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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Σήμερα η μουσική από την μια έχει μετατραπεί σε ένα ηχητικό «χαλί» που 

συνοδεύει ως υπόκρουση την καθημερινότητά μας μέσα στο αυτοκίνητο, στα 

καταστήματα και φυσικά στους χώρους διασκέδασης, από την άλλη είναι ένα είδος 

«υψηλής τέχνης» που μοιάζει να απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά σε μυημένους 

και φιλόμουσους.  

 Στην αρχαία Ελλάδα, η μουσική, αντίθετα, ήταν απόλυτα συνυφασμένη με 

την καθημερινότητα όλων των ανθρώπων και σαν μια σύνθετη καλλιτεχνική και 

πνευματική έκφραση είχε ιδιαίτερη θέση σε όλες τις εκδηλώσεις της προσωπικής 

και κοινωνικής ζωής.  

 Η μουσική, το άσμα και η όρχηση ήταν οι χαρακτηριστικότερες εκφάνσεις 

της πολιτισμένης κοινωνίας και βασικοί παράγοντες αλλά και δείκτες ευζωϊας.  

 Από τους αρχαϊκούς ήδη χρόνους η μουσική άρχισε να αποκτά ένα όλο και 

πιο σύνθετο χαρακτήρα και ρόλο με αποκορύφωμα την δημιουργία μουσικών 

αγώνων σε πολλές πόλεις.  

 Η αρχαία Ελληνική μουσική μας λείπει σχεδόν ολοκληρωτικά ως ήχος, 

ρυθμός ή μελωδία. Η ιδέα που έχουμε γι’αυτήν προέρχεται από λίγα μεταγενέστερα 

μουσικά κείμενα που έχουν σωθεί και κυρίως από έμμεσες πληροφορίες που μας 

έρχονται από δύο διευθύνσεις: από τα γραπτά κείμενα και από τις παραστάσεις σε 

μνημεία.  

 Αντίθετα συνάγονται πολλές πληροφορίες σχετικά με τη μορφή τους, την 

κατασκευή τους, τη συμμετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες, τον τρόπο 

κρατήματος και παιξίματος των διαφόρων οργάνων, ακόμη και λεπτομέρειες, όπως 
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η ενδυμασία των εκτελεστών μέσα από ιστορικές πηγές και κυρίως μέσα από την 

μελέτη της μουσικής εικονογραφίας.  

 Στόχος, λοιπόν, της παρούσας μελέτης είναι αρχικά η παρουσίαση, ανάλυση 

και ερμηνεία των εικονογραφικών πηγών, αρχικά, όσον αφορά στην περιγραφή της 

κιθάρας, της χέλυς-λύρας και της βαρβίτου ως προς τα οργανολογικά τους στοιχεία 

και στη συνέχεια ως προς τη χρήση, τη συμμετοχή και το ρόλο των οργάνων αυτών 

στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο των αρχαίων Ελλήνων και ειδικότερα κατά την 

κλασική περίοδο (π. 500-320 π.Χ.).  

 Η παρακάτω μελέτη διαρθρώνεται ως εξής: στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την εμφάνιση και εξέλιξη, γενικά, 

των οργάνων και κατ’επέκταση των οργάνων που μελετάμε και το υλικό απ’ όπου 

αντλούμε πληροφορίες.  

 Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει: οργανολογικά στοιχεία 

π.χ. (κατασκευαστικά, χαρακτηριστικά κ.ά.) και κυρίως τη συμμετοχή και το ρόλο 

τους στον δημόσιο και ιδιωτικό βίο, όπως αναφέραμε πιο πάνω, της κιθάρας, της 

λύρας και της βαρβίτου αντίστοιχα. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια 

σύντομη αναφορά για τη συμμετοχή των παραπάνω οργάνων σε οργανικά σύνολα.  
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

 Σύμφωνα με τον Nef (1985, σ.19), ο φυσιολογικός ρυθμός του ανθρώπινου 

οργανισμού, οι διάφοροι ήχοι της φύσης όπως και εκείνοι που παράγονται από τα 

τεχνικά μέσα που κατασκευάζει ο άνθρωπος, δημιουργούν τις βάσεις της μουσικής. 

Μιας μουσικής, όμως, που όπως παρουσιάζεται στους πρωτόγονους λαούς δεν 

αποτελεί καλλιτεχνική εκδήλωση.  

 Με το χορό, το τραγούδι και τη μιμική – αδιαίρετο πάντα σύνολο – ο 

πρωτόγονος άνθρωπος εκφράζει τη χαρά του έπειτα από ένα καλό κυνήγι ή 

επικαλείται τη βοήθεια των πνευμάτων για το αυριανό. Όμοια τραγουδά και χορεύει 

πολεμικούς χορούς πριν από τη μάχη γιατί πιστεύει ότι έτσι θα την κερδίσει.  

 Στο σκαλοπάτι αυτό της εξέλιξης του ανθρώπου, και για πολλές χιλιάδες 

χρόνια, πρώτα η μαγεία και έπειτα η θρησκεία, χρησιμοποίησαν το τραγούδι, το 

χορό και τη μιμική για την οργάνωση της ομαδικής ψυχολογίας στα πρωτόγονα 

κοινωνικά σύνολα.  

 Όσο όμως ο άνθρωπος ελευθερώνεται απ’ τα δεσμά της μαγείας και δέχεται 

την επίδραση, πρώτα της θρησκείας και, στους νεώτερους χρόνους, της παιδείας, ο 

χορός, το τραγούδι και η μιμική αρχίζουν να ικανοποιούν πια το συναισθηματικό 

και πνευματικό του κόσμο. Τότε πια μπορούμε να μιλάμε για την τέχνη.   

 O Γιάννου (1995) τονίζει ότι ένα γενικό γνώρισμα της μουσικής 

πρωτόγονων κοινωνιών είναι η κυριαρχία της φωνητικής μουσικής. Παντού όμως 

είναι γνωστά και μουσικά όργανα, έστω και αν συμβαίνει η χρήση τους να είναι 

περιορισμένη και η κατασκευή τους στοιχειώδης.  
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Παρά την κυριαρχία της φωνητικής μουσικής στους πολιτισμούς 

πρωτόγονων κοινωνιών δεν έχει βρεθεί πολιτισμός που να αγνοεί τα μουσικά 

όργανα, εργαλεία δηλαδή φτιαγμένα ειδικά για να παράγουν μουσικούς ήχους.  

 Για τον πρωτόγονο άνθρωπο το μουσικό όργανο με την ευρεία έννοια (δηλ. 

και τα ηχητικά αντικείμενα) είναι φορέας της φωνής κάποιου άλλου γι’ αυτό και τα 

μουσικά όργανα είναι σημαντικά και ως αντικείμενα.  

 Οι βάσεις του σημερινού μουσικού πολιτισμού βρίσκονται στη μουσική των 

αρχαίων λαών. Τα αρχαιότερα τεκμήρια, για παράδειγμα, του μουσικού πολιτισμού 

της Μεσοποταμίας χρονολογούνται από την εποχή των Σουμερίων. Ήδη από τα 

τέλη της 4ης χιλιετηρίδας π.Χ. είναι γνωστές απεικονίσεις ιδιόφωνων (π.χ. κρόταλα) 

και εγχόρδων  οργάνων  (λύρες).  

 «Αξιοσημείωτο είναι το ότι τα αρχαιότερα δείγματα (απεικονίσεις και 

λείψανα) λύρας από την εποχή των Σουμερίων είναι όργανα μεγάλου μεγέθους 

τοποθετημένα κατά την εκτέλεση στο έδαφος. Η απόδοση της μορφής ζώου σε 

μουσικά όργανα αποτελεί σαφή ένδειξη, επιβεβαιωμένη και από εικονογραφικές 

παραστάσεις τελετών, για το ότι τα μουσικά όργανα συνδέονταν με θρησκευτικές 

αντιλήψεις, είχαν δε ως αντικείμενα μαγική – θρησκευτική αξία. Οι πρώτες φορητές 

λύρες (τύπου κιθάρας) είναι γνωστές από τις αρχές της 2ης χιλιετηρίδας π.Χ. Από 

μεταγενέστερη εποχή (7ος αιώνας π.Χ.) είναι γνωστός ένας, ίσως, πολύ αρχαιότερος 

τύπος φορητής λύρας / κιθάρας με λοξό ξύλο, έτσι ώστε οι χορδές να μην είναι ίσες 

μεταξύ τους.», (Γιάννου, 1995 σ.35). Στο παράρτημα παρουσιάζονται σχηματικά οι 

διάφορες φάσεις εξέλιξης της κιθάρας – λύρας ανά τους αιώνες. (πίνακας 1) 
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 Στους μουσικούς αυτούς πολιτισμούς που προαναφέραμε μαρτυρείται η 

ύπαρξη και άλλων κατηγοριών μουσικών οργάνων, όπως άρπες, πνευστά όργανα, 

μεμβρανόφωνα και ιδιόφωνα, όμως στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα 

έγχορδα και ειδικότερα με την λύρα, την κιθάρα και την βάρβιτο σε μια ορισμένη 

περίοδο του ελληνικού πολιτισμού, την κλασική περίοδο.  

 Οι αρχαίοι μουσικοί πολιτισμοί της Μέσης Ανατολής έσβησαν και 

κληροδότησαν κάποια -πολλά ή λίγα- στοιχεία τους σε πολιτισμούς που τους 

διαδέχτηκαν στις ίδιες ή γειτονικές γεωγραφικές περιοχές.  

 Η αρχαία Ελληνική μουσική κατέχει ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στους 

μουσικούς πολιτισμούς της αρχαιότητας. Ο κυριότερος λόγος γι’ αυτό είναι 

οπωσδήποτε το γεγονός ότι οι ιστορικές μαρτυρίες και οι πηγές για την μελέτη του 

αρχαίου ελληνικού μουσικού πολιτισμού είναι περισσότερες απ’ ότι για 

οποιοδήποτε άλλο μουσικό πολιτισμό της αρχαιότητας.  

 

Το υλικό των πηγών 

 Πώς γνωρίζουμε οτιδήποτε σχετικά με την αρχαία ελληνική μουσική; Οι 

μαρτυρίες μπορούν να συνοψισθούν σε πέντε κατηγορίες  (West,  1999 σ.5-9). 

 

- Πρώτον, υπάρχουν οι μαρτυρίες της Αρχαιολογίας και της Τέχνης. Έχουμε 

στη διάθεσή μας ορισμένα θραύσματα πραγματικών οργάνων, κυρίως 

αυλών, αλλά μόνο, φυσικά, τα λιγότερο αλλοιούμενα τμήματά τους. 

Υπάρχουν επίσης τύποι οργάνων, που κατασκευάστηκαν για αναθηματικούς 

ή άλλους σκοπούς και ειδώλια, αγάλματα και ανάγλυφα που αναπαριστούν 
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άνδρες, γυναίκες ή θεότητες που παίζουν όργανα. Πάνω απ’ όλα, υπάρχει 

ένας τεράστιος αριθμός αγγειογραφιών, ιδιαίτερα από την Αθήνα του 6ου 

και του 5ου αιώνα π.Χ. και από την ελληνική νότια Ιταλία του 4ου. Έχουν 

πάρα πολλά να μας πουν όχι μόνο για τα σχήματα των οργάνων, αλλά επίσης 

για τις τεχνικές εκτέλεσής τους και για το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

εντάσσονταν. Άλλες μορφές εικονογραφικής τέχνης, όπως εγχάρακτα 

κοσμήματα, τοιχογραφίες και ψηφιδωτά παρέχουν επιπρόσθετη 

πληροφόρηση όσον αφορά στις μεταγενέστερες περιόδους.  

- Δεύτερον, υπάρχουν αναρίθμητες μνείες για τη μουσική και τη μουσική 

δημιουργία διασκορπισμένες σε ολόκληρη την ελληνική γραμματεία από τον 

8ο αιώνα π.Χ. και εξής. Τα λυρικά και κωμικά ποιήματα παρουσιάζουν έναν 

ιδιαίτερο πλούτο αναφορών.  

- Ως τρίτη κατηγορία μπορούμε να διακρίνουμε την εξειδικευμένη συγγραφή 

με θέματα τη μουσική. Η συγγραφή αυτή μας παρέχει επίσης πολλές 

πληροφορίες τεχνικής φύσεως σχετικά με τις οποίες άλλοι συγγραφείς 

παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σιωπηλοί.  

- Η τέταρτη κατηγορία μαρτυριών συνίσταται σε μη λογοτεχνικά τεκμήρια, 

ιδιαίτερα σε επιγραφές, και ορισμένες φορές επίσης σε παπύρους. Αυτές οι 

μαρτυρίες ενδέχεται, για παράδειγμα, να καταγράφουν την εκμίσθωση 

μουσικών ενός συγκεκριμένου είδους, την απονομή τιμών σε κάποιον 

δεξιοτέχνη, την καθιέρωση των μουσικών μαθημάτων στη διδασκόμενη ύλη 

ενός σχολείου ή τους μουσικούς διαγωνισμούς που λάμβαναν χώρα σε 

κάποια γιορτή και τα βραβεία που ορίζονταν για τον καθένα.  
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- Την πέμπτη κατηγορία αποτελούν πραγματικές μουσικές παρτιτούρες. 

Τουλάχιστον από τον 4ο π.Χ. αιώνα οι Έλληνες κατείχαν σύστημα 

παρασημαντικής, ή μάλλον δύο παράλληλα συστήματα, από τα οποία το ένα 

χρησίμευε για τη φωνητική και το άλλο για την οργανική μουσική. Πιθανώς 

ήταν γνωστά σε ελάχιστους πέραν του κύκλου των ειδικών, αλλά ορισμένες 

φορές πιστευόταν πως άξιζε τον κόπο, όταν το κείμενο ενός άσματος τύχανε 

επιγραφικής παρουσιάσεως, να εφοδιαστεί με μουσικούς φθόγγους και στις 

περισσότερες  περιπτώσεις συναντούμε αποσπάσματα παπύρων που φέρουν 

σημειογραφία.  

Στο βιβλίο του «Ιστορία της μουσικής» (σ.59) ο Δημ. Γιάννου επιχειρεί μια 

άλλη κατάταξη των πηγών που όπως λέει δεν ισχύει μόνο για την ελληνική 

αρχαιότητα αλλά γενικά για την ιστορία της μουσικής και χρησιμοποιείται για την 

κατάταξη πηγών τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Μεσαίωνα.  

 Η πρώτη και βασική κατηγορία πηγών είναι οι γραπτές πηγές. Οι γραπτές 

πηγές χωρίζονται σε δύο επιμέρους κατηγορίες, σε πρακτικές και θεωρητικές πηγές.  

 Πρακτικές πηγές λέγονται τα σωζόμενα αποσπάσματα μουσικής σε 

μουσική σημειογραφία. Τα αποσπάσματα αυτά για την αρχαία ελληνική μουσική 

είναι ελάχιστα (περίπου 50 συνολικά) και προπαντός μικρά και συχνά με χάσματα 

και ελλείψεις στην σημειογραφία.  

 Θεωρητικές πηγές λέγονται τα κείμενα για την μουσική. Στις θεωρητικές 

πηγές υπάγονται εκτός από τις ειδικές πραγματείες θεωρίας της μουσικής και οι 

πολυάριθμες αναφορές στην μουσική και στην μουσική ζωή που περιέχονται σε 

λογοτεχνία, φιλοσοφικά και ιστορικά έργα. Θεωρητικές πηγές αυτής της κατηγορίας 

ονομάζονται συχνά εδώ φιλολογικές πηγές.  
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 Εκτός από τις γραπτές πηγές, μια άλλη σπουδαιότατη κατηγορία πηγών είναι 

οι εικονογραφικές μαρτυρίες ή εικονογραφικές πηγές, καθώς επίσης και τα 

ανευρισκόμενα στις ανασκαφές λείψανα μουσικών οργάνων. Ο αριθμός των 

εικονογραφικών μαρτυριών είναι μεγάλος –ιδιαίτερα οι απεικονίσεις σκηνών της 

μουσικής ζωής σε αγγεία –και το γεγονός αυτό αποτελεί καθεαυτό μαρτυρία για την 

σημασία της μουσικής στην καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων.  

Κατά τον Karl Nef (1985, σ.20), την μουσική των αρχαίων λαών μελετάμε    

 α) από τα διάφορα μνημεία (ανάγλυφα, αγάλματα, ζωγραφικές παραστάσεις, 

αγγεία διακοσμημένα προ πάντων με μουσικά όργανα) και  

 β) από τις γραπτές πηγές (επιγραφές, ιστορικά κείμενα, μουσικά 

συγγράμματα, μουσικά κείμενα).  

 Μια άλλη κατάταξη για την αρχαία ελληνική μουσική χωρίζει τις πηγές σε:

 α) .άμεσες  

- καταγραφές, σωζόμενα αποσπάσματα μουσικής  

- ευρήματα από ανασκαφές, μουσικά όργανα και τμήματα αυτών και  

β) έμμεσες: 

- μαρτυρίες από φιλολογικές πηγές 

- παραστάσεις εικαστικής τέχνης (αγγειογραφία, γλυπτική, νομίσματα) 

(Μπάνου,  2007). 

-  

 

Μουσική Εικονογραφία 

 Από τις πολλές και ποικίλες μαρτυρίες που έχουμε για την αρχαία ελληνική 

μουσική ασφαλώς καταλυτικής σημασίας είναι η σωζόμενη εικονογραφία και οι 
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αντίστοιχες πηγές (αγγεία, ψηφιδωτά, ανάγλυφα, τοιχογραφίες, νομίσματα και 

αγάλματα) που μας δίνουν κυριολεκτικά ανεκτίμητης αξίας πληροφορίες πάνω στα 

μουσικά όργανα και την εξέλιξή τους από την αρχαϊκή περίοδο ως τους ρωμαϊκούς 

χρόνους. Ειδικότερα η σχολαστικότητα και η εμμονή στη λεπτομέρεια πολλών 

αγγειογράφων έχει διασώσει τη μορφή πολλών μουσικών οργάνων, για τα οποία θα 

είχαμε πλήρη άγνοια αφού ελάχιστα είναι τα στοιχεία μουσικών οργάνων που έχουν 

ανακαλυφθεί από ανασκαφές.  

 Από τη μελέτη αυτών των εικονογραφικών παραστάσεων σήμερα 

γνωρίζουμε λεπτομέρειες από τη χρήση τους στην ζωή των αρχαίων Ελλήνων. 

 Μέσα λοιπόν από την μουσική εικονογραφία που έχουμε στη διάθεσή μας 

θα επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε την συμμετοχή και το ρόλο της λύρας, της 

κιθάρας και της βαρβίτου στις καθημερινές δραστηριότητες των αρχαίων Ελλήνων 

στον ιδιωτικό και δημόσιο βίο κατά την κλασική περίοδο, που αποτελεί και το θέμα 

της μελέτης αυτής.  

 Οι φιλολογικές και εικονογραφικές πηγές είναι άφθονες ήδη από την 

περίοδο μέγιστης άνθισης αυτού του πολιτισμού –δηλαδή από τον 7ο ως τον 4ο π.Χ. 

