
                                   ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

ηελ επνρή καο πνπ ζεκαδεχεηαη ζθιεξά απφ ηελ θαηάξξεπζε εζηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ αμηψλ , ε 

αλάγθε λα πξνβιεζνχλ ηδεψδε θαη αμίεο δηαρξνληθέο , απνηειεί ρξένο , ψζηε ν ζχγρξνλνο 

άλζξσπνο λα μαλαβξεί ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζηελ πνξεία ηνπ γηα ηελ ηδεαηή Ηζάθε.   

 

                         ……απφ ην κφρζν ηεο ειπίδαο λέα γε εηνηκάδεηαη  

                           Γηα λα βαδίζεη εθεί κε αεηνχο θαη ιάβαξα 

 Έλα πξσί γεκάην ηξηδηζκνχο ,  

 Ζ θπιή πνπ δσληαλεχεη ηα φλεηξα  

 Ζ θπιή πνπ ηξαγνπδάεη ζηελ αγθαιηά ηνπ ήιηνπ….. 

  Οδπζζέαο Διχηεο , Πξνζαλαηνιηζκνί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η  Μοσζική  ζηην Αρταία Ελλάδα 

Ζ Αξραία Διιεληθή Μνπζηθή είλαη απφ ηα ιηγφηεξν «θσηηζκέλα» θεθάιαηα ζην επξχ πεδίν 

κειέηεο ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ. Αλ θαη έρνπκε ηελ ηχρε λα γλσξίδνπκε πνιιά γηα ηνλ ξφιν ηεο 

θαη ηελ δηείζδπζή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

αλζξψπσλ, ελ ηνχηνηο έλα κεγάιν θνκκάηη 

απηήο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ήρν θαη ηνλ 

«ηξφπν», παξακέλεη αλεμηρλίαζην. Μέζα απφ 

ηηο ηζηνξηθέο πεγέο σζηφζν γίλεηαη παξαπάλσ 

απφ θαλεξφ φηη ε Μνπζηθή ζηελ Αξραία 

Διιάδα δηαδξακάηηδε έλα ξφιν πην ζχλζεην θαη 

νπζηαζηηθφ ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ξφιν 

ηεο ζηηο κέξεο καο.  

ήκεξα ε Μνπζηθή απφ ηελ κηα έρεη 

κεηαηξαπεί ζε έλα ερεηηθφ «ραιί» πνπ ζπλνδεχεη σο ππφθξνπζε ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο – κέζα 

ζην απηνθίλεην, ζηα θαηαζηήκαηα θαη θπζηθά ζηνπο ρψξνπο δηαζθέδαζεο – απφ ηελ άιιε είλαη έλα 

είδνο «πςειήο ηέρλεο» πνπ κνηάδεη λα απεπζχλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζε κπεκέλνπο θαη 

«θηιφκνπζνπο».  

Η Μοσζική ζηην καθημερινόηηηα ηης Αρταίας Ελλάδας 

ηελ Αξραία Διιάδα ε Μνπζηθή ήηαλ απφιπηα 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα φισλ ησλ 

αλζξψπσλ, θαη ζαλ κηα ζχλζεηε θαιιηηερληθή θαη 

πλεπκαηηθή έθθξαζε είρε ηδηαίηεξε ζέζε ζε φιεο ηηο 

εθδειψζεηο ηεο πξνζσπηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο 

δσήο. Ζ Μνπζηθή, ην Άζκα θαη ε ξρεζε (ζπλήζσο 

αιιειέλδεηα) ήηαλ νη ραξαθηεξηζηηθφηεξεο εθθάλζεηο 

ηεο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίαο θαη βαζηθνί παξάγνληεο - 

αιιά θαη δείθηεο - επδσίαο.  

Απφ ηνπο αξρατθνχο ήδε ρξφλνπο ε Μνπζηθή 

άξρηζε λα απνθηά έλα φιν θαη πην ζχλζεην 

ραξαθηήξα θαη ξφιν, κε απνθνξχθσκα ηελ 

δεκηνπξγία Μνπζηθψλ Αγψλσλ ζε πνιιέο πφιεηο. Οη 

αξραηφηεξνη ηέηνηνη θαηαρσξεκέλνη Αγψλεο είλαη ηα 
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“Κάξλεηα” ζηελ Αξραία πάξηε, κηα πφιε φπνπ ε Μνπζηθή γεληθφηεξα θαηείρε εμέρνπζα ζέζε θαη 

ήηαλ άξξεθηα δεκέλε κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ.  

Ζ Αζήλα έιακςε θπξηνιεθηηθά κεηά ηνλ 6ν αηψλα φηαλ πιένλ ε Μνπζηθή έπαηδε 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο δχν κεγάιεο Δνξηέο ηεο πφιεο, ηα Μεγάια Παλαζήλαηα θαη ηα Μεγάια 

Γηνλχζηα. ην πιαίζην ησλ κεγάισλ απηψλ ενξηψλ φρη κφλν γίλνληαλ κεγάινη δηαγσληζκνί αιιά 

αλαπηχρζεθαλ θαη ηα ζεκαληηθφηεξα κνπζηθά θαη πνηεηηθά είδε ηεο επνρήο κε απνθνξχθσκα 

βέβαηα ην Αξραίν Γξάκα.  

Αλ θαη ε Μνπζηθή είρε θαηεμνρήλ ενξηαζηηθφ ραξαθηήξα ζην πιαίζην ηφζν ησλ δεκφζησλ φζν 

θαη ησλ ηδησηηθψλ ενξηψλ, θαίξηνο ήηαλ ν ξφινο ηεο ζηηο ζιηβεξέο ζηηγκέο ηεο δσήο θαη ιπηξσηηθή 

ε έληαμή ηεο ζηηο θαζεκεξηλέο ζθιεξέο – ίζσο θαη αληαξέο – ψξεο ηνπ κφρζνπ. ηηο ζηηγκέο ηεο 

ραξάο θαη ηνπ γιεληηνχ, ζηα ζπκπφζηα θαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο θαη θπζηθά ζηνπο γάκνπο - ήηαλ 

αιιειέλδεηε κε φινπο ηνπο ηδησηηθνχο ενξηαζκνχο αιιά θαη «ζχληξνθνο» ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

Έλαο απιεηήο ι.ρ. ζπλφδεπε ηηο γπλαίθεο ζην δχκσκα, ηνπο εξγάηεο ζηνλ ηξχγν θαη ηνλ ζεξηζκφ, 

ηνπο θσπειάηεο αιιά θαη ηνπο ζηξαηηψηεο ζηελ πνξεία πξνο ηελ κάρε. Άξξεθηα δεκέλνο ν 

Αζιεηηζκφο κε ηελ Μνπζηθή, φρη κφλνλ γηαηί νη κεγάινη αζιεηηθνί αγψλεο είραλ θαη κνπζηθνχο 

δηαγσληζκνχο, αιιά γηαηί ν αζιεηήο ηφζν ζηελ πξνπφλεζή ηνπ φζν θαη ζηνλ αγψλα ρξεηαδφηαλ 

ηνλ ξπζκφ ηνπ κνπζηθνχ λα ηνλ σζεί θαη λα ηνλ εκςπρψλεη.  

 

Ο θεϊκός ταρακηήρας ηης Μοσζικής 

   

Ζ Μνπζηθή έρνληαο ζετθφ ραξαθηήξα γηα ηνπο 

αξραίνπο Έιιελεο, ζεξάπεπε ςπρή θαη ζψκα, 

εμάγληδε, θαηαπξάπλε, ελέπλεε, παξαθηλνχζε αιιά 

θαη εξεκνχζε. ια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγνχλ ηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακάηηδε ζηηο 

κεγάιεο Δνξηέο ηεο πφιεο φπνπ κνπζηθή, άζκα θαη 

φξρεζε ήηαλ άξξεθηα δεκέλα κε ηηο εθδειψζεηο 

πνπ είραλ θαηεμνρήλ ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα – π.ρ. 

ζηε κεγάιε γηνξηή ησλ Παλαζελαίσλ ζηελ Αζήλα.  

Ζ Μνπζηθή θαη νη άιιεο Σέρλεο 

ηελά ζπλδεδεκέλε κε ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε 

Φηινζνθία, ε Μνπζηθή ζηελ Αξραία Διιάδα ήηαλ 

εχινγα έλα απφ ηα βαζηθά καζήκαηα ζην πιαίζην 

ηεο παηδείαο ησλ λέσλ, ελψ ε δηαζχλδεζή ηεο 

εηδηθφηεξα κε ηελ Πνίεζε θαη ην Θέαηξν έπαημε 

ηεξάζηην ξφιν. Πξαγκαηηθά ράξε ζε απηή 

δηαζψζεθαλ ζηνπο αηψλεο αξηζηνπξγήκαηα φπσο ηα Οκεξηθά Έπε θαη νη Σξαγσδίεο. 
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Πξσηαγσληζηηθφο θπξηνιεθηηθά ν ξφινο ηεο Μνπζηθήο ζηελ Αξραία Διιάδα θαη ζεκειηψδεο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ. Σε ζεκαζία ηνπ απηή επηζπκεί λα 

αλαδείμεη ν Λχξαπινο, αλαδεηθλχνληαο ηα αξραία έξγα κε απζεληηθά κνπζηθά φξγαλα. 

 

ΑΡΥΑΘΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΜΟΤΘΚΗ 

    Με ηνλ φξν Αξραία Διιεληθή Μνπζηθή νλνκάδνπκε νιφθιεξν ηνλ κνπζηθφ πνιηηηζκφ πνπ 

ζπλνδεχεη ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κειεηάηαη θπξίσο απφ ηνλ 8ν αηψλα π.Υ. θαη εμήο θαζψο 

πξηλ απφ ηελ επνρή απηή, ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ είλαη ειάρηζηα θαη πεξηνξίδνληαη πεξηιεπηηθά 

ζηα παξαθάησ: 

 Κπθιαδηθφο πνιηηηζκφο (ηέιε ηεο 3εο ρηιηεηίαο π.Υ.): Βξέζεθαλ κνπζηθέο παξαζηάζεηο πνπ 
απεηθνλίδνπλ άξπα θαη δίαπιν. 

 Μηλσηθφο πνιηηηζκφο (κέζα ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Υ.): Βξέζεθαλ κνπζηθέο παξαζηάζεηο πνπ 
απεηθνλίδνπλ κνπζηθνχο κε ιχξα θαη δίαπιν. 

 Μπθελατθφο πνιηηηζκφο (κέζα ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Υ.): Βξέζεθαλ κνπζηθέο παξαζηάζεηο πνπ 
απεηθνλίδνπλ κνπζηθνχο κε ιχξα θαη δίαπιν θαζψο θαη άιια φξγαλα απφ πνιηηηζκνχο ηεο 
Μεζνπνηακίαο θαη ηεο Αζίαο. 
 

  Οη αξραίνη Έιιελεο κε ηνλ εκθάληαζην ζηνραζκφ ηνπο έδηλαλ 

ζετθή πξνέιεπζε ζηα πάληα θαη θπζηθά θαη ζηε Μνπζηθή. Έηζη, 

έπιαζαλ ηηο Μνχζεο, πνπ ήηαλ ζηελ αξρή ζεέο ηνπ ηξαγνπδηνχ θαη 

θαηνπηλά ηεο πνίεζεο θαη ησλ άιισλ ηερλψλ θαη επηζηεκψλ. Απηέο 

νη ζεέο, ελληά ηνλ αξηζκφ, ήηαλ θφξεο ηνπ Γία θαη ηεο Μλεκνζχλεο. 

Καηά ηνλ Ζζίνδν, είραλ γελλεζεί ζηελ Πηεξία κα θαηνηθνχζαλ ζηνλ 

ιπκπν γηα λα δηαζθεδάδνπλ ζηα ζπκπφζηα ηνπο ζενχο. Γηα 

αξρεγφ ηνπο (Μνπζεγέηε) είραλ ηνλ Απφιισλα πνπ ήηαλ ζεφο ηνπ 

θσηφο, ηεο καληηθήο, ηεο κνπζηθήο θαη ηεο πνίεζεο. Οη Μνχζεο, αλ 

θαη έκελαλ κφληκα ζηνλ ιπκπν, εχξηζθαλ ηνλ θαηξφ θαη 

θαηέβαηλαλ θξπθά γηα λα εκπλεχζνπλ φζνπο ζλεηνχο 

ζπκπαζνχζαλε, θαη έπαηξλαλ ην φλνκα ηνπ ηφπνπ πνπ 

εκθαλίδνληαλ. Αλ π.ρ. θαηέβαηλαλ ζηελ Πηεξία ιέγνληαλ Πηεξίδεο, 

αλ ζηνλ Διηθψλα, ιέγνληαλ Διηθσληάδεο θαη αλ θαηέβαηλαλ ζηνλ 

Παξλαζζφ ιέγνληαλ Παξλαζζίδεο. 

    Πέξα φκσο απφ ηε κπζνινγία, ε κνπζηθή ηεο Αξραίαο Διιάδαο 

ζπλεζίδεηαη λα πεξηβάιιεηαη κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, γηαηί απνηειεί 

ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ελφο πνιηηηζκνχ πνπ επεξέαζε 

άκεζα φρη κνλάρα ηελ αηζζεηηθή θαη ηε θηινζνθία ησλ κεηαγελέζηεξσλ εμειίμεσλ ηεο κνπζηθήο 

ζηελ Δπξψπε, αιιά θαη ηελ ηερληθή ππνδνκή ηεο (πνιιέο ζεσξεηηθέο θσδηθνπνηήζεηο ηεο 

επξσπατθήο κνπζηθήο ηνπ Μεζαίσλα ζα αλαδεηήζνπλ ηηο πεγέο ηνπο ζηε κνπζηθή ηεο Αξραίαο 

Διιάδαο π.ρ. ε παξαθζαξκέλε κεηαθνξά ηνπ ηξνπηθνχ ζπζηήκαηνο). Απφ ηελ αξραία ειιεληθή 

κνπζηθή δε δηαζψζεθαλ κέρξη ζήκεξα παξά ειάρηζηα γξαπηά κνπζηθά απνζπάζκαηα ελψ νη 

ζεσξεηηθέο γλψζεηο καο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν παηδφηαλ είλαη κεδακηλέο. 

   Απφ ηελ αξραία γξακκαηεία καζαίλνπκε φηη ζηελ Αξραία Διιάδα ε κνπζηθή εμπςψλεηαη ζην 
επίπεδν κηαο ειεχζεξεο ηέρλεο αλεμάξηεηεο απφ ηελ πνίεζε, αλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 
ζπλππάξρεη κε απηή θαη βαζηθά ζηνηρεία ηεο (π.ρ. ν ξπζκφο) ππαγνξεχνληαη απφ ηελ πνίεζε θαη 

Εικόνα 1Λυρα Κυκλαδικόσ πολιτιςμόσ 
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ηέινο ε κνπζηθή απνηειεί αλαγθαία εκπεηξία ζηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ. Ο Πιάησλαο, ν 
Αξηζηνηέιεο θαη άιινη θηιφζνθνη εκβαζχλνπλ ζηελ αηζζεηηθή θαη [ςπρνινγίά ηεο κνπζηθήο θαη 
δηακνξθψλνπλ ηε ζεσξία ηνπ ήζνπο ή εζηθή ζεσξία ηεο κνπζηθήο, πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ 
επίδξαζε ηεο κνπζηθήο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρηθή ζθαίξα ηνπ άλζξσπνπ. χκθσλα κε ηε 
ζεσξία ηνπ ήζνπο ή αιιηψο εζηθή ζεσξία ηεο κνπζηθήο, ζε θάζε ξπζκηθή θαη κεισδηθή θίλεζε 
ππάξρεη κηα αλάινγε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε, κε ηελ έλλνηα φηη ε κνπζηθή κπνξεί λα επηδξάζεη 
ζηνλ άλζξσπν είηε ζεηηθά παξνηξχλνληάο ηνλ ζε κηα ελέξγεηα ηεο βνχιεζήο ηνπ είηε αξλεηηθά 
απνηξέπνληάο ηνλ απφ κηα ελέξγεηα ηεο βνχιεζήο ηνπ είηε ηέινο απνλεθξψλνληαο ηε βνχιεζή 
ηνπ. Βέβαηα ε ζεσξία ηνπ ήζνπο δελ εμαληιείηαη κνλάρα ζε γεληθέο δηαπηζηψζεηο, αιιά εκβαζχλεη 
ζηελ αηζζεηηθή δηεξεχλεζε ησλ δνκηθψλ παξακέηξσλ ηεο κνπζηθήο εμεηάδνληαο ην ήζνο ηεο 
κεισδίαο, ησλ αξκνληψλ (ηξνπηθψλ θαηαηάμεσλ), ησλ γελψλ θαη ησλ ξπζκψλ. 

Ήθος ηης μελωδίας  
Σν ήζνο ησλ κεισδηψλ κπνξεί λα ΄ρεη ηνπο αθφινπζνπο ραξαθηήξεο: 

 Γηαζηαιηηθφ ήζνο 
Δθθξάδεη κεγαινπξέπεηα, αλδξνπξεπή δηάζεζε, παξνηξχλεη ζε εξσηθέο πξάμεηο θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηξαγσδία. 

 πζηαιηηθφ ήζνο 
Οδεγεί ηελ ςπρή ζε ηαπεηλνθξνζχλε θαη έιιεηςε αλδξηθήο δηάζεζεο θαη είλαη θαηάιιειν γηα 
εξσηηθά, αηζζεκαηηθά ηξαγνχδηα θαη ζξήλνπο. 

 Ζζπραζηηθφ ήζνο 
Φέξλεη γαιήλε θαη εξεκία θαη είλαη θαηάιιειν γηα χκλνπο θαη εγθψκηα. 
Ήζνο ησλ αξκνληψλ  
ηελ αξραία ειιεληθή νξνινγία κε ηε ιέμε "αξκνλία", πξνζδηφξηδαλ έλα ηξφπν δηαδνρηθήο 
αληηπαξάζεζεο ησλ θζφγγσλ θαηά ζπλέπεηα έλα ηξφπν ππνδηαίξεζεο ηεο νθηάβαο θαη παξαγσγήο 
δηάθνξσλ ηξφπσλ (ζεηξέο απφ λφηεο, θιίκαθεο). Ζ εμέηαζε ηνπ ήζνπο ησλ αξκνληψλ (ηξφπσλ) 
δίλεη ηνπο αθφινπζνπο ραξαθηεξηζκνχο: 

 Ήζνο Γσξηθήο αξκνλίαο 
Αλδξνπξεπέο, κεγαινπξεπέο, αμηνπξεπέο. 

 Ήζνο Τπνδσξηθήο αξκνλίαο 
Πεξήθαλν, πνκπψδεο, ζηαζεξφ. 

 Ήζνο Φξπγηθήο αξκνλίαο 
Μεγαιφπλνν, βίαην, εξεζηζηηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ. 

 Ήζνο Τπνθξπγηθήο αξκνλίαο 
θιεξφ θαη απζηεξφ ή γηα άιινπο ζπγγξαθείο θνκςφ. 

 Ήζνο Λπδηθήο αξκνλίαο 
Απαιφ θαη επράξηζην θαηάιιειν γηα παηδηθή κνπζηθή. 

 Ήζνο Τπνιπδηθήο αξκνλίαο 
Βαθρηθφ, θηιήδνλν θαη κεζπζηηθφ. 

 Ήζνο Μημνιπδηθήο αξκνλίαο 
Παζεηηθφ θαη παξαπνληάξηθν. 

Ήζνο ησλ γελψλ  
Ζ ρξεζε ζηε κνπζηθή ηεο Αξραίαο Διιάδαο ησλ ηξηψλ γελψλ (δηαηνληθνχ, ρξσκαηηθνχ θαη 
ελαξκφληνπ) έγηλε θάησ απφ κηα ζπλεηδεηή εθηίκεζε ηνπ αηζζεηηθνχ ραξαθηήξα ηνπο θη φρη κνλάρα 
σο κηα ζεσξεηηθή αλαγθαηφηεηα. Έηζη ινηπφλ πξνζδηνξίζηεθε ην ήζνο ησλ γελψλ σο: 

 Ήζνο δηαηνληθνχ γέλνπο 
Φπζηθφ, αξξελσπφ, απζηεξφ θαη ζεκλφ. 

 Ήζνο ρξσκαηηθνχ γέλνπο 
Γιπθφ θαη παξαπνληάξηθν. 

 Ήζνο ελαξκφληνπ γέλνπο   
Γηεγεξηηθφ. 

Ήθος ηων ρσθμών  
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  Ο Αξηζηείδεο Κντληηιηαλφο αλαθέξεη πσο νη ξπζκνί πνπ αξρίδνπλ απφ ηε ζέζε είλαη πην ήζπρνη 
(εζπράδνπλ ηε δηάλνηα), ελψ απηνί πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ άξζε είλαη ηαξαγκέλνη. Οη ξπζκνί πνπ 
έρνπλ ζπκκεηξηθέο αλαινγίεο είλαη πην επράξηζηνη, ελψ νη εκηνιηθνί είλαη πην ηαξαγκέλνη. Ζ 
ειιεληθή κνπζηθή είλαη νπζηαζηηθά θσλεηηθή θαη εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ηελ πνίεζε, θαζφηη ε 
θαιιηέξγεηα θαη ε αλάπηπμή ηεο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ πνηεηψλ ή ηξαγσδψλ πνπ κφλνη ηνπο θαη 
σο κνπζηθνί δηακνξθψλνπλ ηε κνπζηθή (κεισδηθή) απεηθφληζε απνζπαζκάησλ ησλ έξγσλ ηνπο. 
Παξά ην φηη ινηπφλ ν ραξαθηήξαο ηεο κνπζηθήο ηεο Αξραίαο Διιάδαο ήηαλ θπξίσο θσλεηηθφο, ζα 
δηαηεξεζνχλ ζηνπο κεηαγελέζηεξνπο επξσπατθνχο πνιηηηζκνχο ηα φξγαλα ηεο θαη ε ζεσξεηηθή 
νξνινγία ηεο, πνπ ζηε ζεσξεηηθή αλάιπζή ηεο ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ αξκνληθψλ 
ρξεζηκνπνίεζε φξνπο πνπ πξνέθππηαλ απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ρνξδψλ. 
    χκθσλα κε ηηο καξηπξίεο πνπ ππάξρνπλ απφ δηάθνξα θείκελα πνπ ζψζεθαλ, νη επνρέο πνπ ε 
εμέιημε ηεο Αξραίαο Διιεληθήο κνπζηθήο (ζαλ θάπσο νξγαλσκέλε ηέρλε) πέξαζε είλαη : 
Μσθική εποτή (1500 - 1000 π.τ.)  
    Οη πιεξνθνξίεο καο γηα ηε κνπζηθή ησλ κπζηθψλ ρξφλσλ δελ εμαληινχληαη ζε ηερληθέο 
ιεπηνκέξεηεο, αιιά κέζα απφ ηνπο ζξχινπο γηα ηε δσή ησλ δηάθνξσλ κπζηθψλ πξνζψπσλ 
επηζεκαίλνπλ ηε ζεκαληηθή ζέζε ηεο κνπζηθήο θαη ηελ ζχλδεζή ηεο κε ηε ζξεζθεία, ελψ 
ηαπηφρξνλα παξέρνπλ θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα φξγαλα. Αλάκεζα ζηα κπζηθά πξφζσπα πνπ 
ζπλδένληαη κε ηε κνπζηθή είλαη ηα αθφινπζα: 

    Ο Απφιισλαο (αξηζηεξά) ζπλαγσλίδεηαη κε ην 

Μαξζχα (δεμηά) πνπ ζε ιίγν ζα εηηεζεί θαη ζα ηηκσξεζεί 

απφ ηνλ θχζε κε ην καραίξη. Αλάγιπθν, απφ ηελ βάζε 

ηεο Μαληηλείαο κέζα 4νπ αη. π.Υ. 

Μαξζχαο 
Φξχγηνο βνζθφο θαη κνπζηθφο, δεηλφο απιεηήο θαη 
εκπλεπζηήο ηνπ απιήκαηνο. Αλάκεζα ζηνπο κχζνπο γηα 
ηε δσή ηνπ Μαξζχα δχν είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη : 
χκθσλα κε ηνλ πξψην, ν Μαξζχαο πξνθάιεζε ηνλ ζεφ 
Απφιισλα ππεξεθαλεπφκελνο γηα ηε κνπζηθή ηέρλε ηνπ. 

Πξηλ ηνλ αγψλα ζπκθψλεζαλ ν ληθεηήο λα κεηαρεηξηζζεί ζχκθσλα ηε ζέιεζή ηνπ ηνλ ληθεκέλν θαη 
δηαηηεηέο νξίζηεθαλ νη Μνχζεο. Αξρηθά θάλεθε λα ππεξέρεη ν Μαξζχαο πνπ ηειηθά φκσο ληθήζεθε, 
νπφηε ν Απφιισλαο ηνλ θξέκαζε ζ' έλα δέλδξν θαη ηνλ έγδαξε. Ο κχζνο απηφο έρεη ζπκβνιηθφ 
ραξαθηήξα θαη εθθξάδεη ηελ πάιε ηεο παξάδνζεο -πνπ αληηπξνζψπεπε ν Απφιισλαο- θαη ησλ 
μέλσλ επηδξάζεσλ πνπ αληηπξνζψπεπε ν Μαξζχαο. Σέινο ν Παπζαλίαο αλαθέξεη πσο ν 
Απφιισλαο, κεηαλησκέλνο γηα ην ζάλαην ηνπ Μαξζχα, θαηάζηξεςε ηελ θηζάξα ηνπ θαη ηελ αξκνλία 
θαη απφ απηή ηελ αξκνλία νη Μνχζεο βξήθαλ ηε κέζε, ν Λίλνο ην ιηραλφ θαη ν Οξθέαο κε ην 
Θάκπξε ηελ ππάηε θαη παξππάηε. 
    Ο δεχηεξνο κχζνο αλαθέξεη πσο ε Αζελά, πνχ ήηαλ εθεπξέηηδα ησλ απιψλ, ηνπο πέηαμε γηαηί 
θαζψο ηνπο έπαηδε, έβιεπε ζην λεξφ ην πξφζσπφ ηεο παξακνξθσκέλν. Έλαο απφ ηνπο απινχο 
έπεζε ζηε Φξπγία θαη βξέζεθε απφ ην Μαξζχα. Ο Παπζαλίαο καο πιεξνθνξεί πσο ζηελ 
Αθξφπνιε ππήξρε έλα ζχκπιεγκα, πνπ παξίζηαλε ηελ Αζελά λα ρηππά ηνλ Μαξζχα γηαηί «ηνπο 
απινχο αλέινηην». 
Ορθέας 
   Μπζηθφο πνηεηήο θαη κνπζηθφο, ζξαθηθήο θαηαγσγήο, γηνο ηνπ Οίαγξνπ θαη ηεο Μνχζαο 
Καιιηφπεο πνπ έρεη ζπλδέζεη ην φλνκα ηνπ φρη κνλάρα κε ηε κνπζηθή ηέρλε, αιιά κε κηα νιφθιεξε 
ζξεζθεία πνπ αλαπηχρζεθε ζην φλνκά ηνπ, ηνλ Οξθηζκφ. 
   Ο Οξθηζκφο δίδαζθε πσο ν ζάλαηνο είλαη κηα απειεπζέξσζε ηεο ςπρήο πνπ πεξλά ζε 
δηαδνρηθέο κεηεκςπρψζεηο θαη πσο ε αησληφηεηα είλαη ηειηθά ζπλάξηεζε ηνπ εγθφζκηνπ βίνπ, πνπ 
πξέπεη λα βξίζθεηαη θάησ απφ δηαξθή άζθεζε. ηελ άζθεζε απηή απέβιεπαλ νη ηειεηέο ηνπ 
θαζαξκνχ, ε κχεζε ζηα κπζηήξηα, ε σκνθαγία (βξψζε θξέαηνο ηεξνχ ηαχξνπ), δηαδηθαζίεο πνπ 
κπνξνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ αηψληα επδαηκνλία. Ο γλσζηφηεξνο απφ ηνπο κχζνπο γηα ηνλ 
Οξθέα αλαθέξεηαη ζηελ θάζνδφ ηνπ ζηνλ Άδε. χκθσλα κε ην κχζν απηφ ν Οξθέαο, κεηά ην 
ζάλαην ηεο γπλαίθαο ηνπ χζηεξα απφ ηζίκπεκα θηδηνχ, θαηέβεθε ζηνλ Άδε γνεηεχνληαο κε ηε 
κνπζηθή ηνπ ηα ηέξαηα θαη ηνπο ζενχο ηνπ Άδε. Έηζη επεηξάπε ζηνλ Οξθέα λα πάξεη καδί ηνπ ηελ 
Δπξπδίθε, αιιά κε ηνλ φξν λα κελ ηελ αληηθξίζεη κέρξη λα εγθαηαιείςνπλ ην βαζίιεην ηνπ Άδε. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%8A%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CF%81%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%85%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%89%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AC%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%83%CF%8D%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CF%85%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CF%80%CE%B7_%28%CE%BC%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%86%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%28%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CE%BC%CE%BF%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Apollon_&_Marsyas.jpg


Αιιά θαζψο πξνρσξνχζαλ πξνο ηελ έμνδν ν Οξθέαο γχξηζε θαη είδε ηε ζχδπγφ ηνπ, πνπ μαθληθά 
ράζεθε απφ κπξνζηά ηνπ θαη δελ κπφξεζε λα ηε ζπλαληήζεη μαλά. 
    Γηα ην ζάλαηφ ηνπ ππάξρνπλ πνιινί κχζνη. Αλάκεζα ζ' απηνχο μερσξίδεη απηφο πνπ απνδίδεη ην 
ζάλαηφ ηνπ ζε θφλν απφ ηηο γπλαίθεο ηεο Θξάθεο, γηαηί πεξηθξφλεζε ηνλ έξσηά ηνπο κεηά ην 
ζάλαην ηεο Δπξπδίθεο ή θαη' άιιε εθδνρή, γηαηί απέθιεηζε απφ ηα κπζηήξηά ηνπ ηηο γπλαίθεο. Μεηά 
ην ζάλαηφ ηνπ θνκκάηηαζαλ ην ζψκα ηνπ θαη πέηαμαλ ζηε ζάιαζζα ηα θνκκάηηα καδί κε ηε ιχξα 
ηνπ. Σν θεθάιη θαη ε ιχξα ηνπ πνηεηή κεηαθέξζεθαλ απφ ηα θχκαηα ζηε Λέζβν, φπνπ νη θάηνηθνη 
απφδσζαλ ηηκέο θαη έρηηζαλ ηάθν. Μεηά φκσο ην ζάλαηφ ηνπ έπεζε ιηκφο ζηε Θξάθε θαη ζχκθσλα 
κε νδεγίεο ηνπ καληείνπ ην θεθάιη ηνπ Οξθέα κεηαθέξζεθε θαη ζάθηεθε ζηηο εθβνιέο ηνπ πνηακνχ          
Μέληηα ηεο Μ. Αζίαο, ελψ ε ιχξα ηνπ κεηαθέξζεθε ζηνλ νπξαλφ. 
Ο Πινχηαξρνο αλαθέξεη πσο ηα ηξαγνχδηα ηνπ Οξθέα παξνπζίαδαλ έλα θαζαξά πξνζσπηθφ 
χθνο, εληειψο δηάθνξν απφ ην χθνο ησλ ηξαγνπδηψλ ησλ άιισλ κνπζηθψλ ηεο επνρήο. 
Πηζηεπφηαλ αθφκα πσο ν Οξθέαο επηλφεζε ηελ θηζάξα θαη πσο αχμεζε ηηο ρνξδέο ηεο απφ επηά 
ζε ελληά. 
Αμθίωνας 
    Έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο κπζηθνχο θηζαξσδνχο, γηνο ηνπ Γία πνπ δηδάρηεθε ηε κνπζηθή 
απφ ηνλ Δξκή ή ηνλ Γία θαη ζεσξνχληαλ εκπλεπζηήο ηεο θηζαξσδίαο (ηξαγνχδη κε ζπλνδεία 
θηζάξαο). Δπίζεο ζ' απηφλ απνδηδφηαλ ε πξνζζήθε ηξηψλ ρνξδψλ ζηηο ηέζζεξηο ηεο ιχξαο. ηε 
κπζνινγία αλαθεξφηαλ πσο ν Ακθίσλαο κε ηνλ αδειθφ ηνπ Εήζν ζπληέιεζαλ ζην ρηίζηκν ησλ 
ηεηρψλ ηεο Θήβαο. Ο Εήζνο κε ηε δχλακή ηνπ κεηάθεξε ηηο πέηξεο, θαη ν Ακθίσλαο ηηο ζπληαίξηαδε 
κε ηε κνπζηθή ηνπ. ηα ηείρε ηεο Θήβαο δηακνξθψζεθαλ ηειηθά επηά πχιεο πνπ ζπκβφιηδαλ ηηο 
επηά ρνξδέο ηεο ιχξαο ηνπ Ακθίσλα. Ο Ακθίσλαο, ζχκθσλα κε κηα παξάδνζε, ζθνηψζεθε απφ 
ηνλ Απφιισλα. 
 Ομηρική εποτή (1000 - 700 π.τ.)  
   Γελ εκθαλίζηεθαλ πνιιέο θαηλνηνκίεο ηελ επνρή απηή. Άλζηζε ε επηθή πνίεζε, δειαδή πνίεζε 
πνπ αλαθέξεηαη ζε γελλαίνπο αλζξψπνπο θαη ηζηνξίεο κε δξάζε θαη εξσηζκφ, φπσο ηα έπε ηνπ 
Οκήξνπ. Οη ανηδνί, κηα νιφθιεξε ζρνιή θαιιηηερλψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην παξάδεγηκα ηνπ 
Οκήξνπ, ήηαλ ηερλίηεο ηξαγνπδηζηέο πνπ έςαιαλ ηα έπε ζηα ζπκπφζηα ησλ εγεκφλσλ κε ζπλνδεία 
ιχξαο. 
 

