
 

1                                                               ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

Ερευνητική Εργασία Β΄ Τετραμήνου 2013-14 

 

 

Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας 

 

«Η συμβολή της ζωγραφικής και της 

μουσικής στη θρησκευτική λατρεία απο την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα στον Ελλαδικό 

χώρο» 

 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός 

Μιχαλοπούλου Μαρία – Θεολόγος 

 

Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πατρών 



 

2                                                               ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

Ερευνητική Εργασία Β΄ Τετραμήνου 2013-14 

 

 

 

Το τμήμα ενδιαφέροντος της ερευνητικής εργασίας 

ΟΜΑΔΑ 1 

ΒΕΡΡΑ Β. 
ΚΟΛΛΥΡΟΥ Μ. 
ΤΖΟΛΑ Α. 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Σ. 
ΓΚΙΖΑΣ Μ. 

ΟΜΑΔΑ 2 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ. 
ΚΟΤΣΩΝΗ Ζ. 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Β. 
ΚΟΥΒΕΡΙΑΝΟΣ Γ. 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Φ. 

ΟΜΑΔΑ 3 

ΤΣΙΟΥΛΟΣ Γ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Α. 
ΤΣΑΟΥΣΗ Π. 
ΜΑΤΣΟΥΡΗ Β. 
ΤΡΑΣΑΝΗ Κ. 

ΟΜΑΔΑ 4 

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α. 
ΛΙΟΛΙΟΣ Π. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. 
ΤΣΙΟΥΛΟΣ Γ. 
ΦΡΑΝΤΖΗΣ Χ 

 

 

 



 

3                                                               ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

Ερευνητική Εργασία Β΄ Τετραμήνου 2013-14 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ            

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΡΩΜΑΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : H ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

2.1 ΜΙΑ ΔΙΕΞΟΔΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

3.1 ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

3.2 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

3.2.1 Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

4.2 ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 

 



 

4                                                               ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

Ερευνητική Εργασία Β΄ Τετραμήνου 2013-14 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΡΩΜΑΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

 

Η αρχαία Ελληνική ζωγραφική είναι τέχνη αντίστοιχης σημασίας με 

την αρχιτεκτονική και την γλυπτική στον Ελληνικό Κόσμο. Χάθηκε 

όμως κατά το μεγαλύτερο μέρος της, και ιδιαίτερα η ζωγραφική της 

κλασσικής περιόδου είναι χαμένη σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ήταν 

πάντοτε συνδεδεμένη με την αρχιτεκτονική και την γλυπτική, καθώς 

βάφονταν τόσο τα γλυπτά όσο και τα αρχιτεκτονικά μέλη με τρόπο 

που μας είναι καλά γνωστός, μια και είναι χιλιάδες τα ίχνη χρωμάτων 

από αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά που σώζονται σήμερα, και μας 

επιτρέπουν να έχουμε μια πλήρη εικόνα της Ελληνικής ζωγραφικής. 

Μάλιστα, η χρήση χρώματος στις τρισδιάστατες αυτές επιφάνειες 

οδήγησε την ζωγραφική στην απεικόνιση, την απόδοση του 

διαστήματος (του χώρου) και των φωτοσκιάσεων. Η ζωγραφική, 

επίσης, συνδεόταν με τις τέχνες του ψηφιδωτού και της 

αγγειογραφίας, από τις οποίες έχουμε επίσης απειράριθμα δείγματα, 

μια και κυρίως τα ψηφιδωτά σε πάρα πολλές περιπτώσεις μιμούνται 

πρωτότυπα ζωγραφικά έργα και σε κάθε περίπτωση μιμούνται 

τεχνοτροπικά τα ζωγραφικά έργα της αντίστοιχης περιόδου. Τέλος 

συνδέεται με την τέχνη της σκηνογραφίας. 