αιώνα περίπου. Αν και όπως φαίνεται οι μνείες μουσικών οργάνων στον Όμηρο 

συμφωνούν με τα ευρήματα των ανασκαφών και έτσι είναι βέβαιο ότι οι δύο 

βασικοί τύποι οργάνων της αρχαίας ελληνικής μουσικής, η λύρα και ο αυλός ήταν 

γνωστά στον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον από τα μέσα της 2ης χιλιετηρίδας.  

 Γενικά, όμως, στις φιλολογικές πηγές η ταύτιση των ονομάτων των οργάνων 

σε συγκεκριμένες περιστάσεις και η σύνδεσή τους με πρόσωπα καθώς και η μορφή 

τους, αυτή καθ’εαυτή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους δεν είναι πάντοτε 

επαρκή, σαφή και ασφαλή.  
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 Όσον αφορά στην ασαφή ταυτοποίηση των οργάνων, αυτό συμβαίνει εξ 

αιτίας του ότι οι ποιητές και οι συγγραφείς χρησιμοποιούν με πιο ελεύθερο και 

ποιητικό τρόπο τα ονόματα των οργάνων. Αλλά και ως προς τη χρήση τους η 

μουσική εικονογραφία μας δίνει πιο άμεσες και παραστατικές πληροφορίες.  

 Οι  Maas & Snyder (1989, σ.53)  μας πληροφορούν  ότι  η Αθήνα κατά την 

κλασική περίοδο και ειδικότερα κατά τον ύστερο 6ο αιώνα έως τον ύστερο 5ο 

αιώνα γίνεται το επίκεντρο των ελληνικών εγχόρδων οργάνων επειδή κατά την 

περίοδο αυτή η λογοτεχνία και οι εικαστικές τέχνες επισκιάζουν όλες τις άλλες σε 

όλα τα άλλα μέρη του ελληνικού κόσμου. Οι μαρτυρίες που έχουμε κατά την 

περίοδο αυτή είναι εξαιρετικά άφθονες ώστε να μπορούμε να μελετήσουμε τα ίδια 

όργανα ξεχωριστά, τις χρήσεις τους και την πολιτισμική τους σημασία πολύ πιο 

ξεκάθαρα σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή στην ιστορία του αρχαίου 

κόσμου.  

Από τον πλούτο αυτών των αποδείξεων βέβαια προκύπτουν ορισμένοι 

περιορισμοί και προβλήματα στη μετάφρασή τους. Στην περίπτωση των οπτικών 

αποδείξεων με τις οποίες ασχολείται η παρούσα εργασία δεν μπορούμε να 

ισχυρισθούμε ότι επειδή μια συγκεκριμένη σκηνή ήταν δημοφιλής ανάμεσα στους 

καλλιτέχνες και στα πατρόν τους αυτό σημαίνει πως είχε αντίστοιχη σημασία και 

στην πραγματική αθηναϊκή ζωή. Ούτε μπορούμε πάντα να καταλάβουμε το νόημα 

μιας σκηνής ή να αναγνωρίσουμε με ασφάλεια τα πρόσωπα (Μaas & Snyder, 1989 

σ.53).  Επιπλέον,  προβλήματα  στη  μετάφραση  προκύπτουν  και  από την  ύπαρξη  

μόνο  των  δύο  διαστάσεων (Landels   σ.64). 

Και τέλος, ο ρεαλισμός αυτών των σκηνών δεν είναι δεδομένος. Για 

παράδειγμα δεν μπορούμε να πούμε ότι δύο διαφορετικά όργανα όπως η κιθάρα και 
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τα κρόταλα παίζονταν μερικές φορές ταυτόχρονα όταν η μόνη απόδειξη γι’αυτό 

προκύπτει από σκηνές που απεικονίζουν θεούς και τους ακολούθους του.  

 Για τους παραπάνω λόγους είναι απαραίτητο να έχουμε υπ’όψη μας την 

πιθανότητα τέτοιων προβλημάτων και περιορισμών.  

 

Μυθικές παραστάσεις 

 «Είναι γνωστό ότι ο μύθος, η ιστορία και η θρησκεία είναι στενά 

συνδεδεμένες στην αρχαιότητα. Οι αναπαραστάσεις των μυθικών σκηνών, ειδικά 

στην κλασική τέχνη, περιέχουν ένα σημαντικό αριθμό στοιχείων της καθημερινής 

ζωής. Σε πολλές μουσικές σκηνές σημαντικές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής 

που συνδέονται με την μουσική επιτέλεση είναι ενσωματωμένες σε θέματα 

εμπνευσμένα από τη μουσική παράδοση. Ένας αριθμός χαρακτηριστικών σ’αυτή τη 

μουσική εικονογραφία εμφανίζεται να προέρχεται κατ’ευθείαν από τη σύγχρονη 

μουσική πρακτική της εποχής και φαίνεται να έχει επιλεχθεί για να παρουσιάσει τις 

μουσικές σκηνές πιο ζωντανές και ρεαλιστικές. Συνεπώς, μια πιο προσεκτική 

εξέταση αυτών των εικόνων μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη κατανόηση της 

μουσικής επιτέλεσης και της μουσικής εκπαίδευσης της εποχής», (Βουτυρά, 1991). 

.  «Ας εξετάσουμε λοιπόν την φύση των οπτικών αποδείξεων. Με εξαίρεση 

κάποια διάσπαρτα νομίσματα σκαραβαίους και ειδώλια εκτός Αττικής η οπτικές 

αποδείξεις της κλασικής περιόδου προέρχονται από διακοσμητικές ζωγραφιές των 

αγγείων που κατασκευάστηκαν στο κέντρο της αθηναϊκής αγγειοπλαστικής που 

ήταν ο Κεραμεικός.»… «Οι εικόνες που εξετάζονται είναι και σε μελανόμορφη και 

σε ερυθρόμορφη τεχνική. Η μελανόμορφη τεχνική συνεχίζει να υπάρχει σε 

ποσότητα μέχρι το τέλος του 6ου αιώνα με λιγότερα ευρήματα χαμηλότερης 
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ποιότητας που ακόμη συνεχίζουν να εμφανίζονται στο πρώτο μισό του 5ου 

αιώνα.»… «Η ερυθρόμορφη τεχνική από την άλλη, εμφανίζεται γύρω στο 530 π.Χ. 

έτσι ώστε τα ερυθρόμορφα αγγεία αυτής της περιόδου εμφανίζονται από τις αρχές 

της κλασικής περιόδου και συνεχίζουν να κατασκευάζονται κατά την διάρκεια του 

4ου αιώνα.», (Maas & Snyder, 1989 σ.55). 

 Στην παρουσίαση αυτή θα υιοθετήσουμε την ταξινόμηση του West (1999 

σ.70)   όσον αφορά στα διάφορα όργανα τύπου λύρας που έχει ως εξής: 

 Α. Κιθάρες  

 1. Κοίλης βάσεως («φόρμιγξ», «αρχαϊκή κιθάρα») 

 2. Τετραγώνου βάσεως, επίσημος τύπος («συναυλιακή κιθάρα») 

 3. Τετραγώνου ή κοίλης βάσεως με κεράτινους βραχίονες («θρακική 

κιθάρα») 

 4. Ορθογωνίου τύπου («ιταλιώτικη κιθάρα») 

 Β. Κοίλες λύρες 

 1. Επίσημος τύπος («λύρα», «χέλυς») 

 2. Με μεγάλους βραχίονες («βάρβιτος»)  
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ΚΙΘΑΡΑ 

 

1. Περιγραφή του οργάνου 

 Οι κιθάρες διαθέτουν μεγαλύτερο κάπως ηχείο από τις άλλες λύρες, 

δεδομένου ότι είναι κατασκευασμένες από ξύλο. Στο σύνολό τους είναι πιο 

περίτεχνα κατασκευασμένες και προφανώς ακριβότερες. (West, 1999 σ.70).   

 Η τετραγώνου βάσεως κιθάρα ήταν στην κλασική της μορφή το όργανο του 

επαγγελματία κιθαρωδού που διαγωνιζόταν στα Πύθια, στα Παναθήναια και σε 

άλλους αγώνες ή που έδινε παραστάσεις σε άλλους δημόσιους χώρους. Ο 

Αριστοτέλης αποκαλεί την κιθάρα «όργανον τεχνικόν» (επαγγελματικό), απρόσφορο 

για γενικού χαρακτήρα εκπαιδευτική χρήση (West , 1999 ; Μιχαηλίδης,  1999). 

.  «Η κιθάρα βρίσκεται πιο κοντά στη φόρμα της αρχαίας φόρμιγγας από τη 

λύρα και το βάρβιτο, γιατί και εδώ το πολύ μεγαλύτερο, σε σχήμα κιβωτίου ηχείο, 

συνεχίζεται χωρίς διακοπή στους πήχεις. Βέβαια συχνά μπορούμε να διακρίνουμε 

μια συνδετική ραφή. Φαίνεται πως από την πίσω πλευρά, που τις περισσότερες 

φορές δεν είναι ορατή, το ηχείο ήταν κοίλο. Και η κιθάρα επίσης έχει γενικά εφτά 

χορδές. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι η πιο 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. Από τη μέση τους 

περίπου πλησιάζουν μεταξύ τους με μια ταλάντευση και εκεί γίνονται πια πολύ 

λεπτοί. Λίγο πιο κάτω από το ζυγό αποκτούν πάλι το πρώτο τους πλάτος, για να 

ανέβουν από κει και πέρα κατακόρυφα σε αρκετό μήκος. Στο λεπτότερο σημείο 

φαίνεται πως έχει προστεθεί ένας νέος βραχίονας.»… «Στα άκρα του ζυγού είναι 

τοποθετημένες κατά κανονικά διαστήματα μεγάλες πλάκες (γλυπτές παραστάσεις 



 16

βεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται για εγκάρσιο ξύλο) που όμως δύσκολα θα λέγαμε πως 

είναι στρόφιγγες. Οπωσδήποτε για λόγους ήδη φυσικής δε θα μπορούσε να 

επιτευχθεί με περιστροφή του ζυγού συγχρόνως ομοιόμορφο κούρδισμα των 

χορδών ψηλότερα ή χαμηλότερα.» (Neubecker, 1977  σ.80-82). 

  «Οι Αθηναίοι αγγειογράφοι αποδίδουν με λεπτομέρεια και συνεπή τρόπο τα 

σπειροδειδή σχήματα στο εσωτερικό των βραχιόνων της κιθάρας: δεν μοιάζουν 

πλέον με απλό διάκοσμο, αλλά μάλλον με κάποιο είδος μηχανισμού που χρησιμεύει 

για τη χαλάρωση ή τη ρύθμιση του τεζαρίσματος των βραχιόνων. Έτσι ερμηνεύει το 

γεγονός αυτό ο Sachs, η δε D. Paquette έχει επίσης προσφέρει μια αναλυτική 

εξήγηση. Αυτό που παραμένει θαυμαστό, αν 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 μια 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). Δεν 

είναι σαφές κατά πόσον ενείχαν οποιονδήποτε κατασκευαστικό σκοπό.», (West, 

1999). 

 «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. Κάποιες φορές 

κρεμούσαν πάνω της ένα κομμάτι κεντημένου υφάσματος, πρακτική που εμπνεόταν 

από την ανατολίτικη μεγαλοπρέπεια.», (West, 1999). 
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 «Ένας άλλος τύπος κιθάρας που συναντάμε σε σκηνές της παρούσας 

εργασίας εκτός από την συναυλιακή κιθάρα είναι η «κιθάρα του Θάμυρι». 

Εμφανίζεται σε έναν αριθμό αγγειογραφιών του 5ου αιώνα, στις περισσότερες 

περιπτώσεις στα χέρια ενός από τους μυθικούς Θράκες τραγουδιστές του Ορφέα ή 

του Θάμυρι. Γι’αυτόν τον λόγο ονομάστηκε «κιθάρα του Θάμυρι» ή «θρακική 

κιθάρα». Η βάση της ενδέχεται να είναι είτε κοίλη είτε τετράγωνη με βαθιά 

αυλακωμένες άκρες. Η πάνω άκρη του ηχείου αποτελεί κυρτό τόξο, χωρίς 

προεκτάσεις προς τους βραχίονες, οι οποίοι είναι λεπτοί και λυγεροί, παραπλήσιοι 

με εκείνους της βαρβίτου, με εμφανείς ωστόσο ραβδώσεις, διαγράφουν δε 

διαφορετική κλίση.», (West, 1999). 

Σε όλες τις ελληνικές κιθάρες-λύρες που γνωρίζουμε, οι χορδές 

προσδένονταν σε ένα στήριγμα, το χορδοτόνιο που βρισκόταν στη βάση του ηχείου 

και έπειτα περνούσαν πάνω από τη γέφυρα, η οποία τις κρατούσε σε κάποια 

απόσταση από το ηχείο και μετέδιδε τις δονήσεις τους σ’αυτό. Έπειτα δένονταν 

στην εγκάρσια κυλινδρική ράβδο και εκεί ρυθμιζόταν το τεζάρισμα (West, 1999; 

Neubecker,  1977). 

«Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι από τον 7ο αιώνα 

και εξής ο οργανοπαίκτης είχε τη δυνατότητα να χειρίζεται ωθώντας προς τα πάνω 

και προς τα κάτω κάποιο είδος στερεού εξαρτήματος του οργάνου έτσι ώστε να 

ρυθμίζει κατά βούληση το τεζάρισμα. Αυτά τα μέσα χορδίσματος είναι τα ίδια με 

εκείνα που χρησιμοποιούνταν στις πρώιμες λύρες της Μεσοποταμίας. Εντούτοις, οι 

αγγειογράφοι απεικονίζουν μια σειρά σφαιριδίων στο πάνω και κάτω μέρος του 

ζυγού.»,  (West,  1999). 
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 Για τον τρόπο τεζαρίσματος των χορδών θα αναφερθούμε λεπτομερέστερα 

στο κεφάλαιο που αφορά στη λύρα.  

 Αριθμός χορδών: Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των χορδών των εγχόρδων 

οργάνων ποικίλλει. Έτσι έχουμε δει κιθάρες με 12 έως 15 χορδές. Η συχνότητα με 

την οποία οι αγγειογράφοι αναπαριστούν ακριβώς επτά χορδές φανερώνει πως 

τακτικά τους απασχολούσε ιδιαίτερα το όλο ζήτημα και ως εκ τούτου μετρούσαν 

προσεκτικά (Reinach, 1999 κ.α.). 

«Από την άλλη πλευρά δεν θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να 

υιοθετήσουμε την άποψη ότι ο μόνος πιθανός αριθμός είναι το επτά. Το να 

συναντήσουμε ίσως να αναπαρίστανται έξι ή οκτώ χορδές ενδέχεται να μη σημαίνει 

απολύτως τίποτα.»… «Αλλά, όταν βλέπουμε να απεικονίζονται εννέα, δέκα ή 

έντεκα χορδές, δε θα πρέπει να προσπερνούμε το γεγονός θεωρώντας το ως απλή 

απροσεξία. Είναι σαφές ότι ορισμένοι κιθαρωδοί εκτελούσαν τις δημιουργίες τους 

χρησιμοποιώντας περισσότερες από τις συνήθεις επτά χορδές. Αυτό συνιστούσε ένα 

φαινόμενο που περιοριζόταν στους λιγοστούς δεξιοτέχνες που ήταν προικισμένοι με 

εξαιρετικές ικανότητες.»,  (West, 1999  σ.87-89). 

Στον ερυθρόμορφο αμφορέα (π. 490-480 π.Χ.) της εικόνας 1 βλέπουμε μια 

λεπτομερή απεικόνιση της συναυλιακής κιθάρας όπου διακρίνονται καθαρά τα 

διάφορα μέρη που περιγράψαμε παραπάνω.  

    

Εικόνα 1  
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 Σε άλλον αμφορέα απεικονίζεται κιθαρωδός με την κιθάρα του. Η εξωτερική 

του εμφάνιση διαφέρει από το αισθητικό ιδεώδες για ένα νέο της εποχής.  

 Το όργανο φαίνεται με θαυμάσια σαφήνεια με όλα τα εξαρτήματα και τα 

περίτεχνα στολίδια (εικ. 2).  

  Εικόνα 2 

 Στις εικόνες αυτές φαίνεται επίσης ο τρόπος κρατήματος και παιξίματος του 

οργάνου. Οι εκτελεστές μπορούσαν να παίζουν όλα αυτά τα είδη κιθάρας και λύρας 

που αναφέραμε και καθιστοί και όρθιοι, οπότε η επιφάνεια του οργάνου σχημάτιζε 

ορθή γωνία με το σώμα. Η κιθάρα απεικονίζεται τις περισσότερες φορές με μια 

ελαφρά κλίση του πάνω μέρους προς το σώμα, ενώ η λύρα και ο βάρβιτος με κλίση 

προς τα έξω (Μιχαηλίδης, 1999; Reinach, 1999;Landels,1999 κ.α.).  Έδεναν γύρω 

από τον αριστερό τους καρπό μια κορδέλα, τον τελαμώνα, που ήταν στερεωμένη 

στον εξωτερικό βραχίονα του οργάνου και σταθεροποιούσαν έτσι το όργανο 

κρατώντας το κοντά στο σώμα, ενώ το αριστερό χέρι έμενε ελεύθερο για να παίζει. 

Με το δεξί χέρι κρατούσαν το πλήκτρον, ένα μικρό μεταλλικό ραβδί, που καμιά 

φορά το βλέπουμε στερεωμένο στο όργανο με μια αρκετά μακριά ταινία. 

(Reinach,1999 σ.153 κ.α.). 
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Απεικονίσεις της κιθάρας συναντάμε σε πολλά αρχαία νομίσματα της 

κλασικής περιόδου, όπου φαίνεται η πρόσθια όψη διαφόρων τύπων κιθάρας με 

ποικίλο αριθμό χορδών (εικ. 3, 4, 5, 6, 7, 8).  

      

Εικ. 3 Δίδραχμο Δήλου, 550-478 π.Χ.         Εικ. 4 Τετρώβολον κοινού Χαλκιδέων,  
                                                                                     πρώτο μισό 4ου αι. π.Χ.  

                          

Εικ. 5 Δραχμή Κολοφώνος, π. 389-350 π.Χ.   Εικ. 6 Τετρώβολον Μυτιλήνης, 4ος αι. π.Χ.  

                                

Εικ. 7 Τριώβολον Μήθυμνας, π. 330-240 π.Χ.        Εικ. 8 Κάλυμνος, 3ος αι. π.Χ.  
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 Στη συνέχεια ακολουθεί μια εκτενής παρουσίαση της κιθάρας, της λύρας και 

της βαρβίτου σχετικά με το ρόλο τους και τη χρήση τους κατά την κλασική περίοδο, 

πάντοτε μέσα από την εικονογραφία, όπως βέβαια προαναφέραμε.  

 

2. Η συμμετοχή της κιθάρας στο δημόσιο βίο 

 «Τέλεση εορτής σημαίνει εκτέλεση χορών  και ύμνων. Η μουσική και ο 

χορός αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της τελετουργίας και ανιχνεύονται στα 

διαδοχικά στάδια μιας εορτής, από την πομπή των πιστών προς το ναό ως τη θυσία 

και τις εκδηλώσεις που την πλαισιώνουν.» (Παπαδοπούλου, 2003). 

