
Η λύρα κρατιέται µε το αριστερό χέρι και το δοξάρι µε το δεξί. Στην αριστερή 

πλευρά είναι η ψιλή χορδή, «το ζιλ», στη µέση η µεσαία χορδή («το µεσαίον») και 
στη δεξιά πλευρά η χορδή µε τη χοντρή φωνή, «το καπάν’». Ο µουσικός αυτός 
χαρακτηρισµός των τριών χορδών της λύρας, «ζίλ’, µεσαίον, καπάν’» συµπίπτει µε 
εκείνον του ∆ιόδωρου του Σικελιώτη, «οξύν, µέσον, βαρύν». Σηµειώνουµε ότι η 



ποντιακή λύρα δε χορδίζεται µε βάση µια συγκεκριµένη µουσική νότα. Μπορεί ένα 
ορισµένο κούρντισµά της («τιζέν») να χορδίζεται έτσι, ώστε η ψιλή χορδή της, «το 
ζίλ’», να εκφράζει τη νότα «λα», οπότε η µεσαία χορδή θα εκφράζει τη νότα «µι» και 
η χοντρή χορδή τη νότα «σι». Μπορεί όµως το χόρδισµα να έχει άλλη βάση, π.χ., αν 
τεντώσουµε περισσότερο την ψιλή χορδή, ώστε να εκφράσει τη νότα «σι», οπότε θα 
κατέβουν ανάλογα οι µουσικοί τόνοι της µεσαίας και στη συνέχεια της χοντρής 
χορδής (Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισµού, Ευσταθιάδης). 

Στον κεµεντζέ ο εκτελεστής πατάει επάνω στις χοδές τα δάχτυλα, όπως και 
στο βιολί, και πατάει ταυτόχρονα και τη µεσαία πάντα χορδή (Καρακάσης). 

Οι χορδές, έως το 1920, ήταν από µετάξι. Έδιναν ωραία φωνή αλλά αδύνατη. 
Έβαζαν τρεις χορδές από µετάξι ή τις δύο υψηλότερα κουρντισµένες από µετάξι και 
την τρίτη, τη χαµηλότερα κουρντισµένη, από έντερο. Όταν και οι τρεις χορδές ήσαν 
από µετάξι, οι δύο υψηλότερα κουρντισµένες ήσαν λεπτότερες, ενώ η τρίτη ήταν λίγο 
χοντρύτερη. Αργότερα χρησιµοποίησαν εντέρινες χορδές και τελικά µετάλλινες. 
Σήµερα συναντάµε ποντιακές λύρες µε τρεις µετάλλινες χορδές, τα λεγόµενα τέλια, 
και οι τρεις το ίδιο πάχος  ή δύο τέλια το ίδιο πάχος και ένα χοντρύτερο ή δύο τέλια 
το ίδιο πάχος και ένα τέλι περιτυλιγµένο ή δύο τέλια το ίδιο πάχος και µια εντέρινη 
χορδή. 

Η ψυχή, το στουλάρ’ (στύλος), ακουµπάει µε το επάνω άκρο στο καπάκι 
(περίπου κάτω από το αριστερό πόδι του καβαλάρη, στη µεριά της υψηλότερα 
κουρντισµένης χορδής) και µε το κάτω άκρο στη βάση του ηχείου. Το µήκος των 
χορδών που πάλλονται µε το τρίψιµο του δοξαριού, δηλαδή η απόσταση από τον 
πάνω έως τον κάτω καβαλάρη είναι συνήθως γύρω στα 28 – 32 εκ. (Ανωγειανάκης). 

 
∆ιακόσµηση της ποντιακής λύρας 

 
Η διακόσµηση της ποντιακής λύρας µε εγχάρακτα ή σε χαµηλό ανάγλυφο 

γεωµετρικά σχέδια, ρόδακες, στυλιζαρισµένα θέµατα από το φυτικό κόσµο κ.τ.λ., 
περιορίζεται κυρίως στη γλώσσα (ταστιέρα) και στην κεφαλή και σπανιότερα στο 
παλληκάρ’ (κορδοδέτη) και το ηχείο (πίσω µέρος και πλαϊνά). Στη γλώσσα 
χρησιµοποιούν επίσης και το διάτρητο σκάλισµα και στην καφελή κολλούσαν 
παλιότερα µικρά καθρεφτάκια ή άλλα επίπεδα διακοσµητικά αντικείµενα 
(Ανωγειανάκης). 

 
 
∆οξάρι ποντιακής λύρας 
 

Το δοξάρι, γύρω στα 50 – 55 εκατοστά µήκος, φτιάχνεται από σκληρό ξύλο 
και είναι κυρτό. Παλιότερα είχε τρίχες από ουρά αλόγου, που έδεναν στα δύο του 
άκρα µε διάφορους τρόπους, συνήθως µ’ ένα κοµµάτι πανί στο µέρος που κρατιέται 
και µ’ ένα κόµπο στο άλλο άκρο (Ανωγειανάκης). 

Σε άρθρο του Ευσταθιάδη, στην εγκθκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισµού, 
αναφέρεται πως για να αποδώσουν καλά οι τρίχες αυτές µε την τριβή τους πάνω στις 
χορδές, τρίβονται προηγουµένως σε ληρό ρετσίνι. 



 
Πως παίζεται – Τεχνικές και µουσικές δυνατότητες 

 
Ο κεµεντζετζής όταν κάθεται παίζει ακουµπώντας τη λύρα πάνω στον 

αριστερό µηρό ή ανάµεσα στα δύο πόδια, που κρατάει ενωµένα. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο κεµεντζές δεν κρατιέται κάθετος, αλλά γερµένος λίγο προς τα αριστερά 
και µπροστά. Όταν παίζει όρθιος, ο κεµεντζές στηρίζεται στον αντίχειρα και το 
δείκτη του αριστερού χεριού, που ακουµπάει στην κεφαλή του οργάνου. Ορισµένοι 
κεµεντζετζήδες συνηθίζουν ν’ ακουµπούν λίγο τον κεµεντζέ στην αριστερή 
βουβωνική χώρα ή στη ζώνη τους όταν παίζουν όρθιοι, ή, ακόµα, να περνούν τον 
καρπό του αριστερού χεριού σε µια θηλιά από λεπτό κορδονάκι, που κρεµιέται στην 
κεφαλή του κεµεντζέ. Αυτό τους βοηθάει να βρίσκουν κάποια αντίσταση και να 
κρατούν σταθερά το όργανο, ιδιαίτερα οταν πιάνουν υψηλότερες νότες µε προέκταση 
του πέµπτου δαχτύλου. Απ’ την ίδια αυτή θηλιά, που καταλήγει συχνά σε µια 
χρωµατιστή φούντα, κρεµούν τον κεµεντζέ τους όταν δεν τον παίζουν, ενώ άλλοι τον 
προφυλάγουν σε πλουµιστή θήκη, απόβελούδο ή µεταξωτό ύφασµα. 