    Σα νκεξηθά έπε (Ηιηάδα θαη Οδχζζεηα) απνηεινχλ ηζηνξηθέο 

πεγέο πνπ καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κνπζηθφ πνιηηηζκφ 

ηνπ 9νπ-8νπ π.Υ. αηψλα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

αληαπνθξίλνληαη ηδηαίηεξα ζηε γεληθφηεξε ζέζε ηεο κνπζηθήο 

ζηελ θνηλσληθή δσή, ελψ κεξηθέο θνξέο κέζα απφ ηηο 

ιεπηνκεξεηαθέο θαη παξαζηαηηθέο πεξηγξαθέο ζα αλαδπζνχλ 

θαη αμηφινγα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ηερληθφ ππφβαζξν ηεο 

κνπζηθήο (π.ρ. κνξθέο ησλ ηξαγνπδηψλ, δηακφξθσζε θαη 

ηερληθέο ησλ νξγάλσλ θ.ά.). 

   Απφ ηελ επνρή απηή ζπλαληάκε νξγαλσκέλεο κνξθέο 
κνπζηθνπνηεηηθήο έθθξαζεο. Ο κεξνο αλαθέξεη ανηδνχο πνπ 
εθηεινχζαλ ηηο ξαςσδίεο (ηκήκαηα πνηεηηθψλ έξγσλ) 
απηνζρεδηάδνληαο ζε απαγγειηηθφ χθνο κε ζπλνδεία θηζάξαο 
θαη θφξκηγγαο, ελψ πνιιέο θνξέο ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ 
απηνζρεδηαζκνχ θαίλεηαη λα ππαγνξεχεηαη απφ νξηζκέλεο 
πξνθαζνξηζκέλεο θφξκεο. 
 

 

 

 Μούζα ποσ θοσρδίδεη ηεν θηζάρα ηες. 

 Εζωηερηθό θσπέιιοσ από ηεν Ερέηρηα, 

 περ. 470-460 π.Χ., Λούβρο 
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Άιιεο κνξθέο αζκάησλ απηή ηελ επνρή είλαη: 
 Λίλνο 

Σξαγνπδηφηαλ ζπλήζσο ζηε δηάξθεηα ηνπ ηξχγνπ απφ έλα παηδί πνπ έπαηδε θαη θηζάξα, ελψ 

ηαπηφρξνλα ρφξεπαλ άιια παηδηά. 

 Ηάιεκνο 
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθαλ δηάθνξα πέλζηκα ηξαγνχδηα (κνηξνιφγηα) πνπ ηξαγνπδηφηαλ ζε 

πέλζηκεο ηειεηέο 

 Τκέλαηνο 
Σξαγνχδηα ηνπ γάκνπ πνπ παίδνληαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζπλνδείαο ηεο λχθεο απφ ην ζπίηη ηεο ζην 

ζπίηη ηνπ γακπξνχ, ελψ ηε κεισδία ηνπο έπαηδε απιφο. 

 Κψκνο 
Δχζπκo ηξαγνχδη κε ηo νπνίo ηέιεησλε ην γιέληη. 

Αλάκεζα ζηνπο κνπζηθνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηα νκεξηθά έπε είλαη νη: 

Θάμσρης 
Γηα ηνλ Θάκπξε αλαθέξεηαη πσο ζ' έλα δηαγσληζκφ κε ηηο Μνχζεο ληθήζεθε. Μεηά απφ απηφ ηνλ 

ηχθισζαλ θαη ηνπ ζηέξεζαλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο ηέρλεο ηεο θηζαξσδίαο. 

Δημόδοκος 
Σπθιφο ανηδφο πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνλ κεξν πσο δνχζε ζηελ απιή ηνπ Αιθίλννπ, βαζηιηά ησλ 

Φαηάθσλ. ηε δηάξθεηα ηεο θηινμελίαο ηνπ Οδπζζέα ζην λεζί ησλ Φαηάθσλ ν Γεκφδνθνο 

ηξαγνχδεζε, χζηεξα απφ παξάθιεζε ηνπ Οδπζζέα, ηηο πεξηπέηεηέο ηνπ ζηελ Σξνία (ηε θηινληθία 

ηνπ 0δπζζέα κε ηνλ Αρηιιέα, ην Γνχξεην Ίππν, ηελ θαηαζηξνθή ηεο Σξνίαο). 

Φήμιος 
Πεξίθεκνο κνπζηθφο ζην παιάηη ηνπ Οδπζζέα πνπ ζπληξφθεπε ηελ Πελειφπε ζηε δηάξθεηα ηεο 

απνπζίαο ηνπ Οδπζζέα ζηελ Σξνία θαη ηελ είρε ζπλνδεχζεη απφ ηε πάξηε. Θεσξνχληαλ 

απηνδίδαθηνο. 

Εποτή ηων Λσρικών (700 - 550 π.τ.)  

ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ηελ νκεξηθή επνρή, ηνλ 7ν θαη 8ν π.Υ. αηψλα, αλαπηχρζεθε ε ιπξηθή 
πνίεζε θαη κνπζηθή είδνο πνπ αζρνιήζεθε κε θαζεκεξηλά θνηλσληθά ζέκαηα κε κνλσδηαθέο 
θφξκεο θαη έλα ηδηαίηεξν χθνο ηεο κνπζηθήο, κε αξθεηά βαζχ ραξαθηήξα ζε αληίζεζε κε ην 
δηαπεξαζηηθφ αξρατθφ χθνο. ηελ επνρή ησλ ιπξηθψλ πνηεηψλ είραλ αλαπηπρζεί θαη δηάθνξα είδε 
νξγαλσκέλσλ ρνξψλ (φξρεζε), πνπ εθηεινχληαλ κε ή ρσξίο ηξαγνχδη. 

 

Απιεηήο, εξπζξφκνξθνο ακθνξέαο, πεξ. 510 π.Υ., 

 Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Μνλάρνπ 

 
Μνξθέο αζκάησλ πνπ ζπλαληνχκε απηή ηελ επνρή είλαη: 

 Χδή 
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Έηζη ραξαθηεξίδνληαλ ζπλήζσο ηα κηθξά κεινπνηεκέλα πνηήκαηα ησλ ιπξηθψλ πνηεηψλ, ρσξίο λα 

απνθιείνληαλ θακηά θνξά απφ ηελ θαηεγνξία απηή θαη κεγαιχηεξα έξγα, φπσο ηα επηλίθηα ηνπ 

Πίλδαξνπ θαη πνπ είραλ ζπλήζσο ηξία κέξε. 

 Παηάλαο 
Ήηαλ χκλνη πνπ απνδίδνληαλ απφ ρνξνχο αλδξψλ ή γπλαηθψλ γηα ηνλ Απφιισλα θαη ηελ Άξηεκε 

ζε θξίζηκεο πεξηζηάζεηο θαη γηα ηε ιχηξσζε απφ ζπκθνξέο. Οη παηάλεο γηα ηνλ Απφιισλα 

απνδίδνληαλ απφ αλδξηθφ ρνξφ, ελψ νη παηάλεο γηα ηελ Άξηεκε απφ γπλαηθείν. Σειηθά ν παηάλαο 

εμειίρζεθε ζε θφξκα πνιιψλ εηδψλ (πνιεκηθφο, επραξηζηήξηνο, επηηξαπέδηνο), ελψ ζηαδηαθά 

άξρηζε λα απεπζχλεηαη θαη ζε άιινπο ζενχο. 

 Διεγεία 
Ήηαλ κηθξά πνηήκαηα ηεο ιπξηθήο πνίεζεο, δίζηηρα, πνπ απνηεινχληαλ απφ αιιεινδηάδνρνπο 

εμάκεηξνπο θαη πεληάκεηξνπο ζηίρνπο κε ηξπθεξφ ή κειαγρνιηθφ ραξαθηήξα. Ζ απαγγειία ησλ 

ειεγείσλ πνπ γηλφηαλ ζπλήζσο κε ζπλνδεία απινχ, ζθφπεπε ή ζηελ έθθξαζε δηάθνξσλ 

ζπλαηζζεκάησλ φπσο πνιεκηθά αηζζήκαηα, ιχπε ή ηξπθεξφηεηα, ζηελ έθθξαζε πνιηηηθψλ 

κελπκάησλ ή ζηε κεηάδνζε θηινζνθηθψλ ηδεψλ, θαη ηέινο ζηε δηαηχπσζε απνθζεγκάησλ. 

 Θξήλνο 
Οη ζξήλνη, πνπ ήηαλ πέλζηκα ηξαγνχδηα γηα λα ηηκεζνχλ νη λεθξνί, πξσηνζπλαληηψληαη ζηα 

Οκεξηθά ρξφληα. Έηζη π.ρ. πεξηγξάθεηαη ν ζξήλνο ηεο Βξηζείδαο θαη ησλ δνχισλ γπλαηθψλ γηα ην 

ζάλαην ηνπ Παηξφθινπ ή ε έθθξαζε παξάπνλσλ ηεο Θέηηδαο γηα ηνλ αλακελφκελν ζάλαην ηνπ 

Αρηιιέα. ηε επνρή ησλ ιπξηθψλ πνηεηψλ πνιιά απφ ηα ειεγεία είραλ ραξαθηήξα ζξήλσλ πνπ 

ήηαλ δηάθνξνη βέβαηα απφ ηα επηθήδεηα ηξαγνχδηα. 

 Δπηλίθην 
Σα επηλίθηα ήηαλ ζξηακβεπηηθά ηξαγνχδηα πξννξηζκέλα λα πκλήζνπλ κηα λίθε πνιεκηθή, πνηεηηθή, 

κνπζηθή. 

 Τπφξρεκα 
Ήηαλ ηξαγνχδηα πνπ ιέγνληαλ κε φξρεζε θαη ήηαλ αθηεξσκέλα ζηνλ Απφιισλα. Σν ππφξρεκα 

αξρηθά ζπλνδεπφηαλ απφ θφξκηγγα, αξγφηεξα απφ απιφ θαη θηζάξα ή ιχξα θαη είρε ηξεηο θάζεηο. 

ηελ πξψηε φια ηα κέιε ηνπ ρνξνχ ηξαγνπδνχζαλ θαη ρφξεπαλ καδί, ζηε δεχηεξε ηα κηζά 

ηξαγνπδνχζαλ θαη ηα κηζά ρφξεπαλ θαη ζηελ ηξίηε ηξαγνπδνχζε ν θνξπθαίνο θαη ρφξεπαλ φινη νη 

άιινη. 

 Παξζέλην 
ηελ θαηεγνξία απηή αλήθαλ ηξαγνχδηα πνπ ηξαγνπδηφληαλ απφ παξζέλεο, κεξηθέο θνξέο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ρνξφ, ζηε δηάξθεηα δηάθνξσλ γηνξηψλ, ηδηαίηεξα ηνπ Απφιισλα θαη ηεο Άξηεκεο. 

Δπίζεο εκθαλίδεηαη ν Γηζχξακβνο, πνπ ήηαλ άζκα κε ζπλνδεία ρνξνχ σο εμέιημε ηεο δηνλπζηαθήο 
ιαηξείαο. ηε ιαηξεία απηή νη άλζξσπνη ζηελ αξρή ρφξεπαλ άηαθηα, φκσο αξγφηεξα ν ρνξφο 
απφθηεζε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη νη θσλέο έγηλαλ ηξαγνχδη πνπ εμηζηνξνχζε γεγνλφηα απφ ηε 
δσή ηνπ Γηφλπζνπ. Ο Θέζπηο εηζάγεη αξγφηεξα έλαλ ππνθξηηή πνπ παξηζηάλεη ηνλ Γηφλπζν θαη 
απαληάεη ζηα φζα ηνλ ξσηάλε νη άλζξσπνη πνπ ρνξεχνπλ. 

Κλαζική Εποτή (550 - 450 π.τ.)  

Σελ πεξίνδν απηή παξνπζηάζηεθε ε κεγαιχηεξε αλάπηπμε πνπ γλψξηζε ε κνπζηθή αιιά θαη φιεο 
νη ηέρλεο γεληθά. Αλαθαιχθζεθαλ νη καζεκαηηθέο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηε κνπζηθή, εθεπξέζεθαλ 

θαηλνχξγηα φξγαλα θαη ηειεηνπνηήζεθαλ ηα ππάξρνληα. 

   O Σέξπαλδξνο, έλαο ζπνπδαίνο κνπζηθφο αλαθάιπςε 

ηελ κνπζηθή γξαθή θαη έηζη φινη έπαηδαλ ηα δηάθνξα 

ηξαγνχδηα νκνηφκνξθα. Γεκηνχξγεζε ην "Νφκν", πνπ ήηαλ 

ηξαγνχδη πξνο ηηκή ηνπ Απφιισλα κε ζπγθεθξηκέλε φκσο 

θαηαζθεπή. Τπήξραλ απιεηηθνί, απισδηθνί, θηζαξηζηηθνί θαη 

Εικόνα 2  Μάθημα κιθάρασ. αττική υδρία, περ. 
510 π.χ. 
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θηζαξσδηθνί "Νφκνη". Έξρεηαη θαη ε γέλεζε ηεο ηξαγσδίαο φπνπ ε κνπζηθή βξήθε εθαξκνγή ζηε 

ζπλνδεία ηνπ έξγνπ, θαη ήηαλ αλάινγε κε ην πεξηερφκελφ ηνπ. 

 

 Ζ ηξαγσδία γελλήζεθε απφ ηνλ Γηζχξακβν, φηαλ θάπνηνη ζθέθηεθαλ φηη είλαη δπλαηφλ λα 

παξηζηάλνληαη πεξηζζφηεξνη ήξσεο αληί γηα έλαλ φπσο γηλφηαλ ζηε ιαηξεία ηνπ Γηφλπζνπ. Δίλαη 

κάιηζηα κηα επνρή πνπ άξεζε ζηνπο αλζξψπνπο λα βιέπνπλ ηζηνξίεο γηα ήξσεο πνπ γελληνχληαη 

κέζα απφ ηνπο πνιέκνπο ηεο πεξηφδνπ απηήο. Ο ρνξφο πνπ ζπλφδεπε ηε Γηνλπζηαθή ιαηξεία 

κεηαηξάπεθε ζε ζχλνιν αηφκσλ (Υνξφο) πνπ εμππεξεηνχζαλ ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ζην έξγν 

π.ρ. λα ζπκβνπιέςνπλ, λα δηεγεζνχλ θ.ιπ. 

Οη αξραίνη Έιιελεο θηιφζνθνη ζεσξνχλ ηελ κνπζηθή απαξαίηεηε γηα ηξεηο ιφγνπο: 

α) Φπραγσγία θαη αλάπαπζε 

β) Γηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα 

γ) Γηαλνεηηθή θαη αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα 

ηελ επνρή εθείλε άιισζηε ν θαιιηεξγεκέλνο άλζξσπνο ιεγφηαλ θαη κνπζηθφο αλήξ. 
Πεξίνδνο Παξαθκήο (450 π.Υ. θαη εμήο)  
Απξνζδφθεηα απφ ηα κέζα ηνπ 5νπ αηψλα, ε κνπζηθή ζηελ Διιάδα, πξνηξέρνληαο φισλ ησλ 
άιισλ ηερλψλ, αξρίδεη κηα αξγή θαζνδηθή πνξεία θαη κάιηζηα ζε κηα επνρή πνπ νη εηθαζηηθέο 
ηέρλεο είλαη ζηε κεγάιε αθκή ηνπο. Απηή ε πξννδεπηηθή θαηάπησζε ηεο κνπζηθήο ζα ζπλερηζζεί 
αδηάθνπα σο ην ηέινο ηεο ειιεληζηηθήο επνρήο. 
πσο ζπλάγεηαη κέζα απφ ηηο δηακαξηπξίεο ηνπ Πιάησλα θαη πνιιψλ άιισλ θιαζηθψλ 
ζπγγξαθέσλ, ε παξαθκή ζηε κνπζηθή θαίλεηαη λα έρεη δχν ζπληζηψζεο, αδηάζπαζηα δεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο: ηελ θνηλσληθή θαη εζηθή 
νπηζζνδξφκεζε θαη ηνπο κνπζηθνχο 
λεσηεξηζκνχο. 
    Δίλαη αιήζεηα πσο ε παξαθκή ηεο 

ειιεληθήο κνπζηθήο άξρηζε κέζα απφ ηελ 

ίδηα ηελ ηξαγσδία. Σν θνηλφ άξρηζε λα 

ελδηαθέξεηαη πην πνιχ γηα ηα ηξαγνχδηα 

ησλ ρνξηθψλ παξά γηα ην εζηθφ θαη 

δξακαηηθφ πεξηερφκελν ηεο ηξαγσδίαο. Οη 

κεηαγελέζηεξνη, ζέινληαο λα θνιαθέςνπλ 

ην γνχζην ηνπ θνηλνχ, έβαδαλ ζηα 

δηαιείκκαηα ησλ δξακάησλ ρνξνχο θαη 

ηξαγνχδηα άζρεηα κε ην έξγν. Σελ ίδηα απηή 

επνρή ζπληειείηαη κηα ζεκαληηθή 

επαλάζηαζε ζηε κνπζηθή κε αλαηξνπή ηεο 

παιαηάο ηάμεο ησλ αξραίσλ κνπζηθψλ 

λφκσλ θαη εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ πνπ 

πξνθάιεζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ, ηε ζθνδξή αληίδξαζε ησλ ζπληεξεηηθψλ ηεο επνρήο. 

   Ζ αληίδξαζε απηή ζηνπο θαζαπηφ κνπζηθνχο λεσηεξηζκνχο δελ είλαη άζρεηε κε ην ζηηγκαηηζκφ εθ 
κέξνπο ηνπο ηεο εζηθήο θαηάπησζεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Οη αξραίνη κνπζηθνί λφκνη, πνπ 
εμέθξαδαλ ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε, ζεσξνχληαλ φηη αληαλαθινχλ ηνπο ζετθνχο λφκνπο πεξί 
αξκνλίαο ζηε κνπζηθή (ιφγσ ηεο ζετθήο πξνέιεπζήο ηεο) θαη ηε ζπλδεδεκέλε κε απηνχο αξκνλία 
ηνπ ζχκπαληνο. Δπνκέλσο, ε κνπζηθή θαηλνηνκία απνηεινχζε έκκεζε πξνζβνιή ηνπ ζείνπ θαη ηεο 
εζηθήο ηάμεο. 
   Σν λέν θχκα ησλ κνπζηθψλ λεσηεξηζκψλ εκθαλίδεηαη ζην 2ν ήκηζπ ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. θαη 
παξάιιεια έρνπκε κνπζηθέο θαηλνηνκίεο απφ ηνλ Φεξεθξάηε, ηνλ Δπξηπίδε θαη ηνλ Αξηζηνθάλε. 

Εικόνα 3 Αντρασ  ερωτοτροπεί με μεθυςμζνη κιθαρίςτρια 

Ερυθρόμορφη κύλικα, περ. 510 π.χ. Λούβρο. 
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Όζηεξα απφ ηε καθεδφληθε θαηάθηεζε, ε κνπζηθή δεκηνπξγηθή θιφγα άξρηζε ιίγν - ιίγν λα ζβήλεη. 
Ζ κνπζηθή δξαζηεξηφηεηα κεηαθέξεηαη ζε άιιεο πφιεηο εθηφο Διιάδαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ 
Αληηφρεηα θαη ζηελ Αιεμάλδξεηα. 
    Ζ ηειεπηαία απηή πεξίνδνο ηεο αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο, άθεζε ιηγνζηά νλφκαηα φπσο ηνπ 
Σειεζία, ηνπ Θεφθξηηνπ θαη ηνπ Μεζνκήδε. ηελ Αιεμάλδξεηα ησλ Πηνιεκαίσλ ζψδνληαη αξθεηά 
νλφκαηα εθηειεζηψλ. 
σδφκελα Έξγα  

 

 

 “Ζ ζηήιε ηνπ είθηινπ” ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ ζηνλ 2ν 

αηψλα κ.Υ. Πξφθεηηαη γηα έλα κηθξφ πνίεκα, ζην νπνίν 

παξνπζηάδεηαη θαη ζρνιηάδεηαη ε ζεκαζία ηεο δσήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηελ επδσία. Δθηίζεηαη ζην κνπζείν ηεο 

Κνπεγράγεο θαη απνηειεί έλα κνλαδηθφ έξγν αλ θαη ε 

ζχλζεζε ηεο δελ είλαη ηίπνηε παξαπάλσ απφ ελδεηθηηθή. 

 
 

Δελφικοί ύμνοι 

     Αθφκα έλα ζεκαληηθφ εχξεκα πνπ δηαζψδεηαη είλαη νη δχν κεγάινη «Γειθηθνί Όκλνη», νη νπνίνη 
είλαη ραξαγκέλνη πάλσ ζε ζηήιεο, ζηνλ Θεζαπξφ ηνλ Αζελαίσλ ζηνπο Γειθνχο. Υξνλνινγνχληαη 
πεξίπνπ ην 128 π.Υ. θαη απνηεινχλ ηα ζεκαληηθφηεξα δηαζσδφκελα απνζπάζκαηα ηεο Αξραίαο 
Διιεληθήο Μνπζηθήο. Οη χκλνη απηνί εθηίζεληαη ζην Μνπζείν ησλ Γειθψλ. 
 
Μοσζικά Όργανα  
   Πιεξνθνξίεο γηα ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Αξραίνη Έιιελεο γηα ηελ ςπραγσγία ηνπο 
αληινχκε απφ πνηθίιεο πεγέο φπσο γηα παξάδεηγκα αγγεηνγξαθίεο, αγάικαηα, αλάγιπθα, 
ςεθηδσηά θ.ι.π αιιά θαη απφ ζπγγξαθείο ηεο επνρήο φπσο ν Αξηζηφμελνο θαη ν Κιεσλίδεο. Μέζα 
απφ απηέο ηηο πεγέο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πνιιά γηα ηε κνπζηθή παηδεία ησλ Αξραίσλ 
Διιήλσλ. 
ΣΤΜΠΑΝΟ: Υξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο απφ γπλαίθεο θαη ζπλήζσο ζε νξγηαζηηθέο ιαηξείεο. Γελ 
ήηαλ θαζαξά κνπζηθφ φξγαλν γηαηί θαηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαλ ζε ιαηξεπηηθέο εθδειψζεηο 
θαη φρη κε ζθνπφ ηελ ςπραγσγία. 
ΚΡΟΣΑΛΑ: ξγαλα ηα νπνία θξαηνχληαλ απφ γπλαίθεο γηα λα δηαηεξνχλ ησλ ξπζκφ ησλ ρνξεπηψλ 
θαη είλαη αληίζηνηρα κε ηηο ζεκεξηλέο θαζηαληέηεο. 
ΚΤΜΒΑΛΑ: Ζ ρξήζε ηνπο ήηαλ ζπγθεθξηκέλε αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαλ θπξίσο ζηηο δηνλπζηαθέο 
ηειεηέο. Πξφθεηηαη γηα φξγαλα θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιιν θαη αζηαηηθήο πξνέιεπζεο. 
ΔΗΣΡΟ: Κξνπζηφ κε νμχ ήρν πνπ ζπλφδεπε ξπζκηθά ηνπο ρνξεπηέο. 
 

ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΗ 

Ζ ιπξηθή πνίεζε είλαη ινγνηερληθφ είδνο, ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηελ αξραία Διιάδα. Πήξε ην 

φλνκα ηεο απφ ηε ζπλνδεία ηεο ιχξαο, κνπζηθνχ νξγάλνπ ζπλεζηζκέλνπ ζηελ αξραηφηεηα. Πξψηνη 

πνηεηέο ήηαλ ε απθψ θαη ν Αιθαίνο απφ ηε Λέζβν θαη ν Πίλδαξνο απφ ηελ Βνησηία. 

Αθνινχζεζαλ ν Αξρίινρνο απφ ηελ Πάξν, ν ηκσλίδεο ν Κείνο, ν Μίκλεξκνο απφ ηελ Κνινθψλα 

θαη ν Αιθκάλ απφ ηε πάξηε. 

    Ζ ιπξηθή πνίεζε είλαη κία απφ ηηο ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ πνηεηηθνχ 

ιφγνπ, ελψ ηηο άιιεο δχν απνηεινχλ ην έπνο θαη ην δξάκα. Χο είδνο θαίλεηαη φηη πξνυπήξμε ηνπ 

έπνπο, αιιά, φηαλ κηιάκε γηα ιπξηθή πνίεζε ζηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία, ελλννχκε ζπλήζσο 

ην κεινπνηεκέλν πνηεηηθφ ιφγν πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ ηνπ 7νπ θαη ηνπ 5νπ αηψλα π.Υ. Ζ 

πνίεζε απηή πξνέθπςε απφ ηηο βαζεηέο θνηλσληθέο κεηαβνιέο θαη, ζε αληίζεζε κε ην έπνο πνπ 

εμέθξαδε ηελ πνιεκηθή αξηζηνθξαηία ηεο επνρήο ησλ αλαθηφξσλ θαη ησλ βαζηιέσλ, ζπλδέζεθε κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο ηπξαλλίδαο, ηελ αλαθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ηε ζπκκεηνρή κεγαιχηεξσλ κεξίδσλ 
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ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηζρπξψλ νκάδσλ: ησλ 

γαηνθηεκφλσλ, ησλ εκπφξσλ θαη ησλ ηερληηψλ. 

    Οη αιιαγέο απηέο αληαλαθιψληαη ζηελ πνίεζε ηεο επνρήο. Ζ πκλνινγία ησλ βαζηιηάδσλ 
πεξλάεη ζηαδηαθά ζηελ πεξηνρή ηνπ κχζνπ θαη κε ηελ εκθάληζε λέσλ θέληξσλ εμνπζίαο πιάζνληαη 
θαηλνχξγηεο παξαδφζεηο. Πξνβάιιεηαη ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ αηφκνπ θαη γεγνλφηα θαζεκεξηλά φπσο 
νη ραξέο, νη ιχπεο θαη νη έγλνηεο ησλ θνηλψλ αλζξψπσλ, κεηαηξέπνληαη ζε αμηνπαξαηήξεηα 
θαηλφκελα. Οη εζηθέο αμίεο φπσο ε δηθαηνζχλε, ε ηζνλνκία θαη ε ζχλεζε γίλνληαη αληηθείκελν 
πνηεηηθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο επηρεηξεκαηνινγία πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο. 
Μεισδίεο θαη ξπζκνί πεξηζζφηεξν ζχλζεηνη επελδχνπλ ηελ πνίεζε, θαη παξάιιεια πιεζαίλνπλ νη 
επψλπκνη δεκηνπξγνί ηεο. 
    Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ηεο ιπξηθήο πνίεζεο μεθηλνχλ απφ ηελ επνρή ηνπ Πιάησλα 
θαη ηα ζπλεζέζηεξα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ν αξηζκφο ησλ εθηειεζηψλ, ην είδνο ηεο 
κνπζηθήο ζπλνδείαο, ην πνηεηηθφ κέηξν θαη ε ζεκαηνινγία. Ζ ειεγεία, ν ίακβνο θαη ην κέινο 
δηαθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην κέηξν, αιιά θαη σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ην χθνο. Σέινο, 
κε θξηηήξην ηνλ αξηζκφ ησλ εθηειεζηψλ έρνπκε ηε δηάθξηζε ηεο ιπξηθήο πνίεζεο ζε κνλσδία θαη ζε 
ρνξηθφ άζκα. 

 
ΑΡΥΑΘΑ ΣΡΑΓΩΔΘΑ 

 
Ειζαγωγή 
Γηα λα κειεηήζνπκε ηελ αξραία ηξαγσδία απφ ηελ γέλεζε σο ηελ εμέιημή ηεο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε 
ηη είλαη δξάκα θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο γελλήζεθε θαη αλαπηχρζεθε. Αθνχ ε ηξαγσδία είλαη έλα απφ 
ηα ηξία είδε ηνπ δξάκαηνο (ηα άιια δχν είδε είλαη ε θσκσδία θαη ην ζαηπξηθφ δξάκα) ε εμάπισζή ηεο 
βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ δξάκαηνο. 
 

1) ΟΘ ΑΠΑΡΥΕ ΚΑΘ ΟΘ ΡΘΖΕ ΣΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ 
ε κία επνρή, πξηλ απφ ηηο Γηνλπζηαθέο ηειεηέο θαη ην δηζχξακβν, παξαηεξνχληαη ηειεηέο καγηθνχ θαη 
ιαηξεπηηθνχ ραξαθηήξα. Απηέο νη πξψηκεο εθδειψζεηο, νθείινληαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα 
θαηαλνήζεη ή λα επεξεάζεη ηα θπζηθά θαηλφκελα απφ ηα νπνία πίζηεπε φηη εμαξηηφηαλ θαη ηα είρε 
ζενπνηήζεη. ' απηήλ ηελ πξσηφγνλε κνξθή αλαπαξάζηαζεο εληνπίδνληαη νη απαξρέο ηνπ δξάκαηνο. 
Ο φξνο δξάκα πξνέξρεηαη απφ ην δξάσ-σ πνπ ζεκαίλεη φηη γελληέηαη σο δξάζε. Σν δξσ παίξλεη θαη ηελ 
ζεκαζία ηνπ ππεξεηψ κε ηελ εηδηθή έλλνηα "ππεξεηψ ηελ ζεφηεηα". Μία ηέηνηα ζξεζθεπηηθή ρξνηά πνπ 
δίλεηαη ζηελ αξρηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ δξάκα εληζρχεη ηελ άπνςε φηη πξνέξρεηαη απφ ζξεζθεπηηθέο 
ηειεηνπξγίεο. 
Γηα λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ηελ πξνέιεπζε ηνπ δξάκαηνο, αλαθέξνπκε ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην 
κέζα ζην νπνίν έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ. Παξ' φιεο ηηο δσξηθέο επηδξάζεηο, γελλήζεθε ζηα κέζα ηνπ 6νπ 
αηψλα π.Υ. ζηελ Αηηηθή, ηφπνο πνπ θαιιηεξγήζεθε ζπζηεκαηηθά θαη ζπλεηέιεζε ζηελ πνιηηηζηηθή αθκή ηνπ 
5νπ, ηνπ ιεγφκελνπ "Υξπζνχ Αηψλα". Γελλήζεθε ζε κία ηδηαίηεξα ηαξαγκέλε πεξίνδν. Οη δπζρέξεηεο 
θαζηζηνχζαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλαθαηαηάμεσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ 
ζεζκψλ ηεο Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο. Σν δξάκα αξρηθά δηακνξθψζεθε ζηνπο αγξνηηθνχο δήκνπο ηεο 
Αηηηθήο θαη κεηαθέξζεθε ζην Άζηπ. Δθεί κέζα ζε δεκνθξαηηθφ θιίκα ηειεηνπνηήζεθε θαη αξγφηεξα έγηλε 
ζεζκφο ηεο Γεκνθξαηίαο. Γίθαηα ινηπφλ εηπψζεθε φηη ην δξάκα είλαη παηδί ηεο Γεκνθξαηίαο, γέλλεκα ηνπ 
δηαιφγνπ θαη ηεο ειεπζεξίαο ησλ ηδεψλ. 
Σν δξάκα ζπλδέεηαη κε ηελ ζξεζθεπηηθή ιαηξεία ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ. Ήηαλ έλαο ζεφο πνπ ζπγρσλεχηεθε 
κε ηα ειιεληθά έζηκα, θαη επηθξάηεζε απνθηψληαο νπαδνχο, γηνξηέο θαη δηθφ ηνπ ηξαγνχδη. ' απηφ ην 
ρνξηθφ άζκα πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηνλ Γηφλπζν ηνπνζεηνχληαη νη ξίδεο ηνπ δξάκαηνο. 
Σνλ 7ν αηψλα ν πνηεηήο Αξίσλαο ζπλέζεζε δηζπξάκβνπο. Ο Γηζχξακβνο δηαδφζεθε ζε φιε ηελ Αηηηθή κε 
γηνξηέο πάλδεκεο θαη επίζεκεο. Γεκηνπξγήζεθαλ ηφηε νη πξψηνη ζίαζνη κε ηνπο εζεινληέο νη νπνίνη κε ηελ 
ρξήζε ηεο ηξπγίαο (θαηαθάζη ηνπ κνχζηνπ) κεηακθηέδνληαλ ζε ηξάγνπο θαη ρφξεπαλ ηξαγνπδψληαο ην 
Γηζχξακβν, πνπ πκλνχζε ηελ δσή θαη ηνπο ζξηάκβνπο ηνπ Γηνλχζνπ. 
κσο ην δξάκα ζπλέρηζε ηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία, κε θνξχθσζε ηελ έκπλεπζε ηνπ Θέζπε ζηα κέζα ηνπ 
6νπ αηψλα. Φνξψληαο έλα πξνζσπείν, κπήθε ζην ρνξφ θαη αληί λα ηξαγνπδά, άξρηζε λα απαγγέιιεη, λα 
απνθξίλεηαη κε επαλαιακβαλφκελν ξπζκφ. Απηή ε λέα ηδέα έγηλε δεκνθηιήο ζηελ Αηηηθή θαη απνηέιεζε 
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νξφζεκν ζηελ κεηέπεηηα ζεαηξηθή ηζηνξία ηεο Δπξψπεο. Ο Θέζπεο δεκηνχξγεζε κνληκφηεξε νκάδα ηνλ 
πξψην πεξηνδεχσλ ζίαζν ηνπ θφζκνπ γλσζηφ κε ηελ νλνκαζία "Άξκα ηνπ Θέζπηδνο". 
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην δξάκα είρε ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο ηειεηέο ηνπ Γηνλχζνπ, νη νπνίεο 
εθθξάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηα ιατθά ζηξψκαηα. Οη ιατθέο ηάμεηο απφ πνιχ λσξίο έθαλαλ νξρεζηξηθέο 
εθηειέζεηο αζκάησλ πνπ πεξλψληαο κέζα απφ ην ιπξηθφ ή αθεγεκαηηθφ ζηάδην, εμέθξαδαλ ηα γλεζηφηεξα 
κηκεηηθά κέζα θαη ηαπηίζηεθαλ νη εξκελεπηέο κε ηα δξψκελα. Με ηελ αθνκνίσζε ραξαθηεξηζηηθψλ απφ 
επηζεκφηεξεο ηειεηνπξγίεο, εμειίρζεθε ζε κία έμνρε κνξθή ηέρλεο ε νπνία ζεκειίσζε ηελ πνιηηηζηηθή 
αλαγέλλεζε ηεο Αηηηθήο. 
 