 

2.1  Πομπές-Θυσίες 

 Η πομπή, δηλαδή η ομάδα των συμμετεχόντων σε μια εορτή που κινούνται 

προς το βωμό ή το ναό ακολουθώντας μια προδιαγεγραμμένη ιερή πορεία, εκτελεί 

συχνά μουσικά-ποιητικά έργα και χορούς, γραμμένα ειδικά γι’αυτή τη φάση της 

τελετουργίας. Το κατ’εξοχήν μουσικό είδος που συνδέεται με την πομπή είναι το 

προσόδιο, ένα χορικό τραγούδι, το οποίο συνδέεται πολλές φορές και με άλλα είδη 

τραγουδιών όπως ο παιάνας και το παρθένιο που μπορούν να εκτελούνται στο ίδιο 

πλαίσιο. Κατά την πορεία της πομπής που σε ορισμένες περιπτώσεις κάλυπτε 

απόσταση χιλιομέτρων, όπως συνέβαινε στα Ελευσίνια ή τα εν Άστει Διονύσια ήταν 

δυνατόν να γίνονται στάσεις για την εκτέλεση δύσκολων ύμνων και χορών 

(Παπαδοπούλου, 2003). 

Οι πιο σημαντικές από τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές κατά την 

αρχαιότητα, στην Αθήνα τα Παναθήναια και τα μεγάλα Διονύσια, κατά το τέλος του 
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6ου αιώνα αναδιοργανώθηκαν και διευρύνθηκαν. Σ’αυτό το ανάπτυγμα 

περιλαμβάνεται και η μεγαλύτερη ενασχόληση με τη μουσική.  

 Τα Παναθήναια γιορτάζονταν από όλο τον πληθυσμό της Αθήνας και των 

περιχώρων κάθε καλοκαίρι με μια ειδική έκδοση τα Μεγάλα Παναθήναια κάθε 

τέσσερα χρόνια. Γι’αυτήν την περίσταση ένα νέο ένδυμα υφαίνονταν για το αρχαίο 

άγαλμα της Αθηνάς που ήταν τοποθετημένο στο παλιό τέμπλο απομεινάρια του 

οποίου είναι ακόμη ορατά στην Ακρόπολη. Οι γιορτές κάθε χρόνο περιελάμβαναν 

μια μεγάλη τραγουδιστική πομπή που ξεκινούσε από το περιφερειακό τείχος και 

έκανε το δρόμο όλης της πόλης, περνούσε από την αρχαία αγορά και έφθανε στην 

πλαγιά της Ακρόπολης. Τα πρόβατα και τα βοοειδή που επρόκειτο να θυσιασθούν 

τα οδηγούσαν θρησκευτικοί ταγοί και μετά από αυτούς ακολουθούσε μια ομάδα 

κιθαριστών και αυλητών η οποία ετίθετο επικεφαλής του υπόλοιπου πλήθους των 

μετεχόντων. Αφού είχαν επιτελεσθεί οι προσφορές και όλοι είχαν ευωχηθεί με 

κρέας θα πρέπει να λάμβαναν χώρα μουσικοί και αθλητικοί αγώνες (Landels,1999 

σ.1-6). 

 Στην εικόνα 9  ο Απόλλων  συμμετέχει(;)  σε πομπή κρατώντας  κιθάρα.  

 

 

 

Εικ. 9   
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 «Οι μουσικοί στην πομπή απεικονίζονται στην αγγειογραφία από δύο 

αυλητές και δύο κιθαριστές, (δεν υπήρχε χώρος για περισσότερες φιγούρες) και στη 

γλυπτική από τέσσερις στο κάθε όργανο. Αυτοί πιθανότατα αντιπροσωπεύουν ένα 

μεγαλύτερο αριθμό μουσικών αλλά δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι γι’ αυτό.», 

(Landels,1999 σ.2). 

Όπως προαναφέραμε κιθαρίστες έπαιρναν μέρος σε θρησκευτικές πομπές 

συνοδεύοντας το κυρίαρχο όργανο τον αυλό. Η πιο γνωστή σκηνή αυτού του είδους 

είναι από ένα μαρμάρινο ανάγλυφο του Παρθενώνα στην Ακρόπολη. Αν και είναι 

σοβαρά κατεστραμμένη το τμήμα της μεγάλης πομπής περιλαμβάνει δύο κιθαριστές 

περπατώντας στ’ αριστερά. Ο τελευταίος κιθαριστής δείχνει την πίσω όψη του 

οργάνου και αυτός που προηγείται γυρίζει προς τα πίσω ώστε να μπορούμε να 

δούμε την μπροστινή όψη (εικ. 10).  

 Εικ. 10 

 Άλλη μια ενδιαφέρουσα σκηνή βλέπουμε στην εικόνα 11 όπου τελείται μια 

θυσία στην Αθηνά με πομπή αυλητών και κιθαριστών.  
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Εικ. 11  
 

 Άλλη μια θυσία απεικονίζεται στον ψευδοπαναθηναϊκό ερυθρόμορφο 

αμφορέα (π. 510-500 π.Χ.), όπου η Αθηνά με κιθάρα βρίσκεται μπροστά σε βωμό 

(εικ. 12).  

 

 Ο Θεός Απόλλων είναι παρών και σ’ αυτή την κατηγορία σκηνών, στις 

εικόνες 13 και 14 τον βλέπουμε σε θυσία (σπονδή) μαζί με την Άρτεμη στο 

εσωτερικό κάποιου χορού κρατώντας μια περίτεχνη κιθάρα.  

Εικ. 12  
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Εικ. 13       Εικ. 14 

 

2.2  Μουσικοί αγώνες 

 «Ο αγώνας είναι χαρακτηριστικό στοιχείο και κινητήρια δύναμη του 

αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Οι αγώνες αποτελούν συνήθως προϊόν μιας 

συγκεκριμένης πολιτικά πράξης, που στοχεύει στη μεγαλύτερη προβολή της 

διοργανώτριας αρχής. Συνέπεια μιας τέτοιας πράξης είναι ότι τα διάφορα 

μουσικοποιητικά ή χορικά έργα, που προσφέρονταν αρχικά στο καθαυτό λατρευτικό 

μέρος μιας εορτής ως αναθήματα στους θεούς, ξεφεύγουν από τον αποκλειστικά 

λατρευτικό τους χαρακτήρα και παίρνουν τη μορφή αγώνων μεταξύ μεμονωμένων 

ατόμων ή ομάδων εκτελεστών, αποκτώντας έτσι σαφώς διακριτά μορφολογικά 

χαρακτηριστικά.» (Παπαδοπούλου, 2003).  

Κατά τα Μεγάλα Διονύσια, ιδιαίτερα όταν η πομπή προς τιμή του θεού 

Διόνυσου επέστρεφε στο κέντρο της πόλης, ένα πλήθος μουσικών γεγονότων 

λάμβανε χώρα. Διαγωνισμοί στο παίξιμο του αυλού, της κιθάρας και στο τραγούδι. 

Υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός διαφορετικών πεδίων όπου οι εκτελεστές μπορούσαν 

να επιδείξουν τις ικανότητές τους (Maas & Snyder, 1989 σ.60). Η κιθαρωδία ήταν η 

τέχνη που είχε το μεγαλύτερο κύρος, μια καλλιτεχνική φόρμα όπου ένας άνδρας 
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(ποτέ γυναίκα) ήταν συγχρόνως ποιητής, συνθέτης, τραγουδιστής και κιθαριστής. Οι 

συνθέσεις που γράφονταν γι’ αυτό το λόγο είναι γνωστοί ως νόμοι (Landels,1999 

σ.5).  Αυτό ήταν το είδος στο οποίο οι περισσότεροι νεωτεριστές άφησαν τη 

σφραγίδα τους. Υπήρχαν επίσης διαγωνισμοί που αφορούσαν καθαρά στην 

κιθαριστική τέχνη γνωστή ως «ψιλή κιθάρισις» (Neubecker, 1977 σ.76-77; 

Μιχαηλίδης, 1999 κ.α.).   

Τα αποτελέσματα των αγώνων αυτών πρέπει να είχαν μεγάλη σημασία, 

αφού καταχωρούνταν στα επίσημα αρχεία του ιερού ή της πόλης που τους 

διοργάνωνε. Το αρχαιότερο αγώνισμα ήταν η κιθαρωδία (κιθάρα και τραγούδι που 

προήλθε από τον αγώνα ανάμεσα σε μουσικούς/ποιητές που τραγουδούσαν τον 

ύμνο προς το θεό) (Belis, 2004). 

Κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. οι μυθικές ιστορίες εισάγονται σαν θέμα σταδιακά 

στη μελανόμορφη αγγειογραφία. Η δράση γύρω από τη μουσική, μόνη της ή σε 

σχέση με θρησκευτικό περιεχόμενο, παραμένει μια κυρίαρχη τάση στη διακόσμηση 

των αγγείων.  

 Ανάμεσα σε μελανόμορφα αγγεία μόνο, υπάρχει ένας άλλος αρκετά 

απροσδόκητος μυθικός εκτελεστής, ο Ηρακλής, που τουλάχιστον σε έντεκα 

παραστάσεις εμφανίζεται μαζί με την Αθηνά, ενώ σε περίπου πέντε παραστάσεις 

εμφανίζεται σαν θνητός που ανεβαίνει το βήμα μουσικού διαγωνισμού. Οι σκηνές 

αυτές σχετίζονται πιθανότατα με την πολιτική των γιών του Πεισίστρατου για την 

αναδιοργάνωση της παιδείας με ιδανικό τον συνδυασμό της άσκησης του πνεύματος 

και του σώματος αντίστοιχα (Maas & Snyder, 1989 σ.57).  

 Ο Ηρακλής σαν κιθαριστής αντί για το μακρύ ένδυμα του μουσικού φοράει 

το δικό του παραδοσιακό κοστούμι το δέρμα λιονταριού (εικ. 14, 15 και 16). 
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Εικ. 14                 Εικ. 15 
 

  

 Σε άλλα αγγεία περιλαμβάνονται ακροατές όπως ο Ερμής, ο Ποσειδώνας, ο 

Άρης ή ο Ιόλαος  (Maas & Snyder, 1989). 

.  Ο Απόλλων σαν θεός της μουσικής εικονίζεται σε πλήθος αγγείων 

συμμετέχοντας σε μουσικό αγώνα καθώς και σε άλλες δραστηριότητες που θα 

δούμε παρακάτω.  

 Στην παρακάτω εικόνα ο Απόλλων ανεβαίνει στο βήμα ενώ δίπλα του 

στέκεται η Αθηνά (εικ. 17) 

Εικ. 16  
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 Επίσης ο μύθος του Απόλλωνα και του Μαρσύα σε μουσικό διαγωνισμό με 

κριτές τις Μούσες αποτελεί θέμα της αγγειογραφίας και της γλυπτικής (εικόνα 18α 

και 18β).  

 

  

Εικ. 17  

Εικ. 18α  

Εικ. 18β  
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Ένα άλλο μυθικό πρόσωπο ο Θάμυρις εικονίζεται στην αγγειογραφία 

παίρνοντας μέρος σε διαγωνισμό με τις Μούσες (εικ. 19α). Γενικά, οι μύθοι του 

Μαρσύα και του Θάμυρι  αποτελούν  συχνό θέμα.  

 

 «Ο Ορφέας είναι από τις πιο γνωστές φιγούρες στην αγγειογραφία. Ανάμεσα 

στη μελανόμορφη αγγειογραφία μόνο δύο δείγματα έχουν έρθει στο φως. Ένα από 

αυτά (εικ. 19β) μια οινοχόος τον αναπαριστά σαν ένα διαγωνιζόμενο σε μουσικό 

αγώνα. Κρατά μια περίτεχνη κιθάρα και πρόκειται να ανέβει στο βάθρο. Χωρίς την 

επιγραφή «Χαίρε Ορφεύς» η αναγνώριση δεν θα ήταν δυνατή. Ο μουσικός 

διαγωνισμός, όχι ασυνήθιστο θέμα στην μελανόμορφη και ερυθρόμορφη 

αγγειογραφία, πουθενά αλλού δεν συνδέεται με τον Ορφέα.» (Seebass, 1991; 

Wegner, 1966). 

 Εικ. 19β 

Εικ. 19α  
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 Στην ερυθρόμορφη αγγειογραφία οι ορφικές σκηνές παρουσιάζονται σε 

μεγαλύτερο αριθμό, σε ότι αφορά τη μουσική του δραστηριότητα στη Θράκη και το 

θάνατό του. Ανάμεσα στις πιο συχνές σκηνές είναι ο θάνατός του από τα χέρια 

εξοργισμένων γυναικών της Θράκης (εικ. 20). Σύμφωνα με τον Tilman Seebass 

υπάρχουν πάνω από πενήντα απεικονίσεις.  

 Εικ. 20 

 Μόνο 13 παραδείγματα του Ορφέα σαν μουσικού που κάθεται πάνω σ’ένα 

λόφο πλαισιωμένος από ακροατές έχουν γίνει γνωστά. Μια φορμαλιστική εξήγηση 

(Seebass, 1991)  είναι ότι οι καλλιτέχνες των εικαστικών τεχνών φαίνεται να 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δράση και τη φυσική κίνηση μιας ομάδας όπως 

στους χορούς στις πομπές, στις ναυμαχίες και τις μάχες ή τους μουσικούς 

διαγωνισμούς. Αυτός είναι και ο λόγος που μας ωθεί να αντλήσουμε πληροφορίες 

σχετικά με τις μουσικές δραστηριότητές τους μέσα από την εικονογραφία.  

 Στην παρακάτω σκηνή (εικ. 21) βλέπουμε τον Ορφέα ως μουσικό να παίζει 

τη λύρα του ανάμεσα σε Θράκες πολεμιστές. Στην εικόνα αυτή φαίνεται 

χαρακτηριστικά το κράτημα του Οργάνου, όπως και το κράτημα του πλήκτρου στο 

δεξί χέρι και η θέση του αριστερού χεριού πάνω στις χορδές.  
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 Εικ. 21 

 Στην εικόνα 22 βλέπουμε τον Ορφέα καθισμένο πάνω σε βράχο με έναν 

πολεμιστή στα δεξιά και έναν σηλινό στ’αριστερά.  

 

 Εικ. 22 

  

Στον παρακάτω ερυθρόμορφο καλυκωτό κρατήρα, (π. 430 π.Χ.) γενειοφόρος 

καθαριστής ανεβαίνει σε βάθρο. Μπροστά του μια Νίκη κρατάει ταινία έτοιμη να 

τον στεφανώσει, ενώ πίσω του μια δεύτερη Νίκη πετώντας κρατάει τις αργυρές 

φιάλες, τα έπαθλα του νικητή (Βουτυρά , 1995). 

 Την σκηνή πλαισιώνουν δύο καθιστές μορφές, μια γυναίκα που κρατάει βακτηρία 

και ένας άνδρας (κριτής) (εικ. 23).  
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 Εικ. 23 

 Στο επόμενο αττικό ερυθρόμορφο αμφορέα, νέος κιθαριστής με επίσημο 

ένδυμα πάνω σε βάθρο εκτελεί μουσική. Τον ακούν και ίσως τον κρίνουν δύο 

Αθηναίοι της εποχής του Πεισίστρατου με αριστοκρατική ενδυμασία (εικ. 24).  

 Εικ. 24             Εικ. 25 

 Στην αττική ερυθρόμορφη πελίκη που ακολουθεί (π. 425-400 π.Χ.) ένας 

νέος κιθαριστής σε βάθρο παίζει κιθάρα τύπου Θάμυρι. Η Νίκη ετοιμάζεται να τον 

στεφανώσει (εικ. 25).  

 Σε μια άλλη ομάδα αγγείων η Νίκη είναι αυτή που φέρνει την κιθάρα στον 

νικητή όπως στο παράδειγμα του ερυθρόμορφου κρατήρα (εικόνες 26α και 26β).  
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                         Εικ. 26α    Εικ. 26β 
 

 Στην αττική ερυθρόμορφη πελίκη (π. 420 π.Χ.) βλέπουμε ότι η φιγούρα της 

Νίκης εμφανίζεται τέσσερις φορές θέλοντας να δηλώσει ότι ο κιθαρωδός νίκησε σε 

τέσσερις αγώνες: Παναθήναια, Πύθια, Ίσθμια και Νέμεα (εικ. 27).  

 

 Αντίθετα με τις συνήθειες που επικρατούν στους σύγχρονους Ολυμπιακούς 

αγώνες, οι ελληνικοί διαγωνισμοί δεν προέβλεπαν κάποια κατάταξη. καθιέρωναν 

Εικ. 27  
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έναν νικητή και μόνον αυτόν, γι’αυτό και στις παραστάσεις αγγειογραφίες βλέπουμε 

ένα μοναδικό νικητή να στεφανώνεται από κάποια Νίκη, με ιδιαίτερη έμφαση 

(Belis, 2004). 

Μαρτυρίες από αμφορείς που δίνονταν στους νικητές κατά τα Παναθήναια 

ως έπαθλα, πράγμα το οποίο γνωρίζουμε από τις επιγραφές τους απεικονίζουν την 

Αθηνά από την μια πλευρά και από την άλλη τους συμμετέχοντες σε ένα 

συγκεκριμένο τύπο αγώνα που αποδέκτης του αγγείου ήταν νικητής. Αν και ο 

Πλούταρχος ισχυρίζεται ότι οι μουσικοί αγώνες εισάχθηκαν στα Παναθήναια στο 

μέσον του 5ου αιώνα από τον Περικλή, ο συλλογισμός του έρχεται σε αντίθεση με 

τις μαρτυρίες των παναθηναϊκών αμφορέων που δείχνουν ότι τέτοιοι διαγωνισμοί. 

Πιθανότατα ήταν μέρος της γιορτής πριν την αρχή του 5ου αιώνα (Maas & 

Snyder,1989). 

Στην εικόνα 28 πρόκειται μάλλον για μουσικό διαγωνισμό καθότι ο 

κιθαρωδός είναι ανάμεσα στους κριτές που αναγνωρίζονται από την γενειάδα τους 

και κάθονται αντικριστοί και τυλιγμένοι στα ιμάτιά τους. Φορούν στεφάνια στο 

κεφάλι τους και κρατούν ραβδιά.  

  Εικ. 28 
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 Στην εικόνα 29 φαίνεται καθαρά ότι πρόκειται για μουσικό διαγωνισμό 

επειδή ο κιθαρωδός ανεβαίνει στο βάθρο περιστοιχιζόμενος από κριτές. Η 

ομοιότητα όμως των υπολοίπων στην εικόνα 28 δείχνει ότι και εκεί πρόκειται για 

μουσικό διαγωνισμό.  

  Εικ. 29 

 Υπάρχουν διάφορα ερυθρόμορφα αγγεία της περιόδου 490 έως 460 π.Χ. στα 

οποία ο κιθαρωδός στέκεται μόνος του στη μια πλευρά του βάζου και ο ακροατής –

κριτής, συνήθως ένας άνδρας με γενειάδα, εμφανίζεται στην άλλη. Στις εικόνες 30α 

και 30β, φαίνονται δύο όψεις ενός τέτοιου βάζου. Εδώ ο ακροατής κριτής είναι ένας 

νεαρός άνδρας αλλά αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς και άλλες απεικονίσεις 

δείχνουν νεαρούς συμμετέχοντες να κρίνονται από επίσης νεαρούς άνδρες όχι πολύ 

μεγαλύτερους από αυτούς.  