Στην ποντιακή λύρα οι χορδές πατιούνται µε την ψίχα των δαχτύλων, όπως 
στο βιολί, και η µελωδία παίζεται στις δύο πρώτες υψηλότερες χορδές, στην πρώτη 
«θέση» (position). Σπάνια χρησιµοποιούν ένα ή δύο ακόµα φθόγγους, υψηλότερους 
από την πρώτη θέση, και αυτό «κλεφτά», όπως λένε, µε προέκταση δηλαδή του 
πέµπτου δαχτύλου. Όταν ο κεµεντζετζής παίζει µια µελωδία, πατάει συχνά µε τα ίδια 
δάχτυλα συγχρόνως και τη διπλανή χορδή. Κάτι ανάλογο γίνεται και µε το δοξάρι. 
Στο παίξιµο «πιάνει», δηλαδή τρίβει δύο συνήθως χορδές, τη χορδή στην οποία 
παίζεται η µελωδία και τη δίπλα σ’ αυτήν χορδή. Στο παίξιµο αυτό είναι φανερός ο 
ρόλος του καβαλάρη. Οι τόσο µικρές διαστάσεις του: 2 – 2,5 εκατοστά µήκος και 1 – 
1,5 περίπου εκατοστά ύψος, που εξακολουθούν να τις διατηρούν αναλλοίωτες οι 
Πόντιοι κεµεντζετζήδες, προκαλούν, θα λέγαµε, το δοξάρι να τρίβει και τα δάχτυλα 
να πατούν συχνά δύο χορδές ταυτόχρονα. 

Έτσι στην ποντιακή λύρα διακρίνουµε τους παρακάτω τρόπους παιξίµατος: να 
παίζεται η µελωδία στην υψηλότερη χορδή και να συνοδεύεται από τη δίπλα 
χαµηλότερη χορδή µε ίσο (τα δάχτυλα πατούν την υψηλότερη χορδή ενώ το δοξάρι 
τρίβει ταυτόχρονα και τη διπλανή χαµηλότερη χορδή), β) να παίζεται η µελωδία 
ταυτόχρονα και στις δύο χορδές, σε παράλληλες τέταρτες καθαρές (δάχτυλα και 
δοξάρι πατούν και τρίβουν, αντίστοιχα, και τις δύο χορδές µαζί), γ)να παίζεται η 
µελωδία στη χαµηλότερη χορδή και να συνοδεύεται από τη διπλανή υψηλότερη 
χορδή µε ίσο (τα δάχτυλα πατούν τη χαµηλότερη χορδή ενώ το δοξάρι τρίβει 
ταυτόχρονα και τη διπλανή υψηλότερη χορδή). Αν εξαιρέσουµε τον τρίτο τρόπο 
παιξίµατος που συναντάµε κάπως σπάνια, τους δύο άλλους τρόπουε τους συναντάµε 
συνήθως µαζί στο παίξιµο της ποντιακής λύρας, άλλοτε τον ένα και άλλοτε τον άλλο 
να προβάλλεται περισσότερο, ανάλογα µε το γούστο, το κέφι της στιγµής αλλά και 
την παράδοση που ακολουθεί ο Πόντιος µουσικός. Στην προβολή αυτή συµβάλλει και 
η πίεση που ασκεί κάθε φορά ο κεµεντζετζής µε το δοξάρι του πάνω στη χορδή ή τις 
χορδές που θέλει να ακουστούν, τρίβοντας, δηλαδή τεντώνοντας µε τα δάχτυλα του 
δεξιού χεριού, τις χαλαρές συνήθως τρίχες του δοξαριού. Οι Πόντιοι κεµεντζετζήδες 



δε χρησιµοποιούν βιµπράτο και όσοι από αυτούς µένουν αµόλυντοι από τις λογής – 
λογής επιδράσεις της δυτικής µουσικής, παίζουν στη φυσική και όχι στη 
συγκερασµένη κλίµακα. Η λύρα του Πόντου, όπως και η αχλαδόσχηµη λύρα, είναι 
ένα όργανο για γρήγορους σκοπούς. 

Ο κεµεντζές παίζεται συνήθως µόνος του. Σε πολυάριθµα όµως γλέντια και 
ιδιαίτερα σε πανηγύρια στο ύπαιθρο, όπου ο λεπτός και σχετικά αδύνατος ήχος του 
δεν ακούγεται πολύ, παίζουν δύο και τρεις µαζί κεµεντζέδες, κάποτε και 
περισσότεροι. Για τον ίδιο λόγο παίζουν κεµεντζέ και ζουρνά ή κεµεντζέ και νταούλι 
ή κεµεντζέ και αγγείον (τσαµπούνα), ή τα ίδια αυτά όργανα µε άλλους συνδυασµούς, 
όπως κεµεντζέ, αγγείον και νταούλι κ.τ.λ. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο κεµεντζετζής 
παίζει όρθιος και βρίσκεται συνήθως σε διαρκή κίνηση. Παρακολουθεί τους χορευτές 
µε βηµατισµούς συντονισµένους στο ρυθµό του χορού – συχνά δίνει την εντύπωση 
ότι ο ίδιος χορεύει – χτυπάει µε το δοξάρι του ρυθµικά το ηχείο της λύρας και 
απευθύνει στους χορευτές προτρεπτικές συλλαβές, λέξεις ή και σύντοµες φράσεις 
(Ανωγειανάκης). 

Για την κατασκευή του κεµεντζέ, σχετική η παρακάτω διήγηση: 
«Ατοί οι δύος οι µικροί, όχι έπαιζανε, έχτιζαν α’ πα’. Εκάθουντουν εκεί σο 

ξεραντέρ’ απάν’. Επαίρειναν από κοκκύµέλο, τσιµτσίρ’. Όλα τα ξύλα κ’ ένουσανε 
κεµετζέ. Κ’ εβγάλλεινανε λαλία εκείνα. Ατά τα δύο αγουρόπαιδα. Σταύρης και Λιάς. 
Όλα εποίναν. Τα καπάκα, τα κόρδας και έπαιζαν προπάντως ο µικρός ο Λίας. 

(Αυτοί οι δύο οι µικροί – τ’ αδέλφια της – όχι µόνο έπαιζαν αλλά 
κατασκεύαζαν κιόλας. Κάθονταν εκεί στο ξηραντήρι πάνω. Έπαιρναν (ξύλο) από 
δαµασκηνιά, πυξάρι. Όλα τα ξύλα δεν κάνουν για κεµετζέ. ∆εν βγάζουν φωνή, 
εκείνα. Αυτά τα δύο αγόρια. Ο Σταύρος και ο Ηλίας. Όλα τα έφτιαχναν. Τα καπάκια, 
τις χορδές και έπαιζαν. Κυρίως ο µικρός, ο ηλίας). Σοφί Κωνσταντινίδου (Από τα 
Σούρµενα του Πόντου). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 

 

 



Αχλαδόσχηµη λύρα 
 
Η λύρα έχει αχλαδόσχηµο (επιπεδόκυρτο) ηχείο και κοντό χέρι, χωρίς 

µπερντέδες, που συνεχίζει το ηχείο, κλειδιά από πίσω προς τα εµπρός, καβαλάρη, 
τρεις µονές χορδές στερεωµένες στο άκρο του ηχείου ή στο χτένι παίζεται µε δοξάρι. 
Φτιάχνεται συνήθως από τον ίδιο τον εκτελεστή σε διάφορα µεγέθη, ανάλογα µε τις 
διαστάσεις του ξύλου που θα βρεί, τη σωµατική του διάπλαση (ψηλός ή κοντός, µε 
µακριά ή κοντά δάχτυλα) και τη «φωνή» που θέλει να έχει η λύρα του: ψιλή και 
διαπεραστική ή κάπως πιο χοντρή και βαθιά. 