2. Η ΓΕΝΕΗ ΣΗ ΣΡΑΓΩΔΘΑ ΚΑΘ Ο ΟΡΘΜΟ ΣΗ 
Ζ ηξαγσδία ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, απνηειεί εμέιημε ηνπ δηζπξάκβνπ. Οη απφςεηο γηα ηελ θαηαγσγή 
ηεο ηξαγσδίαο είλαη αληηηηζέκελεο θαη εμαθνινπζνχλ λα δίλνληαη δηάθνξεο εξκελείεο. Οη δχν 
επηθξαηέζηεξεο φηη ηξαγσδία ζεκαίλεη σδή ησλ ηξάγσλ (εηπκνινγία ηνπ φξνπ) ή φηη είλαη ρνξηθφ άζκα κε 
βξαβείν έλαλ ηξάγν, δελ ζηεξίδνληαη ζε αδηάζεηζηα επηζηεκνληθά ηεθκήξηα. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη 
θαηάγεηαη απφ ην δξάκα φκσο ε ζπδήηεζε γχξσ απ' απηφ ην ζέκα δελ έρεη θιείζεη πνηέ. Με ηνλ Αξίσλα 
θαη ηνλ Θέζπε είρε ήδε γίλεη ην πξψην βήκα απφ ην δηζχξακβν ζηελ ηξαγσδία. 
Ο Αξηζηνηέιεο, ζηελ Πνηεηηθή ηνπ, θαζνξίδνληαο ηα ηδεψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξαγσδίαο, δίλεη ηνλ εμήο 
νξηζκφ: "Σξαγσδία νπλ εζηίλ κίκεζηο πξάμεσο 
ζπνπδαίαο θαη ηειείαο, κέγεζνο ερνχζεο, εδπζκέλσ ιφγσ ρσξίο εθάζησ ησλ εηδψλ ελ ηνηο κνξίνηο, 
δξψλησλ θαη νπ δη' απαγγειίαο, δη' ειένπ θαη θφβνπ πεξαίλνπζα, ηελ ησλ ηνηνχησλ παζεκάησλ θάζαξζηλ". 
Ζ ηξαγσδία είλαη κίκεζε, ειεχζεξε αλαπαξάζηαζε κίαο αμηφινγεο πξάμεο, ε νπνία έρεη αξρή, κέζε θαη 
ηέινο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε κεισδίαο. ια φκσο απηά ηα ζηνηρεία δελ είλαη ηπραία θαη 
αλνκνηφκνξθα δηαζθνξπηζκέλα, αιιά αθνινπζνχλ κία ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία. Κπξίαξρν γλψξηζκα 
είλαη ε δξάζε, δειαδή δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή απαγγειία αιιά πξνρσξά ζηελ κίκεζε ησλ εξψσλ. 
Μέζα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ ειένπ θαη ηνπ θφβνπ, επέξρεηαη ε θάζαξζε, κία έλλνηα πνιπζχλζεηε θαη 
πνιπδηάζηαηε. χκθσλα κε ηελ επξχηεξα παξαδεθηή άπνςε, ε θάζαξζε είλαη ε ιχηξσζε, ε ςπρηθή 
αλαθνχθηζε ζηελ νπνία θηάλνπλ νη ζεαηέο κε ην λα ζπκπάζρνπλ, λα ηαπηίδνληαη θαη λα αγσληνχλ γηα ηελ 
ηχρε ησλ εξψσλ. 
Δδψ αθξηβψο βξίζθεηαη ην κεγαιείν ησλ ηξαγηθψλ εξψσλ θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ ζεαηψλ. Ζ θάζαξζε 
απνηειεί ηε γέθπξα γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηελ άγλνηα ζηελ γλψζε (θαη φρη ζηελ γλψκε "δφμα" αιιά ζηελ 
γλψζε "επηζηήκε" φπσο έιεγε ε Ρεηνξηθή θαη ε Φηινζνθία). Μέζα απφ ηελ ζχγθξνπζε κε αλψηεξεο 
δπλάκεηο θαη ηελ νινθιεξσηηθή ζπληξηβή δελ αθνινπζεί ν εθθπιηζκφο ηεο ςπρήο αιιά αληίζεηα ε εζηθή 
ειεπζεξία θαη ε γεληθφηεξε απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο ηάμεο. Σα ζέκαηα ησλ ηξαγσδηψλ ήηαλ παξκέλα 
απφ ηελ ηζηνξία θαη ηελ κπζνινγία θαη πξννξίδνληαλ εμ' αξρήο λα παξαζηαζνχλ ζηελ ζθελή. 
 
 
3) ΣΑ ΜΕΡΗ ΣΗ ΣΡΑΓΩΔΘΑ 
Ο Αξηζηνηέιεο πεξηγξάθεη ηελ ηππηθή δηάξζξσζε ηεο ηξαγσδίαο. Απηή ε κνξθή αλ θαη πινπηίζηεθε κε 
νξηζκέλεο θαηλνηνκίεο, παξέκεηλε ζε γεληθέο γξακκέο αλαιινίσηε. Σα κέξε ηεο ηξαγσδίαο ρσξίδνληαη ζε 
δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζηα θαηά πνζφλ θαη ζηα θαηά πνηνλ. Καηά πνζφλ είλαη ηα εμσηεξηθά κέξε πνπ 
ππνδηαηξνχληαη ζε επηθά θαη ιπξηθά. Δπηθά είλαη ν πξφινγνο, ηα επεηζφδηα θαη ε έμνδνο. Λπξηθά είλαη ε 
πάξνδνο θαη ηα ζηάζηκα. Αο εμεηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα θαζέλα απ' απηά. 
Ο πξφινγνο (πξψηνο ιφγνο) είηε κε ηελ κνξθή κνλνιφγνπ είηε κε ηελ δηαινγηθή κνξθή εηζήγαγε ηνλ ζεαηή 
ζηελ ππφζεζε ηεο ηξαγσδίαο. Σα επεηζφδηα είλαη νη πξάμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη αλάκεζα ζηνπο 
ππνθξηηέο, κεηαμχ ηνπο ή κε ηνλ ρνξφ. Ο ζεκειηψδεο ξφινο ηνπο έγθεηηαη ζην φηη πεξηέρνπλ ηηο 
ζπγθξνχζεηο ησλ πξνζψπσλ θαη έηζη πξνσζείηαη ε δξάζε. Ζ έμνδνο, ην ηειεπηαίν κέξνο κίαο ηξαγσδίαο, 
έθιεηλε κε ην εμφδην άζκα ηνπ Υνξνχ, θαζψο απηφο απνρσξνχζε απφ ηελ ζθελή. Απφ ηα ρνξηθά κέξε, ε 
πάξνδνο, ήηαλ ηξαγνχδη πνπ έςειλε ν Υνξφο κε ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ νξρήζηξα. Δμππαθνχεηαη φηη ππήξρε 
ζπγθεθξηκέλε ξχζκηζε ηνπ βεκαηηζκνχ θαη ηνπ ζρεκαηηζκνχ. ηαλ ν ρνξφο είρε κπεη θαη είρε ιάβεη ηελ 
ζέζε ηνπ ζηελ νξρήζηξα, ηξαγνπδνχζε θάπνηεο σδέο, ηα ζηάζηκα ηηο νπνίεο ζπλφδεπε κε ρνξεπηηθέο 
θηλήζεηο. 
Σα θαηά πνηνλ είλαη ηα εζσηεξηθά θαη νπζηαζηηθφηεξα κέξε ηεο ηξαγσδίαο. Σα δνκηθά απηά κέξε ηεο 
αλαιχζεσο, φπσο αλαθέξεη ν Αξηζηνηέιεο είλαη ν κχζνο, ην ήζνο, ε ιέμε, ε δηάλνηα, ην κέινο θαη ε φςε. Ο 
κχζνο είλαη ε ξαρνθνθαιηά ηεο ηξαγσδίαο, απηφ πνπ ζην ζχγρξνλν ζέαηξν νλνκάδνπκε ζελάξην, θαη 
αλεμάξηεηα απνξξένπλ νη ζθέςεηο, ν ςπρηθφο θφζκνο, θαη ε αληίδξαζε ηνπ ήξσα ζηηο φπνηεο πεξίπινθεο 



θαη αληηθαηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ δηάλνηα ήηαλ νη ηδέεο θαη ηα επηρεηξήκαηα ησλ ζθέςεσλ πνπ εμέθξαδε ν 
ήξσαο γηα ηελ δσή. Λέμε ήηαλ ηα ιεθηηθά ζηνηρεία, ην θείκελν, ηα κέηξα, νη ξπζκνί, νη εθθξαζηηθνί ηξφπνη, 
ην χθνο. ζν γηα ην κέινο, ηα κνπζηθά ζηνηρεία, νη πιεξνθνξίεο είλαη ειιηπείο. Ζ φςε ήηαλ ην "θαίλεζζαη" 
ηεο παξάζηαζεο, ε ιεγφκελε ζθελνγξαθία θαη ε ελδπκαηνινγία. ια απηά ηα κέξε ήηαλ θαζνξηζηηθά γηα 
ηελ ζθεληθή αλαπαξάζηαζε κίαο ηξαγσδίαο. Σν θάζε έλα ιεηηνπξγνχζε ζπκπιεξσκαηηθά θαη φια καδί 
ζπλαπνηεινχζαλ ηελ ηξαγσδία. 
 

Ειζαγωγή 
Γηα λα κειεηήζνπκε ηελ αξραία ηξαγσδία απφ ηελ γέλεζε σο ηελ εμέιημή ηεο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε 
ηη είλαη δξάκα θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο γελλήζεθε θαη αλαπηχρζεθε. Αθνχ ε ηξαγσδία είλαη έλα απφ ηα 
ηξία είδε ηνπ δξάκαηνο (ηα άιια δχν είδε είλαη ε θσκσδία θαη ην ζαηπξηθφ δξάκα) ε εμάπισζή ηεο 
βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αληίζηνηρε ηνπ δξάκαηνο. 
  
1) ΟΘ ΑΠΑΡΥΕ ΚΑΘ ΟΘ ΡΘΖΕ ΣΟΤ ΔΡΑΜΑΣΟ 
ε κία επνρή, πξηλ απφ ηηο Γηνλπζηαθέο ηειεηέο θαη ην δηζχξακβν, παξαηεξνχληαη ηειεηέο καγηθνχ θαη 
ιαηξεπηηθνχ ραξαθηήξα. Απηέο νη πξψηκεο εθδειψζεηο, νθείινληαη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αλζξψπνπ λα 
θαηαλνήζεη ή λα επεξεάζεη ηα θπζηθά θαηλφκελα απφ ηα νπνία πίζηεπε φηη εμαξηηφηαλ θαη ηα είρε 
ζενπνηήζεη. ' απηήλ ηελ πξσηφγνλε κνξθή αλαπαξάζηαζεο εληνπίδνληαη νη απαξρέο ηνπ δξάκαηνο. 
Ο φξνο δξάκα πξνέξρεηαη απφ ην δξάσ-σ πνπ ζεκαίλεη φηη γελληέηαη σο δξάζε. Σν δξσ παίξλεη θαη ηελ 
ζεκαζία ηνπ ππεξεηψ κε ηελ εηδηθή έλλνηα "ππεξεηψ ηελ ζεφηεηα". Μία ηέηνηα ζξεζθεπηηθή ρξνηά πνπ 
δίλεηαη ζηελ αξρηθή ζεκαζία ηνπ φξνπ δξάκα εληζρχεη ηελ άπνςε φηη πξνέξρεηαη απφ ζξεζθεπηηθέο 
ηειεηνπξγίεο. 
Γηα λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ηελ πξνέιεπζε ηνπ δξάκαηνο, αλαθέξνπκε ην ηζηνξηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην 
κέζα ζην νπνίν έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ. Παξ' φιεο ηηο δσξηθέο επηδξάζεηο, γελλήζεθε ζηα κέζα ηνπ 6νπ 
αηψλα π.Υ. ζηελ Αηηηθή, ηφπνο πνπ θαιιηεξγήζεθε ζπζηεκαηηθά θαη ζπλεηέιεζε ζηελ πνιηηηζηηθή αθκή ηνπ 
5νπ, ηνπ ιεγφκελνπ "Υξπζνχ Αηψλα". Γελλήζεθε ζε κία ηδηαίηεξα ηαξαγκέλε πεξίνδν. Οη δπζρέξεηεο 
θαζηζηνχζαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε αλαθαηαηάμεσλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ 
ηεο Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο. Σν δξάκα αξρηθά δηακνξθψζεθε ζηνπο αγξνηηθνχο δήκνπο ηεο Αηηηθήο θαη 
κεηαθέξζεθε ζην Άζηπ. Δθεί κέζα ζε δεκνθξαηηθφ θιίκα ηειεηνπνηήζεθε θαη αξγφηεξα έγηλε ζεζκφο ηεο 
Γεκνθξαηίαο. Γίθαηα ινηπφλ εηπψζεθε φηη ην δξάκα είλαη παηδί ηεο Γεκνθξαηίαο, γέλλεκα ηνπ δηαιφγνπ θαη 
ηεο ειεπζεξίαο ησλ ηδεψλ. 
Σν δξάκα ζπλδέεηαη κε ηελ ζξεζθεπηηθή ιαηξεία ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ. Ήηαλ έλαο ζεφο πνπ ζπγρσλεχηεθε κε 
ηα ειιεληθά έζηκα, θαη επηθξάηεζε απνθηψληαο νπαδνχο, γηνξηέο θαη δηθφ ηνπ ηξαγνχδη. ' απηφ ην ρνξηθφ 
άζκα πνπ ήηαλ αθηεξσκέλν ζηνλ Γηφλπζν ηνπνζεηνχληαη νη ξίδεο ηνπ δξάκαηνο. 
Σνλ 7ν αηψλα ν πνηεηήο Αξίσλαο ζπλέζεζε δηζπξάκβνπο. Ο Γηζχξακβνο δηαδφζεθε ζε φιε ηελ Αηηηθή κε 
γηνξηέο πάλδεκεο θαη επίζεκεο. Γεκηνπξγήζεθαλ ηφηε νη πξψηνη ζίαζνη κε ηνπο εζεινληέο νη νπνίνη κε ηελ 
ρξήζε ηεο ηξπγίαο (θαηαθάζη ηνπ κνχζηνπ) κεηακθηέδνληαλ ζε ηξάγνπο θαη ρφξεπαλ ηξαγνπδψληαο ην 
Γηζχξακβν, πνπ πκλνχζε ηελ δσή θαη ηνπο ζξηάκβνπο ηνπ Γηνλχζνπ. 
κσο ην δξάκα ζπλέρηζε ηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία, κε θνξχθσζε ηελ έκπλεπζε ηνπ Θέζπε ζηα κέζα ηνπ 
6νπ αηψλα. Φνξψληαο έλα πξνζσπείν, κπήθε ζην ρνξφ θαη αληί λα ηξαγνπδά, άξρηζε λα απαγγέιιεη, λα 
απνθξίλεηαη κε επαλαιακβαλφκελν ξπζκφ. Απηή ε λέα ηδέα έγηλε δεκνθηιήο ζηελ Αηηηθή θαη απνηέιεζε 
νξφζεκν ζηελ κεηέπεηηα ζεαηξηθή ηζηνξία ηεο Δπξψπεο. Ο Θέζπεο δεκηνχξγεζε κνληκφηεξε νκάδα ηνλ 
πξψην πεξηνδεχσλ ζίαζν ηνπ θφζκνπ γλσζηφ κε ηελ νλνκαζία "Άξκα ηνπ Θέζπηδνο". 
πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην δξάκα είρε ηηο ξίδεο ηνπ ζηηο ηειεηέο ηνπ Γηνλχζνπ, νη νπνίεο 
εθθξάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηα ιατθά ζηξψκαηα. Οη ιατθέο ηάμεηο απφ πνιχ λσξίο έθαλαλ νξρεζηξηθέο 
εθηειέζεηο αζκάησλ πνπ πεξλψληαο κέζα απφ ην ιπξηθφ ή αθεγεκαηηθφ ζηάδην, εμέθξαδαλ ηα γλεζηφηεξα 
κηκεηηθά κέζα θαη ηαπηίζηεθαλ νη εξκελεπηέο κε ηα δξψκελα. Με ηελ αθνκνίσζε ραξαθηεξηζηηθψλ απφ 
επηζεκφηεξεο ηειεηνπξγίεο, εμειίρζεθε ζε κία έμνρε κνξθή ηέρλεο ε νπνία ζεκειίσζε ηελ πνιηηηζηηθή 
αλαγέλλεζε ηεο Αηηηθήο. 
 
2. Η ΓΕΝΕΗ ΣΗ ΣΡΑΓΩΔΘΑ ΚΑΘ Ο ΟΡΘΜΟ ΣΗ 
Ζ ηξαγσδία ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε, απνηειεί εμέιημε ηνπ δηζπξάκβνπ. Οη απφςεηο γηα ηελ θαηαγσγή 
ηεο ηξαγσδίαο είλαη αληηηηζέκελεο θαη εμαθνινπζνχλ λα δίλνληαη δηάθνξεο εξκελείεο. Οη δχν επηθξαηέζηεξεο 
φηη ηξαγσδία ζεκαίλεη σδή ησλ ηξάγσλ (εηπκνινγία ηνπ φξνπ) ή φηη είλαη ρνξηθφ άζκα κε βξαβείν έλαλ 



ηξάγν, δελ ζηεξίδνληαη ζε αδηάζεηζηα επηζηεκνληθά ηεθκήξηα. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη θαηάγεηαη απφ ην 
δξάκα φκσο ε ζπδήηεζε γχξσ απ' απηφ ην ζέκα δελ έρεη θιείζεη πνηέ. Με ηνλ Αξίσλα θαη ηνλ Θέζπε είρε 
ήδε γίλεη ην πξψην βήκα απφ ην δηζχξακβν ζηελ ηξαγσδία. 
Ο Αξηζηνηέιεο, ζηελ Πνηεηηθή ηνπ, θαζνξίδνληαο ηα ηδεψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξαγσδίαο, δίλεη ηνλ εμήο 
νξηζκφ: "Σξαγσδία νπλ εζηίλ κίκεζηο πξάμεσο 
ζπνπδαίαο θαη ηειείαο, κέγεζνο ερνχζεο, εδπζκέλσ ιφγσ ρσξίο εθάζησ ησλ εηδψλ ελ ηνηο κνξίνηο, 
δξψλησλ θαη νπ δη' απαγγειίαο, δη' ειένπ θαη θφβνπ πεξαίλνπζα, ηελ ησλ ηνηνχησλ παζεκάησλ θάζαξζηλ". 
Ζ ηξαγσδία είλαη κίκεζε, ειεχζεξε αλαπαξάζηαζε κίαο αμηφινγεο πξάμεο, ε νπνία έρεη αξρή, κέζε θαη 
ηέινο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε κεισδίαο. ια φκσο απηά ηα ζηνηρεία δελ είλαη ηπραία θαη 
αλνκνηφκνξθα δηαζθνξπηζκέλα, αιιά αθνινπζνχλ κία ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία. Κπξίαξρν γλψξηζκα είλαη 
ε δξάζε, δειαδή δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απιή απαγγειία αιιά πξνρσξά ζηελ κίκεζε ησλ εξψσλ. Μέζα 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ ειένπ θαη ηνπ θφβνπ, επέξρεηαη ε θάζαξζε, κία έλλνηα πνιπζχλζεηε θαη 
πνιπδηάζηαηε. χκθσλα κε ηελ επξχηεξα παξαδεθηή άπνςε, ε θάζαξζε είλαη ε ιχηξσζε, ε ςπρηθή 
αλαθνχθηζε ζηελ νπνία θηάλνπλ νη ζεαηέο κε ην λα ζπκπάζρνπλ, λα ηαπηίδνληαη θαη λα αγσληνχλ γηα ηελ 
ηχρε ησλ εξψσλ. 
Δδψ αθξηβψο βξίζθεηαη ην κεγαιείν ησλ ηξαγηθψλ εξψσλ θαζψο θαη ησλ ίδησλ ησλ ζεαηψλ. Ζ θάζαξζε 
απνηειεί ηε γέθπξα γηα ηελ κεηάβαζε απφ ηελ άγλνηα ζηελ γλψζε (θαη φρη ζηελ γλψκε "δφμα" αιιά ζηελ 
γλψζε "επηζηήκε" φπσο έιεγε ε Ρεηνξηθή θαη ε Φηινζνθία). Μέζα απφ ηελ ζχγθξνπζε κε αλψηεξεο 
δπλάκεηο θαη ηελ νινθιεξσηηθή ζπληξηβή δελ αθνινπζεί ν εθθπιηζκφο ηεο ςπρήο αιιά αληίζεηα ε εζηθή 
ειεπζεξία θαη ε γεληθφηεξε απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο ηάμεο. Σα ζέκαηα ησλ ηξαγσδηψλ ήηαλ παξκέλα απφ 
ηελ ηζηνξία θαη ηελ κπζνινγία θαη πξννξίδνληαλ εμ' αξρήο λα παξαζηαζνχλ ζηελ ζθελή. 
 
 
3) ΣΑ ΜΕΡΗ ΣΗ ΣΡΑΓΩΔΘΑ 
Ο Αξηζηνηέιεο πεξηγξάθεη ηελ ηππηθή δηάξζξσζε ηεο ηξαγσδίαο. Απηή ε κνξθή αλ θαη πινπηίζηεθε κε 
νξηζκέλεο θαηλνηνκίεο, παξέκεηλε ζε γεληθέο γξακκέο αλαιινίσηε. Σα κέξε ηεο ηξαγσδίαο ρσξίδνληαη ζε 
δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζηα θαηά πνζφλ θαη ζηα θαηά πνηνλ. Καηά πνζφλ είλαη ηα εμσηεξηθά κέξε πνπ 
ππνδηαηξνχληαη ζε επηθά θαη ιπξηθά. Δπηθά είλαη ν πξφινγνο, ηα επεηζφδηα θαη ε έμνδνο. Λπξηθά είλαη ε 
πάξνδνο θαη ηα ζηάζηκα. Αο εμεηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα θαζέλα απ' απηά. 
Ο πξφινγνο (πξψηνο ιφγνο) είηε κε ηελ κνξθή κνλνιφγνπ είηε κε ηελ δηαινγηθή κνξθή εηζήγαγε ηνλ ζεαηή 
ζηελ ππφζεζε ηεο ηξαγσδίαο. Σα επεηζφδηα είλαη νη πξάμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη αλάκεζα ζηνπο 
ππνθξηηέο, κεηαμχ ηνπο ή κε ηνλ ρνξφ. Ο ζεκειηψδεο ξφινο ηνπο έγθεηηαη ζην φηη πεξηέρνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο 
ησλ πξνζψπσλ θαη έηζη πξνσζείηαη ε δξάζε. Ζ έμνδνο, ην ηειεπηαίν κέξνο κίαο ηξαγσδίαο, έθιεηλε κε ην 
εμφδην άζκα ηνπ Υνξνχ, θαζψο απηφο απνρσξνχζε απφ ηελ ζθελή. Απφ ηα ρνξηθά κέξε, ε πάξνδνο, ήηαλ 
ηξαγνχδη πνπ έςειλε ν Υνξφο κε ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ νξρήζηξα. Δμππαθνχεηαη φηη ππήξρε ζπγθεθξηκέλε 
ξχζκηζε ηνπ βεκαηηζκνχ θαη ηνπ ζρεκαηηζκνχ. ηαλ ν ρνξφο είρε κπεη θαη είρε ιάβεη ηελ ζέζε ηνπ ζηελ 
νξρήζηξα, ηξαγνπδνχζε θάπνηεο σδέο, ηα ζηάζηκα ηηο νπνίεο ζπλφδεπε κε ρνξεπηηθέο θηλήζεηο. 
Σα θαηά πνηνλ είλαη ηα εζσηεξηθά θαη νπζηαζηηθφηεξα κέξε ηεο ηξαγσδίαο. Σα δνκηθά απηά κέξε ηεο 
αλαιχζεσο, φπσο αλαθέξεη ν Αξηζηνηέιεο είλαη ν κχζνο, ην ήζνο, ε ιέμε, ε δηάλνηα, ην κέινο θαη ε φςε. Ο 
κχζνο είλαη ε ξαρνθνθαιηά ηεο ηξαγσδίαο, απηφ πνπ ζην ζχγρξνλν ζέαηξν νλνκάδνπκε ζελάξην, θαη 
αλεμάξηεηα απνξξένπλ νη ζθέςεηο, ν ςπρηθφο θφζκνο, θαη ε αληίδξαζε ηνπ ήξσα ζηηο φπνηεο πεξίπινθεο 
θαη αληηθαηηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ δηάλνηα ήηαλ νη ηδέεο θαη ηα επηρεηξήκαηα ησλ ζθέςεσλ πνπ εμέθξαδε ν 
ήξσαο γηα ηελ δσή. Λέμε ήηαλ ηα ιεθηηθά ζηνηρεία, ην θείκελν, ηα κέηξα, νη ξπζκνί, νη εθθξαζηηθνί ηξφπνη, ην 
χθνο. ζν γηα ην κέινο, ηα κνπζηθά ζηνηρεία, νη πιεξνθνξίεο 
είλαη ειιηπείο. Ζ φςε ήηαλ ην "θαίλεζζαη" ηεο παξάζηαζεο, ε 
ιεγφκελε ζθελνγξαθία θαη ε ελδπκαηνινγία. ια απηά ηα κέξε 
ήηαλ θαζνξηζηηθά γηα ηελ ζθεληθή αλαπαξάζηαζε κίαο 
ηξαγσδίαο. Σν θάζε έλα ιεηηνπξγνχζε ζπκπιεξσκαηηθά θαη 
φια καδί ζπλαπνηεινχζαλ ηελ ηξαγσδία. 
 
4) ΣΟ ΑΡΥΑΘΟ ΘΕΑΣΡΟ 
Ζ ηππηθή αξρηηεθηνληθή κνξθή ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ είλαη 
κεηαγελέζηεξε. Σα πξψηα ειιεληθά ζέαηξα ήηαλ ππαίζξηα, 
αξρηθά έλαο θπθιηθφο ρψξνο, ζηνλ νπνίν ιαηξεπφηαλ ν 
Γηφλπζνο, θαη αξγφηεξα φηαλ ην θνηλφ απμήζεθε, νη 



παξαζηάζεηο γίλνληαλ ζηνπο πξφπνδεο βνπλψλ. 
Σα βαζηθά κέξε ελφο αξραίνπ ζεάηξνπ είλαη ην θνίιν ε νξρήζηξα θαη ε ζθελή. Κνίιν ήηαλ ν ρψξνο ησλ 
ζεαηψλ. Σα θαζίζκαηα πνπ νλνκάδνληαλ εδψιηα, πεξηέβαιιαλ εκηθπθιηθά ηελ νξρήζηξα. Οξηδφληηνη 
δηάδξνκνη, ηα δηαδψκαηα, ρψξηδαλ ην θνίιν ζε 2-3 δψλεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε δηαθίλεζε ησλ 
ζεαηψλ, νη νπνίνη κε θιίκαθεο αλέβαηλαλ ςειφηεξα. Σα ζθελνεηδή ηκήκαηα ησλ εδσιίσλ ιέγνληαλ θεξθίδεο. 
Ζ νξρήζηξα είρε δχν εηζφδνπο, ηηο παξφδνπο, θαη ζην θέληξν ππήξρε ν βσκφο ηνπ Γηνλχζνπ, ε Θπκέιε. 
Απφ ηελ δεμηά πάξνδν έκπαηλαλ φζνη έξρνληαλ απφ ηελ πφιε ή ην ιηκάλη, θαη απφ ηελ αξηζηεξή απηνί πνπ 
έξρνληαλ απφ ηνπο αγξνχο. Ζ ζθελή, ν ρψξνο πνπ έπαηδαλ νη ππνθξηηέο ήηαλ έλα μχιηλν θαη αξγφηεξα 
πέηξηλν ππεξπςσκέλν νηθνδφκεκα. Παιηφηεξα ζθελή ήηαλ ηα παξαζθήληα, ζηα νπνία εηνηκάδνληαλ νη 
ππνθξηηέο. ηαλ ην παηάξη πςψζεθε, ην μχιηλν ή καξκάξηλν δάπεδν νλνκάζηεθε ινγείν. 
πσο ήηαλ θπζηθφ ζην ζέαηξν γηλφηαλ ρξήζε κεραλεκάησλ γηα λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ έξγνπ. Ο 
ρψξνο πνπ εκθαλίδνληαλ νη ζενί ήηαλ ην ζενινγείν. Ο γεξαλφο πνπ ρξεζίκεπε γηα λα παξνπζηάδεη ηνπο 
ζενχο αησξνχκελνπο ιεγφηαλ κεραλή ή αηψξεκα. Ξχιηλεο πξηζκαηηθνί δνθνί, νη πεξίαθηνη άιιαδαλ φπνηε ην 
απαηηνχζε ην έξγν, ην ζθεληθφ. Σν εθθχθιεκα, έλα είδνο πιαηθφξκαο παξνπζίαδε ηνπο λεθξνχο, γηαηί 
ζπάληα γηλφηαλ θφλνο ή απηνθηνλία κπξνζηά ζηνπο ζεαηέο. Με ηηο θιίκαθεο ηνπ Υάξσλα, νη λεθξνί 
θαηέβαηλαλ ζηνλ Άδε ή εκθαλίδνληαλ ζηνλ πάλσ θφζκν ζαλ θαληάζκαηα. 
 