 Εικ. 30 α, β 
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 Εκτός από τους τακτικούς μουσικούς διαγωνισμούς μέσα στα πλαίσια 

πολιτικών ή θρησκευτικών εορτών, υπήρχαν άλλοι τρεις διαγωνισμοί που ήταν 

πανελλήνιοι και λάμβαναν χώρα μέσα σε μια «περίοδο» δηλ. σε διάστημα 

τεσσάρων χρόνων, σε μια «Ολυμπιάδα». Τα Πύθια των Δελφών με την οριστική 

τους μορφή οργανώθηκαν από το 586 ή 582 π.Χ. και γίνονταν κάθε τρίτη χρονιά της 

Ολυμπιάδας. Δύο άλλοι μουσικοί διαγωνισμοί λιγότερο λαμπροί αλλά όχι λιγότερο 

επίζηλοι τα Ίσθμια και τα Νέμεα διεξάγονταν δύο φορές μέσα σε μια «περίοδο» 

(Wilson, 2004 ; Landels, 1999). 

  Και οι τρεις αυτοί διαγωνισμοί περιελάμβαναν μουσικές δοκιμασίες και 

αποτελούσαν ένα μείζον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό γεγονός.  

 

2.3  Η κιθάρα στο Αρχαίο Δράμα 

 (Αντίθετα με τα Παναθήναια τα Διονύσια ήταν αποκλειστικά θεατρικά. Δεν 

διαγωνιζόταν σολίστες αλλά χοροί τραγικοί κωμικοί, σατυρικοί και διθυραμβικοί).  

 Οι αρχαίοι Δραματουργοί παρουσίαζαν κάθε χρόνο στην Αθήνα στις δύο 

γιορτές προς τιμή του Διονύσου, τα Λίναια και τα μεγάλα Διονύσια, τις δημιουργίες 

τους για τις οποίες συνέθεταν όχι μόνο τη δράση και το διάλογο στις κωμωδίες και 

τραγωδίες τους αλλά και το τραγούδι καθώς και την οργανική συνοδεία (Maas & 

Snyder 1989 σ.59). 

  Η Μουσική και ο χορός είχαν σημαντική θέση στα τρία είδη του αρχαίου 

δράματος, την τραγωδία, την κωμωδία και το σατυρικό δράμα των οποίων 

συστατικό στοιχείο αποτελεί το χορικό τραγούδι μέσα από το οποίο κυρίως 

εκφέρεται το μουσικό στοιχείο (Παπαδοπούλου, 2003). 
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Οι πιο διάσημος εκτελεστής ανάμεσα στους δραματουργούς ήταν ο 

Σοφοκλής που έπαιξε κιθάρα ο ίδιος ερμηνεύοντας τον ρόλο του Θάμυρι στον 

αγώνα του με τις Μούσες. Η διάσημη συλλογή τοιχογραφιών στην Στοά Ποικίλη 

στο κέντρο της Αθήνας συμπεριλαμβάνει μια αναπαράσταση του Σοφοκλή μαζί με 

την κιθάρα του (Maas & Snyder, 1989 σ.59). 

 Το κυρίαρχο όργανο στο αρχαίο δράμα ήταν ο αυλός όπου είναι φανερό από 

την αγγειογραφία αλλά η κιθάρα και η λύρα χρησιμοποιούνταν κατά περίσταση για 

τη μουσική συνοδεία.  

 Σατυρικό Δράμα: Στην εικ. 31, ο αττικός αυτός ερυθρόμορφος κρατήρας 

(περίπου 420 π.Χ.) πιθανότατα απεικονίζει μια σκηνή από ένα σατυρικό δράμα. Τα 

όργανα που κρατούν οι τρεις Σάτυροι είναι ασυνήθιστα πρώιμα παραδείγματα της 

λεγόμενης κιθάρας του Θάμυρι. Και οι τρεις σάτυροι φαίνονται σε διαφορετικές 

φάσεις της εκτελεστικής διαδικασίας σαν αποτέλεσμα της καλλιτεχνικής αδείας.  

  Εικ. 31 

 

2.4  Λατρευτικοί χοροί 

 «Σημαντικό στοιχείο των εορτών αποτελούν οι λατρευτικοί χοροί που 

εκτελούνται συχνά από τα νεαρά μέλη της κοινότητας και συνδέονταν με 
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τελετουργίες μετάβασης. Οι ίδιοι οι θεοί, που αποτελούν το θεϊκό αρχέτυπο των 

χορών αυτών, μετέχουν σε χορικές ομάδες είτε ως μέλη του χορού είτε ως μουσικοί 

και κορυφαίοι.»… «Ιδιαίτερη ομάδα συγκροτούν οι χοροί στη διονυσιακή λατρεία, 

ειδικά οι χοροί των Μαινάδων και των Σατύρων, οι οποίοι, ανατρέποντας 

προσωρινά, πάντοτε βέβαια μέσα στο πλαίσιο της τελετουργίας, την καθεστηκυία 

τάξη και τις κοινωνικές αξίες, επιτυγχάνουν την ακόμη σταθερότερη εδραίωσή 

τους.» (Παπαδοπούλου, 2003) . 

 Στην παρακάτω εικόνα ο Διόνυσος βρίσκεται στο κέντρο πλαισιωμένος από 

Σατύρους και Μαινάδες. Στα δεξιά βλέπουμε τη συμμετοχή της κιθάρας σε ένα 

τέτοιο χορό (εικ. 32).  

 Εικ. 32 

 Στην παρακάτω εικόνα (εικ. 33α, 33β) υπάρχει μια quadriga σε διονυσιακή 

λατρεία όπου η κιθάρα παίζεται από κάποιο σάτυρο.  

    

 Εικ. 33α     Εικ. 33β 
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3. Η κιθάρα στον ιδιωτικό βίο 

 «Δεν υπάρχει ανθρώπινη πράξη που να τελείται χωρίς μουσική», αναφέρει ο 

θεωρητικός της μουσικής Αριστείδης Κοϊντιλιανός (Περί Μουσικής 2.4). Η μουσική 

ήταν πανταχού παρούσα, όχι μόνο στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό βίο των 

αρχαίων Ελλήνων, στενά συνυφασμένη με την ανθρώπινη χαρά και τον πόνο, τις 

χαρές του γλεντιού και του κρασιού, τις εργασίες στο σπίτι και την ύπαιθρο 

(Παπαδοπούλου , 2003). 

.  

 
3.1  Συμπόσια 

 Αφορμές για την εκτέλεση ποικίλων μουσικών συνθέσεων και χορών 

δίνονταν και στη διάρκεια των συμποσίων. Τα συμπόσια, που αποτελούσαν 

σημαντικότατο κοινωνικό θεσμό κατά την αρχαιότητα, ήταν συγκεντρώσεις 

ανδρών, κυρίως αριστοκρατικής καταγωγής, που έτρωγαν, έπιναν και συζητούσαν. 

Όπως αποδεικνύεται τόσο από τις φιλολογικές μαρτυρίες όσο και από τις 

εικονιστικές παραστάσεις, τα συμπόσια έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη γέννηση και 

τη διάδοση της αρχαϊκής ποίησης, δεδομένου ότι στις συγκεντρώσεις αυτές 

εκτελούνταν και επανεκτελούνταν έργα σημαντικών λυρικών ποιητών. Οι μουσικές 

εκδηλώσεις άρχιζαν μετά το τέλος του φαγητού, όταν γίνονταν οι σπονδές, οπότε οι 

συμποσιαστές τραγουδούσαν τον παιάνα. Αργότερα, όταν ξεκινούσε το ποτό, κάθε 

συμποσιαστής τραγουδούσε κάποιο τραγούδι με συνοδεία μουσικών οργάνων 

(Παπαδοπούλου , 2003). 
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Αποδείξεις για την κιθάρα σαν όργανο των συμποσίων έχουμε ελάχιστες. Οι 

Maas – Snyder (1989 σ.57-58) αναφέρουν τρεις καθαρές σκηνές και μια τέταρτη η 

οποία είναι αρκετά πρόχειρη και δεν φαίνεται καθαρά αν πρόκειται για κιθάρα 

(Paris, Bibl. Nat. H 1119). Η μία είναι μια μυθολογική σκηνή (Madrid 10916) που 

δείχνει τον Ηρακλή στο ανάκλιντρο ενός συμποσίου καθώς ένας γενειοφόρος 

κιθαριστής, παίζει μουσική. Η δεύτερη μυθολογική σκηνή της εικόνας 34 (Plovdiv 

Museum 298) δείχνει την κιθάρα να παίζεται σε μια θεοξενία για τους δύο νεαρούς 

θεούς που τιμούνται ως καλεσμένοι τους Διόσκουρους. Μια άλλη καθαρή σκηνή 

(London 679) που απεικονίζει ένα συνηθισμένο συμπόσιο περιέχει ένα κιθαριστή 

που στέκεται κοντά στο ανάκλιντρο. Επειδή αυτό το παράδειγμα είναι το μόνο 

ξεκάθαρο μιας τέτοιας σκηνής δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η κιθάρα ήταν 

ένα όργανο που χρησιμοποιούνταν κανονικά στα συμπόσια.  

 Εικ. 34 

 Σ’αυτά τα παραδείγματα θα μπορούσε να προστεθεί και ένα θραύσμα 

αγγείου από τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. Στην εικόνα 35 βλέπουμε συμπόσιο με 

ηθοποιούς όπου παριστάνεται ο Διόνυσος στο ανάκλιντρο, ο Απόλλων που χορδίζει 

την κιθάρα, η Αθηνά ως πυρριχίστρια και ένας Σάτυρος σαν μίμος αυλητής.  
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3.2  Γαμήλιες  τελετές 

 Στους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής ενός ενήλικα, από το γάμο ως το 

θάνατο, η μουσική δεν απουσίαζε. Χορός και μουσική συνόδευαν τις διάφορες 

φάσεις της γαμήλιας τελετουργίας. Η λουτροφορία, δηλαδή η μεταφορά του νερού 

για το προγαμιαίο λουτρό της νύφης, γινόταν με συνοδεία μουσικών οργάνων, όπως 

φαίνεται σε αγγεία του 5ου αιώνα π.Χ., ενώ μουσική και τραγούδι δεν έλειπαν, 

όπως και στα νεότερα χρόνια, από το νυφοστόλισμα. Κατά την «αγωγή», τη 

μεταφορά της νύφης στο σπίτι του γαμπρού, το αμάξι των νεονύμφων 

ακολουθούσαν συγγενείς και φίλοι τραγουδώντας τον «υμέναιο» (Neubecker, 1977 

σ.65)  (τραγούδι του γάμου) με συνοδεία αυλών, κιθάρας, σύριγγας, κροτάλων και 

άλλων οργάνων.  

 Σύμφωνα με τους Maas & Snyder, από τις σκηνές με τέθριππο άρμα 

(quadriga) η πιο συχνή είναι η γαμήλια quadriga με έναν άνδρα και μια γυναίκα στο 

άρμα. Το ζευγάρι της εικόνας 36 είναι, ίσως, ο Δίας και η Ήρα ή ένα θνητό ζευγάρι 

που ακολουθείται από Θεούς.  

Εικ. 35  
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 Εικ. 36 

 

 Στη σκηνή διακρίνεται επίσης ο Διόνυσος, ο Απόλλων και ο Ερμής. 

Συνήθως σε τέτοιου είδους γαμήλιες σκηνές ο Απόλλων είναι αυτός που παίζει την 

κιθάρα.  

 

3.3 Επινίκια 

 Μια άλλη, ιδιωτικού χαρακτήρα, αφορμή για την εκτέλεση μουσικής, που σε 

ορισμένες περιπτώσεις ενέπλεκε μεγαλύτερο τμήμα της κοινότητας, ήταν η 

εκτέλεση επινίκιων προς τιμήν των νικητών στους μεγάλους πανελλήνιους αγώνες, 

κατά την επιστροφή τους στη γενέτειρά τους υπάρχουν αναφορές ότι ο αυλός και η 

κιθάρα συνόδευαν τις ειδικά γραμμένες συνθέσεις (Landels, 1999 σ.5-6 κ.α.), αλλά 

απουσιάζουν οι εικονογραφικές μαρτυρίες.  
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Η ΛΥΡΑ  

 

 Το απλούστερο και ίσως το πιο σημαντικό από όλα τα ελληνικά έγχορδα 

όργανα είναι η χέλυς-λύρα η οποία απεικονίζεται με αφθονία στην αττική 

αγγειογραφία σε σκηνές της καθημερινής ζωής καθώς και σε μυθολογικές σκηνές. 

Εξετάζουμε την χρήση του οργάνου κατά τον 5ο αιώνα με βάση τις εικονογραφικές 

πηγές.  

 «Όπως η λέξη λύρα αντικαθιστά το όνομα οποιουδήποτε οργάνου που 

ανήκει στην οικογένεια της λύρας στη λογοτεχνία, έτσι και στις εικαστικές τέχνες 

μπορεί να αντικαθιστά πολλές φορές την κιθάρα η οποιοδήποτε άλλο είδος λύρας. 

Μόνο για σκηνές με τέθριππο άρμα παρόλα αυτά είμαστε σίγουροι για τη χρήση της 

κιθάρας.»… «Όμως υπάρχουν πάνω από πενήντα αγγεία με τέτοιες σκηνές σχεδόν 

όλοι μελανόμορφοι λήκυθοι του 5ου αιώνα που απεικονίζουν στην θέση της 

κιθάρας τη λύρα (εικ. 37). Αυτό συνέβαινε επειδή το σχήμα της χέλυς-λύρας ήταν 

ευκολότερο να σχεδιασθεί στους μελανόμορφους ληκύθους και ευκολότερα να 

αναγνωρισθεί σε σχέση με την κιθάρα. Δεν θα χρησιμοποιούνταν όμως αντί της 

κιθάρας σε μια τόσο χαρακτηριστική σκηνή αν η χέλυς-λύρα δεν ήταν τόσο 

κατανοητή ώστε να έχει ένα συμβολικό νόημα.» ( Maas & Snyder,  1989). (Εικ. 37).  

 Εικ. 37 
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 Αυτή την ανταλλακτικότητα μεταξύ κιθάρας και λύρας θα πρέπει να την 

έχουμε υπόψη μας στην παρακάτω παρουσίαση. 

 

1. Περιγραφή του οργάνου 

 Από τον μεταγενέστερο «Ύμνο στον Ερμή» μαθαίνουμε πως ο Απόλλωνας 

πήρε αυτό το τόσο χαρακτηριστικό γι’αυτόν όργανο από τον θεό Ερμή, ο οποίος 

παρουσιάζεται ως ο εφευρέτης του οργάνου αυτού. Στο μύθο περιγράφεται με 

λεπτομέρειες η επινόηση της λύρας από τον Ερμή που μόλις γεννήθηκε σκότωσε 

μια χελώνα που συνάντησε στον πρώτο του περίπατο και αφού της αφαίρεσε το 

κρέας, κάλυψε το καύκαλο με δέρμα βοδιού και πρόσθεσε βραχίονα και ζυγό. 

Έπειτα τέντωσε πάνω τις χορδές και αμέσως άρχισε να παίζει. Όταν σε λίγο ο 

αδελφός του Απόλλων ανακάλυψε την ενοχή του πονηρού μικρού για την κλοπή 

του βοδιού, εκείνος κατεύνασε το θυμό του παίζοντας κάτι στο όργανο που μόλις 

είχε φτιάξει και του το χάρισε, για να παίζει μ’αυτό στις γιορτές (Landels,1999  

σ.61-63 ;  West, 1999 κ.α.). 

.  Στη λύρα το ηχείο ήταν αρχικά τουλάχιστον, ένα καύκαλο χελώνας, που 

στην κοίλη του όψη υπήρχε τεντωμένη με πασσαλάκια μια παλλόμενη μεμβράνη 

από δέρμα βοδιού. Από το καύκαλο αυτό ξεκινούσαν και στερεώνονταν στο κάτω 

μέρος τους δύο βραχίονες (πήχεις), λεπτοί και καμπυλωτοί, που αρχικά ήταν 

φτιαγμένοι από κέρατα αγριοκάτσικου. Προς το άνω άκρο τους οι βραχίονες αυτοί 

ήταν συνδεδεμένοι με έναν καβαλάρη (ζυγόν), πάνω στον οποίο τυλίγονταν οι 

χορδές. Οι χορδές φτιαγμένες από έντερα ή τένοντες αρνιού, στα ¾ περίπου του 

μήκους τους περνούν πάνω από ένα υποστήριγμα (μαγάς) από καλάμι ή κέρατο, που 

είναι συνδεδεμένο με το ηχείο και έρχονται έπειτα να στερεωθούν στην άκρη τους 
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μέσα στο χορδοτόνιον, που είναι είτε μια μικρή σανίδα με ραβδώσεις, μία για κάθε 

χορδή, είτε ένα κουτί τρυπημένο με ισάριθμους πόρους. Η χορδή συγκρατείται στην 

θέση της στο κάτω άκρο με έναν κόμπο (Mιχαηλίδης 1999; Reinach 1999; West 

1999; Neubecker 1977 κ.α.).  Στο άνω άκρο της το οποίο ήταν και το μοναδικό που 

κινούνταν, συγκρατούνταν παλιά στη θέση της με μια λωρίδα από χοντρό δέρμα, 

ραμμένη πάνω στη χορδή και τυλιγμένη γύρω από τον ζυγό. Αργότερα 

αντικαταστάθηκε με γομφούς (κλειδιά), τους κόλλοπες  ή  κολλάβους (Comotτi, 

1931 σ.58 ; Paquette, 1984 σ.148 κ.α.) από ξύλο, ελεφαντόδοντο ή μέταλλο, που 

σφηνώνονται διαπερνώντας τον ζυγό και συμπαρασύρουν στην περιστροφική τους 

κίνηση τη χορδή: ανάλογα με το πόσο τυλίγεται η λωρίδα, ανάλογα με το πόσο 

στρίβεται ο γόμφος τροποποιείται το τέντωμα και κατά συνέπεια το ήχημα της 

χορδής  (Pohlman ,1982 ; Roberts, 1981; Reinach, 1999 κ.α.). 

  Σχετικά με τον αριθμό των χορδών ισχύει ό,τι αναφέρθηκε στην κιθάρα.  

 Για να παίξει τη λύρα ο εκτελεστής είτε σε καθιστή στάση με το όργανο 

πάνω στα γόνατά του ή ανάμεσα στους βραχίονές του, είτε σε όρθια, είτε 

προχωρώντας, είτε χορεύοντας κρατούσε το όργανο στο αριστερό μέρος του 

σώματός του, με το αριστερό χέρι να κατευθύνεται προς τις χορδές από τη μια 

πλευρά του σκελετού και το δεξί από την άλλη. Την λύρα την κρατούσαν συχνότερα 

λοξά δίνοντάς της κάποια κλίση μακριά από το σώμα του εκτελεστή προς τα εμπρός 

(Μιχαηλίδης, 1999). 

.  Ο εκτελεστής υποβάσταζε το όργανο με τη βοήθεια ενός λουριού, όπως 

προαναφέρθηκε, που ονομαζόταν τελαμών. Ο τελαμών τυλιγόταν γύρω από τον 

καρπό του αριστερού του χεριού και προσδενόταν στον μακρύτερο βραχίονα της 
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λύρας. Ο ρόλος του ήταν να περιορίζει τις κινήσεις του αριστερού του χεριού και 

συνεπώς την απόσταση των χορδών.  