 
Κατασκευή 

 
Για τη σκάφη, το χέρι και την κεφαλή, που γίνονται από µονοκόµµατο ξύλο, 

χρησιµοποιούν µουριά, κισσό, πικροδάφνη, αγριαχλαδιά, καρυδιά, καστανιά, 
σφεντάµι, οξυά, δαµασκηνιά, κυπαρίσσι κ.ά. Καλύτερα ξύλα, αυτά που βγάζουν 
«καλή φωνή», θεωρούνται η µουριά, ο κισσός και η αγριαχλαδιά «η µουριά, λένε, δεν 
απορροφά υγρασία». Για το καπάκι χρησιµοποιούν συνήθως λευκή ξυλεία: πεύκη. 
Στο καπάκι είναι ανοιγµένες δύο ηµισφαιροειδείς τρύπες, τα «µάτια». Η σκάφη της 
λύρας δε φτιάχνεται µε ντούγες, όπως το λαγούτο, αλλά είναι πάντα σκαφτή και για 
το σκοπό αυτόν χρησιµοποιούν µικρά κοφτερά µαχαιράκια, κοπίδια ή όποιο άλλο 
κατάλληλο εργαλείο διαθέτουν. Το πάχος της, από τρία περίπου χιλιοστά έως ένα 
εκατοστό και παραπάνω, δεν είναι πάντα το ίδιο σε όλη της την έκταση. Γύρω – γύρω 
στις άκριες η σκάφη είναι λεπτότερη και στο βάθος, τον πυθµένα, χοντρύτερη. Στο 
βάθος άνοιγαν παλιότερα και µια µικρή τρύπα, κάποτε και περισσότερες, «για τη 
φωνή». Χάρη στις τρύπες αυτές, 1,5 – 2 περίπου χιλιοστά διάµετρο, «η λύρα 
ξεφωνίζει καλύτερα» εξακολουθούν να υποστηρίζουν οι παλιοί λυράρηδες. 

Για το χέρι που συνεχίζει τη σκάφη και καταλήγει στην κεφαλή µε τα κλειδιά, 
δεν έχουµε να σηµειώσουµε τίποτα το ιδιαίτερο. Αντίθετα, το καπάκι µε τα δύο 
µάτια, ίσο ή λίγο κυρτό, είναι πάντα η µεγάλη έγνοια κάθε λυράρη. Το ξύλο του 
φροντίζουν να είναι καλά ξεραµένο, χωρίς ρόζους και µε ίσια, πυκνά συνήθως νερά. 
Το πάχος του περιορίζεται σε λίγα χιλιοστά και προσέχουν να είναι το ίδιο σε όλη του 
την έκταση. Παλιότερα συναντούσαµε και λύρες φτιαγµένες ολόκληρες (σκάφος, 
χέρι, κεφάλι και καπάκι) από το ίδιο σκληρό ξύλο (µουριά, καρυδιά, κυπαρίσσι κ.ά.). 
φτιαγµένα µε πρωτόγονα τεχνικά µέσα, τα καπάκια στην περίπτωση αυτή ήταν πιο 
χοντρά και ανισόπαχα σε σύγκριση µε τα σηµερινά, που κόβονται εύκολα ισόπαχα 
και λεπτά µε την ηλεκτρική πριονοκορδέλα. Το  καπάκι κολλιέται πάνω στη σκάφη. 
Παλιότερα ωστόσο συναντούσαµε και καπάκια καρφωµένα µε ξύλινα ή σιδερένια 
καρφάκια. Στο καπάκι ανοίγονται πάντα δύο ηµισφαιροειδείς τρυπες, τα µάτια. 
Παλιότερα ανοίγονταν, όχι όµως πάντα, και µια ή περισσότερες µικρές τρύπες, µε 
διάµετρο 1,5 – 2 περίπου χιλιοστά, όπως αυτές της σκάφης. Ο στύλος, δηλαδή η ψυχή 
της λύρας, στηρίζεται µε τη µια άκρη στον πυθµένα της σκάφης και µε την άλλη στη 
βάση του καβαλάρη, και όχι στο καπάκι, όπως γίνεται στα όργανα της οικογένειας 
του βιολιού. 



∆οξάρι λύρας 
 
Το δοξάρι της λύρας ήταν κυρτό έως περίπου το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, 

φτιαγµένο από διάφορα ξύλα, σε διάφορα µεγέθη, συνήθως 45 έως 55, κάποτε και 60 
εκατοστά µήκος. Είχε τρίχες από ουρά αλόγου και σφαιρικά κουδουνάκια, τα 
γερακοκούδουνα ή λυραροκούδουνα, κρεµασµένα στο ξύλο του. Με την κίνηση του 
δοξαριού τα κουδουνάκια ηχούσαν συνοδεύοντας ρυθµικά τη µελωδία της λύρας. Τις 
τρίχες τις στερέωναν στις δύο άκρες του δοξαριού µε διάφορους τρόπους, και για να 
παίζουν τις έτριβαν µε ρετσίνι ή, στην ανάγκη, και µε λιβάνι. Το δοξάρι λέγεται 
επίσης λυρόξυλο (Ικαρία) και βέργα (Υδρα). Σήµερα οι περισσότεροι λυράρηδες 
χρησιµοποιούν δοξάρι βιολιού. 

 
Κλειδιά και Χορδές 

 
Τα τρία κλειδιά, τα στριφτάλια, όπως λέγονται συνήθως, φτιάχνονται σε 

διάφορα µεγέθη, όπως βολεύουν καλύτερα ο λυράρη στο κούρντισµα και σε ποικίλα 
σχήµατα, ανάλογα µε το γούστο και το µεράκι του λυράρη. Στα κλειδιά αυτά 
τυλίγονται οι τρεις χορδές, που ακουµπούν πάνω στον καβαλάρη και δένονται στο 
άλλο άκρο της λύρας, είτε στην ειδική για το σκοπό αυτόν προέκταση της σκάφης 
είτε στον κορδοδέτη φτιαγµένο από σκληρό ξύλο ή κόκκαλο. 

Η πρώτη χορδή, η υψηλότερα κουρντισµένη, λέγεται καντί ή καντίνι και τέλι, 
η µεσαία λέγεται µεσακή και η τρίτη, η χαµηλότερη, βουργάρα ή µπάσα. Παλιότερα 
οι χορδές ήταν εντέρινες, σήµερα όµως µεταχειρίζονται τις χορδές του εµπορίου, 
αυτές που χρησιµοποιούν στα χορδόφωνα της έντεχνης µουσικής. Εκτός όµως από τις 
χορδές αυτές, παλιότερα πρόσθεταν στη λύρα από µια έως τρεις συµπαθητικές 
χορδές. Τυλιγµένες σε ισάριθµα πρόσθετα κλειδιά, δίπλα στα τρία κύρια κλειδιά της 
λύρας, περνούσαν µέσα από τρυπες ανοιγµένες στον καβαλάρη, κάτω από τις κύριες 
χορδές, και δένονταν στο άκρο της λύρας, όπως οι τρεις κύριες χορδές του οργάνου. 
Κουρντισµένες συνήθως σε ταυτοφωνία µε τις τρεις κύριες χορδές η µια όγδοη 
χαµηλότερα, ηχούσαν «συµπαθητικά» όταν παίζονταν οι κύριες χορδές. Πάλλονταν 
δηλαδή όταν πάλλονταν µε το δοξάρι οι τρεις χορδές της λύρας, µε αποτέλεσµα να 
δυναµώνουν και να κάνουν «πιο γλυκιά τη φωνή» του οργάνου. Σήµερα σπάνια 
συναντάµε λύρες µε συµπαθητικές χορδές. Συχνά επίσης προσθέτουν στην κεφαλή 
της λύρας, ένα µεσακό πείρο, για να ακουµπά επάνω του η µεσαία χορδή και να 
έρχονται έτσι σε ευθεία και οι τρεις χορδές του οργάνου. Το µήκος των χορδών που 
πάλλονται µε το τρίψιµο του δοξαριού, δηλαδή η απόσταση από τα κλειδιά έως τον 
καβαλάρη, είναι συνήθως γύρω στα 28 µε 32 εκ. Σηµειώνουµε επίσης οτι οι παλιοί 
λυράρηδες, εκτός από τις τρύπες για τα κλειδιά, άνοιγαν και µια ακόµη τρύπα στην 
κεφαλή της λύρας τους, όπου οι χορευτές έχωναν κάθε τόσο ένα αναµµένο τσιγάρο. 
Έτσι ο λυράρης µπορούσε να καπνίζει, πλησιάζοντας τη λύρα στο στόµα του, χωρίς 
να σταµατάει το παίξιµο. 