5) ΓΘΟΡΣΕ ΚΑΘ ΔΘΔΑΚΑΛΘΕ - ΔΡΑΜΑΣΘΚΟΘ ΑΓΩΝΕ 
Σν αξραίν ζέαηξν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αθνινχζεζε κία εμέιημε, φρη κφλν αξρηηεθηνληθή. Με ηελ 
θαηαζθεπή μχιηλσλ θαζηζκάησλ (ηθξία), ν ιαηξεπηηθφο ρψξνο ηνπ Γηνλχζνπ, δειαδή ε νξρήζηξα θαη ηα 
εδψιηα, δηαθνξνπνηήζεθαλ σο πξνο ηελ κνξθή ηνπο, δίλνληαο έηζη κία λέα φςε ζην ζέαηξν. 
Σφπνο δηεμαγσγήο ησλ δξακαηηθψλ αγψλσλ, κεηά ηελ νηθνδφκεζε ηνπ λανχ ηνπ Γηνλχζνπ, ήηαλ ην ζέαηξν 
ηνπ Γηνλχζνπ ζηελ αξραία Αζήλα. Δθεί νη ηξαγηθνί πνηεηέο παξνπζίαδαλ ηα έξγα ηνπο. Οη αγσληζηηθέο απηέο 
γηνξηέο γίλνληαλ ηελ άλνημε, επνρή πνπ ε ιαηξεία ηνπ Γηνλχζνπ ήηαλ εληνλφηεξε. Δπηπιένλ εθείλν ην 
δηάζηεκα, ε γεσξγία ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηε κε απνηέιεζκα ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο λα αθηεξψλεηαη 
πεξηζζφηεξν ζηηο γηνξηέο θαη ζηηο ηειεηέο. Άιισζηε ε ζπζζψξεπζε μέλσλ θαη ζπκκάρσλ ζηελ Αζήλα, ηεο 
επέηξεπε λα πξνβάιιεη ηε κεγαινπξέπεηά ηεο. 
Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ παξαζηάζεσλ, νη πνηεηέο παξνπζίαδαλ ηνπο ζπληειεζηέο θαη ηελ ππφζεζε ησλ έξγσλ 
ζην θνηλφ, γίλνληαλ θάπνηεο δηδαζθαιίεο. Σξεηο ήηαλ νη γηνξηέο πνπ ζπλδένληαλ κε δηδαζθαιίεο: "Σα ελ άζηεη 
Γηνλχζηα", ηα "Λήλαηα" θαη ηα "κηθξά ή θαη' αγξνχο Γηνλχζηα". ηα ελ άζηεη Γηνλχζηα, ηνλ κήλα 
Διαθεβνιηψλα (ηέιε Μαξηίνπ) νη δξακαηηθνί αγψλεο ήηαλ επηζεκφηεξνη, θαη θξαηνχζαλ 6 εκέξεο. ηα κηθξά 
ή θαη' αγξνχο Γηνλχζηα, ηνλ κήλα Πνζεηδεψλα (ηέιε Γεθεκβξίνπ) παξνπζηάδνληαλ επαλαιήςεηο ησλ δχν 
πξνεγνχκελσλ γηνξηψλ. Ο άξρσλ βαζηιεχο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ Λελαίσλ, ελψ ν 
επψλπκνο άξρνληαο γηα ηελ επηκέιεηα ησλ Μεγάισλ Γηνλπζίσλ. 
Ο επψλπκνο άξρνληαο είρε πνιιέο δηθαηνδνζίεο. Γηάβαδε ηα έξγα ησλ πνηεηψλ θαη κε ηελ βνήζεηα 
επηηξνπήο, ελέθξηλε ηξία. ηνπο πνηεηέο απηψλ ησλ έξγσλ παξαρσξνχζε ην δηθαίσκα ζπγθξφηεζεο ρνξνχ. 
Γη' απηφ ην ζθνπφ, δειαδή γηα λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα ηεο παξάζηαζεο (ακνηβέο γηα ρνξεπηέο, ππνθξηηέο 
θαη γηα ηε ζθεπή) αλειάκβαλε ηε Υνξεγία, κία ιεηηνπξγία, ζηελ νπνία 3 εχπνξνη Αζελαίνη, νη Υνξεγνί, 
επηβαξχλνληαλ κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε. 
Οη θξηηέο ήηαλ δέθα, αηξεηνί κε θιήξν. Αζελαίνη πνιίηεο. ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο ν θαζέλαο έγξαθε ηελ 
θξίζε ηνπ θαη νη πηλαθίδεο ξίρλνληαλ ζε θάιπε. Έηζη αλάινγα κε ηηο ςήθνπο ηνπ θάζε έξγνπ βξαβεπφηαλ ην 
θαιχηεξν έξγν. Σν έπαζιν ήηαλ έλα ζηεθάλη απφ θηζζφ, πνπ ήηαλ ην ηεξφ θπηφ ηνπ Γηνλχζνπ. 
Οη ληθεηέο πνηεηέο θαη Υνξεγνί κπνξνχζαλ λα νηθνδνκήζνπλ ρνξεγηθά κλεκεία, φπσο ην πεξίθεκν 
ρνξεγηθφ κλεκείν ηνπ Λπζηθξάηε ζηελ Αζήλα, θαη επηπιένλ λα θαηαζέζνπλ ηα νλφκαηά ηνπο ζε δεκφζηεο 
πιάθεο ηηο δηδαζθαιίεο. 
 
6) ΟΘ ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΣΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΚΑΘ ΣΟ ΚΟΘΝΟ 
Ο θχξηνο ζπληειεζηήο κίαο παξάζηαζεο ήηαλ ν πνηεηήο ν νπνίνο ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξραηφηεηα, 
ζπγθέληξσλε ζην πξφζσπφ ηνπ ην ξφιν ηνπ ζπγγξαθέα, ηνπ ζθελνζέηε, ηνπ ζθελνγξάθνπ, ηνπ εζνπνηνχ, 
ηνπ ζπλζέηε θαη ηνπ ρνξνγξάθνπ. Με άιια ιφγηα ήηαλ ν κνλαδηθφο νξγαλσηήο θαη εθηειεζηήο ηεο 
παξάζηαζεο. κσο κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ παξαζηάζεσλ θαη ηελ βαζκηαία αχμεζε ησλ ππνθξηηψλ 
πνπ είρε σο ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία ζπληερλίαο εζνπνηψλ, νη παξαπάλσ ξφινη αλεηίζελην ζε 
δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο. 
Ζ εξκελεία ησλ ζεαηξηθψλ ξφισλ, είρε αλαηεζεί ζε επαγγεικαηίεο εζνπνηνχο.. Ζ εκθάληζε ησλ εζνπνηψλ 
ζηελ ζθελή ήηαλ ιακπξή, κεγαιεηψδεο, φπσο ηαίξηαδε θαη ζηνπο ξφινπο αιιά θαη ζηνλ γεληθφηεξν 



ραξαθηήξα ηνπ ζεάηξνπ ηνπ νπνίνπ βαζηθφ γλψξηζκα ήηαλ ε κεγαινπξέπεηα. Ο ππνθξηηήο θνξνχζε 
πξνζσπείν θαη θνπζηνχκη, αλάινγν κε ηελ εμνπζία ηνπ (πνδήξεηο ρηηψλεο γηα ηνπο βαζηιηάδεο, αγξελφλ γηα 
ηνπο κάληεηο). Σα θνπζηνχκηα ήηαλ γηα νπηηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ξφινπο εμνγθσκέλα, έηζη ψζηε νη ήξσεο 
λα είλαη επηβιεηηθνί. Σα πξνζσπεία, πήιηλα ή δεξκάηηλα, έληνλα δσγξαθηζκέλα ρσξίο λα απνδίδνπλ 
δηάθνξνπο ραξαθηήξεο ηνπ 
ίδηνπ πξνζψπνπ, ρξεζίκεπαλ αθελφο ζηελ εμηδαλίθεπζε ησλ εξψσλ αθεηέξνπ ζηελ γέλλεζε θαηάιιεισλ 
ζπλαηζζεκάησλ ησλ ζεαηψλ. Αθφκε θνξνχζαλ ππεξπςσκέλα ππνδήκαηα πνπ κπνξεί λα δπζθφιεπαλ ην 
βάδηζκα φκσο έδηλαλ έλαλ ηειεηνπξγηθφ θηλεζηαθφ ηχπν. 
Ο Υνξφο παξάιιεια κε ην ηξαγνχδη ρφξεπε κε εθθξαζηηθέο θαη κηκεηηθέο θηλήζεηο. Ζ ελδπκαζία ηνπο ήηαλ 
απινχζηεξε απ' απηή ησλ ππνθξηηψλ. Μάιηζηα ν Κ. Κνπλ ραξαθηήξηζε ην ρνξφ σο πξσηαξρηθφ παξάγνληα 
ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, γηαηί σο εθπξφζσπνο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη νπδέηεξνο παξαηεξεηήο, πξνέβαιε ηα 
πάζε ησλ εξψσλ θαη ηα κελχκαηα ησλ πνηεηψλ θαη δηακφξθσλε ην ιεθηηθφ, ην ερεηηθφ, θαη ην λνεκαηηθφ 
πιαίζην ηεο παξάζηαζεο. Άιινηε έπαηξλε θαη θάπνην ραξαθηήξα, φκσο πνιιέο θνξέο δελ είρε ην ζάξξνο λα 
ζηειηηεχζεη φπσο πξέπεη έλα αλνζηνχξγεκα πνπ ν ίδηνο είρε παξαηεξήζεη. Δπηθεθαιήο ηνπ ρνξνχ ήηαλ ν 
απιεηήο, πνπ κε ηελ ζπλνδεία απινχ πιαηζίσλε ηελ θίλεζε θαη ηελ φξρεζε. Έκπαηλε απφ ηελ δεμηά πάξνδν 
θαη κφλν ν θνξπθαίνο δηαιεγφηαλ κε ηνπο ππνθξηηέο. 
Οη δξακαηηθνί αγψλεο γίλνληαλ κε παιιατθή ζπκκεηνρή. Κάζε ρξφλν ζην ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ, 
ζπγθεληξψλνληαλ ρηιηάδεο Αζελαίνη θάζε ειηθίαο. Σν θξάηνο ρνξεγνχζε ζηνπο θησρνχο πνιίηεο δσξεάλ 
εηζηηήξηα ψζηε λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ζέαηξν πνπ είρε παηδαγσγηθφ θαη ςπραγσγηθφ ξφιν. Οη 
πξψηεο ζέζεηο, πνπ νλνκάδνληαλ πξνεδξίεο ήηαλ πξννξηζκέλεο γηα ηνπο άξρνληεο. Ο ηεξέαο ηνπ Γηνλχζνπ 
θαηειάκβαλε ηελ θεληξηθφηεξε θαη επηζεκφηεξε έδξα. Οη ξαβδνχρνη, θξαηψληαο ξαβδηά, ήηαλ ππεχζπλνη γηα 
ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ζεαηψλ θαη ηελ επηβνιή ηεο ηάμεο. Σν αζελατθφ θνηλφ ήηαλ πιεξνθνξεκέλν γηα ηελ 
ππφζεζε ηνπ έξγνπ αθνχ δχν κέξεο πξηλ ηελ παξάζηαζε νη πνηεηέο ζε έλα θιεηζηφ ζέαηξν ην Χδείν, 
πξαγκαηνπνηνχζαλ ηνλ πξνάγσλα. Ήηαλ έλα είδνο δηδαζθαιίαο, ζηελ νπνία νη πνηεηέο παξνπζίαδαλ ηνπο 
ζπληειεζηέο θαη εμεγνχζαλ ηνπο κχζνπο ζην θνηλφ. Οη ζεαηέο βξίζθνληαλ ζην ζέαηξν απφ ηελ αλαηνιή ηνπ 
ειίνπ, πνπ άξρηδαλ νη παξαζηάζεηο, σο αξγά ην βξάδπ. ηελ αξρή ε είζνδνο ήηαλ ειεχζεξε, αξγφηεξα 
φκσο ν ζεαηξψλεο εηζέπξαηηε ην ζχκβνιν, ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ. Σν θνηλφ επηθξνηνχζε, επηδνθίκαδε, 
ελψ αληίζεηα φηαλ θάηη ηνπ θαηλφηαλ άδηθν ηνικνχζε λα ην θαηαθξίλεη, κε δξηκχηεηα. 
 
7) ΟΘ ΠΡΟΔΡΟΜΟΘ ΣΩΝ ΣΡΑΓΘΚΩΝ 
πσο μέξνπκε ηξεηο ήηαλ νη ηξαγηθνί πνηεηέο νη νπνίνη κε ην έξγν ηνπο ζεκάδεςαλ φινπο ηνπο αηψλεο απφ 
ηα αξραία ρξφληα σο ζήκεξα. κσο πξηλ απφ απηνχο, πξνεγήζεθαλ ζεκαληηθνί ηξαγηθνί πνπ κπνξεί λα 
γλσξίδνπκε ειάρηζηα αιιά αμίδεη λα ηνπο ζπκφκαζηε αθνχ ππήξμαλ νη πξνάγγεινη ησλ κεγάισλ ηξαγηθψλ 
θαη νη ζεκειησηέο ηεο ηξαγσδίαο. Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο απφ απηνχο. 
ηελ θνξπθή ησλ πξνδξφκσλ βξίζθεηαη ν Θέζπεο. Υσξίο ηελ ζπκβνιή ηνπ, δελ ζα κπνξνχζακε λα 
θαληαζηνχκε ηελ ηξαγσδία φπσο πξαγκαηηθά είλαη. Απηφο εηζήγαγε ηνλ πξψην ππνθξηηή, πξάγκα πνπ 
ζεκαίλεη φηη αλ δελ ππήξρε ππνθξηηήο νη ηειεηέο ζα πεξηείραλ κφλν ηξαγνχδη θαη ρνξφ θαη φρη απφθξηζε. 
Δπνκέλσο ε ηξαγσδία δελ ζα είρε γελλεζεί. ' απηφλ νθείινληαη θαη άιιεο θαηλνηνκίεο πνπ θπξίσο αθνξνχλ 
ηελ νπηηθή ηεο παξάζηαζεο. Δθηφο απφ ηελ ηξπγία, ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέζν κεηακθίεζεο ησλ ππνθξηηψλ 
ην ςηκχζην. Δπηπιένλ έγηλαλ κεηαβνιέο ζηα πξνζσπεία, ν θινηφο ή ηα θχιια αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ιηλφ 
χθαζκα. Σέινο, ε ζέζε ηνπ ηξνρατθνχ ηεηξακέηξνπ πήξε ην ηακβηθφ ηξίκεηξν. 
Μεηά ην Θέζπε αλαθέξεηαη ν καζεηήο ηνπ Υνηξίινο ν Αζελαίνο, ν νπνίνο ηειεηνπνηψληαο ηα πξνζσπεία 
εηζήγαγε ηε ιακπξή εκθάληζε ησλ ππνθξηηψλ ζηε ζθελή. Ζ πξνζθνξά ηνπ Πξαηίλα ηνπ Φιεηνχζηνπ ήηαλ 
αλεθηίκεηε. Τπήξμε ν εθεπξέηεο ηνπ ζαηπξηθνχ δξάκαηνο, κία αλαθάιπςε πνπ βνήζεζε ζηελ εμέιημε ηνπ 
δξάκαηνο θαη επεξέαζε βαζχηαηα ηελ ηξαγσδία. Αθφκε ν Ρσκαίνο πνηεηήο Έλληνο πνπ γλψξηδε άξηζηα ηελ 
ειιεληθή γιψζζα, έγξαςε ηξαγσδίεο εκπλεπζκέλεο απφ ηνπο ειιεληθνχο κπζηθνχο θχθινπο, θαη ζεσξήζεθε 
πεξηζζφηεξν επηθφο πνηεηήο. Σν ίδην θαη ν Βηξγίιηνο πνπ ζπλέζεζε ηελ Αηλεηάδα θαηά ην πξφηππν ηεο 
Οδχζζεηαο θαη ηεο Ηιηάδαο. 
Έλαο άιινο καζεηήο ηνπ Θέζπε, ν νπνίνο δηαθξίζεθε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ήηαλ ν Φξχληρνο. ηελ 
αξραηφηεηα δελ ππήξραλ γπλαίθεο εζνπνηνί αιιά ηνπο γπλαηθείνπο ξφινπο ηνπο ππνδχνληαλ άληξεο 
κεηακθηεζκέλνη ζε γπλαίθεο. Ο Φξχληρνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ εηζήγαγε ηα γπλαηθεία πξφζσπα. Δπίζεο 
ππήξμε πξσηνπφξνο θαη ζηα ζέκαηα ησλ ηξαγσδηψλ. Δίραλ σο βάζε ηα ζχγρξνλα ηζηνξηθά γεγνλφηα ελψ 
φπσο γλσξίδνπκε κέρξη ηψξα, ηα ζέκαηα ήηαλ παξκέλα απφ ηελ κπζνινγία ηδίσο απφ ηνπο ηξεηο κπζηθνχο 
θχθινπο (Θεβατθφο, Αξγνλαπηηθφο θαη Σξσηθφο). Γχν ηέηνηεο ηξαγσδίεο κε ππφζεζε απφ ηα Μεδηθά, ήηαλ ε 
"Μηιήηνπ Άισζηο" θαη νη "Φνίληζζεο". Ζ πξψηε πνπ πεξηγξάθεη ηνλ αθαληζκφ ηεο Μηιήηνπ απφ ηνπο 



Πέξζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή παξάδνζε, ήηαλ ε αηηία πνπ επηβιήζεθε πξφζηηκν ζηνλ Φξχληρν ιφγσ 
ηνπ φηη ζχκηζε ζηνπο Αζελαίνπο "νηθεία θαθά". Ζ δεχηεξε, κε ηελ νπνία ν πνηεηήο θέξδηζε ηελ πξψηε λίθε, 
είρε ζέκα ην ζξίακβν ησλ Διιήλσλ ζηελ αιακίλα, θαζψο θαη ηελ απήρεζε πνπ είρε ζηελ Πεξζία. 
ινη νη παξαπάλσ πνηεηέο απνδείρζεθαλ αμηφηηκνη. Σν κφλν ιππεξφ είλαη φηη έρνπλ δηαζσζεί πνιχ ιίγα 
απνζπάζκαηα απφ ηα έξγα ηνπο. Έηζη δελ καο επηηξέπεηαη λα αμηνινγήζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε 
πιήξσο ην κέγεζνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο. κσο δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ππήξμαλ νη πξφδξνκνη ηεο 
αθκήο ηεο ηξαγσδίαο, ήηαλ απηνί πνπ πξνεηνίκαδαλ ην έδαθνο γηα λα αλζίζεη κία λέα κνξθή ηέρλεο. 
  
 
8) ΟΘ ΣΡΕΘ ΜΕΓΑΛΟΘ ΣΡΑΓΘΚΟΘ 
 
Σξεηο ήηαλ νη κεγάινη ηξαγηθνί πνηεηέο, ν Αηζρχινο, ν νθνθιήο θαη ν Δπξηπίδεο. Καζέλαο απ' απηνχο έρεη 
λα καο επηδείμεη έλα δηαθνξεηηθφ έξγν γηαηί νη ζπλζήθεο πνπ έδεζαλ θαη έδξαζαλ ήηαλ δηαθνξεηηθέο. Γη' απηφ 
ην ιφγν ζα ηνπο κειεηήζνπκε ρσξηζηά, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη γίλεηαη αμηνθξαηηθή θαηάηαμε ησλ έξγσλ 
ηνπο. 
α) ΑΘΥΤΛΟ 
i) H δσή ηνπ: Ο Αηζρχινο γελλήζεθε ζηελ Διεπζίλα ην 525 π.Υ. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ ηεξέαο θαηαγφκελνο 
απφ ηελ γελεά ησλ Κνδξηδψλ. Ζ θαηαγσγή ηνπ θαη ην ζξεζθεπηηθφ νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ επέδξαζαλ 
ζην ραξαθηήξα ηνπ πινπηίδνληάο ηνλ κε ήζνο θαη επζέβεηα. Ο πξαθνχζηνο ηχξαλλνο Ηέξσλαο ηνλ θάιεζε 
ζηελ ηθειία γηα λα δηδάμεη. Απέθηεζε κεγάιε θήκε πνπ μεπέξαζε ηα φξηα ηεο Αηηηθήο. Πέζαλε ζηελ Γέια 
ηεο ηθειίαο ην 456 π.Υ. ηφπνο πνπ είρε επηζθεθηεί ηξεηο θνξέο. Πνιέκεζε ζην Μαξαζψλα, ζηε αιακίλα, 
ζηηο Πιαηαηέο, κε απηνζπζία. ηε κάρε ηνπ Μαξαζψλα, ην 490 π.Υ. πιεγψζεθε βαξηά, ελψ ν αδειθφο ηνπ 
Κπλαίγεηξνο έπεζε εξσηθά ζηελ κάρε. Απφ ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηελ πνίεζε. 
Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο ηξαγηθνχο πνηεηέο ηεο αξραηφηεηαο αιιά θαη φινπ ηνπ θφζκνπ. 
ii) Σν έξγν ηνπ: Σν έξγν ηνπ ήηαλ πνιχκνξθν. Έγξαςε ειεγείεο θαη παηάλεο φκσο γξήγνξα αθνζηψζεθε 
ζηελ ηξαγηθή πνίεζε. Κέξδηζε 13 λίθεο απφ ηηο νπνίεο ηελ πξψηε ην 486 π.Υ. ζε ειηθία 40 εηψλ. Απφ ηηο 
ηξαγσδίεο, άξηηεο ζψζεθαλ επηά, "Πέξζαη", "επηά επί Θήβαο", "Ηθέηηδεο", "Πξνκεζεχο Γεζκψηεο" θαη ε 
ηξηινγία "Οξέζηεηα" (Αγακέκλσλ, Υνεθφξνη, Δπκελίδεο). Υαξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ ηνπ ήηαλ ε 
ζξεζθεπηηθφηεηα, ε θαληαζία, ε θηινζνθηθή ζθέςε, θαη ε γισζζνπιαζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα (δπλαηέο εηθφλεο, 
ηνικεξέο κεηαθνξέο, ζρήκαηα ιφγνπ, πξνζζήθε λέσλ ιέμεσλ, κεγαιφπξεπεο ζπιιήςεηο). Οη κνξθέο ηνπ 
έρνπλ ηηηαληθέο δηαζηάζεηο. Θέηεη ηα πξνβιήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ην απηεμνχζην, ηελ αλζξψπηλε 
βνχιεζε θαη ηελ πξσηνβνπιία, θαζψο θαη απφ ηελ ζεία πξφλνηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλζξψπηλε 
αιαδνλεία. ηηο Ηθέηηδεο, ε ζχγθξνπζε κε ηηο Θείεο δπλάκεηο θπιάζζεη ηηο κεγάιεο αμίεο (έζηκα, θπζηθνί 
λφκνη, ζεζκνί). ηνπο επηά επί Θήβαο, νη ζενί ηηκσξνχλ απηνχο πνπ παξαζχξνληαη ζην κεζχζη ηεο 
εμνπζίαο. ηνπο Πέξζεο ν αιαδφλαο εγεκφλαο ζπληξίβεηαη, ελψ ζηελ Οξέζηεηα αλαιχεηαη ε πνξεία ηνπ 
αλζξψπνπ απφ ην πξσηφγνλν, θπζηθφ δίθαην ζην ζεηφ, ινγηθφ δίθαην. 
Ζ ζεκαληηθφηεξε θαηλνηνκία πνπ ήηαλ ε εηζαγσγή ηνπ δεχηεξνπ ππνθξηηή. Δπηπιένλ πξφζζεζε ρνξφ, 
βειηίσζε ηα ζθεληθά, κείσζε ηνπο άλδξεο ηνπ ρνξνχ απφ 50 ζε 12 θαη πεξηφξηζε ηα ιπξηθά κέξε δίλνληαο 
κεγαιχηεξν βάξνο ζηα επεηζφδηα. 
Σν έξγν ηνπ ππήξμε παλαλζξψπηλν θαη γη' απηφ ηηκήζεθε απφ ηελ Αζήλα θαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Δλδείμεηο 
ηηκήο ήηαλ ε αλαβίσζε ησλ ηξαγσδηψλ ηνπ θαη ν ράιθηλνο αλδξηάληαο ζην ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ. 
  
 
β) ΟΦΟΚΛΗ 
i) Ζ δσή ηνπ: Γελλήζεθε ζηνλ Κνισλφ ηεο Αηηηθήο ην 496 π.Υ. Χο γηνο εχπνξνπ Αζελαίνπ, ηνπ νθίινπ, 
έιαβε θαιή αλαηξνθή θαη κφξθσζε. Γηδάρζεθε κνπζηθή θαη κφιηο ζε ειηθία 15 ρξφλσλ αλαδείρζεθε 
θνξπθαίνο ζην ρνξφ ησλ εθήβσλ. Δίρε ζσκαηηθή δχλακε θαη ππεξέηεζε πηζηά ηελ παηξίδα ηνπ 
θαηαιακβάλνληαο ζηξαηησηηθέο, νηθνλνκηθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη δηπισκαηηθέο ζέζεηο. Γηαηέιεζε ζηξαηεγφο 
ζηελ εθζηξαηεία ηεο άκνπ, ηακίαο ζηελ Αζελατθή ζπκκαρία, ηεξέαο θαη κέινο δηπισκαηηθψλ απνζηνιψλ. 
Δίρε πνιιέο γλσξηκίεο. Έδεζε ήξεκα θαη πέζαλε ην 406 π.Υ. ζε ειηθία 90 εηψλ, ηηκεκέλνο. Βέβαηα θαη ν 
ίδηνο δελ εγθαηέιεηςε πνηέ ηελ Αζήλα, κάιηζηα ην έξγν ηνπ "Οηδίπνπο επί Κνισλψ" ηελ εμπκλνχζε. 
ii) Σν έξγν ηνπ: Έγξαςε 123 ηξαγσδίεο, απφ ηηο νπνίεο ζψζεθαλ επηά "Αίαο", "Αληηγφλε", "Σξαρίληαη", 
"Οηδίπνπο Σχξαλλνο", "Οηδίπνπο επί Κνισλψ", "Ζιέθηξα", "Φηινθηήηεο" θαη έλα κέξνο απφ ην ζαηπξηθφ 
δξάκα "Ηρλεπηαί". Έιαβε 24 βξαβεία ζε ηξηάληα πεξίπνπ δξακαηηθνχο αγψλεο, κε πξψηε ηελ λίθε απφ ηνλ 
Αηζρχιν. Πξσηαξρηθφ γλψξηζκα ζηα έξγα ηνπ είλαη ε εζηθή ηάμε. Οη ήξσεο ηνπ δελ έρνπλ ηηο κπζηθέο 



δηαζηάζεηο ηνπ Αηζρχινπ, νχηε ην πάζνο ηνπ Δπξηπίδε. Δίλαη γελλαίνη θαη παιεχνπλ αβνήζεηνη, κε αθιφλεηε 
δχλακε εθηειψληαο ην θαζήθνλ ηνπο αθφκε θαη θάησ απφ άζιηεο ζπλζήθεο. Γελ είλαη έξκαηα ηεο ηχρεο ηνπο 
παξφιν πνπ πέθηνπλ ζε ζθάικαηα, αιιά έρνπλ εζηθή ειεπζεξία θαη ζπλείδεζε ηνπ ρξένπο ηνπο. πσο 
είπε ν Αξηζηνηέιεο, παξηζηάλεη ηνπο ήξσεο "νίνπο δεη είλαη". Οη δεπηεξαγσληζηέο δελ ήηαλ απνθαζηζηηθνί 
θαη ππεξήθαλνη, αιιά αδχλακνη θαη ακαζείο. Ο νθνθιήο ςάρλεη ηα βαζχηεξα αίηηα ησλ αλζξψπηλσλ 
πξάμεσλ. έβεηαη ηηο ζξεζθεπηηθέο αληηιήςεηο, άιισζηε ζην έξγν ηνπ νη ζενί ζπκβνιίδνπλ ηελ γαιήλε θαη 
ηελ επξσζηία. Οη ζετθνί λφκνη επηθξαηνχλ ζηνπο αλζξψπηλνπο θαη ε παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ είλαη 
παξνδηθή. Ζ αλππέξβιεηε πινθή (ζπγθξνχζεηο, ελαιιαγέο, αλαγλσξίζεηο), ε πεξίηερλε δνκή, ε αξκνληθή 
έθθξαζε θαη ε πνηεηηθή νκνξθηά δείρλνπλ φηη αλέβαζε ηελ ηξαγσδία ζηελ χςηζηε ηειεηφηεηα. Ζ γιψζζα ηνπ 
ήηαλ ε θιαζζηθή αηηηθή (ιφγηεο ιέμεηο) 
ηα έξγα ηνπ εθθξάδνληαη ηα απνηειέζκαηα, ην κεγαιείν ηεο θαθνκεηαρείξηζεο, ε αμηνπξέπεηα θαη ην 
κεγαιείν ηνπ θαηεζηξακκέλνπ αλζξψπνπ, ε ζέζε δίπια ζηνπο ζενχο ελφο ρηππεκέλνπ απφ ηελ κνίξα. 
Μεηαμχ ησλ θαηλνηνκηψλ ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη ε αχμεζε ησλ ρνξεπηψλ απφ 12 ζε 15, ε ειάηησζε ησλ 
ρνξηθψλ, ε αχμεζε ησλ δηαινγηθψλ κεξψλ, ε εηζαγσγή ηνπ ηξίηνπ ππνθξηηή, ε ηειεηνπνίεζε ηεο 
ζθελνγξαθίαο κε ηελ ρξήζε ησλ πεξηάθησλ θαη ε δηάζπαζε ηεο εληαίαο ηξηινγίαο ζε ηξία απηνηειή 
δξάκαηα. 
πσο ν Αηζρχινο, έηζη θαη ν νθνθιήο ηηκήζεθε κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. Σνπ απέδσζαλ ηηκέο ήξσα θαη 
έζηεζαλ ζην ζέαηξν ηνπ Γηνλχζνπ έλαλ ράιθηλν αλδξηάληα πξνο ηηκήλ ηνπ. 
 
γ) ΕΤΡΘΠΘΔΗ 
 
i) Ζ δσή ηνπ: Γελλήζεθε ζηελ αιακίλα γχξσ ζην 480 κε 485 π.Υ. Ήηαλ γηνο ηνπ εχπνξνπ θηεκαηία 
Μλήζαξρνπ, θαη έιαβε κεγάιε κφξθσζε. Δπεξεάζηεθε απφ ηνλ Ζξφδνην, ηνλ Φεηδία, ηνλ Αλαμαγφξα θαη 
ηνπο ζνθηζηέο. Γηαηεξνχζε ηελ κεγαιχηεξε βηβιηνζήθε, θαη ζπρλά έγξαθε ηα έξγα ηνπ κφλνο, θνληά ζηελ 
ζάιαζζα. Ήηαλ θιεηζηφο θαη ηδηφκνξθνο ραξαθηήξαο αιιά λνηαδφηαλ γηα ηελ παηξίδα ηνπ. Αληηκεηψπηζε 
ζθιεξφ αληαγσληζκφ θαη εηξσλεία. Ο Αξηζηνθάλεο ηνλ δηαθσκψδεζε, ελψ νη ζπκπνιίηεο ηνπ ηνλ 
θαηεγφξεζαλ σο αζεβή. Λίγα ρξφληα πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ πήγε ζηελ Πέιια ηεο Μαθεδνλίαο ζηελ απιή ηνπ 
βαζηιηά Αξρέιανπ φπνπ θαη πέζαλε ην 406 π.Υ. 
ii) Σν έξγν ηνπ: Έιαβε κέξνο ζηνπο δξακαηηθνχο αγψλεο ην 455 π.Υ. θαη θέξδηζε 4 λίθεο. (ηελ πξψηε ην 441 
π.Υ.) Απφ ηα 92 δξάκαηα ζψζεθαλ ηα 19. "Άιθεζηηο", "Μεδεία", "Ζξαθιείδαη", "Ηππφιπηνο", "Αλδξνκάρε", 
"Δθάβε", "Ζξαθιήο καηλφκελνο", "Ηθέηηδεο", "Ίσλ", "Ζιέθηξα", "Σξσάδεο", "Ηθηγέλεηα ε ελ Σαχξνηο", "Διέλε", 
"Φνίληζζαη", "Οξέζηεο", "Ηθηγέλεηα ε ελ Απιίδη", "Βάθραη", ην ζαηπξηθφ δξάκα "Κχθισς" θαη ν "Ρήζνο" πνπ 
ακθηζβεηείηαη αλ ηνπ αλήθεη. 
Ζ αμία ησλ έξγσλ ηνπ Δπξηπίδε βξίζθεηαη ζην εμήο: Δλψ ν νθνθιήο παξνπζίαδε ηα πξάγκαηα φπσο 
πξέπεη λα είλαη ζην κέιινλ θαη ν Αηζρχινο φπσο ήηαλ ζην παξειζφλ, ν Δπξηπίδεο απερνχζε ηα 
πξνβιήκαηα ηνπ θαηξνχ ηνπ, παξνπζηάδνληαο ηα γεγνλφηα φπσο πξαγκαηηθά είλαη. Αλαθέξζεθε ζηα 
αλζξψπηλα πάζε, θαη ραξαθηήξηζε ηνπο ζενχο αλήζηθνπο θαη αράξηζηνπο. Γη' απηφ θαηεγνξήζεθε γηα αζεΐα. 
Δίλαη ξεαιηζηήο, λεσηεξηζηήο θαη νξζνινγηζηήο αιιά δελ θαηαθέξεηαη ελαληίνλ ηεο ζξεζθείαο. Ζ 
ακθηζβήηεζε ησλ κπζηθψλ ιατθψλ αληηιήςεσλ θαη ε πςειή ηνπ ζχιιεςε γηα έλαλ απξφζηην ζεφ, κπνξεί λα 
έδσζαλ αθνξκή γηα επηθξηηηθά ζρφιηα φκσο δελ εκπφδηζαλ ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο ηξαγηθφηαην θαη απφ 
ζθελήο θηιφζνθν. Δπηπιένλ αλαθέξζεθε ζηελ ζέζε θαη ζηελ ππνθξηζία ησλ γπλαηθψλ αιιά θαηέθξηλε θαη 
ηνπο άλδξεο γηα ηελ θαθία θαη ηελ ππεξνςία ηνπο. Σέινο αζρνιήζεθε κε ηνλ πφιεκν θαη ηελ απαλζξσπηά. 
Οη ήξσέο ηνπ είλαη θαζεκεξηλνί άλζξσπνη, κε πάζε θαη αδπλακίεο. Μπξνζηά ζην αδηέμνδν, είλαη κφλνη ηνπο 
θαη επζχλνληαη γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Γελ έρνπλ ππεξθπζηθέο ηδηφηεηεο θαη ζπληξίβνληαη. Σα ζέκαηά ηνπ ηα 
αληιεί απφ ηελ πνιηηηθή θαη ηελ εζηθή δσή ηεο επνρήο ηνπ. Γηαγξάθεη ξεαιηζηηθά ηνπο ραξαθηήξεο. Παξφηη 
ζεσξείηαη θαηψηεξνο σο πξνο ηελ πνηεηηθή ηέρλε, αθνχ δελ θξφληηδε ηφζν ηε κνξθή, κε ηελ ηξαγηθφηεηα 
ηνπ θαηφξζσλε λα ζπλαξπάδεη. 
Βαζηθή θαηλνηνκία ηνπ ήηαλ ε εηζαγσγή ηνπ απφ κεραλήο ζενχ. Μνληκνπνίεζε ηνπο καθξνχο πξνιφγνπο, 
πεξηφξηζε ηα ρνξηθά κέξε θαη αχμεζε ηηο κνλσδίεο. ηε κεισδία θαη ζην ξπζκφ επεξεάζηεθε απφ ηελ 
αλαηνιή θάηη πνπ έθαλε ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ λα ηνλ θαηεγνξήζνπλ σο βάξβαξν. 
Θεσξήζεθε ν παηέξαο ηνπ δξάκαηνο θαη ηηκήζεθε κε 5 βξαβεία θαη έλα κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Σν έξγν ηνπ 
αθνινχζεζαλ ηφζν νη Λαηίλνη θαη νη Αλαγελλεζηαθνί φζν θαη φινη νη λεφηεξνη Δπξσπαίνη. 
 



9) Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΣΗ ΑΡΥΑΘΑ ΣΡΑΓΩΔΘΑ 

  

Ζ αξραία ηξαγσδία δελ ππήξμε κία θνηλή κνξθή ηέρλεο, αιιά απνηειεί κέρξη ζήκεξα έλα εζηθφ δίδαγκα. 

Μέζα απ' απηήλ πξνβάιινληαη νη ππέξηαηεο αμίεο θαη δηαθπιάζζνληαη ηα πςειφηεξα ηδαληθά, γη' απηφ 

απνηειεί ηνλ νδεγφ ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο φισλ ησλ επνρψλ. 

Ζ θαζνιηθή εκβέιεηα ηεο ηξαγσδίαο, νθείιεηαη ζην φηη ζέηεη βαζηθά θαη επίθαηξα ζέκαηα, εζηθά, πνιηηηθά, 

θνηλσληθά. Έρεη σο επίθεληξν ηνλ άλζξσπν θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ θαη πξνζπαζεί κέζα 

απφ ζπγθξνχζεηο θαη θαηαζηάζεηο λα ηνλ βειηηψζεη θαη λα θαιπηεξέςεη ηελ θνηλσλία. Σελ ίδηα αηνκηθή θαη 

θνηλσληθή δηάζηαζε παίξλνπλ ε θηινζνθία θαη ε ζνθηζηηθή. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ελψ ν νθνθιήο 

επεξεάζηεθε απφ ηνπο ζνθηζηέο, ζηελ Αληηγφλε απνθαιχπηεηαη ε επηθηλδπλφηεηά ηνπο γηα ηελ δεκνθξαηία. 

Ζ ηξαγσδία έρεη ζθνπφ λα δηδάμεη ηνλ άλζξσπν, ηδίσο ζε δεηήκαηα εζηθήο. Μεηά ηελ νινθιεξσηηθή ηνπ 

ζπληξηβή κεηαηξέπεηαη απφ αιαδφλα ζε ηαπεηλφθξσλ απφ δπλαηφ ζε αδχλακν, απφ επηπρή ζε δπζηπρή. 

Δδψ αθξηβψο βξίζθεηαη θαη ε κεγαιχηεξε πξνζθνξά ηεο ηξαγσδίαο. Ζ κεηαζηξνθή ηνπ ηξαγηθνχ ήξσα απφ 

ηελ ππεξνςία ζηελ ηαπείλσζε νδεγεί ζηελ χςσζε ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο. Σν άηνκν 

ζπλεηδεηνπνηεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο αιαδνλείαο θαη ηεο απιεζηίαο, απαιιάζζεηαη απφ ςεπδαηζζήζεηο θαη απφ 

ηελ πιάλε ηνπ. Μαζαίλεη φηη νη ζενί θαη ην ζείν δίθαην πξνηάζζνληαη απφ ην ζεηφ δίθαην θαη γίλεηαη επζεβήο 

θαη ππεχζπλνο. 

Σν αληηθείκελν ηεο ηξαγσδίαο είλαη γεληθφηεξα ηα εζηθά δηιήκκαηα, ζπιινγηθνχ θαη αηνκηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

πγθξνχνληαη ε δεκνθξαηία κε ηελ ηπξαλλία, θαη νη αξρέο ηηο νπνίεο ν θαζέλαο πηζηεχεη θαη ππεξαζπίδεηαη. 

Έηζη πξνθχπηεη έλα ηξαγηθφ δίιεκκα: Απφ ηελ κία ν άλζξσπνο είλαη πνιίηεο θαη έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

ηεξεί ηνπο λφκνπο ηεο πνιηηείαο. Απφ ηελ άιιε είλαη ππφινγνο ησλ ζεψλ θαη ηνλ δέλνπλ ζηελνί 

νηθνγελεηαθνί δεζκνί. Θα πξέπεη λα ζεβαζηεί ηνπο αλζξψπηλνπο θαλφλεο ή ηνπο άγξαθνπο εζηκηθνχο 

λφκνπο; Απηφ ην βαζαληζηηθφ εξψηεκα ηαιαηπσξεί φινπο ηνπο ηξαγηθνχο ήξσεο. Ζ εθηέιεζε ηνπ ελφο 

θαζήθνληνο αλαηξεί ην άιιν. Αλ ν ήξσαο ππαθνχζεη ζηνπο ζεηνχο λφκνπο ζεσξείηαη ζσζηφο πνιίηεο θαη 

απνιακβάλεη ηηκέο απφ ηελ πφιε ηνπ, φκσο δελ θεξδίδεη ηελ εχλνηα ησλ ζεψλ θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπ. Αλ 

ππεξαζπηζηεί ηνλ εζηθφ λφκν θαη εθηειέζεη ην ρξένο ηνπ πξνο ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

πεξηθξνλείηαη απφ ηελ πνιηηεία σο πξνδφηεο. Δπνκέλσο πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δηαθνξά κεηαμχ 

θαηλνκεληθήο θαη πξαγκαηηθήο δνπιείαο. Δλψ ζηελ αξρή ν ηεξαξρηθά θαηψηεξνο θαίλεηαη λα είλαη δνχινο 

ηνπ ηζρπξφηεξνπ, κεηά ηελ ιχζε ηνπ δξάκαηνο ν ππήθννο παξνπζηάδεηαη δίθαηνο θαη ειεχζεξνο. 

Δπηπιένλ ν άλζξσπνο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνλ νξζνινγηζκφ θαη λα κελ επηδηψθεη ηα αδχλαηα γηαηί ην 

ππεξβνιηθά πςειφ θξφλεκα έρεη αμεπέξαζηεο δπζθνιίεο. κσο ε αλάγθε ηνλ σζεί ζηελ ζπζία ελφο αγαζνχ 

θαη ζηελ πξνζηαζία ελφο άιινπ αλψηεξεο αμίαο θαη δηαρξνληθήο ηζρχνο. Απηή φκσο ε απφθαζε πξνεμνθιεί 

ηελ θαηαζηξνθή. Μέζα απφ εζηθέο ηαιαληεχζεηο, θαη αθφξεηε ςπρηθή πίεζε ν ήξσαο αληηηίζεηαη θαη 

απηνθαηαζηξέθεηαη. Παξφια απηά δελ πεζαίλεη, δελ ράλεηαη, αιιά παξαδεηγκαηίδεηαη θαη ζεκειηψλεη κηα λέα 

δσή πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή ειεπζεξία. Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε πξνζσπηθή επζχλε ηνπ 

αηφκνπ απέλαληη ζηηο επηινγέο ηνπ. Ο άλζξσπνο νθείιεη λα θαηαλνήζεη ηελ ηαπεηλή ηνπ ζέζε κπξνζηά 

ζηνπο ζενχο, θαη λα κελ ηνπνζεηεί ηνλ εαπηφ ηνπ έμσ θαη πίζσ απ' απηνχο. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν άλζξσπνο θαηαβάιιεη κία επίπνλε πξνζπάζεηα γηα λα 

ζπληεξήζεη ηηο κεγάιεο αμίεο. Δίλαη φκσο έλαο πφλνο θαη κία θαηαζηξνθή ε νπνία δελ έρεη σο απνηέιεζκα 

ην ρακφ θαη ηελ απνζχλζεζε, αιιά ηελ ιχηξσζε, ηελ εμχςσζε θαη ηελ αλαζχζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Αμίδεη φινη εκείο νη ζεκεξηλνί άλζξσπνη, λα ιάβνπκε ην κήλπκα ηεο ηξαγσδίαο, λα ην ελζσκαηψζνπκε ζηηο 

θνηλσληθέο δνκέο θαη λα ην θάλνπκε βίσκα ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα θξίλνπκε θαη ζα απαληάκε δπλακηθά ζε 

θάζε πξφθιεζε. 

  

Η ΤΓΥΡΟΝΗ ΣΡΑΓΩΔΘΑ ΚΑΘ Η ΕΞΕΛΘΞΗ ΣΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ 

  

Ζ ηξαγσδία δελ άθκαζε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή πεξίνδν θαη κεηά 

έζβεζε. Ζ εμέιημε ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ καο απνδεηθλχεη φηη ζηα λεφηεξα ρξφληα ε ηξαγσδία φρη κφλν 



αλαπηχρζεθε αιιά ζηγά ζηγά γηλφηαλ ζεζκφο πνπ αλαβηψλεη αθφκα θαη ζηηο κέξεο καο. ηελ ελφηεηα απηή 

ζα κειεηήζνπκε ηελ ηξαγσδία απφ ηελ Αλαγέλλεζε ηεο Γχζεο σο ηνλ αηψλα καο. 

  

1) ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ Ω ΣΟΝ 19Ο ΑΘΩΝΑ 

  

Καηά ηελ επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο ε ηξαγσδία έγηλε αληηθείκελν έξεπλαο. Ζ κειέηε φκσο ήηαλ κφλν 

ζεσξεηηθή, δειαδή ηα έξγα δελ παίδνληαλ ζην ζέαηξν. Δξεπλψληαο ηηο ζεσξίεο ηνπ Αξηζηνηέιε, 

πξνρσξνχζαλ ζε δηαζθεπή ηνπ αξραίνπ θεηκέλνπ θαη επεμεξγάδνληαλ ηα ζέκαηα ηεο ηξαγσδίαο γηα λα 

πιάζνπλ ηδηφηππα έξγα. Έλαο πνηεηήο ν νπνίνο ζεσξείηαη θνξπθαίνο ζην ζεαηξηθφ ζηεξέσκα ηνπ 17νπ 

αηψλα είλαη ν Γάιινο θιαζηθηζηήο Ραθίλαο. 

Ο λενειιεληθφο Γηαθσηηζκφο, πνπ απνβιέπεη ζηελ αλεμαξηεζία ησλ Διιήλσλ έρεη σο θχξην κέιεκά ηνπ ηελ 

παηδεία πνπ αλαπηχζζεηαη θαη κε ην ζέαηξν. Σν λενειιεληθφ ζέαηξν εμειίζζεηαη γξεγνξφηεξα ζηηο ειιεληθέο 

πεξηνρέο πνπ είραλ καθξνρξφληα επαθή κε ην δπηηθφ πνιηηηζκφ φπσο νη βελεηνθξαηνχκελεο, νη θνηλφηεηεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη νη ηνπξθνθξαηνχκελεο (Πφιε, κχξλε, Ζγεκνλίεο). Σα μέλα ζεαηξηθά έξγα αξρίδνπλ λα 

κεηαθξάδνληαη, θαη νη πξσηφηππεο δεκηνπξγίεο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε. Σαπηφρξνλα παξαηεξείηαη κία 

ζηξνθή πξνο ηελ θιαζζηθή αξραηφηεηα, έλαο αλζξσπηζκφο πνπ εθθξάδεηαη κε ζεαηξηθά έξγα (Ζ Διιάο θαη 

ν Ξέλνο, ν ζάλαηνο ηνπ Γεκνζζέλνπο). Λίγν αξγφηεξα ζηελ Οδεζζφ νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο 

παξαθνινπζνχληαη απφ ηνλ απηνθξάηνξα, ελψ ζην Βνπθνπξέζηη αλζεί ε ζεαηξηθή ηέρλε. Ζ άλζεζε απηή 

μεθηλάεη απφ ην 1814 θαη ζπλερίδεηαη κεηά ηελ εζληθή απειεπζέξσζε. Σν 1835 δηακνξθψλεηαη ην πξψην 

ππαίζξην ζέαηξν θαη ην 1840 ην πξψην ρεηκεξηλφ ηεο Αζήλαο. 

Σα επφκελα ρξφληα αθνινχζεζαλ αξηζηνπξγεκαηηθά επηηεχγκαηα ζηνλ λενειιεληθφ ζεαηξηθφ ιφγν κε 

βαζηθφηεξν ηελ παξάζηαζε ηνπ κνιηεξηθνχ θηιάξγχξνπ. πλπθαζκέλε κε ηελ ηξαγσδία ήηαλ θαη ε 

ξεηνξηθή. Οη πνηεηέο, ζέινληαο λα δηαπνηίζνπλ ηα ήζε κε ηνπο εζληθνχο αγψλεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ξεηνξηθά ζρήκαηα. 

Σα έξγα ήηαλ ξνκαληηθά κε ηζηνξηθφ ραξαθηήξα. Σν 1840 θηίδεηαη ην πξψην πέηξηλν ζέαηξν ζηελ νδφ 

Μελάλδξνπ. Μεξηθέο ειιεληθέο πεξηνρέο, φπσο ε Δξκνχπνιε θαη ε Εάθπλζνο, αλέπηπμαλ κία πξψηκε 

ζεαηξηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα γλσζηά σο ηφηε ειιεληθά έξγα, "Φξνζχλε" θαη "Παξακνλή ηεο Διιεληθήο 

Δπαλαζηάζεσο" θαζψο θαη νη ιατθέο ζεαηξηθέο πξνζζήθεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

επξσπατθή δσή, θαζφξηζαλ ηελ πνξεία ηεο ηξαγσδίαο. Βέβαηα, ε λενειιεληθή ζεαηξηθή δσή απαιιάρηεθε 

απφ ηηο μέλεο επηξξνέο, θπξίσο απ΄ ηα κέζα ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ζηνλ νπνίν ην λενειιεληθφ ζέαηξν 

αλέπηπμε ηελ δηθή ηνπ θπζηνγλσκία αληαλαθιψληαο ηα εζληθά βηψκαηα. Οη Έιιελεο ηεο δηαζπνξάο 

ζπλζέηνπλ θαη δηαδίδνπλ ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο νη νπνίεο κε ην ςπρνινγηθφ ηνπο ήζνο αλακέλνπλ 

ζπγθηλεηηθή πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή πξνζθνξά. Οη ζίαζνη πνπ δεκηνπξγνχληαη είλαη πνιπψλπκνη 

"Αηζρχινο", "Μέλαλδξνο", "Δπξηπίδεο", "Θέζπηο". 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ην λενειιεληθφ ζέαηξν, ήηαλ πνιινί. Πξψηα απ' φια ην ζέαηξν απηφ 

έπξεπε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηδηφκνξθεο ηνπηθέο απαηηήζεηο, ψζηε λα βξεη κία ηθαλνπνηεηηθή απήρεζε. 

Δπηπιένλ ε αξραηνιαηξεία, ε αξηζηνθξαηία, ν ξνκαληηζκφο, ε ηάζε ησλ λέσλ εθθξαζηηθψλ κέζσλ θαη ε 

ιατθή, γισζζηθή έθθξαζε πνπ ζπγθξνηνχζαλ ηελ ειιεληθή δσή ήηαλ ηα ζηνηρεία πνπ ζα ππνβάιινπλ θαη 

ζα επηβάιινπλ ην πεξηερφκελν θαη ηελ θαηνπηλή εμέιημε ηνπ λενειιεληθνχ ζεάηξνπ. 

Χο ηελ δεθαεηία ηνπ 1880 θπξηαξρεί ε θιαζηθίδνπζα ξνκαληηθή ηξαγσδία. Μέρξη ην ηέινο ηνπ αηψλα, κε ηελ 

ζπλδξνκή ζπνπδαίσλ θαιιηηερλψλ ην ζέαηξν πιάζεηαη θαη ηειεηνπνηείηαη. Απνθαζηζηηθφ βήκα ήηαλ ε 

εηζαγσγή ηνπ θσκεηδπιιίνπ, έλαο ζπλδπαζκφο ηεο θσκσδίαο θαη ηνπ λαηνπξαιηζηηθνχ ζεάηξνπ, θαη ηνπ 

δξακαηηθνχ εηδπιιίνπ ("Ζ ηχρε ηεο Μαξνχιαο" θαη "ν αγαπεηηθφο ηεο βνζθνπνχιαο" ηνπ Γεκεηξίνπ 

Κνξνκειά). Γεχηεξν βήκα ήηαλ ε επηζεψξεζε. Οη αιιαγέο απηέο ζα ζεκαδέςνπλ ηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ 

ζεάηξνπ. 

  

 

 



    2) ΣΟ ΕΛΛΗΝΘΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΣΟΤ 20οσ ΑΘΩΝΑ 

 

Ζ πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα λα αλέβνπλ ζηελ ζθελή ηα έξγα ησλ κεγάισλ ηξαγηθψλ έγηλε ζην 

θαηψθιη ηνπ 20νπ αηψλα. Σφηε παξνπζηάζηεθε ε "Άιθεζηε" ηνπ Δπξηπίδε απφ ηνλ ζίαζν ηεο "Νέαο θελήο", 

θαη ην 1903 ε "Οξέζηεηα" ηνπ Αηζρχινπ απφ ην "Βαζηιηθφ Θέαηξν". Πξνζσξηλά ην 1908 ζηακαηνχλ, φκσο ζα 

ζπλερηζηνχλ απφ αμηφινγνπο θαιιηηέρλεο φπσο απφ ηελ Μαξίθα Κνηνπνχιε. Ο καθεδνληθφο αγψλαο 

επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ην δξακαηηθφ εηδχιιην πνπ κε κία ζεηξά απφ παηξησηηθά έξγα μεζεθψλεη εζληθά 

ηνπο Έιιελεο. 

Σν 1919 ν Φψηνο Πνιίηεο κεηέθξαζε θαη αλέβαζε ηνλ "Οηδίπνδα ηχξαλλν" ζηνλ νπνίν πξσηαγσλίζηεζε ν 

κεγάινο εζνπνηφο Αηκίιηνο Βεάθεο, ελψ ην 1927 ζθελνζέηεζε ηελ "Δθάβε" κε ηελ Μαξίθα Κνηνπνχιε. Σελ 

ίδηα ρξνληά παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ Άγγειν ηθειηαλφ θαη ηελ γπλαίθα ηνπ Δχα ν "Πξνκεζέαο Γεζκψηεο" θαη 

ηελ επφκελε νη "Ηθέηηδεο". Βιέπνπκε ινηπφλ φηη εθείλε ηελ πεξίνδν ην ζέαηξν βξηζθφηαλ ζηελ θάζε ηεο 

αλαβίσζεο ησλ ηξαγσδηψλ. 

Παξφια απηά, ν πφιεκνο θαη ε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή εκπφδηζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηδηψμεσλ 

ηνπ ειιεληθνχ ζεάηξνπ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ην θαηήξγεζαλ. Γνμαζκέλνη ζίαζνη ζε φιε ηελ Διιάδα 

επσκίδνληαλ ην βάξνο ηεο ηέρλεο απηήο. Ζ αξραία ηξαγσδία, ε επηζεψξεζε, ε νπεξέηα, εξκελεχνληαη απφ 

θνξπθαίνπο θαιιηηέρλεο. (Κνηνπνχιε, Βεάθεο, Κπβέιε, Νέδεξ, Γιελφο, Μπξάη, Αξγπξφπνπινο, 

Λνγνζεηίδεο, Λεπεληψηεο). 

Σν 1930 ην Βαζηιηθφ Θέαηξν ηδξχεηαη μαλά θαη κεηνλνκάδεηαη "Δζληθφ Θέαηξν". Απφ ην 1932, ρξνλνινγία 

αθεηεξίαο ησλ παξαζηάζεσλ ηνπ Δζληθνχ, ε αξραία ηξαγσδία αλαβηψλεη ζηελ ζθελή κεηαθξαζκέλε απφ 

ηνλ Φψην Πνιίηε. Γηεπζπληήο ηνπ, ήηαλ ν Ησάλλεο Γξππάξεο. Ζ θήκε ηνπ Δζληθνχ έγηλε παγθφζκηα. Με ηελ 

εξκελεία ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο βξήθε δηεζλή θαηαμίσζε, ηφζε πνπ ζηα αξραία ζέαηξα μαλαδεί ε ειιεληθή 

ηξαγσδία θαη θσκσδία. Γηα πξψηε θνξά ην 1938 παίδεηαη ζηελ Δπίδαπξν ε "Ζιέθηξα" ηνπ νθνθιή κε 

πξσηαγσλίζηξηα ηελ Καηίλα Παμηλνχ θαη ζθελνζέηε ηνλ Γεκήηξε Ρνληήξε ε νπνία ζεκείσζε εμαηξεηηθή 

επηηπρία. Σν 1944 ν ιπξηθφο θιάδνο γίλεηαη αλεμάξηεηνο απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη πεξηέρεηαη ζε έλα εηδηθφ 

νξγαληζκφ ηελ "Δζληθή Λπξηθή θελή". 

Απφ ην 1954 ηα Δπηδαχξηα θαζηεξψλνληαη σο επίζεκνο εηήζηνο ζεζκφο. Απηφ ην γεγνλφο απνηέιεζε ηελ 

αθνξκή ψζηε ην ειιεληθφ ζέαηξν λα εμειηρζεί κε γηγαληηαία βήκαηα. Σν 1961 ηδξχεηαη ζηελ Θεζζαινλίθε ην 

"Κξαηηθφλ Θέαηξν Βνξείνπ Διιάδνο", πνπ απφ ηφηε θαη κεηά ζα αλαδεηρζεί ε βάζε ηεο Βφξεηαο Διιάδαο, 

γηαηί απηφ εδξεχεη θαη πεξηνδεχεη ζ' απηήλ ηελ πεξηνρή. Παξάιιεια θαιιηεξγήζεθε ην "ειεχζεξν ζέαηξν" ην 

νπνίν δελ ήηαλ θξαηηθφ, θαη ιεηηνπξγνχζε κε ζπγθξνηήκαηα γηα φια ηα ζεαηξηθά είδε. Σν παιαηφηεξν απ' 

απηά, ην "Θέαηξν Σέρλεο" ηνπ Καξφινπ Κνπλ αλέβαζε έξγα απφ ην ειιεληθφ θαη δηεζλέο ξεπεξηφξην, 

εξκελεχνληαο ηηο αξραίεο ηξαγσδίεο θαη θσκσδίεο κε ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν, θαη κε ηελ δηθή ηνπ 

νπηηθή γσλία. 

Γεληθά, ζηελ ζχγρξνλε επνρή, ππάξρεη αξθεηά αλεπηπγκέλε ζεαηξηθή δξαζηεξηφηεηα. Σα Φεζηηβάι πνπ 

δηεμάγνληαη ζηελ Δπίδαπξν, ζηελ Αζήλα, ζηνπο Φηιίππνπο, ζηελ Γσδψλε θαη αιινχ, θαη νη πεξηνδείεο 

ζηάζσλ ζηελ επαξρία, απνδεηθλχνπλ φηη ην ειιεληθφ ζέαηξν αθνινχζεζε κηα ηαρεία δηαδηθαζία εμέιημεο. 

Γεκηνπξγνχληαη πνιπάξηζκεο ηδησηηθέο δξακαηηθέο ζρνιέο, δχν θξαηηθέο ζθελέο πξφδαο, κία κεινδξακαηηθή 

θαη πνιινί ζίαζνη κε ζεκαληηθά νλφκαηα (Παμηλνχ, Μνπζνχξε, Μπξάη, Βεξγή, Πεηξατθνχ Θεάηξνπ, Υφξλ, 

Λακπέηε, Πεηξακαηηθνχ Θεάηξνπ, Καξέδε, Ζιηφπνπινο). 

 

3) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΘ ΕΛΠΘΔΕ 

 

Υσξίο ζπδήηεζε θαη ηδηαίηεξε ζθέςε, φινη γλσξίδνπκε φηη ε πξνζθνξά ηνπ ζχγρξνλνπ ζεάηξνπ είλαη 

αλεθηίκεηε. Θα πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε φηη ην ζέαηξν δελ είλαη κέζν δηαζθέδαζεο, αιιά πξνπάλησλ ζέηεη 

πξνβιεκαηηζκνχο κε αηνκηθέο, πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο επεθηάζεηο. Γηεπξχλεη ην πλεχκα θαη βάδεη ηνλ 

άλζξσπν ζε έλα πεδίν δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ζπλήζε θαζεκεξηλφηεηα. Δίλαη θαη απηή κία θαζεκεξηλφηεηα ε 

νπνία δελ είλαη πεδή θαη ζηαηηθή αιιά απερεί ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ηηο αηνκηθέο αλεζπρίεο θαη ηηο 



πνιηηηθέο θηινδνμίεο. Γη' απηφ θαη νη ππεξέηεο ηνπ ζεάηξνπ πνπ ζπζηάδνληαη γη' απηφ ηνλ ζθνπφ, νλνκάδνληαη 

πλεπκαηηθνί. Σν ζέαηξν είλαη ζθνπφο παηδεπηηθφο. 

ήκεξα δπζηπρψο ην ζέαηξν κε ηελ θπξηαξρία ηεο ηειεφξαζεο, βξίζθεηαη θάησ απφ ηα θψηα ηεο 

δεκνζηφηεηαο. Δλζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα θαινθαίξηα αλεβαίλνπλ ηξαγσδίεο θαη θσκσδίεο ζε 

πνιιά ειιεληθά ζέαηξα. Αμίδεη ινηπφλ ηνλ θφπν λα παξαθνινπζήζνπκε κηα αξραία ηξαγσδία, έζησ θαη αλ 

δελ θαηαιάβνπκε απφιπηα είλαη ζίγνπξν φηη ζα απνθνκίζνπκε ζπνπδαίεο εκπεηξίεο. ην ρέξη καο είλαη λα 

απνθχγνπκε ηνλ απνπξνζαλαηνιηζκφ ηεο ηξαγσδίαο θαη λα βνεζήζνπκε ζηελ απεκπινθή ηεο απφ ηα 

δίρηπα ηεο έβδνκεο ηέρλεο. 

 

    ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
   Ο Απφιισλαο είλαη Μέγαο ζεφο ηνπ Διιεληθνχ Παλζένπ (Απιψλ ζηε ζεζζαιηθή δηάιεθην), κε γχξσ ζηηο 
350 επηθιήζεηο, πξνζσλχκηα θαη ηνπηθέο ιαηξείεο ηνπ, ζεξαπεπηήο, κάληεο θαη ειηαθφο («Φνίβνο»). 
Πηζαλφηαηα λα απνηέιεζε έκπλεπζε γηα ην ζεφ Απινχ ζηελ εηξνπζθηθή κπζνινγία. 
Γελλήζεθε απφ ην ζεφ Γία (πνπ ζηηο επηθιήζεηο ηνπ αίζξηνο, αλέθεινο, πςηλεθήο, αιιεγνξείηαη ζε αέξα θαη 
νπξαλφ) θαη ηε ζενκεηξηθή ζεφηεηα Λεηψ (πνπ αιιεγνξείηαη ζην αζηξνθψηηζην λπθηεξηλφ ζηεξέσκα). Ζ 
επίθιεζή ηνπ «Γήιηνο» ζεκαίλεη θπζηθά φρη κφλνλ ηνλ γελλεζέληα ζηε λήζν Γήιν, αιιά θαη ηνλ Θεφ πνπ 
θάλεη δήια θαη νξαηά ηα πάληα, αιιά θαη ηα πάληα νξά («παλδεξθέο έρσλ θαεζίκβξνηνλ φκκα» ζχκθσλα 
κε ηνλ 34ν Οξθηθφ Όκλν, δειαδή σο ν ζεφο πνπ ε καηηά ηνπ θσηίδεη ηνπο ζλεηνχο θαη παξαηεξεί ηα 
πάληα). 
Απφ ηε δνμαζία φηη αηηία φισλ ησλ γηλνκέλσλ είλαη ν Ήιηνο, ηνπ νπνίνπ ην θσο εηζρσξεί ζηηο θξπκκέλεο 
αηηίεο, ν (ζχκθσλα κε ηνπο καγηθνχο παπχξνπο ηεο ζπιινγήο Papyri Graecae Magicae) «ηειεζθφπνο θαη 
θνίξαλνο θφζκνπ» ζεφο Φνίβνο Απφιισλ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ιεγφκελεο Δηκαξκέλεο θαη 
ησλ Μνηξψλ, σο Θεφο καληεπηήο (Αγλφκαληηο, Αιεζήο, Γαθλαίνο, Μαληηθφο, Μνηξαγέηεο, Λνμίαο, 
Πξνφςηνο, Σξηπνδηιάινο). Ζ καληηθή ηδηφηεηα ηνπ Απφιισλα εμεγείηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 
κνπζηθνπαξαγσγφο ηδηφηεηά ηνπ, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ηνπ επηηξέπεη πιήξε δηαχγεηα φξαζεο ζηα 
δηάθνξα ζεκεία ηεο ρξνληθήο θίλεζεο, ηεο νπνίαο ρξνληθήο θίλεζεο ζηπινβάηεο θαη γελλήησξ είλαη ν 
Ρπζκφο, έλα ηκήκα ηνπ ηξηζππφζηαηνπ (Ρπζκφο, Μεισδία, Αξκνλία) πνπ νξίδεη ηε Μνπζηθή. 
Ο ζεφο Απφιισλ ζρεηηδφηαλ κε ηε Νεφηεηα θαη ην Κάιινο (επεηδή σο Ήιηνο μεπξνβάιιεη αησλίσο λένο ηελ 
θάζε απγή θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην θσο ηνπ θαηαδεηθλχεη φια ηα επί γεο σξαία θαη «ζαπκαζηά». ρεηηθέο 
επηθιήζεηο ηνπ νη Κνπξνηξφθνο, Οιβηνπξγφο, Σειεηφηαηνο, Φάλεο, Υαξνπνηφο), κε ηελ Ηαηξηθή θαη ηε 
Θεξαπεπηηθή (επεηδή ην ειηαθφ θσο ραξίδεη πγεία, απνιπκαίλεη, θαη επίζεο απμάλεη ηα πγηεηλά θαη 
ζεξαπεπηηθά θπηά. ρεηηθέο επηθιήζεηο ηνπ νη Παίσλ, Αιεμίθαθνο, Ζπηφρεηξ, Ηαηξφο), κε ηε Μνπζηθή (επεηδή 
φ,ηη θσηίδεηαη δνλείηαη σο ηκήκα ηεο πκπαληηθήο Μνπζηθήο) θαη ηελ θάζε είδνπο εηθαζηηθή δεκηνπξγία 
(θχξηνο ησλ Μνπζψλ, Θεφο Μνπζαγέηεο ή Μνπζεγέηεο. ρεηηθέο επηθιήζεηο ηνπ νη Μνπζηθφο, Κηζαξσδφο, 
Μνπζαγέηεο). 
Ηεξά θπηά ηνπ ε δάθλε, ν ειίαλζνο, ε άξθεπζνο, ε κπξίθε, ην ειηνηξφπην θαη ν πάθηλζνο. Ζ Γάθλε είλαη ε 
λχκθε θφξε ηνπ πνηακνχ Πελεηνχ, πνπ αγάπεζε ν κεγάινο Έιιελαο ζεφο φκσο ρσξίο κεγάιε επηηπρία. 
Έηζη κεηά απφ ζεξκή επίθιεζή ηεο ζηε Γαία κεηακνξθψζεθε ζην νκψλπκν θπηφ. Ο Απφιισλ παξά ηνπ φηη 
δε βξήθε αληαπφθξηζε ζην εξσηηθφ ηνπ θάιεζκα ζηε Γάθλε ηελ ηίκεζε θάλνληάο ηελ ην γλσζηφηεξν ηεξφ 
ηνπ θπηφ. Ο Τάθηλζνο απνηειεί επίζεο έλα αγαπεκέλν πξφζσπν γηα ην ζεφ ηνπ Ήιηνπ. Ο Απφιισλ θαη ν 
Τάθηλζνο έπαηδαλ κε έλα ρξπζφ δίζθν θαη ν Εέθπξνο θχζεμε θαη ρηχπεζε ζαλαηεθφξα ηνλ παλέκνξθν λέν. 
Σφηε ν Απφιισλ απφ ην αίκα ηνπ έθηηαμε ην Ηεξφ ηνπ θπηφ. Ηεξά ζχκβνιά ηνπ ν Σξίπνπο, ε Κηζάξα θαη ην 
ηφμν ή βέινο. Ηεξά δψα ν ιχθνο, ην γεξάθη, ν θχθλνο, ην θνξάθη, ν πεηεηλφο, ν ηδίηδηθαο, ην δειθίλη θαη ην 
θξηάξη. Ηεξφ ιαηξεπηηθφ ρξψκα ηνπ ην Υξπζφ. πσο θαη ζηε Θεά Αζελά, ηεξφο αξηζκφο ηνπ είλαη ην Δπηά 
(δειαδή ν αξηζκφο ηεο πιεξφηεηαο, ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ καθξνθφζκνπ). Άιιεο γλσζηφηεξεο επηθιήζεηο 
ηνπ νη Αγξαίνο, Αγξέηεο, Άθηηνο, Ακπθιαίνο, Γελλήησξ, Γεηξαδηψηεο, Γηνλπζνδφηεο, Δλαγψληνο, Δπάθπηνο, 
Ήιηνο, Κάξλεηνο, Κηζαξσδφο, Κνπξνηξφθνο, Νφκηνο, Ογθαίνο, Ογθεάηαο, Πηψνο, Πχζηνο, πφλδηνο, 
Σκψνο,Σπξίηεο, Τπεξβφξεηνο θ.ά. 
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ΔΙΟΝΥΟ 