 Υπάρχουν δύο τρόποι να παίξει κανείς τις χορδές της λύρας (ισχύει το ίδιο 

και για την κιθάρα). Το παίξιμο γινόταν είτε απ’ευθείας με τα δάκτυλα (τεχνική που 

αποκαλούσαν «ψάλλειν»), είτε με τη βοήθεια του πλήκτρου (τεχνική που 

αποκαλούσαν «κρούειν») (Reinach, 1999 σ.152-153).. Ας προσδιορίσουμε όμως 

πρώτα την ποικιλία των θέσεων του αριστερού χεριού. Από τα διάφορα αγγεία που 

έχουν βρεθεί δεν διασαφηνίζεται ποια από τα δάχτυλα που βρίσκονται πίσω από τις 

χορδές, βρίσκονται πράγματι σε επαφή με αυτές. Τις περισσότερες φορές όλα ή 

μερικά φαίνονται να κλίνουν προς τα εμπρός ή να υψώνονται προς τα πάνω ώστε τα 

νύχια να βρίσκονται πιο κοντά στις χορδές. Κάποτε ο αντίχειρας κλίνει προς την 

παλάμη, ή και προς εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Μερικές φορές ο εκτελεστής 

τραβάει μια χορδή χρησιμοποιώντας κάποιο δάχτυλο και τον αντίχειρα. Άλλοτε τα 

δάκτυλά του συστρέφονται κάνοντας μια πολύ περίπλοκη κίνηση.  

 Το δεξί χέρι έπληττε όλες τις χορδές με το πλήκτρο. Το πλήκτρο, το οποίο 

δενόταν μέσω μιας ταινίας στη βάση της λύρας, διέθετε μια άνετη λαβή και μια 

βραχεία, αιχμηρή λεπίδα από φίλντισι, κέρατο, κόκκαλο ή ξύλο. Όσον αφορά στη 

θέση του δεξιού χεριού, το δεξί χέρι απεικονίζεται συνήθως να κρατά το πλήκτρο σε 

μια απόσταση από τις χορδές (Καρακάσης , 1970; Neubecker,  1977 κ.α.). (Εικ. 38 

και 39).  
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      Εικ. 38     Εικ. 39 
 

 Ασφαλώς, μια από τις λειτουργίες του αριστερού χεριού ήταν να τραβά ή να 

πιέζει μεμονωμένες χορδές. Αυτό βασίζεται εκτός από τις μαρτυρίες της 

αγγειογραφίας και σε μερικές φιλολογικές πηγές όπως του Ορφέα του Φιλόστρατου, 

του νεότερου, όπου γίνεται λόγος για το τράβηγμα των χορδών με το αριστέρο χέρι. 

Το αριστερό χέρι επιτελούσε και μια ακόμα λειτουργία όπως υποστηρίζεται. 

Χρησίμευε επίσης στο να μετριάζει τους ήχους που παράγονταν από τη χρήση του 

πλήκτρου, αμβλύνοντας τον ήχο ορισμένων χορδών με την εφύγρανσή τους και 

ίσως αγγίζοντάς τις ελαφρά βραχύνοντας την διάρκεια ταλάντωσης και υψώνοντας 

το φθόγγο  (Μιχαηλίδης, 1999).   .  

 

2. Η Λύρα στον δημόσιο βίο 

2.1   Πομπές – Θυσίες 

 Μια ειδική κατηγορία με απεικονίσεις της χέλυς -λύρας είναι η σκηνή όπου 

ο Απόλλων με λύρα και μια φιάλη στέκεται δίπλα στην Άρτεμη που κρατάει μια 

οινοχόο χύνοντας κρασί προσφέροντας σπονδές (εικ. 40). 
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 Εικ. 40 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το όργανο που απεικονίζεται είναι η κιθάρα 

αλλά υπάρχουν πολλά αγγεία που δείχνουν τη λύρα αντί για την κιθάρα πράγμα που 

δεν οφείλεται στην ποιότητα του αγγείου αφού όλα είναι ερυθρόμορφα. Η κιθάρα 

προσδίδει επισημότητα στη σκηνή όπως και η όρθια στάση του σώματος συχνά με 

την παρουσία ενός βωμού ανάμεσά τους ενώ σε άλλες ανάλογες σκηνές οι φιγούρες 

παρουσιάζονται ακόμα και καθιστές με λιγότερη επισημότητα. Μόνο μερικά αγγεία 

αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν την χέλυς λύρα επειδή ήταν ευκολότερο να 

σχεδιαστεί. Ο Απόλλων ήταν ο θεός της χέλυς λύρας καθώς και της κιθάρας και 

μπορούσε να απεικονίζεται και με τα δύο όργανα  (Maas & Snyder, 1989). 

.  Η αναφορά σε σκηνές με θεούς και μυθικά πρόσωπα σε σχέση πάντα με τα 

όργανα που εξετάζουμε γίνεται γιατί οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν στους θεούς τους 

ανθρώπινη συμπεριφορά και επομένως τους βλέπουμε να παίρνουν μέρος σε όλες 

τις εκδηλώσεις της ζωής τους, όπως σε θυσίες, μουσικούς αγώνες, γαμήλιες τελετές, 

συμπόσια, σπονδές κ.ά.   
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Στην εικόνα 41 (θρησκευτική πομπή) βλέπουμε μια ενδιαφέρουσα σκηνή 

όπου ο Ερμής παίζει τη λύρα καθώς ηγείται μιας θρησκευτικής πομπής μαζί με τον 

Ηρακλή και τον Ιόλαο.  

 Εικ. 41 

Στη μελανόμορφη κύλικα της εικόνας 42 (π. 540 π.Χ.) βλέπουμε μια πομπή 

που καταλήγει σε θυσία στην Αθήνα υπό τον ήχο αυλών και λύρας.  

 

Εικ. 42  
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Πομπή θυσίας με γυναίκες και παιδιά μουσικούς βλέπουμε και στον ξύλινο 

πίνακα από το σπήλαιο Πιτσά Κορινθίας (π. 540 π.Χ.). Οι μουσικοί παίζουν αυλό 

και λύρα (εικ. 43).  

 

 

Στον ερυθρόμορφο αττικό στάμνο (π. 440 π.Χ.) παριστάνεται ο Διομήδης να 

προσφέρει θυσία στον Απόλλωνα που κρατά συμβολικά τη λύρα, ίσως πριν από 

κάποιο μουσικό διαγωνισμό ώστε να του φέρει τη νίκη  (Βουτυρά,  1995). 

 (εικ. 44).  

 

 
2.2   Μουσικοί αγώνες 

 Σχετικά  με τους  διαγωνισμούς  η A. Belis  αναφέρει  ότι  «κάθε μουσικός, 

αφού γίνει απόλυτα κύριος της τέχνης του, επιθυμεί φυσικά, να κάνει μια 

σταδιοδρομία, που θα του επιτρέψει όχι μόνο να κερδίσει σωστά τα μέσα διαβίωσής 

Εικ. 43  

Εικ. 44  
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του, αλλά και να σωριάσει τίτλους δόξας. Για να το πετύχει, πρέπει να πάρει μέρος, 

στα πλαίσια της ειδικότητάς του, σε έναν από τους πολλούς μουσικούς 

διαγωνισμούς, που οργανώνονταν στην Ελλάδα και που γίνονταν περιοδικά σε 

καθένα από τα μεγάλα ιερά ή στις πόλεις με τη μεγαλύτερη επιρροή. 

Αυτό είναι ένα πολιτιστικό γνώρισμα, που χαρακτηρίζει αποκλειστικά την 

Αρχαιότητα.»… «Από το τέλος του 6ου αιώνα π.Χ. ως την  όψιμη αρχαιότητα, 

στους πιο σπουδαίους μουσικούς διαγωνισμούς έπαιρναν μέρος ακριβώς οι πιο 

επιφανείς μουσικοί με το γενικά αναγνωρισμένο ταλέντο. Επί πλέον στους 

διαγωνισμούς αυτούς δεν έπαιρναν μέρος μόνο μια φορά, αλλά πολλές φορές στη 

διάρκεια όλης της σταδιοδρομίας τους διακινδυνεύοντας κάθε φορά τον τίτλο τους. 

Οι νέοι δεξιοτέχνες δεν τολμούσαν να παρουσιαστούν στους αγώνες αυτούς παρά 

μόνο αφού είχαν αρχίσει τη σταδιοδρομία τους σε τοπικούς και έπειτα σε 

περιφερειακούς διαγωνισμούς.»  

 «Το αγωνιστικό πνεύμα» ήταν ένα βασικό δεδομένο της μουσικής ζωής 

όπως ήταν της ελληνικής παιδείας και της ελληνικής κοινωνίας. Από τον 4ο αιώνα 

π.Χ. μόνο μερικοί ερμηνευτές εξακολουθούσαν πεισματικά να δίνουν 

προτεραιότητα στην καλλιτεχνική τελειότητα περιφρονώντας το πνεύμα 

συναγωνισμού, που μεγάλωνε και που είχε σαν προϋπόθεση μια ορισμένη 

φιλοφρόνηση του κοινού  (Βelis , 2004). 

Ανάμεσα στις μυθικές σκηνές βλέπουμε συχνά την αναπαράσταση ενός 

άλλου μύθου, σχετικά  με μουσικό αγώνα, αυτόν του Μαρσύα και του Απόλλωνα. 

Ένα παράδειγμα είναι το αγγείο της εικόνας 45 (περίπου 420 π.Χ.). Ο Απόλλωνας 

βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής παίζοντας λύρα και πίσω του στέκεται ο 

νικημένος Μαρσύας. Στα αριστερά στέκεται μια Μούσα κοιτώντας έναν ανοιχτό 
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πάπυρο. Επειδή ο Μαρσύας έχασε τον αγώνα η σκηνή έχει μεταφραστεί σαν η 

Μούσα να διαβάζει δυνατά την ετυμηγορία. Σύμφωνα με άλλους η Μούσα 

συνδέεται με τον Απόλλωνα και συνεπώς ο πάπυρος περιέχει ποιητικό κείμενο που 

τραγουδιέται με τη συνοδεία του Απόλλωνα  (Βουτυρά, 1991).  

 Εικ. 45 

 Το θέμα του διαγωνισμού στη λύρα μεταξύ νέων-μαθητών, απασχολεί 

επίσης την αγγειογραφία όπως φαίνεται στον κωδωνόσχημο κρατήρα της εικόνας 46 

(π. 440-435 π.Χ.) όπου παριστάνεται ένας νέος με λύρα που αποσπά διάκριση στο 

σχολείο όπως δείχνει η παρουσία της Νίκης και του παιδαγωγού πίσω του.  

  

 

 Παρόμοια σκηνή υπάρχει στην ερυθρόμορφη κύλικα (π. 460-450 π.Χ.) της 

εικόνας 47 όπου η Νίκη μπροστά από βωμό βραβεύει μαθητή με λύρα. (Τα 

αντικείμενα του πεδίου φανερώνουν σχολείο).  

Εικ. 46  
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2.3   Η λύρα στο Αρχαίο Δράμα 

 Η χρήση της λύρας στο αρχαίο δράμα -όπως και της κιθάρας- ξεκίνησε, 

πιθανότατα, επίσης με το Σοφοκλή αλλά ήταν πολύ περιορισμένη (κυρίως για τη 

συνοδεία μονωδιών). Και εδώ δείγματα εικονογραφίας απουσιάζουν.  

 
2.4   Λατρευτικοί χοροί 

 Στην εικόνα 48 βλέπουμε Σατύρους οι οποίοι χορεύουν συνοδεύοντας μια 

ακόλουθο του Διονύσου, μια Μαινάδα, η οποία κρατά μια χέλυς-λύρα. Οι Μαινάδες 

δεν παρουσιάζονται σχεδόν ποτέ κρατώντας μια κιθάρα αφού η κιθάρα προοριζόταν 

αποκλειστικά για άνδρες  (Μaas & Snyder, 1989). 

  

 Εικ. 48 

Εικ. 47  
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3. Η Λύρα στον ιδιωτικό βίο 

3.1  Συμπόσια 

 Οι ζωγράφοι ερυθρόμορφων αττικών αγγείων έχουν παραστήσει χίλιες 

φορές σκηνές συμποσίων, όπου η παρουσία της μουσικής στη διάρκεια του 

συμποσίου και έθιμο χαρακτηριστικό της Ελληνικής κοινωνίας, λογαριαζόταν 

απαραίτητη και αποτελούσε μάλιστα αντικείμενο επιστημονικών συζητήσεων.  

 Το συμπόσιο είναι μια σκηνή όπου οι καλεσμένοι (συνήθως όλοι άνδρες) 

ξαπλώνουν σε ανάκλιντρα και διασκεδάζουν ποικιλοτρόπως, πίνοντας, 

τραγουδώντας, παίζοντας κότταβο και φυσικά παίζοντας τη χέλυς –λύρα ή 

ακούγοντας τη λύρα που παίζεται από έναν διασκεδαστή. «Κατά την διάρκεια των 

συμποσίων η λύρα συνόδευε τα σκόλια –παραδοσιακά συμποτικά τραγούδια –ή 

τους αυτοσχεδιασμούς των καλεσμένων. Όσοι δεν ήξεραν να παίζουν και να 

τραγουδούν θεωρούνταν άξεστοι και απαίδευτοι.» (Comotti, 1931 σ.65). Αυτή είναι 

μια από τις μεγαλύτερες κατηγορίες σκηνών της θνητής ζωής όπου εμφανίζεται η 

χέλυς-λύρα.  

 Σε ένα μεγάλο αριθμό απεικονίσεων συμποσίων η χέλυς-λύρα δεν παίζεται 

αλλά είναι κρεμασμένη στον τοίχο πίσω από τους καλεσμένους δείχνοντας ότι είναι 

διαθέσιμη στην παρέα καθώς και σαν σύμβολο των απολαύσεων του συμποσίου.  

 Η χέλυς-λύρα σπάνια φαίνεται να παίζεται από έναν ακόλουθο και σε δύο 

παραδείγματα όπου το συναντούμε (New York 07.286.47 και Canterbury, N.Z., 

Logie Coll. CML 6-AR 430). Ο ακόλουθος είναι ένας νεαρός άνδρας αν και τις 

περισσότερες φορές οι ακόλουθοι είναι γυναίκες αυλητρίδες. Είναι πολύ 

συνηθισμένο για έναν καλεσμένο να κρατά μια λύρα ακόμη και να πραγματικά δεν 
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παίζει. Η εικ. 49 είναι ένα σπάνιο παράδειγμα όπου ο καλεσμένος κρατά μια λύρα 

κάπως αδέξια σε θέση παιξίματος. Ο καλεσμένος συχνά απλώς κρατά τη λύρα που 

του παραδίδεται από ένα αγόρι ή χειρονομεί με αυτή.  

 Εικ. 49 

 Οι καλεσμένοι που κρατούν τη χέλυς-λύρα είναι κάθε ηλικίας, αγόρια, 

νεαροί άνδρες, άνδρες με γενειάδα ή ασπρομάλλιδες ηλικιωμένοι. Στην εικόνα 49 οι 

άνδρας με τη γενειάδα στα αριστερά κρατά δύο κύλικες που φανερώνουν συμπόσιο 

και οι δύο φορούν γιορτινά στεφάνια και το καθιερωμένο ένδυμα για τα συμπόσια, 

τον υφασμάτινο μανδύα γύρω από τη μέση και τα πόδια.  

 Συχνό είναι το επινόημα σύμφωνα με το οποίο συνήθως καθιστές γυναίκες 

πλαισιώνουν τη σκηνή. Αυτό το συναντούμε επίσης σε αγγεία μιας άλλης 

κατηγορίας: της μελανόμορφης λήκυθου όπου η κεντρική φιγούρα ξαπλώνει σε 

ανάκλιντρο (εικ. 50). Καθώς οι απεικονίσεις αυτές είναι σε βάζα πολύ κακής 

ποιότητας δεν είναι εφικτό να πούμε με μεγάλη βεβαιότητα ποιο είναι το νόημα της 

σκηνής. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιγράψουμε τη σκηνή 

και να προσθέσουμε τις δικές μας εικασίες.  
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 Εικ. 50 

Στην έκδοση που συναντάται πιο συχνά ένας νέος άνδρας ξαπλώνει σε 

ανάκλιντρο από τα δεξιά και η φιγούρα με τη χέλυς-λύρα, που μπορεί να είναι είτε 

γυναίκα είτε άνδρας, στέκεται ή κάθεται στα αριστερά. Η ξαπλωμένη φιγούρα  

μπορεί απλώς να παριστάνει έναν καλεσμένο σε συμπόσιο αλλά φαίνεται πιο πιθανό 

ότι αυτός είναι ο Διόνυσος. Και σ’αυτή την περίπτωση η χέλυς-λύρα συμβολίζει 

στην πραγματικότητα μια κιθάρα. Η ίδια φιγούρα μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν 

νεκρό με τους μοιρολογητές καθισμένους γύρω από αυτόν. (Maas & Snyder, 1989 

σ.85-87). 

 

3.2   Κώμοι 

 «Πολλές φορές, μετά το τέλος του συμποσίου, οι συμποσιαστές σχημάτιζαν 

μια ομάδα γλεντιού, ένα κώμο, και ξεχύνονταν στους δρόμους τραγουδώντας και 

χορεύοντας συχνά υπό τους ήχους των οργάνων.», (Παπαδοπούλου, 2003). Έτσι 

εκτός από τα ήρεμα συμπόσια που είδαμε πιο πάνω υπάρχουν ποικίλες σκηνές του 

θορυβώδους κώμου. Οι σκηνές με κώμους απεικονίζουν πιο ενεργητικούς τους 

συμμετέχοντες, οι οποίοι χορεύουν και πίνουν υπό τη μουσική της χέλυς-λύρας 

(καθώς και της βαρβίτου και άλλων οργάνων).  
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 Οι συμμετέχοντες στους κώμους εμφανίζονται συνήθως γυμνοί, φορώντας 

χιτώνα πάνω από τους ώμους καθώς και στεφάνια από κισσό. Πρόκειται για 

νεαρούς άνδρες ή μεγαλύτερους με γενειάδες που μεταφέρουν κούπες με κρασί και 

άλλα αγγεία και πιο συχνά τους βλέπουμε να περπατούν με μια χέλυς-λύρα (και 

μερικές φορές με έναν αυλό) όπως στην εικόνα 51. (Η λύρα που κρατάει ο άνδρας 

δεν είναι εμφανής). Σε τέτοιες σκηνές βρίσκονται σε κίνηση πηγαίνοντας ή 

επιστρέφοντας από έναν τέτοιο κώμο και συγχρόνως παίζουν και τραγουδούν. Σε 

μερικές άλλες απεικονίσεις την πομπή συνοδεύει ένας άνδρας που κρατά έναν 

πυρσό.  

 ΕΙκ. 51 Κώμος 

 

 

Σε άλλα αγγεία βλέπουμε τους συμμετέχοντες να χορεύουν να πίνουν ή να 

παίζουν διάφορα όργανα (Maas & Snyder, 1989 σ.85-87). 