 

 



 

∆ιακόσµηση λύρας 
 
Η διακόσµηση της λύρας περιορίζεται κυρίως στο πίσω µέρος, στη σκάφη, 

και µποστά, στην κεφαλή: εγχάρακτα γεωµετρικά σχέδια και ρόδακες, χαµηλά 
ανάγλυφα (άγκυρες, πουλιά, γλάστρες µε λουλούδια κ.τ.λ.) και ολόγλυφες κάποτε 
µορφές (κεφάλια πουλιών, ζώων και σπάνια ανθρώπων). Εκτός από το εγχάρακτο 
σχέδιο και το χαµηλό ανάγλυφο, παλιότερα χρησιµοποιούσαν και ένα είδος 
πρωτόγονης πυρογραφίας, όπως και την ενθετική τεχνική: γεωµετρικά σχέδια 
(ρόµβους, κύκλους, τρίγωνα κ.τ.λ.) µε σεντέφι, ταρταρούγα, ξύλο και άλλα υλικά. 
Στην πυρογραφική και εγχάρακτη διακόσµηση χρησιµοποιούσαν επίσης και το 
χρώµα. Παλιότερα άφηναν τα ξύλα στο φυσικό τους χρώµα ή έβαφαν τη σκάφη, το 
λαιµό και την κεφαλή µε χρωστικά υγρά από το φυτικό κόσµο (βρασµένα 
καρυδόφυλλα, αµυγδαλόψιχα, φλοιό πεύκου, κύπελλα βελανιδιών κ.τ.λ.). Σήµερα 
λουστράρουν τη σκάφη και το καπάκι ή µόνο τη σκάφη, νε ευρωπαϊκό βερνίκι. 

 
Πως παίζεται 

 
Όταν ο λυράρης κάθεται, η λύρα παίζεται ακουµπισµένη συνήθως πάνω στον 

αριστερό µηρό ή ανάµεσα στα δύο πόδια, που σ’ αυτή την περίπτωση µένουν 
ενωµένα και κρατιέται όρθια ή λίγο γερµένη, άλλοτε προς τα πλάγια και άλλοτε προς 
τα εµπρός ή προς τα πίσω, ανάλογα µε τη συνήθεια του λυράρη. Όταν παίζει 
περπατώντας, ο λυράρης ακουµπάει τη λύρα στο στήθος του. Παλιότερα, στην ίδια 
αυτή περίπτωση, ακουµπούσαν τη λύρα στη φαρδιά ζώνη της παραδοσιακής 
ελληνικής φορεσιάς. Ο λυράρης λέγεται επίσης λυρατζής, λυριτζής και λυριστής. 

 
Τεχνικές και µουσικές δυνατότητες 

 
Η αχλαδόσχηµη λύρα κουρντίζεται κατά πέµπτες καθαρές. Παλιότερα 

κουρντιζόταν παράλληλα και αλά τούρκα (διαστήµατα πέµπτης και τέταρτης 
καθαρής), ένα κούρντισµα που συναντάµε και σήµερα, όλο όµως και πιο σπάνια. Στο 
κούρντισµα ο λυράρης δεν ενδιαφέρεται για το απόλυτο ύψος των τριών χορδών της 
λύρας, αλλά για τις διαστηµατικές σχέσεις τους. Έως σήµερα το λα της λύρας του 
είναι χαµηλότερο από το λα του τονοδότη ιδιαίτερα χαµηλό είναι όταν η λύρα παίζει 
µόνη της ή µαζί µε νταχαρέ (ντέφι) ή νταούλι. Οι χορδές της λύρας δεν πιέζονται µε 
την ψίχα των δαχτύλων, όπως π.χ. στο βιολί, αλλά µε το νύχι, που ακουµπάει απ’ τα 
πλάγια τη χορδή. 

Η µελωδία παίζεται συνήθως στην πρώτη, υψηλότερη χορδή. Η δεύτερη 
χορδή (µια πέµπτη χαµηλότερη από την πρώτη) χρησιµοποιείται πολύ λίγο για τη 
µελωδία και η τρίτη χορδή (σε διάστηµα πέµπης ή τέταρτης από τη δεύτερη) σπάνια. 
Στο παίξιµο, όµως, το δοξάρι «πιάνει» συχνά, δηλαδή τρίβει, τη δεύτερη χορδή µαζί 
µε την πρώτη, πάνω στην οποία παίζεται η µελωδία ή τη δεύτερη και την τρίτη χορδή 
µαζί, συνοδεύοντας έτσι τη µελωδία µε µια υποτυπώδη «αρµονία», µ’ ένα ίσο. Με το 
ίσο αυτό, εκτός από τα σύµφωνα διαστήµατα, δηµιουργούνται, ανάλογα πάντα µε τη 



µελωδία, και στιγµιαίες διάφωνες αρµονικές προστριβές, που χαρίζουν στο παίξιµο 
της λύρας ένα χαρακτηριστικό χρώµα και νεύρο, ιδιαίτερα στους χορούς, όταν η λύρα 
παίζει µόνη της, χωρίς τραγούδι. Στην τεχνική του «αρµονικού» αυτού παιξίµατος 
συµβάλλει και ο καβαλάρης της λύρας. Πολύ λίγο κυρτός, όπως είναι, επιτρέπει στο 
λυράρη να παίζει και τις δύο χορδές µαζί – κάποτε και τις τρεις – χωρίς ιδιαίτερη 
προσπάθεια. Όταν, παλιότερα, η λύρα παιζόταν µόνη της, αυτοσυνοδευόταν 
«αρµονικά» και ρυθµικά από τον ίσο, από το δυνατό χτύπηµα του εδάφους µε το 
πέλµα του δεξιού ποδιού του λυράρη και από το ρυθµικό χτύπηµα και τον ήχο που 
έδιναν τα γερακοκούδουνα µε το πήγαινε – έλα του δοξαριού. 

Η αχλαδόσχηµη λύρα είναι ένα όργανο κυρίως για γρήγορους σκοπούς, για τις 
χορευτικές δηλαδή µελωδίες, που παίζονται κατά κανόνα στην πούντα του δοξαριού, 
µε γρήγορες, χωριστές δοξαριές. Οι αργές µελωδίες, µε δύο ή τρεις φθόγγους 
ενωµένους σε ένα δοξάρι,  παίζονται πολύ λίγο. Σηµειώνουµε ακόµα ότι οι παλιοί 
λυράρηδες έπαιζαν στη φυσική και όχι  στη συγκερασµένη κλίµακα και δεν 
χρησιµοποιούσαν βιµπράτο. Σήµερα, αντίθετα, οι περισσότεροι λυράρηδες παίζουν 
µε βιµπράτο, χρησιµοποιούν δοξάρι βιολιού και παραγγέλνουν τις λύρς τους στα 
εργαστήρια που έχουν δηµιουργηθεί στις µεγάλες πόλεις, τα νεώτερα χρόνια 
(Ανωγειανάκης). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



Κεµανές 

Ένα άλλο όργανο της οικογένειας της ποντιακής λύρας είναι ο κεµανές, που 
έπαιζαν στην Καππαδοκία. Σήµερα έχει σχεδόν εξαφανιστή. Στο χωριό Πλατύ 
(Θεσσαλονίκης) υπάρχει ένας παλιός οργανοπαίκτης, ο Παντελής Φορτουνίδης, που 
κατασκευάζει ακόµη Κεµανέδες, όταν του δοθή παραγγελία. 