  Ο Γηφλπζνο, επίζεο Γηψλπζνο, γηνο ηνπ ζενχ Γία, αλήθεη ζηηο ειάζζνλεο πιελ φκσο ζεκαληηθέο 
ζεφηεηεο ηνπ αξραηνειιεληθνχ παλζένπ, θαζψο ε ιαηξεία ηνπ επεξέαζε ζεκαληηθά ηα ζξεζθεπηηθά 
δξψκελα ηεο ειιαδηθήο επηθξάηεηαο. Παξφιν πνπ δελ είλαη νιχκπηνο ζεφο θαη ν κεξνο δείρλεη λα 
ηνλ αγλνεί[1], ήδε απφ ηνλ 6ν π.Υ. αη., αλαπαξίζηαηαη καδί κε ηνπο Οιπκπίνπο, αλ θαη εκθαλίδεηαη 
ζρεηηθά απφκαθξνο[2]. Δλίνηε απεηθνλίδεηαη λα θάζεηαη δεμηά ηνπ παηξφο ηνπ ζηα νιχκπηα δψκαηα. 
Ο Γηφλπζνο σο κπζνινγηθή νληφηεηα «δελ είλαη κήηε παηδί νχηε άληξαο, αιιά αηψληνο έθεβνο, 
θαηαιακβάλνληαο κηα ζέζε αλάκεζαζηα δχν»[3]. Με απηή ηε κνξθή, αληηπξνζσπεχεη «ην πλεχκα 
ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο κεηακνξθσηηθήο δχλακεο ηνπ παηρληδηνχ»[4] γεκάην πνλεξηά, εμαπάηεζε θαη 
ζηξαηεγηθέο πνπ ππνδεηθλχνπλ είηε ηε ζετθή ζνθία ή ην αξρέηππν ηνπ Καηεξγάξε, παξφλ ζε φιεο 
ζρεδφλ ηηο κπζνινγίεο ηνπ θφζκνπ. 
ηελ ειιεληθή κπζνινγία, ν Γηφλπζνο γελληέηαη απφ ηνλ κεξφ ηνπ παηέξα ηνπ, ζηε λήζν Ηθαξία, θαη 
παξαδίδεηαη ζε δψδεθα λχκθεο ή πδάηηλα πλεχκαηα, ηηο Τάδεο, νη νπνίεο γίλνληαη ηξνθνί ηνπ 
ζετθνχ παηδηνχ. Αξγφηεξα, σο έλδεημε επγλσκνζχλεο ηελ ππεξεζία ηνπο, νη Τάδεο εμπςψζεθαλ 
ζην νπξάλην ζηεξέσκα φπνπ ιάκπνπλ σο αζηεξηζκφο ησλ Τάδσλ. Δίλαη Ππξηγελήο, θαη Ληκλαίνο, 
θέξνληαο εγγελψο ηελ πνηφηεηα ηεο 'ιίκλεο ή ηνπ έινπο'. Ο Γηφλπζνο είλαη επίζεο Γηζχξακβνο, 
δειαδή δηγελήο, γελλεκέλνο πξψηα απφ ηε θσηηά θαη θαηφπηλ απφ ην λεξφ, αθνινπζψληαο ηελ 
παξάδνζε αλάινγσλ αξρέγνλσλ ζενηήησλ[5]. 
Ο Γηφλπζνο, επίζεο, ζπλδέεηαη κε ηε γνληκφηεηα, κέζσ ηνπ εθπιεξσκέλνπ έξσηα θαη ην 
επίγξακκα ηνπ Αλαθξένληα ζηνλ ζεφ αξρίδεη κε ηηο ιέμεηο «Χ Κχξηε, πνπ ζχληξνθνί ζνπ ζην 
παηρλίδη είλαη ν ηζρπξφο Έξσο, νη καπξνκάηεο λχκθεο θαη ε Αθξνδίηε!»[6]. 
Γέλλεζε θαη πεξηπιαλήζεηο  
Γηνο ηνπ Γία θαη ηεο εκέιεο θφξεο ηνπ Κάδκνπ ν Γηφλπζνο δηαζψδεηαη απφ ηηο θιφγεο πνπ 
έδσζαλ ην παιάηη ηνπ παηέξα ηεο -κεηά απφ ηελ εκθάληζε ηνπ Γία ζε φιν ηνπ ην κεγαιείν- ράξε 
ζηελ παξέκβαζε ηεο Γεο, πνπ άθεζε ηνλ θηζζφ λα ηπιίμεη ηνπο θίνλεο ηνπ αλαθηφξνπ θαη λα 
δηαζψζεη ην ζείν βξέθνο. Ο Γίαο ηνπνζέηεζε ην βξέθνο ζηνλ κεξφ ηνπ ελ αγλνία ηεο Ήξαο θαη ην 
έβγαιε ζην θσο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, φηαλ νινθιεξψζεθε ε θχεζή ηνπ. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο 
φηη γελλήζεθε αλάκεζα ζηα αζηξνπειέθηα ηνπ Γία θαη ηελ ππξθαγηά ηνπ αλαθηφξνπ, ν Γηφλπζνο 
έθεξε ηελ επσλπκία ππξηγελήο θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ζπλέρηζε ηελ θχεζή ηνπ ζηνλ κεξφ 
ηνπ παηέξα ηνπ κεξνξξαθήο, δηκήησξ θαη δηζζφηνθνο[7]. 
Ο ζεφο πεξηπιαλάηαη ζηελ Αίγππην θαη ηε πξία, ηξειφο απφ ην κίζνο ηεο Ήξαο. Θεξαπεχεηαη απφ 
ηε Ρέα ζηε Φξπγία. Ζ Ρέα, επίζεο, είλαη εθείλε πνπ ηνλ δηδάζθεη ηελ ηειεηνπξγηθή ιαηξεία θαη 
νξίδεη ην έλδπκα ηνπ ζενχ θαη ησλ Μαηλάδσλ αθνινχζσλ ηνπ[8]. Ζ αθνινπζία ηνπ ζενχ 
ζπκπιεξψλεηαη κε ηνπο αηχξνπο θαη ηνπο εηιελνχο. Θεφο εθπνιηηηζηήο ν Γηφλπζνο ζπλέρηζε ηελ 
πεξηπιάλεζή ηνπ, δηδάζθνληαο αλά ηνλ θφζκν ηηο ηδηαίηεξεο ηειεηέο ηνπ θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
ακπέινπ. Αιινχ έγηλε δεθηφο σο ζεφο, αιινχ σο ηπρνδηψθηεο άλζξσπνο, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε 
ζχκθσλα κε ηνλ κχζν θαη αλάινγεο αληηδξάζεηο εθ κέξνπο ηνπ, επλνψληαο ηνπο θίινπο θαη 
ηηκσξψληαο ηνπο ερζξνχο, φπσο θαίλεηαη ζην παξάδεηγκα ηνπ Πξνίηνπ, βαζηιέα ηεο Σίξπλζαο, 
ησλ ηξηψλ ζπγαηέξσλ ηνπ βαζηιέα Μηλχα ζηνλ Οξρνκελφ ή ηηο θφξεο ηνπ αηηηθνχ δήκνπ ησλ 
Διεπζεξψλ. 
Θεφο ηνπ δξάκαηνο θαη ηνπ παηρληδηνχ  
ηελ αξραία Διιάδα απηή ε ζηελή ζρέζε κεηαμχ δξάκαηνο θαη κπζνινγίαο ζπλνςηδφηαλ ζην 
πξνζσπείν, ηε κάζθα πνπ ζπκβφιηδε ηνλ ίδην ηνλ Γηφλπζν θαη κηα δηαδηθαζία ηαπηφρξνλα κέζσ 
ηεο νπνίαο νη ζπκκέηνρνη αληηιακβάλνληαλ κηα αλαιακπή ησλ άγξησλ παξάδνμσλ πνπ 
ζπζρεηίδνληαλ ζε κχζνπο θαη ζεζπίδνληαλ σο ηεξνηειεζηίεο ή κπζηεξηαθά δξψκελα. Σέηνηεο 
κπζηεξηαθέο παξαδφζεηο ήηαλ θνηλφο ηφπνο ζηνλ αξραίν θφζκν θαη κεξηθέο είλαη γλσζηφ φηη 
δηήξθεζαλ επί ρηιηάδεο έηε. Ο Γλσζηηθφο ρξηζηηαληζκφο είλαη έλα ζρεηηθά πξφζθαην παξάδεηγκα 
ησλ κπεηηθψλ κπζηεξίσλ θαη αθφκε θαη ζήκεξα νη αλαηνιηθνί νξζφδνμνη θαη ξσκαηνθαζνιηθνί λανί 
δηαηεξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηειεηνπξγηθά ζηνηρεία, ζπλερίδνληαο ηε γξακκή παξάδνζεο ησλ 
κπζηεξηαθψλ ζξεζθεηψλ κε δξψκελα φπσο ε κεηνπζίσζε ηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ αίκαηνο ηνπ 
Υξηζηνχ. 
Γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο ην πξνζσπείν ή persona ήηαλ έλα ζχκβνιν ηεο ελφηεηαο ζηε 
δπαδηθφηεηα. Δθείλνο πνπ ηε θνξνχζε ήηαλ ηαπηφρξνλα ν ίδηνο θαη θάπνηνο άιινο, ή γηλφηαλ 
πξνζσξηλά ε persona (πνπ ζηα Διιεληθά ζεκαίλεη ερψ κέζσ, δειαδή κηιψ κέζσ ηεο κάζθαο), 
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έλαο απφ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπ δξάκαηνο (dramatis personae). Σν πξνζσπείν 'θξαηνχζε 
ελσκέλεο' ηηο δχν ηαπηφηεηεο[9] θαη θπζηθά έπαηδε ην ξφιν ηεο πχιεο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά 
βαζίιεηα ή θφζκνπο εκπεηξίαο. Σνχηε ε κεηάβαζε ζηελ επηθίλδπλε, ζθηψδε ζθαίξα ηνπ θάησ 
θφζκνπ, ηνπ ράνπο θαη ηνπ ζαλάηνπ είλαη βαζηθφ ζέκα ζηε δηνλπζηαθή ιαηξεία. πσο παξαηεξεί ν 
Godwin, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεψλ πνπ θαηεβαίλνπλ ζηνλ θάησ θφζκν γηα λα ιπηξψζνπλ ηηο 
πεξηπιαλψκελεο ςπρέο[10]. 
Ο Γηφλπζνο, επίζεο, ζπλδέεηαη πνιχ κε ηνλ εθπιεξσκέλν έξσηα θαη ην επίγξακκα ηνπ 
Αλαθξένληα ζηνλ ζεφ αξρίδεη κε ηηο ιέμεηο «Χ Κχξηε, πνπ ζχληξνθνί ζνπ ζην παηρλίδη είλαη ν 
ηζρπξφο Έξσο, νη καπξνκάηεο λχκθεο θαη ε Αθξνδίηε!»[11]. 
 
Διονσζιακή λαηρεία  
   Πιεξνθνξίεο πνπ πξνζιακβάλνπκε απφ ηελ Γξακκηθή Β΄ καο νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε πσο ν 
Γηφλπζνο σο αξραία ζεφηεηα ήηαλ ήδε γλσζηφο ζηνλ 12ν αηψλα Π.Κ.Δ. Ζ ιαηξεία ηνπ ζρεηίδεηαη κε 
ηνπο ενξηαζκνχο ηεο βιάζηεζεο, ηεο ηεξήο ηξέιαο πνπ πξνθαιεί ε πφζε ηνπ νίλνπ θαη ηεο 
γνληκφηεηαο. Κνηλφ ζηνηρείν ζηηο ιαηξεπηηθέο πξαθηηθέο ηνπ είλαη ην ζηνηρείν ηεο έθζηαζεο, ελίνηε 
ηεο νξγηαζηηθήο θξελίηηδαο, πνπ απειεπζεξψλεη απφ ηηο θξνληίδεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, 
πξνζδίδνληάο ηνπ ηελ πξνζσλπκία Λχζηνο[12]. 
Πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο ινηπφλ φηη ην φλνκά ηνπ ζπλδέζεθε κε κία απφ ηηο αξηηφηεξεο κνξθέο ηνπ 
ειιεληθνχ ιφγνπ, ην δξάκα, πξνο ηηκήλ ηνπ δηνξγαλψλνληαλ κεγαινπξεπείο γηνξηέο, φπσο ηα Καη' 

αγξνχο Γηνλχζηα, ηα Λήλαηα, ηα 
Αλζεζηήξηα θαη ηα Μεγάια Γηνλχζηα. 
Σξεηο είλαη νη θχξηεο κνξθέο, κε ηηο 
νπνίεο εκθαλίδεηαη ν Γηφλπζνο ζηε 
ιαηξεία ηνπ. Με έκβιεκα ηνλ θαιιφ, 
ην δέλδξν -εμ νπ θαη ε πξνζσλπκία 
δελδξίηεο- ή ηνλ ηαχξν είλαη ζεφο ηεο 
γνληκφηεηαο θαη πξνζηάηεο ησλ 
θαιιηεξγεηψλ, θπξίσο ηεο ακπέινπ. 
ηε δεχηεξε κνξθή ηνπ είλαη ν 
ελζνπζηαζηηθφο Γηφλπζνο, κε 
εκβιήκαηα ηνλ ζχξζν θαη ηε δάδα, 
φπσο επίζεο ηελ αθνινπζία, ησλ 
Μαηλάδσλ, ησλ Βαθρψλ, ησλ 
Θπηάδσλ, ησλ Λελψλ θαη ησλ 
Βαζζαξηδψλ, φπσο ηηο κεηέθεξε ε 
κπζνινγηθή αθήγεζε. ηελ ηξίηε θαη 
αξραηφηεξε κνξθή ηνπ είλαη νληφηεηα 
ηνπ Κάησ Κφζκνπ θαη θέξεη ηελ 
πξνζσλπκία Εαγξεχο (ν κέγαο 
θπλεγφο). Δίλαη γηνο ηνπ θαηαρζφληνπ 
Γία θαη ηεο Πεξζεθφλεο. ε απηή ηελ 
ηξίηε κνξθή νη Οξθηθνί ηνλ 
ελζσκάησζαλ σο θπξηφηεξε ζεφηεηά 
ηνπο, εξρφκελνη ζε αληίζεζε κε ηνπο 
δηνλπζηαζηέο, ηνπο νπαδνχο ηνπ 
ελζνπζηαζηηθνχ Γηνλχζνπ[13] 
Με ηνλ Γηφλπζν ζεφ ησλ δέλδξσλ θαη 
ησλ θπηψλ πξαγκαηνπνηείηαη ε 
επηζηξνθή ζην «δσψδεο πάζνο» ηεο 

θχζεο, καθξηά απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο απνθξπζηαιιψζεηο πνπ επηβάιιεη ν 
εμνξζνινγηζκφο[14], θάηη πνπ δηαθξίλεηαη άκεζα ζηηο Βάθρεο ηνπ Δπξηπίδε. Με ηελ πξνζσλπκία 
βξφκηνο ιαηξεχηεθε θπξίσο σο ζεφο γελλεκέλνο απφ ην δεκεηξηαθφ βξφκνο θαη ην 
νηλνπλεπκαηψδεο πνηφ πνπ παξάγεηαη, ρσξίο λα είκαζηε ζίγνπξνη πνην αθξηβψο είλαη απηφ ην 
δεκεηξηαθφ (βξψκε;) 
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ΜΟΥΕ 

 

Οη κνχζεο ζηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία είλαη ελλέα αξραίεο ζεέο. Ο Απφιισλαο ήηαλ ν εγέηεο 
ηνπο (Απόιιων Μοσζεγέηες). 
χκθσλα κε ηελ Θεογονία ηνπ Ζζηφδνπ, ήηαλ θφξεο ηνπ Γία θαη ηεο Μλεκνζχλεο. 
Σα νλφκαηά ηνπο είλαη: 

 Καιιηφπε (επηθή πνίεζε) 
 Δπηέξπε (κνπζηθή) 
 Κιεηψ (ηζηνξία) 
 Δξαηψ (ιπξηθή πνίεζε) 
 Μειπνκέλε (ηξαγσδία) 
 Πνιπκλία (Πνιχκληα) (χκλνη) 
 Σεξςηρφξε (ρνξφο) 
 Θάιεηα (θσκσδία) 
 Οπξαλία (αζηξνλνκία) 

Ο Παπζαλίαο ππνζηεξίδεη φηη ππήξραλ δχν γεληέο Μνπζψλ, φπνπ ζηελ πξψηε γεληά ήηαλ 3 θαη 
ήηαλ θφξεο ηνπ Οπξαλνχ θαη ηεο Γαίαο, θαη ζηε δεχηεξε, ήηαλ 9 θαη ήηαλ θφξεο ηνπ Γία θαη ηεο 
Μλεκνζχλεο. (Διιάδνο Πεξηήγεζηο, 9, 29, 1). 
Οη αξραηφηεξεο Διηθσληάδεο Μούζες ήηαλ νη εμήο: 

 Μλήκε (κλήκε) 
 Μειέηε (κειέηε) 
 Ανηδή (ηξαγνχδη) 

Ζ πνηεηηθή ηέρλε ρξεηάδεηαη θαη ηηο ηξεηο απηέο Μνχζεο, ρξεηάδεηαη ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ, 
ηεο κλήκεο θαη ηεο κειέηεο. Γηαηί γηα λα ηξαγνπδήζεηο ρξεηάδεηαη πξψηα κλήκε, θαη κεηά κειέηε 
(άζθεζε). 
Δλψ ζηνπο Γειθνχο ιάηξεπαλ 3 άιιεο κνχζεο, ηελ Νήηε, ηελ Μέζε θαη ηελ Τπάηε, νη νπνίεο 
παξαιιειίδνληαη κε ηηο ηξεηο ρνξδέο ηεο ιχξαο. 
Δπίζεο ν φξνο κνχζα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζήκεξα γηα λα δείμεη φηη θάπνηνο (ζπλήζσο θάπνηα) 
εκπλέεη θάπνηνλ. 
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Ο ΕΡΜΗ ΚΑΘ Η ΛΤΡΑ 

                                                                                                                                                               

Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ, ηφηε πνπ νη ζενί θαηνηθνχζαλ ζηνλ ιπκπν, ππήξρε έλαο θηεξνπφδαξνο 

ζεφο πνπ έθαλε ηηο παξαγγειίεο ησλ ζεψλ. Ο Δξκήο. 

Ο Δξκήο ήηαλ γηφο ηνπ Γία θαη ηεο κεγαιχηεξεο απφ ηηο θφξεο ηνπ Άηιαληα, ηελ Μαία. Γελλήζεθε 
ζε έλα ζπήιαην ζηελ Κπιιήλε ηεο Αξθαδίαο, θαη απφ ηελ πξψηε ηνπ κέξα θηφιαο άξρηζε ηηο 
ζθαληαιηέο θαη πνλεξηέο. 
Ζ κεηέξα ηνπ κφιηο γελλήζεθε ηνλ ηχιημε θαιά θαιά ζηηο θαζθηέο ηνπ -φπσο ζπλήζηδαλ λα θάλνπλ 
ηφηε ζηα κσξά – θαη ηνλ έβαιε γηα χπλν. κσο απηφο ν πακπφλεξνο θαηάθεξε λα μεγιηζηξήζεη θαη 
λα πεηαρηεί ζαλ αζηξαπή ζηελ Μαθεδνλία φπνπ ν ζεφο Απφιισλαο έβνζθε πελήληα ηεξά 
κνζράξηα θαη βφδηα ηνπ βαζηιηά Άδκεηνπ. Γελ πξφιαβε λα απνκαθξπλζεί ιίγν ν Απφιισλαο απφ 
ην θνπάδη θαη ακέζσο ν Δξκήο άδξαμε ηελ επθαηξία θαη νδήγεζε φιν ην θνπάδη – ιεο θαη ήηαλ δηθφ 
ηνπ – ζηελ Πχιν. Γηα λα κελ ηνλ θαηαιάβνπλ φκσο έδεζε ζηα πφδηα ηνπο ζαληάιηα, παπνχηζηα 
πνπ θνξνχζαλ νη αξραίνη.. Άιινη ιέλε φηη έδεζε καθξηά θιαξηά ζηηο νπξέο ησλ δψσλ ηα νπνία 
ζέξλνληαλ θαη έζβελαλ ηηο παηεκαζηέο ηνπο! 
Μφλν έλαο άλζξσπνο ηνλ είδε θαη ηνπ ιέεη ν Δξκήο: 
Αλ ζε ξσηήζνπλ αλ κε είδεο, πεο ηνπο δελ κε είδεο, θαη αλ κε άθνπζεο, πεο πάιη φηη δελ κε 
άθνπζεο. 
Έθξπςε ινηπφλ ην θνπάδη ζε κηα ζπειηά ζηνλ ιπκπν θαη βγαίλνληαο βξήθε έλα θαχθαιν 
ρειψλαο. Ακέζσο ζηεξέσζε ζηηο δχν ηξχπεο δχν θέξαηα απφ θαηζίθα, έβαιε έλα άιιν κηθξφ μχιν 
ην νπνίν έδεζε ζηα θέξαηα θαη ηέλησζε πάλσ ηέζζεξηο ρνξδέο. Έηζη έθηηαμε έλα πνιχ γιπθφ θαη 
απαιφ ζηνλ ήρν, κνπζηθφ φξγαλν ηε ιχξα. Σπιίγεηε κεηά γξήγνξα γξήγνξα ζηηο θαζθηέο ηνπ θαη 
θνηκάηαη ήζπρνο θαη επραξηζηεκέλνο. 
Αιιά ζην κεηαμχ ν Απφιισλαο αλαθάιπςε ηελ εμαθάληζε ηνπ θνπαδηνχ θαη κεηά απφ πνιιέο 
αλαδεηήζεηο βξήθε ηνλ κηθξφ θαηεξγάξε θαη ηνλ νδήγεζε κπξνζηά ζην Γία δεηψληαο ην δίθαην. 
Ζ κάλα ηνπ Δξκή είρε κείλεη άθσλε: 
Μα πψο κπνξεί λα έρεη θάλεη ηέηνην πξάγκα ν γηφο κνπ; Δλφο ρξφλνπ παηδί πνπ αθφκε θνηκάηαη 
ηπιηγκέλν κέζα ζηα θαζθηά ηνπ; 
                                                                                                                                                        
Δθεί ν Δξκήο ζέινληαο θαη κε, αλαγθάζηεθε λα νκνινγήζεη ηελ πξάμε ηνπ θαη λα ππνζρεζεί ζηνλ 
εμνξγηζκέλν Απφιισλα φηη ζα έπαηξλαλ επζχο ακέζσο ηνλ δξφκν γηα ηελ ζπειηά πνπ ηα είρε 
θξχςεη. ηνλ δξφκν άξρηζε λα παίδεη κε ηελ ιχξα βγάδνληαο έλαλ ηφζν γιπθφ θαη καιαθφ ήρν πνπ 
ζηγά ζηγά ν Απφιισλαο – πνπ ήηαλ θαη ζεφο ηεο κνπζηθήο – άξρηζε λα καιαθψλεη θαη λα ρακνγειά. 
Μεηά απφ ιίγν ν Απφιισλαο ηνλ ζπγρψξεζε θαη ν Δξκήο ηνπ έθαλε δψξν ηελ ιχξα ηνπ θαη θείλνο 
πηα, κε ηε ζεηξά ηνπ, ηνπ ράξηζε ηα δψα. 
     Αιιά νη θιεςηέο ηνπ Δξκή δε ζηακάηεζαλ. Γε δίζηαζε λα θιέςεη ηε δψλε ηεο Αθξνδίηεο, ην 
μίθνο ηνπ Άξε, βγάδνληάο ην απφ ηε ζήθε ηνπ, έλα εξγαιείν ηνπ Ήθαηζηνπ απφ ην εξγαζηήξηφ ηνπ, 
ηελ ηξίαηλα ηνπ Πνζεηδψλα, ηα ηφμα ηνπ Απφιισλα, αθφκα θαη ην ζθήπηξν ηνπ Γία, ρσξίο λα ηνλ 
πάξνπλ είδεζε. θέθηεθε κάιηζηα λα θιέςεη θαη ηνλ θεξαπλφ ηνπ Γία, αιιά θνβήζεθε κήπσο θαεί 
θαη κεηάλησζε. 
     Γηα φιεο ηνπ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο ζηελ θιεςηά θαη γηα ηελ εμαηξεηηθή επθηλεζία, ηελ παλνπξγία, 
ηελ εμππλάδα θαη ηε δχλακε, ηνλ έθαλε ν Γίαο θήξπθα, αγγειηαθφξν θαη εθηειεζηή θάζε δηαηαγήο 
ηνπ. 
    Απφ ηνλ Απφιισλα νη άλζξσπνη έκαζαλ λα παίδνπλ κνπζηθή. Έθηηαρλαλ κφλνη ηνπο ηελ ιχξα 
φπσο ηελ είρε ζθαξψζεη ν Δξκήο θαη ζπλφδεπαλ ηα ηξαγνχδηα ηνπο. Απηή ηελ ιχξα ηελ βιέπνπκε 
λα απεηθνλίδεηε ζηα αξραία βάδα θαη μερσξίδεη θαζαξά ην θαχθαιν ηεο ρειψλαο. Ο Απφιισλαο 
έπαηδε θαη άιια φξγαλα πνπ ηα ιέγαλε βάξβηην, θίζαξη, θφξκηγγα. 
    ήκεξα ηα έγρνξδα φξγαλα δελ είλαη φκνηα κε εθείλα πνπ είραλ νη Αξραίνη Έιιελεο αιιά 
ππάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο ηεο αξραίαο Διιεληθήο ιχξαο κε ηελ ζεκεξηλή θηζάξα, άξπα, 
ιαγνχην θηι πνπ κπνξείο λα αγγίμεηο απαιά ηηο ρνξδέο. 

       

  



ΑΠΩΛΛΟΝΑ  

Ο Απόλλωνας είλαη Μέγαο ζεφο ηνπ Διιεληθνχ Παλζένπ (Απιψλ ζηε ζεζζαιηθή δηάιεθην), κε 
γχξσ ζηηο 350 επηθιήζεηο, πξνζσλχκηα θαη ηνπηθέο ιαηξείεο ηνπ, ζεξαπεπηήο, κάληεο θαη ειηαθφο 
(«Φνίβνο»). Πηζαλφηαηα λα απνηέιεζε έκπλεπζε γηα ην ζεφ Απλού ζηελ εηξνπζθηθή κπζνινγία. 

Γελλήζεθε απφ ην ζεφ Γία (πνπ ζηηο επηθιήζεηο ηνπ αίζξηνο, αλέθεινο, πςηλεθήο, αιιεγνξείηαη ζε 
αέξα θαη νπξαλφ) θαη ηε ζενκεηξηθή ζεφηεηα Λεηψ (πνπ αιιεγνξείηαη ζην αζηξνθψηηζην λπθηεξηλφ 
ζηεξέσκα). Ζ επίθιεζή ηνπ «Γήιηνο» ζεκαίλεη θπζηθά φρη κφλνλ ηνλ γελλεζέληα ζηε λήζν Γήιν, 
αιιά θαη ηνλ Θεφ πνπ θάλεη δήια θαη νξαηά ηα πάληα, αιιά θαη ηα πάληα νξά («παλδεξθέο έρσλ 
θαεζίκβξνηνλ φκκα» ζχκθσλα κε ηνλ 34ν Οξθηθφ Όκλν, δειαδή σο ν ζεφο πνπ ε καηηά ηνπ 
θσηίδεη ηνπο ζλεηνχο θαη παξαηεξεί ηα πάληα). 

Απφ ηε δνμαζία φηη αηηία φισλ ησλ γηλνκέλσλ είλαη ν Ήιηνο, ηνπ νπνίνπ ην θσο εηζρσξεί ζηηο 
θξπκκέλεο αηηίεο, ν (ζχκθσλα κε ηνπο καγηθνχο παπχξνπο ηεο ζπιινγήο Papyri Graecae 
Magicae) «ηειεζθφπνο θαη θνίξαλνο θφζκνπ» ζεφο Φνίβνο Απφιισλ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηηο 
ιεηηνπξγίεο ηεο ιεγφκελεο Δηκαξκέλεο θαη ησλ Μνηξψλ, σο Θεφο καληεπηήο (Αγλφκαληηο, Αιεζήο, 
Γαθλαίνο, Μαληηθφο, Μνηξαγέηεο, Λνμίαο, Πξνφςηνο, Σξηπνδηιάινο). Ζ καληηθή ηδηφηεηα ηνπ 
Απφιισλα εμεγείηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε κνπζηθνπαξαγσγφο ηδηφηεηά ηνπ, φπσο ζα δνχκε 
παξαθάησ, ηνπ επηηξέπεη πιήξε δηαχγεηα φξαζεο ζηα δηάθνξα ζεκεία ηεο ρξνληθήο θίλεζεο, ηεο 
νπνίαο ρξνληθήο θίλεζεο ζηπινβάηεο θαη γελλήησξ είλαη ν Ρπζκφο, έλα ηκήκα ηνπ ηξηζππφζηαηνπ 
(Ρπζκφο, Μεισδία, Αξκνλία) πνπ νξίδεη ηε Μνπζηθή. 

Ο ζεφο Απφιισλ ζρεηηδφηαλ κε ηε Νεφηεηα θαη ην Κάιινο (επεηδή σο Ήιηνο μεπξνβάιιεη αησλίσο 
λένο ηελ θάζε απγή θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην θσο ηνπ θαηαδεηθλχεη φια ηα επί γεο σξαία θαη 
«ζαπκαζηά». ρεηηθέο επηθιήζεηο ηνπ νη Κνπξνηξφθνο, Οιβηνπξγφο, Σειεηφηαηνο, Φάλεο, 
Υαξνπνηφο), κε ηελ Ηαηξηθή θαη ηε Θεξαπεπηηθή (επεηδή ην ειηαθφ θσο ραξίδεη πγεία, απνιπκαίλεη, 
θαη επίζεο απμάλεη ηα πγηεηλά θαη ζεξαπεπηηθά θπηά. ρεηηθέο επηθιήζεηο ηνπ νη Παίσλ, Αιεμίθαθνο, 
Ζπηφρεηξ, Ηαηξφο), κε ηε Μνπζηθή (επεηδή φ,ηη θσηίδεηαη δνλείηαη σο ηκήκα ηεο πκπαληηθήο 
Μνπζηθήο) θαη ηελ θάζε είδνπο εηθαζηηθή δεκηνπξγία (θχξηνο ησλ Μνπζψλ, Θεφο Μνπζαγέηεο ή 
Μνπζεγέηεο. ρεηηθέο επηθιήζεηο ηνπ νη Μνπζηθφο, Κηζαξσδφο, Μνπζαγέηεο). 

Ηεξά θπηά ηνπ ε δάθλε, ν ειίαλζνο, ε άξθεπζνο, ε κπξίθε, ην ειηνηξφπην θαη ν πάθηλζνο. Ζ Γάθλε 
είλαη ε λχκθε θφξε ηνπ πνηακνχ Πελεηνχ, πνπ αγάπεζε ν κεγάινο Έιιελαο ζεφο φκσο ρσξίο 
κεγάιε επηηπρία. Έηζη κεηά απφ ζεξκή επίθιεζή ηεο ζηε Γαία κεηακνξθψζεθε ζην νκψλπκν θπηφ. 
Ο Απφιισλ παξά ηνπ φηη δε βξήθε αληαπφθξηζε ζην εξσηηθφ ηνπ θάιεζκα ζηε Γάθλε ηελ ηίκεζε 
θάλνληάο ηελ ην γλσζηφηεξν ηεξφ ηνπ θπηφ. Ο Τάθηλζνο απνηειεί επίζεο έλα αγαπεκέλν πξφζσπν 
γηα ην ζεφ ηνπ Ήιηνπ. Ο Απφιισλ θαη ν Τάθηλζνο έπαηδαλ κε έλα ρξπζφ δίζθν θαη ν Εέθπξνο 
θχζεμε θαη ρηχπεζε ζαλαηεθφξα ηνλ παλέκνξθν λέν. Σφηε ν Απφιισλ απφ ην αίκα ηνπ έθηηαμε ην 
Ηεξφ ηνπ θπηφ. Ηεξά ζχκβνιά ηνπ ν Σξίπνπο, ε Κηζάξα θαη ην ηφμν ή βέινο. Ηεξά δψα ν ιχθνο, ην 
γεξάθη, ν θχθλνο, ην θνξάθη, ν πεηεηλφο, ν ηδίηδηθαο, ην δειθίλη θαη ην θξηάξη. Ηεξφ ιαηξεπηηθφ ρξψκα 
ηνπ ην Υξπζφ. πσο θαη ζηε Θεά Αζελά, ηεξφο αξηζκφο ηνπ είλαη ην Δπηά (δειαδή ν αξηζκφο ηεο 
πιεξφηεηαο, ηνπ πλεχκαηνο θαη ηνπ καθξνθφζκνπ). Άιιεο γλσζηφηεξεο επηθιήζεηο ηνπ νη Αγξαίνο, 
Αγξέηεο, Άθηηνο, Ακπθιαίνο, Γελλήησξ, Γεηξαδηψηεο, Γηνλπζνδφηεο, Δλαγψληνο, Δπάθπηνο, Ήιηνο, 
Κάξλεηνο, Κηζαξσδφο, Κνπξνηξφθνο, Νφκηνο, Ογθαίνο, Ογθεάηαο, Πηψνο, Πχζηνο, πφλδηνο, 
Σκψνο,Σπξίηεο, Τπεξβφξεηνο θ.ά. 