 Τα παραπάνω συμβαίνουν όλα μαζί στην εικ. 52 όπου ο χορευτής με τη γενειάδα 

εκτελεί ένα είδος σατυρικού χορού τη, σίκινη.  
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 Εικ. 52  

 Η εικόνα 53 δείχνει μια σκηνή που πραγματικά προκαλεί έκπληξη, 

πιθανότατα από κάποιο γλέντι στη διάρκεια μιας γιορτής.  

 Εικ. 53 

Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ένα νεαρό κορίτσι ντυμένη πολεμιστή με ασπίδα, 

λόγχη και κράνος χορεύοντας έναν πολεμικό χορό την πυρρίχη, ενώ δίπλα στέκεται 

μια γυναίκα παρόμοια ντυμένη. Τη συνοδεύει μια αυλητρίδα ενώ παράλληλα στη 

γιορτή παίρνουν μέρος μια γυναίκα με φόρμιγγα και μια άλλη με χέλυς-λύρα. Τους 

θεατές αποτελούν ένας άνδρας και άλλες γυναίκες.  

 

3.3  Η λύρα στην εκπαίδευση των νέων  

 Παρόλο που οι περισσότερες πληροφορίες στην ελληνική λογοτεχνία για τη 

χρήση της λύρας σε σχέση με τη μουσική εκπαίδευση των νέων προέρχονται από 

μελέτες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη από τον 4ο αιώνα π.Χ. οι πηγές του 5ου 
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αιώνα καθώς επίσης και οι ύστερες βιογραφικές αναφορές για πρόσωπα του 5ου 

αιώνα σχηματίζουν την εντύπωση που έχουμε σχετικά με τη μουσική εκπαίδευση 

μέσα από την αγγειογραφία. Η διδασκαλία για το παίξιμο της λύρας αποτελούσε 

βασικό κομμάτι της αθηναϊκής στοιχειώδους εκπαίδευσης έτσι ώστε ο μαθητής να 

μπορεί να ανταποκριθεί στο αθηναϊκό έθιμο της λυρικής ποίησης (ποίηση 

τραγουδισμένη με συνοδεία λύρας). Η μεγαλύτερη γενιά στο τέλος του 5ου αιώνα 

περίμενε από έναν εκπαιδευμένο νέο να μπορεί να παίξει στη λύρα, ύστερα από 

προτροπή τους, τραγούδια από διάφορες συνδέσεις των παλαιότερων λυρικών και 

τραγικών ποιητών  (Lippman, 1975 σ.61; Mass & Snyder, 1989 σ.87-89). 

  Το να παίζουν κιθάρα ή λύρα δεν αποτελούσε σπάνιο προσόν μεταξύ των 

αθηναίων της άρχουσας τάξης του 5ου αιώνα. Σ’ ένα πρωϊμότερο μέρος του αιώνα 

σύμφωνα με τον Αριστοτέλη πολλοί από αυτούς διδάσκονταν επίσης αυλούς, 

μολονότι αυτό το όργανο είχε περιέλθει τότε σε δυσμένεια. Η συντριπτική 

πλειονότητα εκείνων που έπαιζαν κάποιο όργανο στην αρχαία Ελλάδα πρέπει να 

είχε διδαχθεί από κάποιον άλλον. Η άτυπη διδασκαλία από ένα φίλο, έναν συγγενή 

ή κάποιον καλοκάγαθο δεξιοτέχνη ίσως ήταν διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή. Στην 

αρχαϊκή περίοδο αυτό ίσως να ήταν το μόνο υπάρχον είδος διδασκαλίας.  

 Με το ξεκίνημα του 5ου αιώνα, τουλάχιστον στην Αθήνα, υπήρξε ένα 

οργανωμένο σύστημα μουσικής παιδείας. Πολλά από τα αγγεία κλασικής εποχής 

δείχνουν πως οι νεαροί μαθητές με τη λύρα στο χέρι καταγίνονται στο να μιμούνται 

το δάσκαλό τους, καθισμένοι απέναντί του. Σ’ αυτά τα μαθήματα μουσικής δεν 

βλέπουμε ποτέ παπύρους πάνω στα γόνατα των μαθητών ή των δασκάλων, πράμα 

που φαίνεται να δείχνει πως η μάθηση στηριζόταν στο αυτί και στη μνήμη  

(Comotti, 1931 σ.60). 
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  Η Annie Bélis (2004 σ.29-32), μας πληροφορεί πως χάρη σε επιγραφή 

Ελληνιστικής εποχής ή μεταγενέστερης έχουμε τα ίχνη σχολών σε διάφορες πόλεις 

όπως στην Μαγνησία του Μαιάνδρου, στη Χίο και στην Τέω όπου διδάσκονταν τα 

διάφορα μουσικά μαθήματα σε αρκετά υψηλό επίπεδο. «Η διδασκαλία, που 

προσφέρεται στα δημόσια ή ιδιωτικά αυτά ιδρύματα, ξεπερνούσε πολύ το τεχνικό 

επίπεδο που μπορούσαν να κατακτήσουν οι νεαροί μαθητές κοντά σε ένα 

συνοικιακό κιθαριστή. Πραγματικά, δεν πρόκειται πια για παίξιμο της λύρας, 

οργάνου ερασιτεχνών ή παιδιών αλλά για ένα όργανο συναυλίας προορισμένο μόνο 

για επαγγελματίες: την κιθάρα, στις δύο τεχνικές του παιξίματός της, με πλήκτρο 

και χωρίς πλήκτρο».  

 Η χέλυς-λύρα συχνά είναι μέρος των σχολικών σκηνών και σκηνών στο 

Γυμνάσιο ή την Παλαίστρα όπως απεικονίζονται στην αγγειογραφία. Μερικά από τα 

παραδείγματα απεικονίζουν μουσικά μαθήματα διαφόρων ειδών:  οι έφηβοι 

εξασκούνται παίζοντας για άλλους άνδρες στο Γυμνάσιο ή το σχολείο, ή κρατώντας 

τη λύρα καθώς περπατούν μαζί με άνδρες ή άλλους έφηβους σε παρόμοια μέρη. Η 

χέλυς-λύρα φαίνεται να συνδέεται ειδικά με έφηβους και νεαρούς άνδρες επειδή 

ήταν αναμφίβολα το κυρίαρχο όργανο που διδάσκονταν και έπρεπε να επιδείξουν 

την ικανότητά τους σε αυτόν.  

 Το ιδιωτικό μάθημα στη χέλυς-λύρα με τον δάσκαλο στα αριστερά με τη 

γενειάδα και τον μαθητή στα δεξιά απεικονίζεται στην εικόνα 54α. Ο δάσκαλος με 

μια επιγραφή του αγγείου είναι ο Λίνος που σύμφωνα με τον Απολλόδωρο ήταν ο 

μουσικοδιδάσκαλος του Ηρακλή που σκοτώθηκε από το μαθητή του χτυπώντας τον 

με μια λύρα (εικ. 55). Ο Λίνος είναι πιο επιτηδευμένα ντυμένος σε σχέση με άλλους 

δασκάλους που απεικονίζονται σε παρόμοιες σκηνές. Φοράει ένα πτυχωτό χιτώνα 
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καθώς και έναν υφασμάτινο μανδύα κάτω στα πόδια του. Ο μαθητής στην εικόνα 

54α είναι ο Ιφικλής ο δίδυμος αδελφός του Ηρακλή που φορά τον συνηθισμένο 

υφασμάτινο μανδύα γύρω από τη μέση του. Στην άλλη όψη του αγγείο ο Ηρακλής 

με την τροφό του Γεροψώ που κρατά τη Λύρα του εικ. 54β.  

 

Εικ. 54 α, β   
 

 

Εικ. 55 

Σε άλλες ζωγραφιές ο δάσκαλος της λύρας έχει περισσότερους από έναν 

μαθητές, παρόλο που στις περισσότερες σκηνές όλοι κρατούν μια λύρα, μόνο ο 

μαθητής που κάθεται απέναντι από το δάσκαλο παίζοντας την χέλυς-λύρα, ο 
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δάσκαλος καθοδηγεί έναν μαθητή κάθε φορά παρ’όλο που οι άλλοι είναι παρόντες 

ακούοντας το μάθημα.  

Σε άλλα αγγεία βλέπουμε τους μαθητές να κρατούν παράλληλα και 

κυλίνδρους από πάπυρο που υποδεικνύουν στο μάθημα μουσικής. Οι σκηνές 

σχολείου δείχνουν συχνά ένα ή περισσότερα αντικείμενα στο φόντο κρεμασμένα 

στον τοίχο πίσω από τα κύρια πρόσωπα όπως λύρες, πίνακες, θήκες αυλών και άλλα 

αντικείμενα. Επίσης σε διάφορα άλλα αγγεία βλέπουμε δωρικούς και ιωνικούς 

κίονες που υποδηλώνουν το εσωτερικό ενός κτιρίου, ίσως, την παλαίστρα ή άλλα 

μέρη του Γυμνασίου ή του σχολείου όπου οι έφηβοι παίζουν τη χέλυς λύρα. Ένας 

αριθμός αντικειμένων όπως σφουγγάρια, σανδάλια, μικρά δοχεία λαδιού, δηλώνουν 

επίσης το χώρο. Άνδρες και έφηβοι μαζί απεικονίζονται κρατώντας ή παίζοντας 

λύρα μέσα στην παλαίστρα σε μεγάλο αριθμό βάζων κυρίως κύλικες (Maas & 

Snyder, 1989 σ.58).  

Στην εικόνα 56 όπως και σε πολλές άλλες ένας άνδρας πιθανότατα 

μουσικοδιδάσκαλος προσφέρει στον νέο ένα κουνέλι σαν δώρο αγάπης. Σκηνές 

αυτού του είδους περιλαμβάνουν συχνά και την παρουσία του θεού Έρωτα.  

 Εικ. 56 
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Η φτερωτή φιγούρα της Νίκης είτε που προσεγγίζει ένα αγόρι ή έναν νεαρό 

άντρα συμβολίζοντας την επιτυχία του στο παίξιμο της λύρας σ’ένα διαγωνισμό είτε 

μόνη πετώντας με τη λύρα στο χέρι απεικονίζεται επίσης σε πολλά αγγεία.  

 Στις σκηνές με το νικητή του αγώνα η Νίκη μπορεί να τοποθετεί ένα στεφάνι 

ή ένα διάδημα στο κεφάλι του ή να του δίνει μια λύρα ή απλώς να απλώνει τα χέρια 

της προς αυτόν σαν χειρονομία επευφημίας, όπως στην εικ. 57 το αγόρι στέκεται 

σ’ένα μικρό βάθρο κρατώντας μια Λύρα.  

 Εικ. 57 

 
 Μια διαφορετική προσέγγιση του διαγωνισμού φαίνεται στην εικόνα 58. 

Εδώ ο νεαρός παίκτης πλαισιώνεται από δύο γυναίκες και ένα αγόρι: η μια γυναίκα 

του προσφέρει μια Λύρα, το αγόρι μια μακριά θήκη ενώ η άλλη γυναίκα του 

προσφέρει ένα ρηχό σκεύος. Ίσως ο νέος πρόκειται να κάνει μια σπονδή πριν ή μετά 

τη συμμετοχή του σε έναν αγώνα. Όπως και στην εικόνα 57 στον τοίχο φαίνεται μια 

θήκη με τα σύνεργα του μαθητή πιθανότατα για να δηλώσει ότι πρόκειται για έναν 

μαθητή. Επίσης στην ίδια εικόνα ο βωμός σε συνδυασμό με την παρουσία της νίκης 

δείχνουν ότι ο αγώνας λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια μιας θρησκευτικής 

γιορτής. Οι δραστηριότητες των νέων που απεικονίζονται στις χόες 

συμπεριλαμβάνουν το παίξιμο της λύρας (Αθήνα 12961 και 10452).  
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 Εικ. 58 

 
Στην εικόνα 59 βλέπουμε μια λήκυθο με άσπρο φόντο όπου η χέλυς-λύρα 

βρίσκεται στα χέρια ενός νεαρού άνδρα που κάθεται πάνω σε μια ταφική πέτρα. 

Στις περισσότερες ανάλογες περιπτώσεις ο νεαρός άνδρας φαίνεται να παριστά το 

νεκρό. Η παρουσία της λύρας στη σκηνή πολλές φορές και απλά κρεμασμένη στο 

φόντο φαίνεται να αποτελεί το καταλληλότερο σύμβολο για την ποιοτική 

εκπαίδευση του νέου (Μaas & Snyder, 1989 ). 

.  

 Εικ. 59 
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 Στην αττική υδρία της εικόνας 60 παριστάνεται ένα μάθημα απαγγελίας και 

λύρας στο οποίο συμμετέχει ο νεαρός Ευθυμίδης παίζοντας λύρα. Πίσω τους 

διακρίνεται ο παιδαγωγός.  

  Εικ. 60 

 Στις εικόνες 61α και 61β βλέπουμε τις δύο όψεις μιας αττικής κύλικας (π. 

485-480 π.Χ.). Απεικονίζεται σκηνή σχολείου όπου οι μαθητές διδάσκονται γραφή 

και ανάγνωση, μουσική αυλών, λύρας και τραγούδι –απαγγελία. Στο σχολείο οι νέοι 

συνοδεύονται, συνήθως, από τον παιδαγωγό, που όπως είδαμε και σε άλλες εικόνες, 

συχνά κρατάει τη λύρα του νεαρού αριστοκράτη.  

 Εικ. 61α, β 
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 Χαρακτηριστική είναι και η σκηνή της ερυθρόμορφης κύλικας (π. 450 π.Χ.) 

της εικόνας 62. Στο αριστερό μέρος της εικόνας ο δάσκαλος με σηκωμένο το χέρι 

δείχνει τη δυσαρέσκειά του στο μαθητή και, ίσως, χειροδικεί που ήταν ανεπαρκώς 

προετοιμασμένος. Αντίθετα, στη δεξιά πλευρά η Νίκη επευφημεί έναν καλό μαθητή, 

με χαρακτηριστική χειρονομία.  

 

Εικ. 62  
 

3.4  Γυναίκες και λύρα 

 Περνώντας από τον ανδρικό χώρο των συμποσίων στην κλειστή, 

περιορισμένη ζωή του γυναικωνίτη, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες δεν στερούνταν 

τη μουσική και τα δώρα της. Έπαιζαν διάφορα όργανα, συχνά αυτά που 

χαρακτηρίζουμε ως πολύχορδα, όπως η λύρα και βάρβιτος. Η μουσική, μαζί με 

στοιχειώδεις γνώσεις αριθμητικής και ανάγνωσης, ήταν ουσιαστικά η μόνη 

πνευματική καλλιέργεια των γυναικών στην αρχαία Ελλάδα. Σε αττικά αγγεία του 

5ου αιώνα π.Χ. εικονίζονται μουσόφιλες ευγενείς Αθηναίες, που στην απόδοσή τους 

ακολουθούν τα εικονογραφικά πρότυπα των Μουσών, να παίζουν λύρα ή να 

εκτελούν κάποιο ποιητικό έργο, έχοντας μπροστά τους έναν κύλινδρο με κείμενο –
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ίσως σε κάποιες περιπτώσεις κείμενο με μουσική σημειογραφία (Παπαδοπούλου, 

2003). 

Οι θνητές γυναίκες σαν εκτελέστριες λύρας είναι, λοιπόν, αποδεδειγμένο ότι 

συχνά παίζουν το συγκεκριμένο όργανο παρ’όλο που οι Αθηναίοι καλλιτέχνες δεν 

επιλέγουν να απεικονίσουν ανάλογες σκηνές, τόσο συχνά σε σχέση με αντίστοιχες 

σκηνές με άνδρες. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι Μουσες, Μαινάδες και θνητές 

σπάνια απεικονίζονται σαν εκτελέστριες έγχορδων οργάνων από τους καλλιτέχνες 

που χρησιμοποιούν το μελανόμορφο στυλ εκτός ίσως σε ζωγραφιές πάνω σε 

λήκυθους οι οποίες έχουμε δει δεν είναι και τόσο κατανοητές. Οι λιγότερο 

συντηρητικοί καλλιτέχνες του ερυθρόμορφου στυλ, παρ’όλα αυτά, έχουν αφήσει 

μια ποικιλία σκηνών όπου η χέλυς-λύρα βρίσκεται στα χέρια μιας γυναίκας (Maas 

& Snyder, 1989 σ.89-90).  

 

 3.4.1    Γαμήλιες τελετές 

 Σε τέτοιου είδους σκηνές που έχουν σχέση με το γάμο υπάρχει άλλος ένας 

μυθολογικός χαρακτήρας που πρέπει να αναφερθεί: ο έρωτας, ο θεός της αγάπης και 

σύμβολο του πάθους καθώς και η επίδρασή του στην ανθρώπινη ζωή (εικ. 63). Σε 

άλλα αγγεία απεικονίζεται με τη θεά Αφροδίτη ή σε γαμήλιες προετοιμασίες, ή σε 

ερωτικές συναντήσεις, κρατώντας μια λύρα.  
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 Εικ. 63 

 

 Η φιγούρα του Έρωτα δεν είναι ασυνήθιστη σε κατά τα άλλα απλές 

απεικονίσεις της ανθρώπινης ζωής ειδικά σε αυτές που δείχνουν μια νύφη με τη 

συνοδεία της. Στην Εικόνα 64 για παράδειγμα, εκτός από την καθιστή γυναίκα που 

παίζει μια βάρβιτο οι δύο επιπλέον γυναίκες και ο φτερωτός έρωτας κρατούν τη 

χέλυς -λύρα.  

 Εικ. 64 

 Σε μια άλλη ομάδα από υδρίες για χρήση αποκλειστικά σε γαμήλιες τελετές 

βλέπουμε σκηνές σ’ένα νυφικό δωμάτιο. Ο Έρωτας που παρουσιάζεται σαν ένας 

φτερωτός έφηβος είναι κοινό χαρακτηριστικό σε τέτοιες σκηνές (Maas & Snyder, 

1989  σ.89-90). Στην εικόνα 65 η νύφη είναι καθισμένη στο κέντρο κρατώντας μια 
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λύρα. Ο έρωτας πετάει προς το μέρος της, οι άλλες γυναίκες που παρουσιάζονται 

κρατούν επίσης διάφορα μουσικά όργανα και φυσικά τη χέλυς λύρα.  

 Εικ. 65 

 

3.4.2   Εκπαίδευση και ενασχόληση των γυναικών με τη λύρα- Οικιακές σκηνές 

Είναι γνωστό ότι ο αυξημένος αριθμός με απεικονίσεις βιβλίων-παπύρων της 

αγγειογραφίας αυτής της περιόδου αντανακλά την ανάπτυξη της Αθηναϊκής 

εκπαίδευσης που μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν προσβάσιμη σ’ένα μεγαλύτερο μέρος 

του πληθυσμού. Σύμφωνα  με την  Α. Βουτυρά (1991), παρ’όλο που δεν έχουμε 

άμεσες αποδείξεις για σχολεία κοριτσιών, η εξάσκηση στην μουσική, στο τραγούδι 

και στη γραφή, τα αγγεία μας προσφέρουν μια γνώση γι’αυτές τις πτυχές της ζωής 

των γυναικών όπου απεικονίζονται σε περισσότερο εκλεπτισμένες δραστηριότητες 

όπως η ποίηση και η μουσική. Η λύρα και τα βιβλία καθώς εμφανίζονται σε εικόνες 

από δραστηριότητες που εμπλέκουν τις Μούσες ή τον αγώνα του Θάμυρι, τείνουν 

να αντιπροσωπεύουν την καθημερινή πρακτική της εποχής όπως είναι γνωστή από 

τις οικιακές σκηνές που περιέχουν παίξιμο γυναικών.  