 
Κατασκευή 
 

Ο κεµανές είναι ένα έγχορδο µε τόξο. Έχει µακρόστενο, φιαλόσχηµο ηχείο, 
πιο πλατύ όµως από τον κεµεντζέ και µε σχεδόν διπλό ύψος. Ακόµη, έχει κοντό χέρι 
µε ταστιέρα χωρίς τάστα, κεφαλή όπως του βιολιού και κλειδιά από τα πλάγια. 
Φτιάχνεται σε γενικές γραµµές, όπως η αχλαδόσχηµη λύρα, µε τα ίδια υλικά: σκληρό 
ξύλο για το ηχείο, το χέρι και την κεφαλή που γίνονται συνήθως από µονοκόµατο 
ξύλο και µαλακό ξύλο για το καπάκι. 

 
∆ιάταξη χορδών και κούρδισµα 
 

Ο κεµανές έχει έξι χορδές, κουρδισµένες κατά πέµπτες και τετάρτες καθαρές, 
και δύο ψυχές. Εκτός από τις κανονικές χορδές, υπάρχουν και οι  βοηθητικές, που 
τοποθετούνται κάτω απ’ τις κανονικές και οι οποίες απλώς πάλλονται χωρίς να 
αγγίζονται ποτέ από τα δάχτυλα του οργανοπαίκτη. Οι βοηθητικές χορδές προχωρούν 
κάτω από την ταστιέρα, περνούν µέσα από τρύπες ανοιγµένες στον καβαλάρη και 
δένονται κάτω από τον κορδοδέτη. Οι βοηθητικές χορδές κουρδίζονται σε 
ταυτοφωνία ή σε διάστηµα οκτάβας (χαµηλότερης ή υψηλότερης) µε τις κύριες 
χορδές του οργάνου. 

 
Τρόπος παιξίµατος 
 

Ο κεµανές παίζεται όπως η λύρα, ακουµπισµένος πάνω στο αριστερό πόδι. Τα 
δάχτυλα πστούν τις χορδές µε την ψίχα, και όχι µε το νύχι, και οι έξι χορδές – 
παλιότερα εντέρινες και σήµερα οι µετάλλινες του εµπορίου – κουρντίζονται κατά 
πέµπτες και τέταρτες καθαρές: τρεις πέµπτες και δύο τέταρτες ή τέσσερις πέµπτες και 
µια τέταρτη (οι πέµπτες στη χαµηλότερη περιοχή). Στο παίξιµο το δοξάρι τρίβει 
συχνά τη δεύτερη χορδή µαζί µε την πρώτη ή την δεύτερη και την τρίτη χορδή µαζί, 
συνοδεύοντας έτσι τη µελωδία, που παίζεται κυρίως στην πρώτη, υψηλότερα 
κουρντισµένη, χορδή, µε µια υποτυπώδη «αρµονία», µ’ ένα ίσο. 

 
 
∆οξάρι 
 

Τόσο ο κεµανές, όσο και ο κεµεντζές παίζονται µε δοξάρι, οι τρίχες του 
οποίου είναι παρµένες από ουρά βαρβάτου αλόγου. Ο λόγος είναι ότι το βαρβάτο 
άλογο δεν κατουράει την ουρά του, σε αντίθεση µε το θηλυκό, γι’ αυτό και 



διατηρούνται ζωντανές και σκληρές, κατάλληλες για παραγωγή καλύτερου ήχου. Το 
δοξάρι του ήταν παλιότερα κυρτό, ενώ σήµερα, όσοι ακόµα παίζουν κεµανέ, 
χρησιµοποιούν δοξάρι βιολιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Θρακιώτικη Λύρα 

Η θρακιώτικη λύρα παίζεται σε µερικά χωριά της Μακεδονίας όπως π.χ. στην 
Αγία Ελένη Σερρών, Μελίκη Ηµαθίας, Ξηροπόταµο ∆ράµας. Ο Γιάννης Στρίκος (γεν. 
1928) απ’ την Αγία Ελένη Σερρών µας λέει ότι τις λύρες τις έφτιαχναν µόνοι τους µε 
ξύλο µουριάς ή καρυδιάς. Την λύρα την έπαιζαν συνήθως στις πυροβασίες, αλλά και 
στις διάφορες γιορτές και γάµους (Κοψαχείλης 1993). 

Η λύρα ονοµαζόταν στην Μικρά Ασία λιούρα. Στη βουλγαρία η  θρακιώτικη 
λύρα είναι γνωστή µε το όνοµα γκατούλκα (Χαιρόπουλος 1994). Η θρακική  λύρα 
παίζει πρωταρχικό ρόλο στα γνωστά πανάρχαια δρώµενα, που διατηρούνται σήµερα 
στην Ανατολική Ρωµυλία και στη Θράκη (αναστενάρια και καλόγερος). 

Για τη θρακική λύρα υπάρχουν πολλές αναφορές στα ελληνικά δηµοτικά 
τραγούδια, σε ξένες εκδόσεις ελληνικών ποιηµάτων, σε µελέτες και παροιµίες του Ν. 
Πολίτη. Στο «Μέγα Θεωρητικό» του ο Χρύσανθος διαιρεί τα είδη της λύρας στο 
τρίχορδο, το τετράχορδο και το επτάχορδο. Η θρακιώτικη και η κρητική λύρα 
ανήκουν στον πρώτο τύπο (Κοψαχείλης 1993). 

 
Κατασκευή 
 

Η θρακιώτικη λύρα είναι απλή και δεν στολίζεται, όπως η κρητική, µε 
σκαλίσµατα, φιλντίσι ή σεντέφι. Το ηχείο της είναι λίγο πιο πλατύ από τη λύρα της 
Κρήτης. Κατασκευάζεται από καρυδιά, µουριά ή αγράµπελη. Το επάνω µέρος, το 
καπάκι της θρακικής λύρας που αλλιώς λέγεται και τσάµι, γίνεται από ξύλο πεύκου. 

 
Τρόπος παιξίµατος, χορδές και κούρδισµα 
 

Η λύρα κρατιέται όρθια µε το αριστερό χέρι από την λαβήκαι µε το δεξί χέρι 
χειρίζεται ο παίκτης το δοξάρι. Το τόξο (δοξάρι) µε το οποίο παίζεται η λύρα είναι 
απλό ανάλογο µε του βιολιού. Όταν παίζει όρθιος ο λυράρης τη στηρίζει στη ζώνη 
του, όταν κάθεται την ακουµπά όρθια στον αριστερό µηρό. 

Η θρακιώτικη λύρα είναι τρίχορδη και το κούρδισµά της λα – µι – λα ή λα – 
ρε – λα. Όπως αναφέρει ο Κοψαχείλης Σ. υπάρχει και µικρό λυράκι που κουρδίζεται 
όµοια. Το όργανο αυτό συνοδεύεται κυρίως από νταΰρε ή νταούλι. 

Τα κλειδιά τα λένε τσουβιά ή κορντιστήρια. Όταν δεν γυρίζουν ή γυρίζουν 
δύσκολα, τα βάζουν στη φωτιά. 

Σύµφωνα µε τον Καρακάση Σ., φαίνεται πως το «θρακικό δοξάρι» θα ήτανε 
τόσο φηµισµένο παιλά, ώστε να µπει στο λαϊκό τραγούδι, σαν τέλειο σχήµα τόξου: 

 
............κι αυτά τα µατοτσίνορα σα θρακικό δοξάρι. 