Οι πηγές μας είναι περισσότερες από την ύπαρξη των πρωτότυπων 

έργων, γιατί προστίθενται παράγοντες όπως η ζωγραφική των 

ρωμαϊκών χρόνων, η επιρροή που άσκησε η Ελληνική ζωγραφική 

στην ζωγραφική των Ετρούσκων, καθώς και οι περιγραφές αρχαίων 

συγγραφέων όπως του Πλίνιου του Πρεσβύτερου, του Παυσανία, 
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του Πλουτάρχου, του Λουκιανού, του Αθήναιου, του Αριστοτέλη, του 

Πλάτωνα, του Ξενοφώντα, κ.α. 

Η Μινωική ζωγραφική, ήταν η πρώτη σημαντική περίοδος της 

ζωγραφικής στην Ελλάδα. Συνδέεται με την αρχιτεκτονική των 

ανακτόρων και χαρακτηρίζεται από τα χαρούμενα χρώματα, την 

φυσιοκρατία και την λεπτότητα στην απόδοση των μορφών. 

Στις τοιχογραφίες που αποτελούν τη μεγάλη τέχνη της περιόδου, οι 

Μινωίτες καλλιτέχνες εκφράζουν την κλίση τους προς τη φύση και 

τα χαριτωμένα στοιχεία της. 

Η τοιχογραφία έχει καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα και υπηρετεί 

την αρχιτεκτονική και την θρησκεία με τις οποίες έχει στενή 

σύνδεση. Τα θέματα που κυριαρχούν είναι καθαρά διακοσμητικά, αν 

και υπάρχουν και πολλά παραστατικά θέματα. Η τεχνική της 

κατασκευής των τοιχογραφιών δείχνει τη μεγάλη και μακρόχρονη 

εμπειρία στην προετοιμασία και δημιουργία κονιαμάτων από πηλό 

στην αρχή (Βασιλική, Μύρτος) και ασβεστοκονιαμάτων αργότερα. 

Τα χρώματα των τοιχογραφιών είναι ανόργανα, κεκορεσμένα 

ορυκτά μετάλλων: το λευκό ήταν από ασβέστη, το ερυθρό από 

σιδηρούχο χρώμα (αιματίτη), το κίτρινο από ώχρα (σιδηρούχα), το 

μελανό από ανθρακούχο αργιλικό σχιστόλιθο ή απανθρακωμένα 

οστά. Το κυανό από υελόμαζα που εισαγόταν από την Αίγυπτο, ή 

από κύανο. Τα πράσινα χρώματα ήταν μείγμα κυανού και κίτρινου 

ενώ το καθαρό πράσινο από μαλαχίτη. Τα χρώματα που σώθηκαν 

έχουν αλλοιωθεί από τις πυρκαγιές που κατάστρεψαν τα κτίρια. 

Τα μινωικά ζωγραφισμένα κονιάματα έχουν μεγάλη αντοχή. Το 

αποτέλεσμα της χρήσης των χρωμάτων ήταν η ωραιοχρωμία, που 

εκφράζει το αίσθημα της χαράς της ζωής, της χάρης και της 

τρυφερότητας. Η κίνηση, που είναι το πρωταρχικό στοιχείο στην 
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τέχνη της Κρήτης, δίνει ζωή και ένταση στις συνθέσεις. 

Τα θέματα που συνήθως ζωγραφίζονται είναι: σπείρες, ρόδακες, 

κρίκοι, πλοχμοί, φυτικά θέματα, άλλοτε φυσιοκρατικά άλλοτε 

σχηματισμένα. Είναι φανερή η προσπάθεια να γίνει ζεύξη του 

φυσιοκρατικού με το διακοσμητικό στοιχείο. Από τα χρώματα, το 

πράσινο σπανίζει. Τα φυτά ζωγραφίζονται γαλάζια και τα λουλούδια 

μοιάζουν εξωτικά και όχι φυσιοκρατικά. Τα ζώα αποδίδονται με 

συμβατικά χρώματα και πολλές φορές η αναγνώριση και η ταύτιση 

είναι δύσκολη. Οι ανθρώπινες μορφές είναι στην πραγματικότητα 

έγχρωμες σκιαγραφίες με διάθεση και τάση ιμπρεσσιονιστική. Οι 

γυναίκες αποδίδονται με λευκό και οι άντρες με ερυθρό χρώμα. 