   ΜΑΡΤΑ 
   ηελ ειιεληθή κπζνινγία ν Μαρζύας ήηαλ έλαο άηπξνο απφ ηε Φξπγία. Ο Μαξζχαο ήηαλ 
δεμηνηέρλεο ζηνλ Απιφ θαη πξνθάιεζε ηνλ Θεφ Απφιισλα ζε ζχγθξηζε ηεο κνπζηθήο ηνπο ηέρλεο. 
Ο Απφιισλαο έπαημε Λχξα θαη νη Μνχζεο θαη ν Μίδαο, πνπ ήηαλ θξηηέο ηεο κνλνκαρίαο, αλέδεημαλ 
ληθεηή ηνλ ζεφ. Ο Μαξζχαο γδάξζεθε δσληαλφο, σο ηηκσξία γηα ηελ Όβξε πνπ δηέπξαμε, λα 
πξνθαιέζεη ζεφ. Σν αίκα ηνπ ζρεκάηηζε ηνλ νκψλπκν πνηακφ. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%86%CE%BD%CE%B7_%28%CF%86%CF%85%CF%84%CF%8C%29
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AF%CE%BA%CE%B9
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Ο κχζνο ηνπ Μαξζχα αλ θαη ζεσξήζεθε σο πάιε θαη λίθε (επηθξάηεζε) ηεο θηζάξαο έλαληη ηνπ 

θξπγίνπ απινχ θαη θαη΄ επέθηαζε ηεο δσξηθήο ειιεληθήο κνπζηθήο έλαληη ηεο θξπγηθήο δελ έπαςε 

θαη λα ζεσξείηαη φηη ζπκβνιίδεη ηελ πάιε αλάκεζα ζηελ Απνιιψλεηα θαη ηε Γηνλπζηαθή πιεπξά ηεο 

αλζξψπηλεο θχζεο θαη είλαη έλα ζπλεζηζκέλν ζέκα ζηελ Αξραία 

Διιεληθή, Ρσκατθή θαη Αλαγελλεζηαθή ηέρλε. 

Σελ κηθξαζηαηηθή θαηαγσγή ηνπ Μαξζχα απνδεηθλχνπλ πνιινί νκψλπκνη ρείκαξξνη θαη ηνπνζεζίεο 

ζηε Μηθξά Αζία. Καηά ηέθαλν ηνλ Βπδάληην νη ηφηε μελαγνί (εμεγεηέο) δείθλπαλ θαη ηνλ ηάθν ηνπ 

Μαξζχα ζηε πφιε ηεο Πεζζηλνχληνο φπνπ ιαηξεπφηαλ θπξίσο ε ζεά Ρέα - Κπβέιε πνπ θαηά ηελ 

αζηαηηθή παξάδνζε ν Μαξζχαο πνπ αλαθάιπςε ηνλ απιφ ζπλφδεπε πάληα απηή ηε ζεά. Δμ φισλ 

φκσο ησλ νκψλπκσλ πνηακψλ ζπνπδαηφηεξνο είλαη ν Μπζίαο ηεο Φξπγίαο, παξαπφηακνο ηνπ 

Μαίαλδξνπ, πιεζίνλ ηεο πφιεο ησλ Κειαηλψλ. Δδψ φπνπ θαη ε πεγή ηνπ ρείκαξξνπ Μαξζχα 

ιέγεηαη φηη ζπλέβε ν πεξίθεκνο κνπζηθφο δηαγσληζκφο φπσο αλαθέξεη ν Ζξφδνηνο θαη ν Ξελνθψλ. 

Κξηηέο ήηαλ νΣκψινο (ππέξ ηνπ ζενχ) θαη ν Μίδαο ππέξ ηνπ Μαξζχα. Καηά ηηλεο κπζνιφγνο 

παίρηεθε ν απηφο ζθνπφο κε ηνλ απιφ θαη κε ηε θηζάξα, κε απξνθάιππηε ηελ ππεξνρή ηεο θηζάξαο. 

Μεηά ηελ ήηηα ηνπ Μαξζχα ν ζεφο Απφιισλ γηα λα ηηκσξήζεη ηνλ ζηφκθν θαη ηε αιαδνλεία ηνπ ν 

ίδηνο έδεζε απηφλ ζε πεχθν θαη ηνλ έγδαξε φπσο δηεγείηαη ν Νίθαλδξνο, ν Φηιφζηξαηνο, 

ν Λνπθηαλφο ή φπσο αλαθέξεη ν Πιίληνο φηη απηφ ζπλέβε ζηε θχζε. 

ηελ Αζήλα πίζηεπαλ, φπσο αλαθέξεη ν Ζξφδνηνο, φηη ην δέξκα ηνπ Μαξζχα θπιαζζφηαλ ζε 

ζπήιαην ηεο Αθξφπνιεο πάλσ απφ ηελ αγνξά. 

Λέγεηαη αθφκε πσο ε ζεά Αζελά φηαλ βξήθε ηνλ απιφ θαη δνθίκαζε λα παίμεη είδε ηνλ εαπηφλ ηεο 

ζηα λεξά ηνπ Μαίαλδξνπ κε θνπζθσκέλα κάγνπια θαη ην πξφζσπφ ηεο παξακνξθσκέλν θαη κε 

βδειπγκία ην απέξξηςε. 

θελέο ηνπ παξαπάλσ κχζνπ απεηθφληζε έληνλα ε αξραία ηέρλε. πσο ζε αγγείν ζην Μνπζείν ηνπ 

Βεξνιίλνπ, ζε θξαηήξα ζην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ, ακθνξέα ζηνΜνπζείν Ρνχβν Ηηαιίαο θαη 

καξκάξηλεο πιάθεο απφ αλαζθαθέο ζηε Μαληηλεία ζήκεξα ζην Δζληθφ αξραηνινγηθφ 

κνπζείν Αζελψλ, δίσηνο θνίινο θξαηήξαο κε αλάγιπθε παξάζηαζε ηεο Αζελάο λα βαδίδεη δσεξά 

αθνινπζνχκελε απφ ηνλ Μαξζχα κε απνξξηθζέληεο ηνπο απινχο ζην έδαθνο, επίζεο ζην 

Αξραηνινγηθφ κνπζείν Αζελψλ. 

Δπίζεο κε ηίηιν "Μαξζχαο" θέξεηαη πνίεκα πνπ ζπλέγξαςε ν κεγαιχηεξνο δηζπξακβνπνηφο ηεο 

αξραηφηεηαο ν Μειαληππίδεο (ν λεφηεξνο) απφζπαζκα ηνπ νπνίνπ κφλν έρεη δηαζσζεί. 

Σέινο ην φλνκα Μαξζχαο θέξνπλ α) ηξεηο ζπγγξαθείο ηεο αξραηφηεηαο θαηά καξηπξία νπίδα εμ 

ψλ Μαξζχαο (ν Μαθεδφληνο) θαη Μαξζχαο (ν Πεξίαλδξνπ) θαη β) ηξεηο πνηακνί: ηεο Καξίαο, 

ηεο Φξπγίαο θαη ηεο πξίαο. 
 

 

AΡΙΩΝ 
 
Λπξηθφο πνηεηήο απφ ηα Μήζπκλα ηεο Λέζβνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηνλ Αξίσλα είλαη 
ιηγνζηέο θαη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ ηζηνξηθφ Ζξφδνην. Γελ γλσξίδνπκε θαλ ην έηνο 
γελλήζεσο θαη ζαλάηνπ ηνπ. 
Ο Αξίσλ έθπγε λσξίο απφ ηε Λέζβν θη έδεζε θνληά ζηνλ ηχξαλλν ηεο Κνξίλζνπ Πεξίαλδξν (625 - 
585 π.Υ.). Ήηαλ ν θαιχηεξνο θηζαξσδφο ηεο επνρήο ηνπ θαη ζπλεηζέθεξε ζηελ εμέιημε ηνπ 
δηζπξάκβνπ, ηνπ άζκαηνο ηεο δηνλπζηαθήο ιαηξείαο, πνπ απνηέιεζε ηνλ πξφδξνκν ηεο ηξαγσδίαο. 
Χο πνηεηήο θαη ζπλζέηεο έγξαςε άζκαηα (δηζπξάκβνπο) θαη πξννίκηα (θηζαξσδηθνχο θαλφλεο), 
απφ ηα νπνία δελ ζψζεθαλ νχηε έλαο ζηίρνο. 
Γηα ηε δσή ηνπ ππάξρεη κηα ηζηνξία, πνπ κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε παξακχζη θαη καο ηελ 
θιεξνδφηεζε ν Ζξφδνηνο. Κάπνηε, ν Αξίσλ απνθάζηζε λα ηαμηδέςεη ζηε ηθειία γηα ηα πξνο ην 
δελ. Δθεί, αθνχ κε ηελ ηέρλε ηνπ κάδεςε πνιιά ρξήκαηα θαη πινχηε, μεθίλεζε ην ηαμίδη ηεο 
επηζηξνθήο κ‟ έλα θνξηλζηαθφ πινίν. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ νη λαχηεο απνθάζηζαλ λα ηνλ ιεζηέςνπλ θαη λα ηνλ πεηάμνπλ ζηε 
ζάιαζζα. Ο Αξίσλ πξνζθέξζεθε λα ηνπο δψζεη ρξήκαηα γηα λα ζψζεη ηε δσή ηνπ, αιιά εηο κάηελ. 
Σφηε, ηνπο παξαθάιεζε λα ηνπ θάλνπλ κηα ηειεπηαία ράξε. Να ηνλ αθήζνπλ λα ηξαγνπδήζεη πξηλ 
απφ ην ζάλαηφ ηνπ. Οη λαχηεο δέρζεθαλ. 
Ο Αξίσλ, αθνχ θφξεζε ηα θαιά ηνπ, πήξε ηελ θηζάξα ζηα ρέξηα ηνπ, ζηάζεθε ζηελ πιψξε ηνπ 
θαξαβηνχ θαη ηξαγνχδεζε ηνλ «φξζην λφκν», έλαλ χκλν πξνο ηνλ ζεφ Απφιισλα. Έλα δειθίλη πνπ 
εζεσξείην ην ηεξφ δψν ηνπ Απφιισλα ηνλ πήξε ζηε ξάρε ηνπ θαη ηνλ έβγαιε ζην αθξσηήξην 
Σαίλαξν. Απφ εθεί, ν Αξίσλ πήγε πεδφο ζηελ Κφξηλζν, φπνπ αλέθεξε ηα θαζέθαζηα ζηνλ 
Πεξίαλδξν. Απηφο αθνχ πξψηα επαιήζεπζε ηα φζα ηνπ είρε εμηζηνξήζεη ν Αξίσλ δηέηαμε ηε 
ζχιιεςε ησλ Κνξίλζησλ, πνπ ελ ησ κεηαμχ είραλ επηζηξέςεη ζηελ Κφξηλζν θαη λα ζαλαησζνχλ. 
 

 
 

ΟΡΦΕΑ 
 
χκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ κχζν, ν Οξθέαο ήηαλ ε θχξηα εθπξνζψπεζε ηεο ηξαγνπδηζηηθήο ηέρλεο 
θαη ηεο ιχξαο θαη είρε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ζξεζθεπηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο. Ζ κπζηθή θηγνχξα 
ηνπ Οξθέα ήηαλ ειιεληθήο γηα ηελ αθξίβεηα Μαθεδνληθήο[1] πξνέιεπζεο απφ ηελ Πηεξία[2]. Σα 
Οξθηθά Μπζηήξηα, ηειεηνπξγηθά αγλψζηνπ πεξηερνκέλνπ, πήξαλ ην φλνκά ηνπο απφ ηνλ Οξθέα. 
Γελλήζεθε ζηελ Πηέξηα ζε έλα ρσξηφ νλφκαηη Πηκπιεία[3], θνληά ζηνλ ιπκπν[4][5] θαη ήηαλ βαζηιηάο 
ησλ Κηθφλσλ[6], φπνπ ζηηο Μαηλάδεο ηνπο βξήθε ην ζάλαηφ ηνπ. Ο κπζηγξάθνο Κφλσλ γξάθεη φηη 
ήηαλ θαη Βαζηιηάο ησλ Μαθεδφλσλ[7] επίζεο. Ο ηάθνο ηνπ βξηζθφηαλ θαη απηφο θνληά ζηνλ ιπκπν 
ζηελ Λεβείζξα.[8][9] 
Θεψξεζε  
Σν φλνκα Οξθέαο δε ζπλαληάηαη νχηε ζηνλ κεξν νχηε ζηνλ Ζζίνδν, αιιά ήηαλ γλσζηφ ηελ 
επνρή ηνπ Ηβπθνχ (πεξ. 530 π.Υ.). Ο Πίλδαξνο (522-442 π.Υ) αλαθέξεηαη ζ‟απηφλ σο "ν παηέξαο 
ησλ ηξαγνπδηψλ".Μία αλαπαξάζηαζε απφ ηφλ Πνιχγλνην[10] (5νο αηψλαο π.ρ.) ηνπ είρε δψζεη 
εκθάληζε Έιιελα ρψξηο Θξάθηθα ξνχρα ε ηνλ "θξχγηθν ζθνχθν".Αλαπαξαζηάζεηο[11] ηνπ ¨Οξθέα 
μεθηλνχλ ην 460 π.ρ. σο Έιιελα θαη κνλν αξγφηεξα απνθηά Θξάθηθα ραξαθηεξηζηηθά θαη απηά νρη 
ζχλερσο.Ηζηνξίεο γηα απηφλ θπθινθνξνχζαλ πηζαλφλ θαη πην λσξίο απν ηνλ 6φ αησλα π.ρ. αιιά 
έγηλε "κφδα"[12] λα ηνπ δίλνληαη Θξαθηθέο ξίδεο ηελ επνρή ησλ Μεδηθψλ.Σν ηζηνξηθφ ηνπ ξθεα 
εηαλ απφιπηα Διιεληθφ αιιά ζπλδεφηαλ κε λνκαδηθέο θπιέο φπσο πνιινη ηεξνί άλδξεο ηνπ είδνπο 
ηνπ απφ ηνπο Έιιελεο[13][14] 
Απφ ηνλ 6ν αηψλα π.Υ., ν Οξθέαο ζεσξήζεθε έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο πνηεηέο θαη κνπζηθνχο ηεο 
αξραηφηεηαο, θαη ν εθεπξέηεο ή απηφο πνπ ηειεηνπνίεζε ηε ιχξα. Με ηε δχλακε ηεο κνπζηθήο ηνπ 
θαη ηνπ ηξαγνπδηνχ ηνπ κπνξνχζε λα γνεηεχζεη ηα άγξηα δψα, λα δηεγείξεη ηα δέληξα θαη ηνπο 
βξάρνπο ζε ρνξφ, αθφκα θαη λα ζηακαηήζεη ηε ξνή ησλ πνηακψλ. Χο έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο 
ηνπ πνιηηηζκνχ, ζεσξείηαη πσο δίδαμε ζηελ αλζξσπφηεηα ηηο ηέρλεο ηεο θαξκαθεπηηθήο, ηεο 
γξαθήο θαη ηεο γεσξγίαο. ηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηε ζξεζθεπηηθή δσή, ν Οξθέαο ήηαλ 
νησλνζθφπνο θαη κάληεο. Δμαζθνχζε καγηθέο ηέρλεο, ηδηαίηεξα ηελ αζηξνινγία, ίδξπζε ή θαηέζηεζε 
πξνζβάζηκα πνιιά ζεκαληηθά κπζηήξηα, φπσο απηά ηνπ Απφιισλα θαη ηνπ Θξαθηθνχ ζενχ 
Γηνλχζνπ. Καζηέξσζε ηειεηνπξγηθά, δεκφζηα θαη ηδησηηθά θαη ππαγφξεπζε αξρηθέο θαη εμαγληζηηθέο 
ηειεηνπξγίεο. 
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Εησμολογία  
Έρνπλ πξνηαζεί πνιιέο εηπκνινγίεο γηα ην φλνκα 
Οξθέαο. Μηα πηζαλή πξφηαζε είλαη πσο πξνέξρεηαη 
απφ έλα ππνζεηηθφ Πξσην-Ηλδν-Δπξσπατθφ ξήκα 
*orbhao- , απνζηεξνχκαη απφ ην *orbh-, δηαρσξίδσ. 
πγγελέο απηψλ ζα ήηαλ ε Διιεληθή ιέμε νξθαλφο. Ο 
Οξθέαο ινηπφλ κπνξεί λα είλαη ζεκαζηνινγηθά εγγχο 
ηνπ γνάσ, δειαδή ζξελψ, ηξαγνπδψ άγξηα, καγεχσ, 
ελψλνληαο ηνπο θαηλνκεληθά αλφκνηνπο ξφινπο ηνπ σο 
απνγνεηεπκέλν εξαζηή, ππεξβαηηθφ κνπζηθφ θαη ηεξέα 
κπζηεξίσλ ζε έλα ιεμηθνινγηθφ ζχλνιν. Ζ ιέμε νξθηθφο 
νξίδεηαη σο κπζηηθφο, καγεπηηθφο θαη εθζηαζηαθφο, θαη 
πηζαλφλ, εμαηηίαο ηνπ καληείνπ ηνπ Οξθέα, νξθηθφο 
κπνξεί επίζεο λα ζεκαίλεη καληηθφο. χκθσλα κε κηα 
άιιε εηπκνινγηθή εθδνρή ην φλνκά ηνπ πξνέξρεηαη απφ 
ην φξθλε (=ζθνηάδη)[15]. 
 Γελεαινγία  
χκθσλα κε ηελ θαιχηεξα γλσζηή παξάδνζε, ν 

Οξθέαο ήηαλ γηνο ηνπ Οίαγξνπ, βαζηιηά ηεο Θξάθεο, ε νπνία θαίλεηαη θαηά ηελ πξντζηνξία 
πεξηιάκβαλε κηα έθηαζε απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Οιχκπνπ ζηελ Πηεξία κέρξη ηα ηελά ηνπ 
Διιεζπφληνπ, θαζψο κάιηζηα ζηα νξθηθά θείκελα (Αξγνλαπηηθά) αλαθέξεηαη φηη ν Οξθέαο 
γελλήζεθε ζην φξνο Διηθψλ ζηα Λίβεζξα (Πίπιαλ Πηεξίαο) θαη ηεο Καιιηφπεο, ηεο Μνχζαο ηεο 
επηθήο πνίεζεο. ε άιιεο παξαδφζεηο, γνλείο ηνπ είλαη ε Καιιηφπε θαη ν Απφιισλ. Ο Οξθέαο 
έκαζε κνπζηθή απφ ην Λίλν, ή απφ ηνλ Απφιισλα, πνπ ηνπ έδσζε ηε ιχξα ηνπ σο δψξν. 
Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία  
Παξφιε ηε Θξαθηθή θαηαγσγή ηνπ ζπκκεηείρε ζηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία, ηεο νπνίαο εγείην ν 
Ηάζoλαο, ν νπνίνο είρε πιεξνθνξεζεί απφ ηνλ Υείξσλα πσο κφλν κε ηε βνήζεηα ηνπ Οξθέα ζα 
κπνξνχζαλ λα πεξάζνπλ άζηθηνη απφ ηηο εηξήλεο. Οη εηξήλεο θαηνηθνχζαλ ζε ηξία κηθξά, 
βξαρψδε λεζηά θαη ηξαγνπδνχζαλ φκνξθα ηξαγνχδηα πνπ δειέαδαλ ηνπο λαπηηθνχο πξνο απηέο. 
Έπεηηα έηξσγαλ ηνπο λαπηηθνχο. ηαλ ν Οξθέαο άθνπζε ηηο θσλέο ηνπο, πήξε ηε ιχξα ηνπ θαη 
έπαημε κηα νκνξθφηεξε κνπζηθή, πλίγνληαο ηε δηθηά ηνπο. 
Ο Θάλαηνο ηεο Δπξπδίθεο  
Ζ πην δηάζεκε ηζηνξία, ζηελ νπνία πξσηαγσληζηεί, είλαη απηή ηεο ζπδχγνπ ηνπ Δπξπδίθεο. Ζ 
Δπξπδίθε είλαη κεξηθέο θνξέο γλσζηή θαη σο Αγξηφπε. Γξαπεηεχνληαο απφ ηνλ Αξηζηαίν, 
δαγθψζεθε απφ έλα εξπεηφ θαη πέζαλε. Αιιφθξσλ ν Οξθέαο έπαημε ηφζν ζπγθηλεηηθά ηξαγνχδηα 
θαη ηξαγνχδεζε ηφζν ζξελεηηθά πνπ φιεο νη λχκθεο θαη νη ζενί έθιαςαλ θαη ηνλ ζπκβνχιεπζαλ. Ο 
Οξθέαο θαηέβεθε ζηνλ θάησ θφζκν θαη κε ηε κνπζηθή ηνπ απάιπλε ηελ θαξδηά ηνπ Άδε θαη ηεο 
Πεξζεθφλεο (ην κφλν άηνκν πνπ ηα θαηάθεξε πνηέ), νη νπνίνη ζπκθψλεζαλ λα επηηξέςνπλ ζηελ 
Δπξπδίθε λα επηζηξέςεη καδί ηνπ ζηε γε. Αιιά ε ζπκθσλία πνπ ζπλφδεπε ηελ απφθαζε ήηαλ πσο 
έπξεπε λα πεξπαηά κπξνζηά απφ απηήλ θαη λα κελ θνηηάμεη πίζσ κέρξη λα θηάζεη ζηνλ πάλσ 
θφζκν. Μέζα ζηελ αγσλία ηνπ αζέηεζε ηελ ππφζρεζε θαη ε Δπξπδίθε εμαθαλίζηεθε πάιη απφ ηελ 
ζέαζή ηνπ. Ζ ηζηνξία κε απηή ηε κνξθή αλήθεη ζηελ επνρή ηνπ Βηξγηιίνπ, ν νπνίνο πξψηνο εηζάγεη 
ην φλνκα ηνπ Αξηζηαίνπ. Καη άιινη αξραίνη ζπγγξαθείο, σζηφζν, κηινχλ γηα ηελ επίζθεςε ηνπ 
Οξθέα ζηνλ θάησ θφζκν. χκθσλα κε ηνλ Πιάησλα νη θαηαρζφληνη ζενί ηνπ „παξνπζίαζαλ κία 
εκθάληζε‟ ηεο Δπξπδίθεο. Ο Οβίδηνο ιέεη πσο ν ζάλαηνο ηεο Δπξπδίθεο δελ πξνθιήζεθε απφ ηελ 
δξαπέηεπζή ηεο απφ ηνλ Αξηζηαίν, αιιά απφ ην ρνξφ ηεο κε ηηο Νατάδεο ηε κέξα ηνπ γάκνπ ηεο. 
Ζ δηάζεκε ηζηνξία ηεο Δπξπδίθεο κπνξεί λα είλαη κηα κεηαγελέζηεξε πξφζζεζε ζηνπο Οξθηθνχο 
κχζνπο. πγθεθξηκέλα, ην φλνκα Δπξπδίθε („απηή ηεο νπνίαο ε δηθαηνζχλε εθηείλεηαη επξέσο‟) 
ζπκίδεη κπζηεξηαθνχο ηίηινπο ηεο Πεξζεθφλεο. Ο κχζνο κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαηά ιάζoο απφ 
έλαλ άιιν ζξχιν γηα ηνλ Οξθέα θαηά ηνλ νπνίν ηαμηδεχεη ζηα Σάξηαξα θαη γνεηεχεη ηε ζεά Δθάηε. 
Ζ ηζηνξία ηνπ Οξθέα θαη ηεο Δπξπδίθεο έρεη ελδηαθέξνπζεο νκνηφηεηεο κε ηνλ ηαπσληθφ κχζν ησλ 
Ηδαλάγθη θαη Ηδαλάκη. 
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   Θάναηος ηοσ Ορθέα  
χκθσλα κε κία πεξίιεςε ηεο Όζηεξεο Αξραηφηεηαο ελφο ρακέλνπ έξγνπ ηνπ Αηζρχινπ, ν Οξθέαο 
ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ πεξηθξφλεζε ηελ ιαηξεία φισλ ησλ ζεψλ εθηφο απφ ηνπ ήιηνπ, ηνλ νπνίν 
απνθαινχζε Απφιισλα. Έλα πξσηλφ αλέβεθε ην φξνο Παγγαίνλ (φπνπ ν Γηφλπζνο είρε έλα 
καληείν) γηα λα ραηξεηήζεη ηνλ ζεφ θαηά ηελ αλαηνιή, αιιά ζθνηψζεθε απφ Θξαθηθέο Μαηλάδεο, 
επεηδή δελ ηηκνχζε ηνλ πξψελ πξνζηάηε ηνπ, ην Γηφλπζν. Δίλαη ζεκαληηθφ πσο ν ζάλαηφο ηνπ 
είλαη αλάινγνο κε ην ζάλαην ηνπ Γηνλχζνπ. 
Ο Οβίδηνο (Μεηακνξθψζεηο XI) επίζεο αθεγείηαη πσο νη Θξαθηθέο Μαηλάδεο, αθφινπζνη ηνπ 
Γηνλχζνπ, πεξηθξνλεκέλεο απφ ηνλ Οξθέα, αξρηθά ηνπ έξημαλ ξαβδηά θαη πέηξεο ελψ έπαηδε, αιιά 
ε κνπζηθή ηνπ ήηαλ ηφζν φκνξθε πνπ αθφκα θαη νη πέηξεο θαη ηα θιαδηά αξληφληνπζαλ λα ηνλ 
ρηππήζνπλ. Δμαγξησκέλεο νη Μαηλάδεο ηνλ έζθηζαλ ζε θνκκάηηα θαηά ηε θξελίηηδα ησλ Βαθρηθψλ 
ηνπο νξγίσλ. Μεζαησληθέο παξαδφζεηο έρνπλ κηα άιιε πξνζζήθε: ζην ζρέδην ηνπ Albrecht Durer ε 
θνξδέιια ςειά ζην δέληξν αλαθέξεη: Orfeus der erst puseran (Οξθέαο, ν πξψηνο ζνδνκίηεο). 
Σν θεθάιη θαη ε ιχξα ηνπ, αθφκα ηξαγνπδψληαο ζξελεηηθά ηξαγνχδηα, επέπιεπζαλ ζηνλ Έβξν σο 
ηελ Μεζνγεηαθή αθηή. Δθεί, νη άλεκνη θαη ηα θχκαηα ηα κεηέθεξαλ ζηε Λεζβηαθή αθηή, φπνπ νη 
θάηνηθνη έζαςαλ ην θεθάιη ηνπ θαη έλαο λαφο θαηαζθεπάζηεθε πξνο ηηκήλ ηνπ θνληά ζηελ 
Άληηζζα.[16] Ζ ιχξα κεηαθέξζεθε ζηνλ νπξαλφ απφ ηηο Μνχζεο θαη ηνπνζεηήζεθε αλάκεζα ζηα 
αζηέξηα. Οη Μνχζεο ζπλέιεμαλ θαη ηα θνκκάηηα ηνπ θνξκηνχ ηνπ θαη ηα έζαςαλ θάησ απφ ηνλ 
ιπκπν, φπνπ ηα αεδφληα θειαεδνχζαλ πάλσ απφ ηνλ ηάθν ηνπ. Ζ ςπρή ηνπ επέζηξεςε ζηνλ 
θάησ θφζκν, φπνπ επαλελψζεθε ηειηθά κε ηελ αγαπεκέλε ηνπ Δπξπδίθε. ζν γηα ηελ ιχξα ηνπ, 
έγηλε αζηεξηζκφο ζηνλ νπξάλην ζφιν. 
ηελ Αηηηθή θεξακεηθή, σζηφζν, νη γπλαίθεο πνπ επηηίζεληαη ζηνλ Οξθέα εκθαλίδνληαη λα είλαη 
θαλνληθέο Θξαθηψηηζζεο, πνπ εμαγξηψζεθαλ, επεηδή ηα ηξαγνχδηα ηνπ βάξδνπ είραλ θιέςεη ηνπο 
ζπδχγνπο ηνπο καθξπά ηνπο. 
Οξθηθά πνηήκαηα θαη ηειεηνπξγηθά  
Έλαο κεγάινο αξηζκφο ειιεληθψλ ζξεζθεπηηθψλ πνηεκάησλ ζε δαθηπιηθφ εμάκεηξν απνδφζεθαλ 
ζηνλ Οξθέα, φπσο θαη ζε παξφκνηεο εηθφλεο, φπσο νη Μνχζεο, ν Αξηζηέαο, ν Δπηκελίδεο θαη ε 
ίβπια. Απφ απηή ηελ ηεξάζηηα ινγνηερλία κφλν δχν παξαδείγκαηα επηδνχλ νιφθιεξα: κία νκάδα 
χκλσλ ζπληεζεηκέλσλ θάπνπ γχξσ ζηνλ 2ν ή 3ν αηψλα π.Υ., θαη κηα Οξθηθή Αξγνλαπηηθή 
ζπληεζεηκέλε θάπνπ αλάκεζα ζηνλ 4ν θαη ηνλ 6ν αηψλα π.Υ. Πξσηκφηεξε νξθηθή ινγνηερλία, πνπ 
κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί κέρξη ηνλ 6ν αηψλα π.Υ., επηδεί κφλν ζε ζπαξάγκαηα παπχξνπ ή ζε 
παξαπνκπέο απφ κεηαγελέζηεξνπο ζπγγξαθείο. 
Δπηπξφζζεηα κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο σο απνζήθε κπζνινγηθψλ δεδνκέλσλ καδί κε ηνπο ζηίρνπο ηεο 
Θενγνλίαο ηνπ Ζζίνδνπ, ε νξθηθή πνίεζε απαγγειιφηαλ ζε κπζηεξηαθά ηειεηνπξγηθά θαη 
εμαγληζηηθέο ηεξνηειεζηίεο. ζνη ήηαλ ηδηαίηεξα αθνζησκέλνη ζ‟ απηά ηα ηειεηνπξγηθά θαη πνηήκαηα 
ζπρλά ήηαλ ρνξηνθάγνη, απείραλ απφ ην ζεμ θαη απέθεπγαλ λα ηξψλε απγά, πξαθηηθή πνπ έκεηλε 
γλσζηή σο νξθηθφο βίνο. 
Ο κεηα-θιαζηθφο Οξθέαο  
ηε Θεία Κσκσδία ν Γάληεο βιέπεη ηε ζθηά ηνπ Οξθέα καδί κε ηνπο πνιπάξηζκνπο άιινπο 
«ελάξεηνπο παγαληζηέο» ζην Λίκπν. 
Ζ ηζηνξία ηνπ Οξθέα θαη ηεο Δπξπδίθεο έρεη γίλεη ζέκα γηα φπεξεο θαη θαληάηεο δηά κέζνπ ηεο 
ηζηνξίαο ηεο δπηηθήο θιαζηθήο κνπζηθήο. 
Ο Οξθέαο παξνπζηάδεηαη σο κέινο ζην ηειεπηαίν ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα απφ ηελ Ηζάθε ζηελ 
«Οδχζζεηα» ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε. 
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ΜΟΤΘΚΗ ΚΑΘ ΜΑΘΗΜΑΣΘΚΑ 

   Σν πξφζσπν θαη ε δηδαζθαιία ηνπ Ππζαγφξα είλαη ζέκαηα κάιινλ ζθνηεηλά. Απφ ην έξγν ηνπ 

ηίπνηε δελ ζψζεθε, νη αξραίεο, βηνγξαθηθέο θπξίσο εηδήζεηο (απφ ην Γηνγέλε ην Λαέξηην, ηνλ 

Ηάκβιηρν, ηνλ Πνξθχξην), είλαη γεκάηεο αλεθδνηνινγηθά ζηνηρεία. Γηα ηνλ Ππζαγφξα ε κνπζηθή θαη 

ηα καζεκαηηθά γίλεηαη άζθεζε κε ζθνπφ ηελ ππέξβαζε ησλ ζσκαηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ηελ 

θάζαξζε ηεο ςπρήο, γηα λα κπνξέζεη ε ηειεπηαία λα απειεπζεξσζεί απφ ηνλ θχθιν ηεο 

κεηελζάξθσζεο γηα λα θηάζεη ηειηθά ζηε ζεφηεηα απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη. Ζ ζεσξία ησλ 

αξηζκψλ είλαη ην πην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ Ππζαγνξηζκνχ. Σα αληηθείκελα «είλαη» αξηζκνί ή 

«νκνηάδνπλ» κε αξηζκνχο. Αθφκε θαη νη αθεξεκέλεο έλλνηεο ζηνλ Ππζαγνξηζκφ ζπλδένληαη κε ηνπο 

αξηζκνχο. Π.ρ. ε δηθαηνζχλε ζπλδέεηαη κε ηνλ αξηζκφ 4 δειαδή κε ηνλ πξψην ηεηξαγσληθφ αξηζκφ 

θαη ν γάκνο κε ηνλ αξηζκφ 5. Ο άλζξσπνο παξηζηάλεηαη κε ηνλ αξηζκφ 250 θ.ι.π. Οη ςπρνινγηθνί 

ζπλεηξκνί πνπ ιεηηνχξγεζαλ εδψ δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί. Ζ ζρέζε κεηαμχ δχν αξηζκψλ, απηφ 

δειαδή πνπ νλνκάδεηαη ζήκεξα ζηελ αξηζκεηηθή θαη ζηε γεσκεηξία ιφγνο, ζηε καζεκαηηθή ζεσξία 

ηεο Μνπζηθήο ηνπ Ππζαγφξα νλνκάδεηαη «Γηάζηεκα». Πην ζπγθεθξηκέλα ν Ππζαγφξαο ήηαλ απηφο 

πνπ πξψηνο έζεζε ηηο βάζεηο ηεο επηζηήκεο ηεο Μνπζηθήο κε κηα επηζηεκνληθά ζεκειησκέλε 

ζεσξία ηεο Μνπζηθήο. Αλαθάιπςε ηε ζρέζε αλάκεζα ζην κήθνο ησλ ρνξδψλ θαη ην ηνληθφ χςνο 

πνπ δίλνπλ. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ρξεζηκνπνίεζε έλα έγρνξδν φξγαλν, πνπ ην δεκηνχξγεζε ν 

ίδηνο, ην «Μνλφρνξδν». Με άιια ιφγηα νη Ππζαγφξεηνη αλαθάιπςαλ κηα ζρέζε απφιπηα ζηαζεξή 

αλάκεζα ζην κήθνο ησλ ρνξδψλ ηεο ιχξαο θαη ησλ βαζηθψλ ζπγρνξδηψλ (1/2 γηα ηελ φγδνε, 3/2 

γηα ηελ πέκπηε θαη 4/3 γηα ηελ ηέηαξηε). H ζαπκαζηή ηδηφηεηα απηψλ ησλ αξκνληθψλ ζρέζεσλ 

έγθεηην ζην φηη πεξηιάκβαλαλ ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο (1, 2, 3, 4), ην άζξνηζκα 

ησλ νπνίσλ ηζνχηαη κε ην 10, ηνλ ηεξφ αξηζκφ ησλ Γειθψλ (Σεηξαθηχο). ε απηή ηελ αληίιεςε γηα 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ, νη νπνίνη εθθξάδνπλ επηζηεκνληθνχο φξνπο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

αλαπαξηζηνχλ ζπκβνιηθά ηε ζεία ηάμε, έρεη ηηο ξίδεο ηεο φιε ε αλάπηπμε ησλ ππζαγφξεησλ 

καζεκαηηθψλ, ηα νπνία ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη επηζηήκε θαη αξηζκεηηθφο κπζηηθηζκφο. ηαλ είραλ 

ζρέζε κε ην δεχηεξν, νη αξηζκνί άξρηζαλ λα εθιακβάλνληαη σο ζχκβνια ηεο δσήο, ησλ αξεηψλ θαη 

ησλ αμηψλ – π.ρ., ην 4, δειαδή ην δχν ζην ηεηξάγσλν, ήηαλ ην ζχκβνιν ηεο δηθαηνζχλεο 

(ππζαγφξεηα αξηζκνινγία). 