 

 

 

 

 



 

 



 

Κρητική Λύρα 
 

Κατασκευή 
 
Η κρητική λύρα κατασκευάζεται από µονοκόµµατο ξύλο αγριελιάς, οξυάς ή 

δάφνης και ακόµα από ξύλο µουριάς. Αποτελείται από το ηχείο ή καύκα που 
σκεπάζεται από το καπάκι. Το µήκος της λύρας, κατά µέσο όρο, είναι 0,40 – 0,50µ., 
το πλάτος 0,15 – 0,20 (Καρακάσης). 

 
Χορδές και κούρδισµα 

 
Η λύρα  Κρήτης έχει τρεις χορδές που κουρδίζονται συνήθως Ρε, Λα, Ρε ή Ρε, 

Σολ, Ρε. Κουρδίζεται κατά πέµπτες καθαρές. Η µεσαία εκτελεί χρέη ισοκράτη. 
Σήµερα µερικοί λυράρηδες κατασκευάζουν λύρες µε τέσσερις χορδές σαν το βιολί 
και τις κουρδίζουν σαν κι αυτό, δηλαδή Σολ, Ρε, Λα, Μι. Οι χορδές είναι 
προσδεδεµένες στα τρία στριφτάλια ή στριψάλια ή στρουφούγγια. Οι κόρδες 
στηρίζονται πάνω στον καβαλάρη κι αυτός στο στύλο που τοποθετείται µέσα στο 
ηχείο και κάτω από τη δεξιά µεριά του καβαλάρη. ∆ίχως το στύλο ο ήχος είναι 
αδύνατος γιατί το καπάκι δεν δονείται (Καρακάσης). 

 
Τεχνικές παιξίµατος 

 
Ο κρητικός λυράρης παράγει τον ήχο τοποθετώντας τα δάχτυλα µεταξύ των 

χορδών, τις οποίες αγγίζει, δίχως να τις πατάει, από τα πλάγια. Όπως αναφέρει ο 
Χαιρόπουλος ο λυράρης στηρίζει τη λύρα στα γόνατά του και αγγίζει τις χορδές από 
τα πλάγια µε τα νύχια του. Στην  Κρήτη η λύρα ή παίζεται µόνη της ή συνοδεύεται 
από το λάουτο, συνήθως δε ο λυράρης είναι και ο τραγουδιστής. 

 
∆οξάρι 

 
Η λύρα παίζεται µε δοξάρι, που έχει τρίχες «µπεγιριού», δηλ. Αλόγου. Στην 

Κρήτη µερικές φορές προσθέτουν στο ξύλο του δοξαριού µικρά κουδουνάκια, τα 
γερακοκούδουνα, που όπως πηγαινοέρχεται το δοξάρι, ηχούν και κρατούν κατά έναν 
τρόπο το ρυθµό. Το δοξάρι κατασκευάζεται από ξύλο δεσπολιάς (µεσµιλιάς). 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

Λυράκι – Βροντόλυρα – Κοινή λύρα – Βιολόλυρα 
 
Με το πέρασµα των χρόνων η αχλαδόσχηµη λύρα παρουσιάζει ορισµένες 

µορφολογικές αλλαγές που συντελούνται προοδευτικά µε κέντρο την Κρήτη. Η 
αρχική µορφή της αχλαδόσχηµης λύρας είναι το λυράκι. Κατά τον Φοίβο 
Ανωγειανάκη, λυράκι είναι το µικρότερο µέγεθος της λύρας. Κουρδισµένο πάντα 
υψηλότερα, κουράζει πολύ γρήγορα τη φωνή, που είναι φυσικό να µην αντέχει το 
πολύωρο τραγούδι στην υψηλή περιοχή της έκτασής της. Οι ανάγκες της µουσικής, 
άλλες στο χορό και άλλες στο τραγούδι, περιορίζουν σιγά – σιγά το λυράκι για τις 
χορευτικές µελωδίες. Με µικρή και χωρίς µεγάλο βάθος σκάφη, δίνει οξύ, 
διαπεραστικό ήχο ό,τι ακριβώς χρειάζεται σ’ ένα χοροστάσι. 

Αντίθετα η συνοδεία του τραγουδιού – ιδιαίτερα παλιότερα, σε πολυήµερα 
γλέντια και πανηγύρια – δηµιουργεί µε τον καιρό ένα µεγαλύτερο τύπο οργάνου, που 
σιγά – σιγά γίνεται η βροντόλυρα. 

Η βροντόλυρα έχει µεγαλύτερη, βαθύτερη και πλατύτερη στη βάση της σκάφη 
(µάγουλα). Στα χαρακτηριστικά αυτά οφείλει το βαθύτερο ήχο της και το χαµηλότερο 
κούρντισµά της σε σύγκριση µε το λυράκι. Το χαµηλότερο κούρντισµα βοηθεί να 
τραγουδούν, λυράρης και τραγουδιστές, πολλές ώρες χωρίς να κουράζονται. 

Μεταξύ των δύο αυτών τύπων της λύρας, το λυράκι και τη βροντόλυρα, 
δηµιουργείται ένας µεσαίος τύπος, η κοινή λύρα, που επικράτησε τελικά µεγαλύτερη 
απ’ το λυράκι, µικρότερη όµως απ’ τη βροντόλυρα. Σήµερα, παρά την επικράτηση 
του µεσαίου τύπου, εξακολουθούµε να βρίσκουµε – όλο και σπανιότερα βέβαια – και 
το αρχέτυπο του οργάνου, το λυράκι, καθώς και τη βροντόλυρα. Οι τύποι αυτοί, 
ουσιαστικά δύο (λυράκι και βροντόλυρα), γιατί ο τρίτος, η λύρα, δεν είναι παρά απλή 
σύνθεση των διαστάσεων της σκάφης των δύο προηγουµένων, οφείλουν τη 
δηµιουργία τους σε εσωτερικούς, καθαρά µουσικούς λόγους. Ενώ οι σχετικά 
νεώτερες αλλαγές στη µορφή του οργάνου, που θα δούµε παρακάτω, οφείλονται σε 
εξωτερικές επιδράσεις και συγκεκριµένα στο βιολί, που µε αργό, αλλά σταθερό 
ρυθµό τείνει ν’ αντικαταστήσει τη λύρα. 

Η βιολόλυρα ίναι ένας τύπος λύρας που δηµιουργείται γύρω στα 1925. Η 
βιολόλυρα, προϊόν και αυτή της προσπάθειας ν’ αποκτήσει η λύρα τον ήχο και τις 
τεχνικές δυνατότητες του βιολιού, εκτός από τις αλλαγές που αναφέραµε, έχει και το 
οκτάσχηµο ηχείο του βιολιού. Σήµερα δε φτιάχνεται πια και παίζεται σπάνια. Όλες 
τις άλλες όµως προσθήκες και αλλαγές τις συναντάµε τη µια δίπλα στην άλλη. 
Υπάρχει δηλαδή ακόµα και παίζεται το λυράκι και η βροντόλυρα οι λύρες µε το χτένι 
η γλώσσα η και τα δύο µαζί οι λύρες µε κεφαλή βιολιού, µε ή χωρίς κλειδιά από τα 
πλάγια κ.ο.κ. Ο τύπος όµως που επικρατεί σιγά – σιγά είναι η λύρα που φτιάχνεται 
στα εργαστήρια των πόλεων, µε σκάφη κάπως φαρδιά, χτένι, γλώσσα και κεφαλή 
βιολιού µε κλειδιά απ’ τα πλάγια. 