Αποδίδονται πολλές διακοσμητικές λεπτομέρειες. Μέσα σε φυσικά 

κρητικά τοπία απεικονίζονται πουλιά γνωστά αλλά και εξωτικά, 

πέρδικες και πίθηκοι, γάτοι και βέβαια θαλασσινά, ψάρια και 

δελφίνια. 

Αντίθετα από τις αιγυπτιακές τοιχογραφίες που διηγούνται ιστορικά 

γεγονότα, οι μινωικές τοιχογραφίες εξυμνούν τη θεοποιημένη φύση. 

Μερικές παριστάνουν τελετές και σκηνές λατρείας και ιερά 

αθλήματα: πομπές ιερέων και ταυροκαθάψια, σύλληψη ιερού 

ταύρου, όλα δοσμένα με ζωντάνια παρά τη συμμετρικότητα τους. 

Πολλές είναι μικρογραφικές. 

Στο μινωικό και ιδιαίτερα στον αρχαιομυκηναϊκό κόσμο η 

ζωγραφική δεν είναι υπόθεση των ιερών, αλλά των ανακτόρων. Δεν 

γίνεται για μύηση, για καταγραφή γνώσεων, αλλά για να χαρίσει 

πραγματική αισθητική απόλαυση. Είναι η καθαρή ζωγραφική στην 

έννοια που την εννοούμε σήμερα. στον κόσμο του Αιγαίου, οι θεοί θα 

εξανθρωπιστούν έτσι που η αναπαράστασή τους σε κάθε μορφή 

τέχνης και ιδιαίτερα στη ζωγραφική θα πάρει ανθρώπινα 
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χαρακτηριστικά. 

 

Η Μυκηναϊκή ζωγραφική σχετίζεται με την Μινωική και την μιμείται 

ως ένα βαθμό. Τα κυριότερα δείγματά της είναι επίσης τοιχογραφίες 

ανακτόρων. Στην αγγειογραφία μιμείται και Κυκλαδικά πρότυπα. 

Η μυκηναϊκή ζωγραφική μας αποκαλύπτεται μέσα από τις 

τοιχογραφίες των μυκηναϊκών ανακτόρων αλλά και των αγγείων, 

που βρέθηκαν σε όλα τα μυκηναϊκά κέντρα της Ελλάδας. 

Τοιχογραφίες έχουν βρεθεί στα ανάκτορα της Τίρυνθας, των 

Μυκηνών, της Πύλου, της Θήβας και του Ορχομενού. Οι Μυκηναίοι 

δανείστηκαν από τους Μινωίτες όχι μόνο την τεχνική αλλά και το 

θεματολόγιο, όπως τις θρησκευτικές πομπές, τις συναθροίσεις, τις 

ταυρομαχίες και τα θαλασσινά και φυσικά θέματα. 

Η Κυκλαδική ζωγραφική, που χρονικά άνθισε παράλληλα με την 

Μινωική, παρά το γεγονός ότι έχουμε και σʼ αυτήν έντονη την 

παρουσία των φυσιοκρατικών προτύπων, είναι περισσότερο 

ανθρωποκεντρική από ότι η Μινωική, κάτι το οποίο την συνδέει με 

την μετέπειτα κλασσική τέχνη. Η χρήση χρώματος στα αγγεία άρχισε 

στις Κυκλάδες από ενωρίς, ενώ η πολυχρωμία εισήχθη την 

μεσοκυκλαδική περίοδο. Την ίδια εποχή έχουμε την ανακάλυψη του 

ασβεστοκονιάματος και την ανάπτυξη της μνημειώδους ζωγραφικής. 

Η Αρχαϊκή ζωγραφική, όπως και οι προηγούμενες περίοδοι που 

περιγράψαμε, παραμένει ζωγραφική δύο διαστάσεων. 