 

 



ΜΟΤΘΚΗ- ΔΘΑΣΗΜΑ 

Ζ ζρέζε κεηαμχ δχν αξηζκψλ, απηφ δειαδή πνπ νλνκάδεηαη ζήκεξα ζηελ αξηζκεηηθή θαη ζηε 
γεσκεηξία ιφγνο, ζηε καζεκαηηθή ζεσξία ηεο Μνπζηθήο ηνπ Ππζαγφξα νλνκάδεηαη «Γηάζηεκα».  
ηε ζεσξία ηεο Μνπζηθήο κάιηζηα ε ιέμε δηάζηεκα είρε δηπιή ζεκαζία. Γηφηη αθελφο κελ 
νλνκαδφηαλ δηάζηεκα ε αξηζκεηηθή ζρέζε κε ηελ νπνία εθθξαδφηαλ ν ιφγνο ηνπ κνπζηθνχ 
δηαζηήκαηνο, αθεηέξνπ δε απηή ε ιέμε ήηαλ ζχκθσλε κε ηελ θαζεκεξηλή έλλνηά ηεο θαη ην «ηκήκα 
επζείαο», δειαδή ηελ απφζηαζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ.  
Σν κνπζηθφ δηάζηεκα, πνπ εθθξαδφηαλ σο «ζρέζε δχν αξηζκψλ πξνο αιιήινπο» ζηε ζεσξία ηεο 
Μνπζηθήο ηνπ Ππζαγφξα νλνκαδφηαλ αξρηθά δηάζηεκα = απφζηαζε δπν ζεκείσλ απ‟ αιιήισλ. Σν 
«δηάζηεκα» απηφ είρε πξάγκαηη δχν ζπλνξηαθά ζεκεία (πέξαηα, φξνπο), ηα νπνία δηλφληνπζαλ σο 
αξηζκνί. 
Πην ζπγθεθξηκέλα ν Ππζαγφξαο ήηαλ απηφο πνπ πξψηνο έζεζε ηηο βάζεηο ηεο επηζηήκεο ηεο 
Μνπζηθήο κε κηα επηζηεκνληθά ζεκειησκέλε ζεσξία ηεο Μνπζηθήο. Αλαθάιπςε ηε ζρέζε αλάκεζα 
ζην κήθνο ησλ ρνξδψλ θαη ην ηνληθφ χςνο πνπ δίλνπλ.  
Γηα λα ην πεηχρεη απηφ ρξεζηκνπνίεζε έλα έγρνξδν φξγαλν, πνπ ην δεκηνχξγεζε ν ίδηνο, ην 
«Μνλφρνξδν».  
Με άιια ιφγηα νη Ππζαγφξεηνη αλαθάιπςαλ κηα ζρέζε απφιπηα ζηαζεξή αλάκεζα ζην κήθνο ησλ 
ρνξδψλ ηεο ιχξαο θαη ησλ βαζηθψλ ζπγρνξδηψλ (1/2 γηα ηελ φγδνε, 3/2 γηα ηελ πέκπηε θαη 4/3 γηα 
ηελ ηέηαξηε). H ζαπκαζηή ηδηφηεηα απηψλ ησλ αξκνληθψλ ζρέζεσλ έγθεηην ζην φηη πεξηιάκβαλαλ 
ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο θπζηθνχο αξηζκνχο (1, 2, 3, 4), ην άζξνηζκα ησλ νπνίσλ ηζνχηαη κε ην 10, 
ηνλ ηεξφ αξηζκφ ησλ Γειθψλ (Σεηξαθηχο). 
ε απηή ηελ αληίιεςε γηα ηηο ηδηφηεηεο ησλ αξηζκψλ, νη νπνίνη εθθξάδνπλ επηζηεκνληθνχο φξνπο 
ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη αλαπαξηζηνχλ ζπκβνιηθά ηε ζεία ηάμε, έρεη ηηο ξίδεο ηεο φιε ε αλάπηπμε 
ησλ ππζαγφξεησλ καζεκαηηθψλ, ηα νπνία ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη επηζηήκε θαη αξηζκεηηθφο 
κπζηηθηζκφο. ηαλ είραλ ζρέζε κε ην δεχηεξν, νη αξηζκνί άξρηζαλ λα εθιακβάλνληαη σο ζχκβνια 
ηεο δσήο, ησλ αξεηψλ θαη ησλ αμηψλ – π.ρ., ην 4, δειαδή ην δχν ζην ηεηξάγσλν, ήηαλ ην ζχκβνιν 
ηεο δηθαηνζχλεο (ππζαγφξεηα αξηζκνινγία). 
Δίλαη θαλεξφ φηη ν Ππζαγφξαο ήηαλ ν πξψηνο πνπ εηζήγαγε ζηελ Διιάδα απηέο ηηο αληηιήςεηο. 
Σα ηδηαίηεξα δηαθέξνληα ηνπ Ππζαγφξα ήηαλ πξψηα θαη θχξηα ηα μαθημαηικά. Μπνξνχκε λα 
ζεσξήζνπκε βέβαην πσο απηφ δελ ζεκαίλεη απιψο φηη έηξεθε δεηζηδαηκνλίεο πεξί ηνπο αξηζκνχο, 
αιιά φηη έθακε πξαγκαηηθέο θαη ζεκαληηθέο πξνφδνπο ζηα καζεκαηηθά. Οη αλαθαιχςεηο πνπ έθαλε 
ήηαλ νινθιεξσηηθά θαη εθπιεθηηθά θαηλνχξηεο.  
H πην εθπιεθηηθή ηνπ αλαθάιπςε, θαη απηή πνπ ιέλε φηη άζθεζε ηελ επξχηεξε επίδξαζε πάλσ ζηε 
ζθέςε ηνπ θαη φηη ππήξμε ην ζεκέιην ηεο καζεκαηηθήο ηνπ θηινζνθίαο, αθνξνχζε ην πεδίν ηεο 
μοσζικής. Αλαθάιπςε φηη απηά ηα δηαζηήκαηα ηεο κνπζηθήο θιίκαθαο πνπ αθφκε θαη ηψξα 
νλνκάδνληαη ηέιεηεο αξκνλίεο κπνξνχλ λα δηαηππσζνχλ αξηζκεηηθά σο αλαινγίεο κεηαμχ ησλ 
αξηζκψλ 1,2,3 θαη 4. Οη αξηζκνί απηνί πξνζηηζέκελνη καο δίλνπλ ην 10, αξηζκφ πνπ, ζχκθσλα κε 
ηνλ πεξίεξγν ππζαγφξεην ζπλδπαζκφ καζεκαηηθψλ θαη κπζηηθηζκνχ, νλνκαδφηαλ ηέιεηνο αξηζκφο.  
Γξαθηθά παξηζηαλφηαλ κε ην ζρήκα ην θαινχκελν "ηεηρακηύς", δειαδή ην παξαθάησ ζρήκα: 

 
Ζ Σεηρακηύς απνηεινχζε ηελ νπζία ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Ππζαγνξείσλ. Δίλαη ην άζξνηζκα ησλ 
πξψησλ ηεζζάξσλ θπζηθψλ αξηζκψλ (1+2+3+4=10) πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε δηάθνξεο 
ζρέζεηο. Απφ απηνχο ηνπο ηέζζεξηο αξηζκνχο, είλαη δπλαηφλ λα θαηαζθεπαζζνχλ νη αλαινγίεο ηεο 
ηέηαξηεο, ηεο πέκπηεο θαη ηεο νγδφεο αξκνληθήο. Οη αλαινγίεο απηέο δεκηνπξγνχλ ηελ Αξκνλία 
πνπ γηα ηνπο Ππζαγφξεηνπο είρε ζεκαζία θπξηνιεθηηθά θνζκηθή. Οη Ππζαγφξεηνη ρξεζηκνπνηνχζαλ 
ηελ Σεηξαθηχλ γηα λα νξθηζζνχλ, επηθαινχκελνη ηνλ Ππζαγφξα ζαλ θάπνην ζεφ. 



H αλαινγία 2:1 ζην ζρήκα απηφ καο δίλεη ηελ νγδφε, ε αλαινγία 3:2 ηελ πέκπηε θαη ε αλαινγία 4:3 
ηελ ηεηάξηε. Αλ ηψξα θάπνηνο δελ γλψξηδε απηφ ην πξάγκα, δελ ήηαλ θάηη πνπ ζα ην αληηκεηψπηδε 
θαζψο ζα έπαηδε ηε ιχξα θαη ζα θηππνχζε ηηο ρνξδέο κε κηα θάπνηα πηζαλφηεηα λα θάκεη θαη 
ζθάικαηα . H αλαθάιπςε ήηαλ φηη πθίζηαηαη κηα ζχκθπηε ηάμε, κηα αξηζκεηηθή νξγάλσζε κέζα 
ζηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ ήρνπ, θαη ε αλαθάιπςε παξνπζηαδφηαλ ζαλ απνθάιπςε ζρεηηθή κε ηε θχζε 
ηνπ χκπαληνο. 
Υάξε ζηελ αλαθάιπςε ηνπ Ππζαγφξα, ε κνπζηθή παξνπζίαδε ζηνπο νπαδνχο ηνπ ην θαιχηεξν 
παξάδεηγκα ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο απηήο ηεο αξρήο. Σελ νξζφηεηα ηεο αξρήο ηφληδε ε 
ομορθιά ηεο κνπζηθήο, πξνο ηελ νπνία ν Ππζαγφξαο – φπσο θαη νη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο – ήηαλ 
επαίζζεηνο, γηαηί ε ιέμε "κόζμος" ζήκαηλε γηα ηνλ Έιιελα θαη ηελ νκνξθηά θαη ηελ ηάμε.  
Σν πέξαο ηαπηηδφηαλ κε ηελ νκνξθηά, θαη άιιε κηα απφδεημε απηήο ηεο αξρήο ήηαλ ην φηη, αλ ηελ 
εθαξκφδακε ζην πεδίν ησλ ήρσλ, απφ ηε δπζαξκνλία γελληφηαλ ε νκνξθηά. Δπνκέλσο ην φιν 
πεδίν ηνπ ήρνπ, πνπ εθηεηλφηαλ απεξηφξηζηα θαη πξνο ηηο δχν αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο, πςειά ή 
ρακειά, απνηεινχζε παξάδεηγκα ηνπ απείξνπ. Σν πέξαο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην αξηζκεηηθφ 
ζχζηεκα ησλ αλαινγηψλ αλάκεζα ζηηο αξκνληθέο λφηεο, ζχζηεκα πνπ επηβάιεη ηελ ηάμε ζην 
ζχλνιν.  
Σν ζχζηεκα απηφ νξηνζεηείηαη κε βάζε έλα θαηαλνεηφ ζρέδην. Σν ζρέδην απηφ δελ ην επηλφεζε ν 
άλζξσπνο, αιιά ππήξρε αλέθαζελ θαη πεξίκελε ηνλ άλζξσπν λα ην αλαθαιχςεη. Απηή ε 
δηαδηθαζία, πνπ ηελ ζπλαληνχκε εδψ ζε έλα κνλαδηθφ, εθπιεθηηθφ παξάδεηγκα, νη Ππζαγφξεηνη 
πίζηεπαλ πσο απνηεινχζε ηελ θχξηα αξρή πνπ ιεηηνπξγεί κέζα ζην χκπαλ σο ζχλνιν.  
Γελ είλαη ινηπφλ απνξίαο άμην (αλ ζπιινγηζηνχκε φηη ε θηινζνθία ηφηε βξηζθφηαλ ζην αξρηθφ ηεο 
ζηάδην θαη απνπζίαδε θάζε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηεο ινγηθήο, αθφκα θαη ηεο γξακκαηηθήο) ην 
γεγνλφο φηη νη Ππζαγφξεηνη εμέθξαζαλ ηελ θαηλνθαλή ηνπο πεπνίζεζε κε ηε θξάζε φηη "ηα όνηα 
είναι οι αριθμοί". Έηζη, απηή ε θξάζε καο δίλεη ηελ θχξηα γξακκή ηεο ζθέςεο ηνπο. 

 

Μοσζικά Όργανα ηων Αρταίων Ελλήνων 
Ζ Μνπζηθή ζηελ Αξραία Διιάδα ήηαλ εμαξρήο θπξίσο θσλεηηθή. Ζ εκθάληζε απνθιεηζηηθά 

νξγαληθήο κνπζηθήο ζπκβαίλεη πεξίπνπ ηνλ 6ν αηψλα π.Υ. Ο “Ππζηθφο Νφκνο” - έλα έξγν πνπ 

ππήξμε θιαζζηθφ - επηβεβαηψλεη ηελ ζηξνθή απηή πνπ νδήγεζε ζηαζεξά ζηελ επηθξάηεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ θιαζζηθψλ ρξφλσλ ηεο ζνιηζηηθήο εξκελείαο, ηφζν ζηηο εθδειψζεηο ηεο ηδησηηθήο 

φζν θαη ηεο δεκφζηαο δσήο.  

Μέζα απφ ην 

ζχλνιν ησλ πεγψλ 

– εηθνλνγξαθία, 

ζεσξεηηθά θείκελα 

πεξί Μνπζηθήο θαη 

Αξκνληθήο 

ζπγγξαθέσλ ηεο 

επνρήο φπσο ν 

Αξηζηφμελνο, ν 

Κιεσλίδεο θ.α. – 

ζπκπεξαίλνπκε κε 

ζρεηηθή αζθάιεηα 

ηνλ ηξφπν 

http://www.lyravlos.gr/ancient-greek-music.asp
http://www.lyravlos.gr/ancient-music-sources.asp


εθηέιεζεο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ.  

Ζ «ρξήζε» ηεο ιχξαο ι.ρ. θαη ηεο θηζάξαο, καο παξαδίδεηαη κε κεγάιε αθξίβεηα κέζα απφ ηηο 

δεθάδεο ζσδφκελεο παξαζηάζεηο. Δηδηθφηεξα ε ηνπνζέηεζή ηεο, ν ηξφπνο πνπ θξαηά ην φξγαλν ν 

κνπζηθφο θαη ν ηξφπνο παημίκαηνο, ε ρξήζε θαη ησλ δχν ρεξηψλ θαη ε «ζπλεξγαζία» ηνπ κνπζηθνχ 

κε ηνλ ανηδφ, είλαη δεηήκαηα ηα νπνία ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν έρνπλ βξεη ηελ απάληεζή ηνπο κέζα 

απφ ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηεο ζσδφκελεο αγγεηνγξαθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε πιεξνθνξίεο / 

νδεγίεο πνπ καο παξαδίδνληαη απφ ηνπο Λπξηθνχο Πνηεηέο, ε αθφκα θαη ηνλ Αξηζηνθάλε.  

 

Έγτορδα 
Γηα ηα φξγαλα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ αληινχκε ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία απφ ηελ πινχζηα 

εηθνλνγξαθία θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο αγγεηνγξαθίεο, ηα αλάγιπθα, ηα ςεθηδσηά, ηα αγάικαηα θ.α. 

Σα ζσδφκελα κνπζηθά φξγαλα, έζησ θαη ζε ζξαπζκαηηθή κνξθή, είλαη ειάρηζηα, ηδηαίηεξα φκσο 

εχγισηηα, ελψ, ηέινο, πεγή πιεξνθνξηψλ είλαη ηα πάζεο θχζεσο έξγα θαη θείκελα ζηα νπνία 

δηαζψδεηαη έλαο ζνβαξφο φγθνο πιεξνθνξηψλ, κε βάζε ηηο νπνίεο ν Λχξαπινο δεκηνχξγεζε 

απζεληηθά αλαθαηαζθεπαζκέλα κνπζηθά φξγαλα.  

H ΛΤΡΑ : ην πιένλ δηαδεδνκέλν έγρνξδν ηεο αξραίαο Διιάδαο, έλα κνπζηθφ φξγαλν ηδηαίηεξα 

δεκνθηιέο αθνχ δελ ήηαλ φξγαλν απαξαίηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ. χκβνιν ηνπ Απφιισλα, ε 

ιχξα δελ ρξεζηκνπνηείην ζε εθδειψζεηο ζε αλνηρηνχο ρψξνπο, ελψ ήηαλ ην θαηεμνρήλ φξγαλν γηα 

εθπαίδεπζε ησλ λέσλ. Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ην εζληθφ φξγαλν ησλ αξραίσλ Διιήλσλ.  

Ζ ΦΟΡΜΗΓΞ : ε παιαηφηεξε ίζσο κνξθή / εθδνρή ηεο αξραίαο θηζάξαο, θαηεμνρήλ 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ απφδνζε απφ ξαςσδνχο ησλ νκεξηθψλ επψλ. Θεσξείην ηεξφ φξγαλν θαη 

ίζσο ππήξμε ην πην αξραίν έγρνξδν.  

Ζ ΚΗΘΑΡΗ : ζπλήζσο κε ηεηξάγσλε βάζε είλαη ην κνπζηθφ φξγαλν πνπ απαηηεί δεμηνηερλία 

γη‟απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο ην φξγαλν ησλ επαγγεικαηηψλ θηζαξσδψλ θαη ησλ κεγάισλ κνπζηθψλ 

αγψλσλ. Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλαο πην ηειεηνπνηεκέλνο ηχπνο ιχξαο κε πεξηζζφηεξεο 

ρνξδέο (7 ή 8 ρνξδέο ζηελ θιαζζηθή επνρή ελψ αξγφηεξα ζπλαληνχκε θαη φξγαλα κε 

πεξηζζφηεξεο) θαη πην δπλαηφ ήρν.  

Ζ ΒΑΡΒΗΣΟ : κε πην κεγάινπο βξαρίνλεο θαη σο εθ ηνχηνπ κε πην κεγάιεο ρνξδέο, ην 

κνπζηθφ απηφ φξγαλν έρεη ρακειφηεξε έθηαζε, θαη ήρν γιπθχηεξν θαη πην βαξχ απφ εθείλν ηεο 

ιχξαο. 

Ζ ΠΑΝΓΟΤΡΑ Ή ΠΑΝΓΟΤΡΗ : ηξίρνξδν φξγαλν, πξφγνλνο ηνπ ιανχηνπ, νλνκαδφκελν απφ 

ηνπο αξραίνπο θαη σο ηξίρνξδνλ.  
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Πνεσζηά 

Ο ΑΤΛΟ & Ο 

ΓΗΑΤΛΟ : ην 

ζεκαληηθφηεξν 

αξραηνειιεληθφ 

πλεπζηφ, 

ρξεζηκνπνηείην ζε 

φιεο ζρεδφλ ηηο 

ηδησηηθέο θαη 

δεκφζηεο ηειεηέο, 

ζηνπο εζληθνχο 

αγψλεο, ζηηο 

πνκπέο θαη θπζηθά 

ζηηο παξαζηάζεηο ηξαγσδίαο. Δίρε ραξαθηήξα νξγηαζηηθφ θαη ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ιαηξεία 

ηνπ ζενχ Γηνλχζνπ.  

Ζ ΤΡΗΓΞ : πλεπζηφ ηδηαίηεξα ηαπεηλήο ζέζεο, ρξεζηκνπνηείην επξχηαηα απφ ηνπο πνηκέλεο 

ήηαλ κάιηζηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ ζεφ Πάλα – ε πνιπθάιακε εθδνρή ηνπ νξγάλνπ νλνκαδφηαλ 

κάιηζηα «ζχξηγγα ηνπ Παλφο». Ζ ζχξηγγα δελ ρξεζηκνπνηείην γηα θαιιηηερληθνχο ζθνπνχο.  

Ζ ΑΛΠΗΓΞ : Καηαζθεπαζκέλε απφ ραιθφ. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα θαζαξά κνπζηθνχο 

ζθνπνχο, αιιά γηα πνιεκηθά ζαιπίζκαηα θαζψο θαη γηα ηειεηνπξγηθνχο ζθνπνχο.  

ΣΟ ΚΟΥΤΛΗ : κηα θπζηθή ζάιπηγγα. Οη αξραίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλήζσο ηξίησλα ή θάζζε ή 

ζηξφκβν.  

 

 
 
 
 



    Κροσζηά 
ΣΟ ΣΤΜΠΑΝΟ : φξγαλν θαηεμνρήλ «γπλαηθείν», ρξεζηκνπνηείην πεξηζζφηεξν ζηηο νξγηαζηηθέο 

ιαηξείεο – πρ Βαθρηθέο. πσο θαη φια εμάιινπ ηα θξνπζηά, δελ ρξεζηκνπνηείην γηα θαζαξά 

κνπζηθνχο ζθνπνχο, αιιά θπξίσο ζε ηειεηέο θαη ιαηξεπηηθνχ ραξαθηήξα ζξεζθεπηηθέο εθδειψζεηο. 

ΣΑ ΚΡΟΣΑΛΑ Ή ΚΡΔΜΒΑΛΑ : μχιηλα θξνπζηά αληίζηνηρα κε ηηο ζεκεξηλέο θαζηαληέηεο. 

Υξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα θξαηάλε ηνλ ξπζκφ ησλ ρνξεπηψλ θαη ζπλήζσο ηα θξαηνχζαλ γπλαίθεο. 

ΣΑ ΚΤΜΒΑΛΑ : θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιιν, ζπλδένληαλ θαηεμνρήλ κε ηελ δηνλπζηαθή 

ιαηξεία θαη ηειεηέο. Δίραλ αζηαηηθή πξνέιεπζε θαη κνινλφηη ρξεζηκνπνηνχλην δελ ζεσξνχλην 

φξγαλα κε νπζηαζηηθή αμία.  

ΣΟ ΔΗΣΡΟ : θξνπζηφ αθξηθαληθήο / αηγππηηαθήο πξνέιεπζεο πνπ κε ηνλ νμχ ηνπ ήρν 

απνηεινχζε έλα είδνο ξπζκηθήο ζπλνδείαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ύδρασλις 
Ζ Όδξαπιηο ήηαλ αξραηνειιεληθφ πλεπζηφ φξγαλν, κεραληθφ αεξφθσλν φξγαλν  

ηεο αξραηφηεηαο κε ηζρπξφ θαη νμχ ήρν, ρξεζηκνπνηνχκελν ζηα ζεάκαηα ηνπ ηππνδξφκνπ θαη ζηελ 

εθηέιεζε ζηξαηησηηθήο κνπζηθήο[1]. Ζ χδξαπιηο (ή χδξαπινο), ην ιεγφκελν φξγαλν ηνπ λεξνχ, ήηαλ 

επηλφεζε θαη εθεχξεζε ηνπ κεραληθνχ Κηεζίβηνπ ηνπ Αιεμαλδξέα. Καηαζθεπάζηεθε ζηελ 

Αιεμάλδξεηα ηνλ 3ν αηψλα π.Υ. θαη γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπ καο δηαζψδνληαη νη 

πεξηγξαθέο ηνπ Ήξσλα ηνπ Αιεμαλδξέσο θαη ηνπ Βηηξνχβηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ 

νξγάλνπ απηνχ ήηαλ ην πδξαπιηθφ ζχζηεκα πάλσ ζην νπνίν βαζηδφηαλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη, θαζψο 

απηφ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή, θίλεζε θαη ξχζκηζε ηεο πίεζεο ηνπ αέξα, ν νπνίνο 

δηνρεηεπφηαλ ζηνπο απινχο δηακέζνπ ησλ πιήθηξσλ. 

Ζ χδξαπιηο ήηαλ κηα κεγάιε ζχξηγγα, φπσο ε ζχξηγγα ηνπ Παλφο, 
πνπ απνηειείην απφ κηα ζεηξά ερεηηθψλ ζσιήλσλ απφ θαιάκη, 
δηαβαζκηζκέλσλ αλάινγα κε ην κήθνο ηνπο, κέζα ζηνπο νπνίνπο 
θπζνχζε ν εθηειεζηήο[2], φπνπ ζηα ζηφκηα ησλ απιψλ ηεο 
παξερφηαλ πςειήο θαη ζηαζεξήο πίεζεο αέξαο. Κάησ απφ ηνπο 
απινχο ππήξρε κηα δεμακελή κε λεξφ ζην ππζκέλα ηεο νπνίαο 
βξηζθφηαλ έλα θνίιν εκηζθαίξην, ν πληγέαο. ηνλ πληγέα έκπαηλε 
λεξφ απφ ηηο νπέο ηεο βάζεο θαη αέξαο απφ ηνπο ζσιήλεο ηεο 
θνξπθήο. Οη ζσιήλεο απηνί ήηαλ πάλσ απφ ην θνίιν εκηζθαίξην 
θαη θαηέιεγαλ έμσ απφ ηε δεμακελή. Έλαο ζσιήλαο απφ απηνχο 
ιχγηδε θαη ζπγθνηλσλνχζε κε ηελ ππμίδα (ππμίο-εκβνιέαο). Ζ 
ππμίδα ήηαλ κηα εκβνινθφξνο αληιία πνπ δηνρέηεπε ηνλ αέξα απφ 
ηνλ ζσιήλα ηεο θνξπθήο κε πίεζε ζηνλ πληγέα. Έπεηηα, ν αέξαο 
νδεγείην ζην ζηεγαλφ ρψξν πάλσ απφ ηε δεμακελή θαη θάησ απφ 
ηνπο απινχο. Οη απινί ζην θάησ κέξνο είραλ ηνπο γισζζνθφκνπο. 

Ζ γισζζίδα θάζε γισζζνθφκνπ ήηαλ δηάηξεηε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ πιήθηξνπ (αγθσλίζθνπ) 
ζπξσρλφηαλ πξνο ηα κέζα κε απνηέιεζκα λα αλνίγεηαη δίνδνο πξνο ην ζηφκην ηνπ αληίζηνηρνπ 
απινχ. Ο πεπηεζκέλνο αέξαο δηνρεηεπφηαλ ζηνλ απιφ, άξα ην φξγαλν ερνχζε. ηαλ ην πιήθηξν 
ζηακαηνχζε λα πηέδεηαη ηφηε ε γισζζίδα επαλεξρφηαλ ζηε ζέζε ηεο κε ηε βνήζεηα ειαηεξησηνχ 
κεραληζκνχ, δηαθφπηνληαο ηε ξνή ηνπ αέξα θαη ν απιφο έπαπε λα ερεί. Αμηνζεκείσην είλαη ην 
γεγνλφο φηη ν αέξαο παξαγφηαλ απφ αλζξψπνπο (έθεβνπο ή δνχινπο) πνπ αλεβνθαηέβαδαλ, 
ρηππνχζαλ ή πεδνχζαλ πάλσ-θάησ ζηα θπζεξά, ελφζσ ν εθηειεζηήο ηνπ νξγάλνπ έπαημε 
θαλεξψλνληαο έηζη ηε δεμηνηερλία ηνπ ζηα πιήθηξα. 

Μεηά ηνπο Έιιελεο, ην πξσηνπφξν απηφ αθνπζηηθφ θαη ηερλνινγηθφ θαηαζθεχαζκα ηαμίδεςε θαη 
πηνζεηήζεθε πξφζπκα απφ πνιινχο, θηάλνληαο κέρξη ηνπο Ρσκαίνπο θαη έπεηηα ηνπο Βπδαληηλνχο. 
Σνλ 7ν θαη 8ν αηψλα ε χδξαπιηο νλνκάζηεθε πιένλ ξγαλν θαη άθκαδε ζην Βπδαληηλή 
Απηνθξαηνξία αιιά θαη ζε φια ηα κεγάια θέληξα θαηαζθεπήο θαη παξαγσγήο ηεο φπσο ε 
Κσλζηαληηλνχπνιε. Αμηνκλεκφλεπην είλαη ην πεξηζηαηηθφ ηεο απνζηνιήο ελφο εθθιεζηαζηηθνχ 
νξγάλνπ σο δψξν ην 757 κ.Υ. απφ ην βπδαληηλφ απηνθξάηνξαο Κσλζηαληίλν ηνλ Κνπξψλπκν ζηνλ 
απηνθξάηνξα ησλ Φξάγθσλ Πηπίλν ηνλ Βξαρχ, παηέξα ηνπ Καξινκάγλνπ. Λίγν αξγφηεξα, ην 812 
κ.Υ., νη βπδαληηλνί ράξηζαλ θαη έλα δεχηεξν ζηνλ ίδην ηνλ Καξινκάγλν. Σνλ 10ν αηψλα 
θαηαζθεπάζηεθε κε έμνδα ηεο εθθιεζίαο ην αγγιηθφ εθθιεζηαζηηθφ φξγαλν ηνπ Γνπίληζεζηεξ, κε 
αζπλήζηζην κέγεζνο θαη κε 26 θπζεξά πνπ απαηηνχζαλ 70 άηνκα[3], δηαζέηνληαο επίζεο 40 λφηεο, 
κε 10 απινχο γηα θάζε λφηα. 
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Πλαηαγή  

Έλα απφ ηα πξψηα παηρλίδηα πνπ έπαηδαλ ηα κσξά ζηελ αξραηφηεηα ήηαλ «ε πιαηαγή», κηα 
πήιηλε θνπδνπλίζηξα, πνπ ηελ έβαδαλ ζην ρέξη ηνπ θαη κε ηνλ ήρν πνπ έθαλαλ ηα πεηξαδάθηα πνπ 
είρε κέζα, ην έθαλαλ λα μερληέηαη θαη λα ζηακαηά ηα θιάκαηα. 

 

 

 

 

 