Με πρότυπο το βιολί, η λύρα δέχεται µια σειρά προσθήκες στη σκάφη, το 
λαιµό και την καφελή της. Οι προσθήκες αυτές βοηθούν στο παίξιµο (σταθερώτερο 
κούρντισµα, ευκολώτερη τεχνική δαχτυλοθεσίας) και συµβάλλουν µαζί µε το 



βιµπράτο των νεώτερων εκτελεστών στη δηµιουργία «ωραιότερου» ήχου. 
Παράλληλα όµως αλλοιώνουν τον ηχητικό χαρακτήρα του οργάνου, γιατί ενώ µε τις 
προσθήκες αυτές µπορεί να κερδίζουµε ένα «γλυκύτερο» ήχο, απ’ την άλλη µεριά 
χάνουµε τον αυστηρό, αδρύ και µοναδικό στο ηχόχρωµα (timbre) ήχο της παλιάς 
λύρας. Στα αστικά κέντρα παίρνουν την οριστική µορφή τους και καθιερώνονται οι 
νέες προσθήκες, γιατί εκεί είναι περισσότερο αισθητή η παρουσία του βιολιού, του 
οποίου ο πλουσιότερος ήχος και η τελειότητα της κατασκευής επηρεάζουν 
αποφασιστικά τη λύρα και γιατί εκεί µαζεύονται οι διάφοροι τεχνίτες και τα 
εργαστήρια, που µε την καθηµερινή παρατήρηση, επιδιορθώσεις και κατασκευή 
οργάνων, πλουτίζουν την πείρα τους, όπως και τις τεχνικές τους ικανότητες. 

Στο αρχέτυπο της λύρας, το λυράκι προσθέτουν πρώτα ένα χορδοστάτη, το 
λεγόµενο χτένι ή κορδοδέτη, όπου και στερεώνονται οι χορδές, και κατόπιν τη 
γλώσσα (ταστιέρα), ενώ συγχρόνως στενεύουν και µακραίνουν κάπως το λαιµό της 
λύρας. Η γλώσσα και ο στενότερος και µακρύτερος λαιµός ευκολύνουν τη 
δαχτυλοθεσία και τη µετακίνηση του χεριού για τους υψηλότερους φθόγγους. Στην 
κεφαλή της λύρας προσθέτουν, αρχικά ως διακόσµηση, το οµοίωµα της σπειροειδούς 
άκρης της κεφαλής του βιολιού, αφήνοντας ακόµα αναλλοίωτη την παραδοσιακή 
θέση των κλειδιών της λύρας και µετά ολόκληρη την κεφαλή του βιολιού που 
αλλοιώνει αποφασιστικά τη µορφή του οργάνου. Εγκαταλείπουν τα παλιά ξύλινα 
στριφτάλια (κλειδιά) και στη θέση τους χρησιµοποιούν κλειδιά του βιολιού ή του 
µαντολίνου, τοποθετηµένα στα δεξιά κι αριστερά της κεφαλής. 

Παράλληλα µε τις προσθήκες αυτές παρατηρούµε ακόµα, ότι α) η σκάφη, για 
λόγους ποιότητας ήχου, γίνεται, προοδευτικά, πλατύτερη και βαθύτερη, µε λεπτότερα 
τα τοιχώµατα και το καπάκι β) µε πρότυπο πάντα το βιολί, προσθέτουν κάποτε και 
τέταρτη χορδή, όσο και αν την χρησιµοποιούν πολύ λίγο. Έτσι η λύρα έχει τον ίδιο 
αριθµό χορδών και το ίδιο κούρντισµα µε το βιολί (σολ – ρε – λα – µι). Η προσθήκη 
ωστόσο της τέταρτης χορδής δε βρήκε πολλούς µιµητές και έχει, ουσιαστικά, 
εγκαταλειφθεί γ) εγκαταλείπεται σιγά – σιγά το ένα από τα δύο κουρντίσµατα, το αλά 
τούρκα, ρε – λα – ρε, και µένει, γενικά το κούρντισµα κατά πέµπτες, ρε – λα – µι δ) 
µε τη µεγαλύτερη, και συνεπώς αποδοτικότερη σε όγκο και ποιότητα ήχου, σκάφη 
εγκαταλείπεται ή χρησιµοποίηση συµπαθητικών χορδών. Σήµερα, ελάχιστοι ακόµα 
λυράρηδες προσθέτουν συµπαθητικές χορδές ε) εγκαταλείπεται, όπως αναφέραµε, 
και το παλιό κυρτό δοξάρι και χρησιµοποιείται, γενικά, δοξάρι βιολιού 
(Ανωγειανάκης). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η σύγχρονη λύρα δεν είναι όµοια µε τη λύρα των 
αρχαίων Ελλήνων, µε την οποία πολλές φορές τη συγχέουν. Κατά γενικό κανόνα οι 
αρχαίοι δεν είχανε όργανα που παρήγαν τον ήχο µε τόξο (δοξάρι). Η καταγωγή της 
σηµερινής λύρας, προέρχεται από το Rebec (Rebab, Ribeca ή Rubeca κ.ά.), που είναι 
οι κυριότερες ονοµασίες του πρόγονου της λύρας και του βιολιού και που, κατά µια 
εκδοχή, τη φέρανε οι Άραβες στην Ευρώπη. Φαίνεται πως η ριµπέµπα, µε µια χορδή, 
είναι το πρώτο µουσικό όργανο που παιζόταν µε τόξο (δοξάρι). ∆εν αποκλείεται κατά 
τους πρώτους χρόνους της εξαπλώσεως του οργάνου αυτού στην Ελλάδα και λόγω 
της κατοχής της Κρήτης από τους Άραβες και τους Φράγκους, να ήταν γνωστό και µε 
την ονοµασία Rebec, γιατί ο Π. Μουσαίος αναφέρει ένα έγχορδο µουσικό όργανο, το 
ριπάπιν, όµοιο µε λύρα. 

Το «ρεµπάπ» αναφέρεται µεταξύ των οργάνων του παλατιού των σουλτάνων 
από τα µέσα του 15ου αιώνα, παιζόταν δε µε τον ίδιο τρόπο που παίζεται η λύρα. Στο 
«Μέγα θεωρητικόν» του ο Χρύσανθος γράφει τα εξής σχετικά µ’ αυτό το όργανο: 
«Είδη της λύρας διαιρούνται καθ’ ηµάς τρία: το τρίχορδο, ο µάλιστα χαίρονται οι 
χυδίαι των νυν Ελλήνων το τετράχορδο, ο µάλιστα χαίρονται οι Ευρωπαίοι, 
ονοµάζοντες αυτό γαλλιστί Violon και το επτάχορδο, ο καθ’ υπερβολήν ενηδύνοντες 
οι ευγενείς των νυν Ελλήνων και Οθωµανών, ονοµάζοντες αυτό τουρκιστί «κεµάν». 

Φαίνεται πως, σύµφωνα µε όσα γράφει ο Χρύσανθος, στην εποχή του δεν 
έκαµαν διάκριση µεταξύ των διαφόρων οργάνων που παίζονταν µε τόξο (δοξάρι) και 
πως µε την ονοµασία λύρα εννοούσαν το τετράχορδο βιολί και την επτάχορδη Viola 
d’ Amore, το κεµάν, η οποία συνήθως είχε εκτός από τις επτά χορδές και άλλες επτά 
από κάτω που δονούνταν συµπαθητικά, παράγοντας, πράγµατι, αρµονικούς ήχους. Η 
βιόλα ντ’ αµόρε ήταν όργανο της αριστοκρατίας και των χαρεµιών και καθώς 
φαίνεται θα τη χρησιµοποιούσαν και οι πλούσιοι Έλληνες, που ζούσανε στην Πόλη. 
Και ο Μανασσείδης αναφέρει τη βιόλα και την επεξηγεί ως «επτάχορδον λύραν». Το 
ίδιο και στον Αίνο λένε πως βιόλα είναι η επτ’αχορδη λύρα, δηλαδή η βιόλα ντ’ 
αµόρε των Ευρωπαίων, που αναφέρει και ο Χρύσανθος. 