 Η μεγαλύτερη κατηγορία μυθικών σκηνών στις οποίες το καθιερωμένο 

όργανο είναι η λύρα αποτελείται από αναπαραστάσεις με Μούσες. Συχνά σ’αυτές 
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τις σκηνές περικλείεται και ο Απόλλωνας που παίζει μια λύρα ή του προσφέρεται 

από τις Μούσες. Στην εικόνα 66 από επιγραφές ξέρουμε ότι πρόκειται για τις 

Μούσες Τερψιχόρη και Μελπομένη που συνοδεύονται όχι από τον Απόλλωνα αλλά 

από τον Μουσαίο, έναν μυθικό τραγουδιστή παρόμοιο με τον Ορφέα –που κρατά 

μια Λύρα.  

 Εικ. 66 

 

 Στην ερυθρόμορφη λήκυθο της εικόνας 67 α και β βλέπουμε το Θάμυρι να 

κουρδίζει τη λύρα του ανάμεσα σε δύο Μούσες. Η Κλειώ κάθεται πίσω του 

κρατώντας μια λύρα και η Ερατώ στέκεται μπροστά του με ένα πάπυρο στο 

αριστερό της χέρι. Συμπεραίνουμε ότι μάλλον μόλις έχει τελειώσει το τραγούδι της 

υπό τη συνοδεία της λύρας και περιμένει την μουσική απόκριση του Θάμυρι. Εδώ, ο 

ζωγράφος φτιάχνοντας τη λύρα του Θαμύρι μεγαλύτερη ίσως θέλει να συμβολίσει 

το νέο τύπο μουσικής που ανακάλυψε ο Θάμυρις (Βουτυρά, 1991). Από την 

παρουσία του παπύρου ανατρέχουμε και πάλι στο ότι η μελέτη της λογοτεχνίας μαζί 

με τη μουσική εξάσκηση αντιπροσωπεύουν μια ολοκληρωμένη φόρμα κλασικής 

παιδείας.  
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   Εικ. 67α                             Εικ 67 β 
 

 Λεπτομέρεια από ερυθρόμορφη πυξίδα στην εικ. 68 δείχνει επίσης δύο από 

τις Μούσες, μια με λύρα και μια με πάπυρο. Στην εικ. 69 σε μια ερυθρόμορφη υδρία 

απεικονίζεται ο Θάμυρις. Κρατώντας μια μεγάλη λύρα κοιτάζει προς μια Μούσα 

που του δείχνει ένα ανοιχτό πάπυρο που κατ’αλλους δείχνει και κείμενο και 

σημειογραφία (Pohlmann, 1960 σ.83-84). Στα αριστερά βλέπουμε μια άλλη Μούσα 

που μόλις έχει τελειώσει το παίξιμο στη λύρα. Σύμφωνα με τους σχολιαστές ο 

Θάμυρις πρόκειται να συνοδέψει το τραγούδι μιας Μούσας και ο αγώνας 

μεταφέρεται στο επίπεδο της εξιδανικευμένης μουσικής εκτέλεσης της Απολλώνιας 

ποίησης (Βουτυρά, 1991 σ.75).  

 Εικ. 68 
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 Στην εικόνα 70 αριστερά στέκεται ο Απόλλωνας που ακούει  το παίξιμο της 

λύρας από τις Μούσες. Ο βράχος υποδηλώνει το καταφύγιό τους.  

 Εικ. 70 

 Σε πολλές άλλες υδρίες, πυξίδες και άλλων ειδών αγγεία συναντάμε σκηνές 

από εσωτερικό σπιτιού που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως νυφικές από την 

απουσία του Θεού Έρωτα στις οποίες εικονίζονται γυναίκες που παίζουν τη λύρα. 

Το ότι πρόκειται για θνητές  και όχι για Μούσες φαίνεται από το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν βράχοι ή δέντρα που να παραπέμπτουν στο καταφύγιό τους.  

 Άλλη μια σκηνή της καθημερινής ζωής των γυναικών φαίνεται στην υδρία 

της εικ. 71. Στο κέντρο μια γυναίκα καθισμένη σε βάθρο κρατά μια βάρβιτο 

Εικ. 69  
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κοιτώντας σ’ένα ανοιχτό πάπυρο, ίσως την αρχή ενός ποιητικού κειμένου που 

πρόκειται να εκτελέσουν μαζί. Στα δεξιά μια άλλη γυναίκα κρατά μια λύρα, 

προφανώς περιμένοντας την σειρά της. Το βάθρο μπορεί να υποδεικνύει μια 

οργανωμένη εκτέλεση, ίσως ένα διαγωνισμό(;) γυναικών σε ιδιωτικό σχολείο 

(Βουτυρά,  1991, 1995) και η λύρα που κρέμεται στον τοίχο υποδηλώνει το 

εσωτερικό ενός κτιρίου.  

 Εικ. 71 

 Αν η παραπάνω υπόθεση είναι σωστή μπορούμε να καταλάβουμε την εικ. 72 

μ’ένα παρόμοιο τρόπο όπου απεικονίζονται γυναίκες μουσικοί. Η σκηνή δείχνει 

γυναίκες με λύρες να προετοιμάζονται για μια μουσική εκτέλεση. Ο έρωτας που 

γονατίζει κοντά στην καθισμένη γυναίκα, ίσως δείχνει το είδος της ποίησης που 

πρόκειται να παιχθεί.  

 Εικ. 72 
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 Μια ανάλογη σκηνή διακοσμεί την υδρία της εικ. 73. Στο κέντρο μια 

γυναίκα κάθεται παίζοντας την βάρβιτο και ίσως ταυτόχρονα τραγουδά. Δεξιά 

φαίνεται μια άλλη γυναίκα στην παρέα που κρατά λύρα. Στον τοίχο κρέμεται ένα 

στεφάνι.  

 Εικ. 73 

 Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η υδρία στην οποία η ποιήτρια Σαπφώ 

(όπως ξέρουμε από την επιγραφή) κάθεται διαβάζοντας έναν πάπυρο πλαισιωμένη 

από τρεις άλλες γυναίκες μια εκ των οποίων της προσφέρει μια λύρα που ως όργανο 

είναι στενά συνδεδεμένη με την ποιήτρια και γενικά με τη λυρική ποίηση (εικ. 74). 

 Εικ. 74 

 Ένας μεγάλος αριθμός παραστάσεων που περιλαμβάνουν τη χέλυς λύρα δεν 

μπορεί να συμπεριληφθεί με βάση τη μελέτη μας σε κάποια από τις παραπάνω 

κατηγορίες σκηνών είτε επειδή η ίδια η σκηνή είναι κατεστραμμένη είτε γιατί όπως 

συμβαίνει τις περισσότερες φορές δεν περιέχει αρκετές σαφείς λεπτομέρειες, ώστε 

να αποσαφηνίσουμε τα πρόσωπα και το νόημά της.  
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ΒΑΡΒΙΤΟΣ 

 

 «Οι αγγειογράφοι από τον ύστερο 6ο αιώνα μέχρι και το περισσότερο μέρος 

του 5ου δείχνουν ένα αξιοσημείωτο ενθουσιασμό για μια άλλη λύρα από καβούκι 

χελώνας, τη βάρβιτο. Οι ζωγράφοι αναπαριστούν τη βάρβιτο σε μια ευρεία ποικιλία 

σκηνών που σχεδόν όλες συνδέονται με διονυσιακά γλέντια, και την ακολουθία του 

Διονύσου από Σατύρους και Μαινάδες, ή θνητούς ακόλουθους. Επίσης συνδέεται με 

τον αθηναϊκό κώμο και το συμπόσιο.», (Maas & Snyder, 1989 σ.113).  

 Στην ελληνική σκέψη είναι συνδεδεμένη με μερικούς από τους διάσημους 

ποιητές της ανατολής και ειδικά με τον Ανακρέοντα του οποίου η άφιξη στην 

Αθήνα τον ύστερο 6ο αιώνα συμπίπτει επακριβώς με την ξαφνική εμφάνιση του 

οργάνου στην αγγειογραφία. Το ότι η βάρβιτος ήταν το κυρίως όργανο των λυρικών 

ποιητών επιβεβαιώνεται και από μερικές αγγειογραφίες που παριστάνουν την 

Σαπφώ, τον Αλκαίο και τον Ανακρέοντα, που ήταν λυρικοί, να κρατούν τη βάρβιτο. 

Επίσης, παρουσιάζεται τις περισσότερες φορές, να συνδέεται με τα συμπόσια ή τα 

ξεφαντώματα και τις ερωτικές περιπέτειες, ή άλλοτε πάλι, στα χέρια του Διόνυσου 

και της ακολουθίας του. Όπως φαίνεται, η δημοτικότητά της ήταν μεγάλη και στους 

κόλπους ορισμένων εκλεπτυσμένων αθηναϊκών παροίνιων κύκλων, στα τέλη του 

6ου και στις αρχές του 5ου αιώνα   (West, 1999  σ.81-82; Maas & Snyder, 1989 

σ.113). 

 Εκτός από τις σκηνές που συνδέονται με το Διόνυσο και τον Ανακρέοντα 

κυρίως στο δημόσιο βίο, ένας πολύ μικρότερος αριθμός αγγείων που απεικονίζουν 

σκηνές του ιδιωτικού βίου, δεν συνδέεται με τον κώμο ή συμπόσιο αλλά 

περιλαμβάνει άλλου είδους σκηνές ερωτικής φύσης, απεικονίσεις άλλων ποιητών, 
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σκηνές με τις Μούσες, αναπαραστάσεις από την ιδιωτική ζωή ανδρών ή γυναικών 

που παίζουν βάρβιτο και άλλες που δείχνουν τη βάρβιτο σαν όργανο συνοδείας στα 

μουσικά μαθήματα.  

 

1. Περιγραφή του οργάνου 

 Η βάρβιτος ανήκει στις λύρες κοίλης βάσεως με μορφή ανεστραμμένου 

πετάλου  (West, 1989 σ.78). Διαφέρει από την λύρα του Απόλλωνα, που 

περιγράψαμε παραπάνω στο ότι γενικά, είναι πιο μακρόστενη και λεπτοκαμωμένη 

και επομένως οι χορδές της είναι  μακρύτερες και η έκτασή της χαμηλότερη.  

 Στον Αθηναίο υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές για την εφεύρεσή της. 

Κατά τον Πίνδαρο ο Τέρπανδρος υπήρξε ο εφευρέτης της βαρβίτου. Κατά τον 

Νεανθή όμως, τον ιστορικό από την Κύζικο η βάρβιτος ήταν εφεύρεση του 

Ανακρέοντα. Βέβαιο είναι ότι η βάρβιτος απολάμβανε μεγάλη τιμή στη σχολή της 

Λέσβου (Τέρπανδρος, Αλκαίος, Σαπφώ, Ανακρέων), (Βουτυρά, 1995 σ.11; Landels, 

1999  σ.66). 

 Η κατασκευή της βαρβίτου ήταν αρκετά απλή, τα υλικά της ήταν προσιτά κα 

παρόμοια με αυτά της λύρας. Για παράδειγμα το ηχείο ήταν από γδαρμένο όστρακο 

χελώνας, που καλύπτονταν από δέρμα ζώου και ο ζυγός του ήταν από μια 

κυλινδρική ράβδο. Οι χορδές του, που ήταν επτά στον αριθμό, ήταν από στριμμένα 

έντερα προβάτου και ήταν τεντωμένες στον σκελετό. Πιθανό ήταν να είναι 

φτιαγμένες και από νεύρα, τένοντες ή και σπανιότερα από λινάρι (West,1999 σ.79-

80). 

 Οι βραχίονες κατασκευαζόταν από κέρατα ζώων και μερικές φορές από 

φίλντισι. Η βάρβιτος όμως διαφέρει εμφανώς από την κανονική λύρα στο σχήμα 
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των βραχιόνων της. «Οι βραχίονες της βαρβίτου είναι σαφώς μακρύτεροι, 

ανεβαίνουν πιο απότομα και πλησιάζουν μεταξύ τους λίγο πριν ενωθούν με το ζυγό 

σε μια χαρακτηριστική καμπύλη προς τα μέσα, για να απομακρυνθούν πάλι 

κατακόρυφα προς τα πάνω. Εδώ είναι συχνά τοποθετημένο, όπως φαίνεται καθαρά 

και από μια πλευρική άποψη ενός αγγείου, ένα ξεχωριστό κομμάτι στο οποίο είναι 

μετά στερεωμένος ο ζυγός ή έχει προστεθεί ένα κοντό κυρτό κομμάτι σαν στήριγμα 

στην ορθή γωνία. Η καμπύλη και η γωνία δεν υπάρχουν στη λύρα, όπου οι πήχεις 

πλησιάζουν πάλι μεταξύ τους, τις περισσότερες φορές πιο κάτω σε μια ελαφρά 

καμπή.», (Neubecker, 1977 σ.80).   Αυτές είναι και  οι βασικές εξωτερικές διαφορές 

της βαρβίτου από την λύρα. (εικ. 75).  

 Εικ. 75        Εικ. 76 

 Ο αριθμός των χορδών της βαρβίτου δεν είναι γνωστός. Ο Θεόκριτος 

υποστηρίζει πως ήταν ένα πολύχορδο όργανο, ενώ ο κωμικός ποιητής Αναξίλας, 

στον Λυροποιό του, μιλά για τρίχορδες βαρβίτους.  

 Ωστόσο, μέσα από τις αγγειογραφίες βλέπουμε πως ο κοινός αριθμός 

χορδών είναι το επτά. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλά παραδείγματα επαρκώς 

επικυρωμένα, με μόνο πέντε ή έξι χορδές, όπως φαίνεται σε λεπτομέρεια αττικού 

στάμνου (εικ. 76 ), που αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο μερικές φορές η βάρβιτος 

να ήταν χορδισμένη κατά αυτόν τον τρόπο  (West,1999 σ.80-81). Υπάρχει τέλος και 

μια παράδοση που λέει ότι ο αριθμός των χορδών της βαρβίτου αρχικά ήταν το 
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τέσσερα. Αυξήθηκε σε πετά από τον Τέρπανδρο κατά το α΄ τέταρτο του 7ου αιώνα 

και τελικά επικράτησε αυτός ο αριθμός.  

 

2. Η Βάρβιτος στο δημόσιο βίο 

2.1  Λατρευτικοί χοροί 

 Η παρουσία της βαρβίτου δεν είναι και τόσο συχνή στο δημόσιο βίο. 

Τουλάχιστον από την αγγειογραφία λείπει από μουσικούς αγώνες, θυσίες και σαν 

όργανο συνοδείας στο αρχαίο δράμα. Στην αγγειογραφία τη συναντάμε σε 

παραστάσεις λατρευτικών χορών που σχετίζονται συνήθως με τον Διόνυσο.  

 Μια από τις παλαιότερες αναπαραστάσεις (περίπου 525 π.Χ.) δείχνει το 

Διόνυσο που κρατά έναν μεγάλο κάνθαρο να κάθεται με την Αριάδνη πλαισιωμένος 

από χορευτές σατύρους και Μαινάδες. Η Βάρβιτος σ’ αυτή την παράσταση έχει 

βραχίονες που παρουσιάζουν μια ιδιομορφία στο σχήμα και εντοπίζονται σε πολύ 

λίγα άλλα παραδείγματα. (εικ. 77). Ένα άλλο παράδειγμα βαρβίτου με ιδιόμορφους 

κυματιστούς βραχίονες είναι η εικόνα 78.  

    

              Εικ. 77      Εικ. 78 
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 Στις πομπές ο Διόνυσος εμφανίζεται να περπατά ανάμεσα στους ακολούθους 

του. Μια απ’ αυτές (εικ. 79), δείχνει την επιστροφή του Ήφαιστου στον Όλυμπο 

(στην άλλη μεριά του κρατήρα) και εμείς βλέπουμε τον Διόνυσο να ακολουθείται 

από ένα σάτυρο με τη βάρβιτο. Γενικά, ο Σάτυρος που παίζει βάρβιτο μεταφέρει το 

κλίμα της διασκέδασης μιας διονυσιακής γιορτής ακόμη και αν από την παράσταση 

εκλείπουν ο Διόνυσος και τα αγγεία κρασιού.  

   Εικ. 79 

 

3. Η Βάρβιτος στον ιδιωτικό βίο 

3.1   Συμπόσια 

 Τα συμπόσια που απεικονίζονται συχνά στην αγγειογραφία περιλαμβάνουν 

κάποιον που παίζει τη βάρβιτο. Για τα συμπόσια αναφερθήκαμε παραπάνω 

μιλώντας για την λύρα. Σαν προσφιλές θέμα που είναι η βάρβιτος στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι στα χέρια κάποιου καλεσμένου σε αντίθεση με τη χέλυς-λύρα που 

συχνά σε τέτοιες σκηνές κρέμεται στον τοίχο, όπως στην εικόνα 80.  
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  Εικ. 80 

 

Όπως συμβαίνει σε πολλές σκηνές συμποσίων με βάρβιτο οι καλεσμένοι 

επιδίδονται στον κότταβο (Maas & Snyder 1989), το προσφιλές παιχνίδι κατά την 

αρχαιότητα. Η επίπλωση σ’ αυτή την εικόνα είναι ανάλογη του είδους που 

συναντάται σε σκηνές συμποσίου:  περίτεχνα ανάκλιντρα και χαμηλά τραπέζια με 

ράφια από κάτω.  

 Σε ανάλογες σκηνές (συμπόσια με βάρβιτο) μια γυναίκα αυλητρίδα στέκεται 

παίζοντας στην άκρη ενός ανάκλιντρου ή άλλες γυναίκες υπηρέτριες ή εταίρες 

βρίσκονται κοντά στα ανάκλιντρα ή ξαπλώνουν ανάμεσα στους καλεσμένους 

αντίστοιχα. Σε λίγες ακόμα σκηνές εμφανίζονται μικρά αγόρια που σερβίρουν τους 

καλεσμένους ή κρατούν μια βάρβιτο προσφέροντάς την σε κάποιον από τους 

συνδαιτυμόνες. Το όργανο παίζεται, κανονικά, στα συμπόσια από έναν καλεσμένο ή 

όπως βλέπουμε σε κάποιο άλλο αγγείο (Bonn 1216) ο εκτελεστής είναι ένας 

σάτυρος.  

 

3.2   Kώμοι 

 Οι σκηνές κώμου με τη βάρβιτο όπου οι συμμετέχοντες είναι θνητοί είναι 

ακόμη πιο συχνές από τις σατυρικές σκηνές διονυσιακών τελετών, δείχνοντας ότι η 

βάρβιτος είναι περισσότερο συνδεδεμένη με τον κώμο σε σχέση με άλλες τελετές 

προς τιμήν του Διόνυσου. Ειδικότερα, θρησκευτικές σκηνές όπου η βάρβιτος 
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εμφανίζεται, για παράδειγμα, κοντά σ’ ένα βωμό είναι εξαιρετικά σπάνιες. Όπως 

είπαμε και παραπάνω οι αποδείξεις για τη σύνδεση της βαρβίτου με τον κώμο είναι 

πλούσιες και ποικίλουν. Πρόκειται για σκηνές που περιλαμβάνουν έναν ή δύο 

χορευτές ή άλλες μια θορυβώδη πομπή κώμου σε διάφορες παραλλαγές. Οι 

κωμαστές μερικές φορές χορεύουν παίζοντας οι ίδιοι κρόταλα σε συνδυασμό με τον 

ήχο της βαρβίτου και των αυλών (Maas & Snyder, 1989  (εικ. 81, 82).  