Το ότι επικρατούσε η ονοµασία της λύρας για όλα τα έγχορδα έχουµε και από 
άλλες πηγές παρόµοιες πληροφορίες. Ο Γιανναράκης σχεδόν κατά την ίδια εποχή µε 
τον Χρύσανθο γράφει: «Το βιολί το λέγαµε και λύρα». Τα ίδια είπανε και πρόσφυγες 
από το Αδραµύττιο (Μ. Ασίας) στον λαογράφο ∆. Λουκάτο. Στον ίδιο εδήλωσε 
πληροφορητής του το 1958, στο Βαθύ Μεγαλονήσι Λευκάδας: «Είχε λαι λύρα, σα 
βιολί κοντύτερο. Είχε 4 κόρδες. Την παίζανε (την λύρα) µε δοξάρι. Λέγανε: πάµε να 
χορέψουµε µε τη λύρα. Στην Οινόη σηµειώνουν πως «καλερή» είναι η λύρα και το 
βιολί. Για το κελαρί διατυπώθηκε η γνώµη πως ίσως παράγεται από το κελαρύζω, 
«είδος λύρας, ετεροκύρτου και περιφερούς την γαστέρα». 

Στην Ευρώπη, µουσικά όργανα ανάλογα µε τη λύρα της Κρήτης και του 
Πόντου, ήσαν πολύ διαδεδοµένα κατά το 12ο – 15ο αιώνα. Αναφέρονται µε τις 
ονοµασίες: Vielle a archet, Rebec, αργότερα ως Violla da Braccio. Κατά τον 17ο 
αιώνα ο Μερσένιος αναφέρει, στο γνωστό σύγγραµά του για τα µουσικά όργανα, τα 
Barbitis Minoris, που είναι όµοια µε τις δικές µας λύρες, όµως µε 4 χορδές. Υπήρχε 



κάποια εποχή, που τα όργανα αυτά παίζονται και σαν βιολί κι όχι όρθια, όπως τώρα. 
Υπάρχει και η ονοµασία Lyra ad Arco. 

Στα Βαλκάνια τα όργανα αυτά είχανε διαδοθεί από το Βυζάντιο και τα 
βλέπουµε σε τοιχογραφίες µεσαιωνικές, σε µοναστήρια και σε εκκλησίες της 
Γιουγκοσλαβίας, Ρουµανίας και Βουλγαρίας, καθώς βέβαια και σε Ελληνικές. Όπως 
και στην Ελλάδα, τα όργανα αυτά δεν θεωρούνται ξεπερασµένα, γιατί µε τις 
αναπόφευκτες παραλλαγές στο σχήµα και τη µορφή τους και µε διάφορα ονόµατα, 
κατά τόπους, εξακολουθούν να είναι σε χρήση έως την εποχή µας. ∆εν είναι παρά 
από τις τελευταίες δεκαετίες που άρχισαν να παραµελούνται και σιγά – σιγά να 
εξαφανίζονται και να τα αντικαθιστούνε πιο τελειοποιηµένα και σύγχρονα όργανα. 

Με την εξέλιξη των µουσικών οργάνων στη ∆ύση και την επικράτηση των 
διαφόρων τύπων της βιόλας και του βιολιού, τα όργανα του τύπου της λύρας της 
Κρήτης και του Πόντου εγκαταλείφθηκαν εκεί, ενώ στον ελληνικό χώρο, καθώς και 
στα βαλκάνια, λόγω της σκλαβιάς και άλλων κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών, 
διασώθηκαν και θεωρούνται από τα πιο αγαπητά στις περιοχές, όπου ακµάσανε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση και παρουσίαση της εργασίας καθίστανται 
σαφές ότι η λύρα υπήρξε αδιαµφισβήτητα ενα όργανο µε εξέχουσα θέση 
διαδραµατίζοντας πολύ σηµαντικό ρόλο τόσο από κοινωνικής όσο και από 
πολιτισµικής πλευράς στην αρχαιότητα καθώς και σ’ όλη την µετέπειτα πορείας της, 
καλύπτοντας έτσι µια µεγάλη χρονική περίοδο καθώς και ένα σηµαντικό γεωγραφικό 
εύρος επιρροής. Παρόλο τον όγκο των πληροφοριών και τις λεπτοµέρειες πάσης 
φύσεως που είναι γνωστές µέσω των διαφόρων φιλολογικών πηγών, των εγχειριδίων, 
των αγγειογραφών και των λίγων θραυσµάτων µουσικών οργάνων που έχουν 
διασωθεί δεν λείπουν και τα κενά που παρουσιάζει η γνώση για ορισµένους από τους 
τοµείς που αφορούν το όργανο αυτό. Υπάρχουν ακόµα πολλές ανακριβείς 
πληροφορίες καθώς και διφορούµενες απόψεις που αφορούν σε σηµαντικές πτυχές 
του οργάνου αυτού. 

Παρόλο που οι φιλολογικές πηγές παρέχουν ελλιπείς πληροφορίες όσον 
αφορά την κατασκευή και τα υλικά που χρησιµοποιούνταν για τα µουσικά όργανα 
(ξύλο, κόκκαλα για τα πλήκτρα και έντερα ζώων για τις χορδές), διάφορες 
εσφαλµένες αντιλήψεις σχετικά µε αυτήν θα µπορούσαν να διορθωθούν 
συγκρίνοντας και διασταυρώνοντας τις πληροφορίες των φιλολογικών πηγών µε τις 
αγγειογραφίες και τις τρισδιάστατες αναπαραστάσεις όπως αυτές των γλυπτών και 
των νοµισµάτων 

Παρόλα αυτά όµως, ακόµα και στην κατασκευή της πρόσοψης της λύρας, 
περιστασιακά έχουν βρεθεί κάποια σφάλµατα. Ένα από αυτά, το οποίο παρατηρείται 
όµως στην σύγχρονη ανακατασκευή της κιθάρας είναι το γεγονός ότιο το ηχείο 
φαίνεται να είναι κάπως πιο ρηχό. Όπως όµως αποκαλύπτουν τα διάφορα νοµίσµατα 
και γλυπτά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. 

Όσο λοιπόν το σχήµα και το µάγαθος ενός οργάνου επηρεάζει όχι µόνο τον 
ήχο αλλά και τις τεχνικές που χρησιµοποιούνταν για το παίξιµό του είναι: 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Για την ανάλυση της εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά κάποιους 
ανθρώπους για την πολύτιµη βοήθειά τους και συγκεκριµένα:  

Την κ. Μπάνου και την κ. Ρετζεπέρη, οι οποίες προθυµοποιήθηκαν να µε 
αναλάβουν, µε καθοδήγησαν σ΄όλη τη διάρκεια της έρευνάς µου, µου πρότειναν 
βιβλία, υλικό, ιδέες και γενικότερα στάθηκαν σε οποιαδήποτε στιγµή τις 
χρειαζόµουν. Τον Αντώνη Χαριζόπουλο που ανέλαβε την δακτυλογράφηση, 
βιβλιοδεσία και αποθήκευση της εργασίας. Τον πατέρα µου ο οποίος µου δάνεισε 
βιβλία από την προσωπική του βιβλιοθήκη για την ανεύρεση του χρειαζούµενου 
υλικού. Την αδερφή µου, Αθηνά και τη φίλη µου, Νεφέλη, οι οποίες µε βοήθησαν 
σηµαντικά προσφέροντας οποιαδήποτε πληροφορία – υλικό που σχετίζεται µε το 
θέµα µου. 
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