               

 Εικ. 81      Εικ. 82 
 

Οι σκηνές αυτές μας παρέχουν πληροφορίες για τα βήματα του χορού που 

συνήθιζαν να χορεύουν καθώς και για τον τρόπο που χρησιμοποιούσαν τα κρόταλα. 

Συχνά ο κωμαστής απεικονίζεται με δύο ζεύγη κροτάλων κρατώντας ένα ψηλά και 

άλλο χαμηλότερα  (βλ. εικ. 100 ). 

 Άνδρες που περπατούν στην ίδια κατεύθυνση σχηματίζοντας ένα πλέγμα 

μπορούν να χαρακτηρισθούν ως κωμαστές, ιδιαίτερα αν υπάρχουν ανάμεσά τους 

γυναίκες αυλητρίδες ή χορεύτριες ή αν οι ίδιοι χορεύουν κουβαλώντας αγγεία 

κρασιού. Ένα πρώιμο παράδειγμα φαίνεται στην εικόνα 83 όπου οι άνδρες κρατούν 

ραβδιά και φορούν ψηλές μπότες καθώς η πομπή λαμβάνει χώρα στην ύπαιθρο.  
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 Εικ. 83 

 

 Όπως αναφέρθηκε είναι συχνές οι σκηνές με έναν και μόνο κωμαστή:  Στη 

μικρή υδρία της εικ. 84 ένας άνδρας γυρίζει προφανώς στο σπίτι του από μια γιορτή 

στηριζόμενος στο ραβδί του και κουβαλώντας μια βάρβιτο που κρέμεται στον ώμο 

του. Φαίνεται να περπατά με δυσκολία καθώς δείχνει μεθυσμένος.  

 Εικ. 84 

 Στην εικόνα 85 ένας άλλος κωμαστής κρατώντας μια βάρβιτο έχει φθάσει 

στο σπίτι του και χτυπά την πόρτα με το ραβδί του ενώ μπορούμε να δούμε μια 

γυναίκα (τη σύζυγό του;) που πλησιάζει να ανοίξει την πόρτα με τρόμο. Η σκηνή 

περιέχει ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες όπως η ίδια η πόρτα, η σκεπή και η λάμπα 

λαδιού στο χέρι της γυναίκας.  
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 Εικ. 85 

 Μόνο σε μια μικρή αναλογία σκηνών που περιλαμβάνουν θνητούς κωμαστές 

με τη βάρβιτο υπάρχει ένας αριθμός από συμμετέχοντες των οποίων οι 

δραστηριότητες δεν έχουν σχέση με το χορό. Εδώ η οινοποσία είναι η κυρίαρχη 

ασχολία (εικ. 86). Στην εικόνα 87  ένας κωμαστής στηρίζεται στο ραβδί του 

κρατώντας τον κύλικά του μακριά ενώ είναι ορατά τα αποτελέσματα της 

οινοποσίας. Η συμμετοχή του στο γλέντι φαίνεται από το ότι ένα αγόρι κρατά τη 

βάρβιτό του.  

                           

                     Εικ.  86    Εικ. 87 
 
 Στην ερυθρόμορφη κύλικα της εικόνας 88 παρουσιάζεται ένας πολυάριθμος 

κώμος, όπως μαρτυρούν τα διάφορα αγγεία κρασιού όπου διακρίνεται στ’ αριστερά 

η συμμετοχή της βαρβίτου. Σε μια ομάδα αγγείων ανάμεσα στις φιγούρες που 

απεικονίζονται σύμφωνα με τον Beazley (“Anakreon and his boon companions”), ο 

εκτελεστής της βαρβίτου είναι ο ίδιος ο Ανακρέοντας. Οι συμμετέχοντες στην 
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εικόνα 89 και σε άλλες σχετικές σκηνές είναι κωμαστές ντυμένοι με γυναικεία 

ρούχα . Ο Ανακρέοντας στο κέντρο παίζει τη βάρβιτο, ο άνδρας στα αριστερά 

κρατά αλεξήλιο ενώ ο άνδρας στα δεξιά κρατάει το συνηθισμένο αγγείο για το 

κρασί.  

        

                  Εικ. 88    Εικ. 89 

 «Ο W. J. Stater προσφέρει αποδείξεις που βεβαιώνουν ότι δεν ήταν 

ασυνήθιστο στην ελληνική κοινωνία οι άνδρες να ντύνονται σαν γυναίκες (ή οι 

γυναίκες σαν άνδρες) για θρησκευτικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς. Γι’ αυτό τέτοια 

κουστούμια είναι συνδεδεμένα με το Διόνυσο και κωμαστικές πρακτικές και επίσης 

γι’ αυτό το λόγο η Αγγειογραφία συνδέει τον ποιττή Ανακρέοντα και τους φίλους 

του με τέτοιες πρακτικές. Σε τρία αγγεία που έχουν βρεθεί αλλά δυστυχώς αρκετά 

κατεστραμμένα ο εκτελεστής της βαρβίτου είναι ο Ανακρέοντας όπως βεβαιώνεται 

από τις επιγραφές που φέρουν τα αγγεία.», (Maas & Snyder, 1989  σ.119). 

 Μαζί με τον Ανακρέοντα δύο άλλοι ποιητές του 5ου αιώνα που είναι 

ειδικότερα συνδεδεμένοι με την βάρβιτο είναι ο Βακχυλίδης και ο θείος του ο 

Σιμωνίδης από την Κέα (Maas & Snyder, 1989 σ.120). Δυστυχώς δεν έχουμε 

μαρτυρίες από αγγειογραφικές παραστάσεις σε αντίθεση με την περίπτωση της 

Σαπφούς και του Αλκαίου. Ένα αγγείο γνωστό για την απεικόνιση και των δύο 

χρονολογείται από το πρώτο τέταρτο του 5ου αιώνα όπου οι δύο ποιητές 
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εμφανίζονται σαν εκτελεστές της βαρβίτου. Από τις επιγραφές είναι σαφής η 

ταυτοποίησή τους παρ’ όλο που φορούν αθηναϊκά ενδύματα του 5ου αιώνα (εικ. 90).  

  Εικ. 90 

 

3.3  Η βάρβιτος στην εκπαίδευση των νέων 

 Η βάρβιτος παρουσιάζεται στο πλαίσιο του μουσικού μαθήματος μόνο σε 

δύο αγγεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Και στις δύο περιπτώσεις ο δάσκαλος είναι 

αυτός που έχει το όργανο και ο μαθητής κοιτώντας τον προφανώς διδάσκεται 

τραγούδι (schwerin KG 707). Και οι δύο σκηνές περιλαμβάνουν μαθητές, άλλα 

όργανα, καθώς επίσης και διάφορα αντικείμενα (ραβδιά, θήκες αυλών κ.ά.) αλλά 

και ζώα όπως στην εικόνα 91 όπου εμφανίζεται και μια μικρή λεοπάρδαλη. Τα 

παραδείγματα μας δείχνουν ότι η βάρβιτος χρησιμοποιούνταν μόνο σαν ένα 

βοηθητικό όργανο συνοδείας στα μαθήματα και από άλλες σκηνές γίνεται σαφές ότι 

μικρότερα αγόρια (όχι σαν μαθητές) πράγματι παίζουν βάρβιτο. Φαίνεται πιθανό ότι 

δεν ήταν απαραίτητη ειδική εκπαίδευση για το παίξιμο της βαρβίτου – τα μαθήματα 

στη χέλυς-λύρα μάλλον ήταν επαρκή για το παίξιμο κάθε παρόμοιου οργάνου – 

λόγω των παραπλήσιων τεχνικών απαιτήσεων.  
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 Εικ. 91 

 Ο ρόλος της βαρβίτου συνοψίζεται κατά τον 4ο αιώνα στη λίστα του 

Αριστοτέλη για τα όργανα που δεν είναι αποδεκτά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο 

ίδιος υποστηρίζει ότι είναι σχεδιασμένο να προσφέρει ευχαρίστηση σ’ αυτούς που 

ακούν τη μουσική της. Το όργανο, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο, έχει συνδεθεί 

στην ελληνική σκέψη με τον συνδυασμό κρασιού και τραγουδιού  (Maas & 

Snyder,1989 σ.121).  

 

3.4   Η βάρβιτος στο σπίτι 

3.4.1  Γαμήλιες τελετές ή ερωτικές σκηνές 

 Η βάρβιτος συνδέθηκε όχι μόνο με το Διόνυσο και την οινοποσία αλλά 

επίσης με τον Έρωτα και την ερωτική αγάπη (Maas & Snyder, 1989 σ.117-118 ; 

Βουτυρά, 1995; West, 1999 κ.α.). Σε μια ομάδα από εικόνες ο φτερωτός Έρωτας 

μόνος του, που κρατάει ή παίζει τη βάρβιτο, απεικονίζεται σαν ένας όμορφος 

έφηβος. Μια δεύτερη ομάδα εικόνων δείχνει μικρές φιγούρες του Έρωτα (μερικές 

φορές περισσότερες από μία) στη συντροφιά γυναικών που παίζουν όργανα 

(βάρβιτο), ενώ υπάρχουν και λίγες παραστάσεις όπου ένας άνδρας προσεγγίζει μια 

γυναίκα που παίζει τη βάρβιτο με ερωτική διάθεση παρ’ όλο που ο Έρωτας δεν είναι 

παρών.  
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 Η φιγούρα του Έρωτα έχει μακριά σγουρά μαλλιά, φορά ταινία στο κεφάλι 

καθώς και  ένα ύφασμα γύρω από τους ώμους ή απολύτως τίποτα. Ο Έρωτας στην 

εικόνα 92 έχει φτερωτά σανδάλια (ενδρομίδες).  

 Εικ. 92 

 Όταν ο Έρωτας εμφανίζεται στην συντροφιά γυναικών, δεν είναι αυτός αλλά 

μία καθισμένη γυναίκα που παίζει τη βάρβιτο. Αυτές οι φιγούρες έχουν την όψη 

αγοριών και μπορούν να βρίσκονται ένας ή δύο στην ίδια σκηνή (εικ. 93).  

 

 Εικ. 93 

Οι παραστάσεις του Έρωτα πάνω σε υδρίες, αγγεία που συνδέονται κυρίως 

με γαμήλιες τελετές, υποδεικνύουν ότι οι περισσότερες από αυτές τις σκηνές 

αφορούν μια νύφη και τους ακολούθους της. Η νύφη που είναι καθισμένη στο 

κέντρο ενώ τα άλλα πρόσωπα στη σκηνή την κοιτάζουν, είναι στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων αυτή που παίζει τη βάρβιτο (εικ. 94).  
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 Εικ. 94 

Ένας ερυθρόμορφος κύλικας από το 500 έως 490 π,.Χ. μας δείχνει έναν 

άνδρα και μια γυναίκα, χωρίς την παρουσία του Έρωτα σε πόζες που φανερώνουν 

ερωτική προσέγγιση. Η γυναίκα λύνει τη ζώνη του χιτώνα καθώς κοιτάζει τον 

άνδρα που είναι καθισμένος σε δίφρο ενώ την πλησιάζει (εικ. 95).  

  Εικ. 95 

 

Οι παραπάνω σκηνές αποτελούν παραδείγματα που δείχνουν την εθιμική 

ενδυμασία των γυναικών-βαρβιτιστριών: φορούν οπωσδήποτε χιτώνα, μερικές 

φορές με ιμάτιο επάνω τους και συνήθως ένα σάκο ή μαντήλα, όπως θα λέγαμε 

σήμερα, πάνω στα μαλλιά τους.  

Σίγουρα όλα αυτά τα παραδείγματα μας κάνουν σαφές ότι η βάρβιτος ήταν 

ένα όργανο συνδεδεμένο με την ερωτική αγάπη και προοριζόταν να παίζεται είτε 

για έναν αγαπημένο είτε περιμένοντας την άφιξή του ή σαν προσφορά στον θεό 

Έρωτα ώστε να διασφαλισθεί το ευτυχές αποτέλεσμα μιας συνάντησης.  
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3.4.2  Στιγμές χαλάρωσης και προσωπικής διασκέδασης 

 Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις που φανερώνουν ότι και οι άνδρες και οι 

γυναίκες έπαιζαν μουσική με τη βάρβιτο στο σπίτι στον ελεύθερο χρόνο τους. 

Σύμφωνα με δύο αγγειογραφίες η βάρβιτος βρίσκεται στα χέρια του Αίγισθου που 

δολοφονείται από τον Ορέστη αιφνιδιάζοντάς τον σε μια στιγμή χαλάρωσης (εικ. 

96).  

  
 

Η παρουσία της βαρβίτου εδώ έγκειται στο ότι το όργανο αντιπροσωπεύει 

την ηρεμία, την προσωπική διασκέδαση και ενασχόληση. Άλλο παράδειγμα όπου 

ένας άνδρας παίζει τη βάρβιτο μέσα στο σπίτι ενώ δύο γυναίκες εμφανίζονται ως 

ακροατές, βλέπουμε στον κρατήρα της εικ. 97.  

 Εικ. 97    

 Αλλά τα περισσότερα δείγματα με τη βάρβιτο στο σπίτι περιλαμβάνουν 

γυναίκες και πρόκειται κυρίως για νυφικές σκηνές (όπως συζητήθηκε πιο πάνω) αν 

Εικ. 96  
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και απουσιάζει η φιγούρα του Έρωτα. Δεν πρόκειται, απ’ότι φαίνεται, για 

παραστάσεις με Μούσες επειδή σπάνια βλέπουμε πάνω από δύο όργανα και επειδή 

πρόκειται για εσωτερικό χώρο όπως καταλαβαίνουμε από την επίπλωση, τους 

κίονες και τα αντικείμενα στον τοίχο. Στην ερυθρόμορφη υδρία της εικ. 98 

παρουσιάζεται μια τέτοια σκηνή γυναικωνίτη.  

 

 

 Σε σκηνές με Μούσες όπου εμφανίζεται η βάρβιτος (μαζί με άλλα όργανα 

όπως λύρες, αυλούς και κρόταλα) δίνεται επίσης έμφαση στη σύνδεση του οργάνου 

με την ποίηση. Στην εικόνα 99 η βάρβιτος παίζεται από τη Μούσα Καλλιόπη που 

κάθεται στο κέντρο, ενώ τη σκηνή συμπληρώνουν τέσσερις άλλες Μούσες. 

 

  Εικ. 99 

Εικ. 98  
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Οργανικά σύνολα 

 

 Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα αρχαιοελληνικά όργανα τα έπαιζαν βέβαια 

το καθένα χωριστά είτε σαν συνοδεία στο τραγούδι του εκτελεστή, κάποιου άλλου 

προσώπου, ενός χορού είτε ακόμη και σαν σολιστικά όργανα. Παρ’όλα αυτά δεν 

είναι σπάνιες οι αναφορές και οι παραστάσεις της συνήχησης δύο οργάνων. Τα 

όργανα αυτά μπορούσαν να είναι συγγενικά (π.χ. σύνολα εγχόρδων), αν και οι 

παραστάσεις οργανικών συνόλων από περισσότερους αυλούς ή άλλα όργανα είναι 

σπάνιες. Περισσότερο συχνές είναι οι παραστάσεις συνήχησης μη συγγενικών 

οργάνων  (Neubecker, 1977 σ.91-92).  

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί κάποια απεικόνιση των εννέα 

Μουσών βρίσκεται στο κέντρο μια ομάδα τριών Μουσών, που όμως φαίνεται, 

παίζουν συγχρόνως τρία χορδόφωνα –άρπα, «αιωρική» κιθάρα και λύρα – ενώ γύρω 

τους στέκονται οι υπόλοιπες Μούσες παίζοντας όλες αυλούς.  

 Εικόνα 100 

 Επίσης, στον μελανόμορφο αττικό αμφορέα (π. 510 π.Χ.) της εικ. 100, 

κωμαστές τραγουδούν και παίζουν μουσική πριν ή μετά από συμπόσιο. Από 

αριστερά ο δεύτερος κρατάει βάρβιτο, ο τρίτος παίζει φόρμιγγα και τραγουδάει, ο 

τέταρτος χορεύει κρατώντας κρόταλα και ο πέμπτος παίζει διπλούς αυλούς. Σε 
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γενικές γραμμές συμπεραίνουμε πως η εκτέλεση με οργανικά σύνολα δεν ήταν 

άγνωστη, δεν είχε όμως εξελιχθεί ακόμη με κανένα τρόπο σε ιδιαίτερη τέχνη. «Το 

όχι και τόσο ακριβές κούρδισμαων οργάνων είναι πιθανόν ένας από τους λόγους 

που η πρακτική του συνδυασμού διαφόρων οργάνων ταυτόχρονα (συναυλία) δεν 

ήταν ποτέ διαδεδομένη στην αρχαία Ελλάδα.», (Comotti, 1931 σ.59). Παραμένει 

ακόμη αναπάντητο το ερώτημα με ποιο τρόπο γινόταν η εκτέλεση με οργανικά 

σύνολα: οπωσδήποτε δε γίνεται λόγος για πολυφωνία με τη σημερινή έννοια, δεν 

μπορούμε όμως να είμαστε βέβαιοι για το αν έπαιζαν τις μελωδίες unisono ή με 

ελαφρές αποκλίσεις του ενός ή του άλλου οργάνου.  
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Επίλογος 

 

 Στην Αρχαία Ελλάδα η Μουσική ήταν απόλυτα συνυφασμένη με την 

καθημερινότητα όλων των ανθρώπων και σαν μια από τις χαρακτηριστικότερες 

εκφάνσεις της πολιτισμένης κοινωνίας είχε ιδιαίτερη θέση σε όλες τις εκδηλώσεις 

του ιδιωτικού και δημόσιου βίου. Ειδικά για τα χορδόφωνα όργανα, όπως αυτά που 

εξετάσαμε σε αυτή τη μελέτη, η σύγκριση του ήχου τους σε σχέση με άλλα όργανα, 

π.χ. με τον οξύ ήχο των αυλών, έκανε τους αρχαίους Έλληνες να 

συνειδητοποιήσουν πόσο διαφορετικά μπορεί να ενεργήσει η μουσική τους 

τονίζοντας την ηθική τους δύναμη. Αυτή ακριβώς η παιδαγωγική επίδραση της 

μουσικής τέτοιων οργάνων, η τέρψη και η χαλάρωση που προκαλούν σε συνδυασμό 

με την καθαρτική λειτουργία της μουσικής, για την οποία έκανε λόγο ο 

Αριστοτέλης, γίνεται κατανοητή μέσα από τη σωζόμενη εικονογραφία και τις 

αντίστοιχες πηγές που μας δίνουν σημαντικότατες πληροφορίες πάνω στα ίδια τα 

μουσικά όργανα και τις περιστάσεις όπου χρησιμοποιούνταν κατά την κλασική 

περίοδο.  
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