Χρησιμοποιούνται, άλλοτε (ιδίως στην επιχρωμάτιση των 

αρχιτεκτονικών μελών των Ναών) τα Πολυγνώτεια χρώματα (για τα 

οποία θα μιλήσουμε εκτενέστερα όταν θα αναφερθούμε στην 

κλασσική εποχή), και άλλοτε χρώματα όπως το κόκκινο, το μαύρο, 

το μπλε, το πράσινο, το λευκό, το κίτρινο, χωρίς ανάμειξη των 
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χρωμάτων και φωτοσκιάσεις. Προέχει η καθαρότητα και σαφήνεια 

των μορφών και ο εσωτερικός ρυθμός της σύνθεσης. 

Σημαντικοί ζωγράφοι την Αρχαϊκή εποχή ήταν: Ο Τηλεφάνης από 

την Σικυώνα, οι Κορίνθιοι Κλεάνθης, Αρίδικος, και Έκφαντος, ο 

Φιλοκλής πιθανώς από τη Ναύκρατη, ο Κίμων από τις Κλεωνές. 

Η ζωγραφική την κλασσική περίοδο, όπως και στην Αρχαϊκή, είναι 

ένα δημόσιο αγαθό, συνδέεται άμεσα με την λατρεία και εκφράζει 

συνολικά τα ιδεώδη της πόλης. Έχει μνημειώδη χαρακτήρα και 

αποτελεί την οπτική απόδοση, έκφραση της Ελληνικής 

κοσμοαντίληψης. Η κλασσική ζωγραφική εισάγει την φωτοσκίαση 

και προχωράει σε λεπτομερέστερη περιγραφή των μορφών, και στην 

διάρθρωση του χώρου. 

Αναφέρουμε μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της 

Ελληνικής ζωγραφικής της κλασσικής περιόδου: 

-Ο Πολύγνωτος του οποίου η συμβολή στην ανάπτυξη της κλασσικής 

ζωγραφικής ήταν καθοριστική. Καταγόταν από τη Θάσο και ο 

πατέρας του Αγλαοφών ήταν επίσης ζωγράφος. Ο Αριστοτέλης τον 

αποκαλεί «αγαθόν ηθογράφον».Ο Πολύγνωτος, μαζί με τον Μίκωνα, 

έκαναν τα σημαντικότερα βήματα στην παρουσίαση του 

διαστήματος και του χώρου. Η σημαντικότερη όμως προσφορά του 

Πολύγνωτου ήταν η αναλυτική χρήση των χρωμάτων με τα οποία 

δουλεύει η φύση ως επί το πλείστον στο υλικό της μέρος (και όχι στο 

ψευδαισθησιακό, όπως το χρώμα της θάλασσας και του ουρανού 

που ενώ είναι διάφανη στην πραγματικότητα, φαίνονται γαλάζια, 

μπλέ). 

Τα καθαρά και έντονα χρώματα πχ κόκκινο, κίτρινο, μπλέ κλπ, 

υπάρχουν στο υλικό μέρος της φύσης σε αναλογία μικρότερη του 

1/1000. Η ζωγραφική όφειλε να μιμείται τον χρωματικό τρόπο της 
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φύσης. Πρόκειται για την περίφημη «Πολυγνώτεια τετραχρωμία». 

Τα χρώματα αυτά είναι: το άσπρο, το μαύρο, το κεραμμυδί 

(χοντροκόκκινο), η ώχρα και όλα τα παράγωγά τους (το γκρί, το 

καφέ, το πράσινο, το κίτρινο, το πορτοκαλί, το ροζ, κλπ.). 

Η χρήση των «Πολυγνώτειων χρωμάτων» χαρακτηρίζει ολόκληρη 

την αρχαία Ελληνική ζωγραφική (Αρχαϊκή, κλπ) αιώνες πριν τον 

Πολύγνωτο. Η προσφορά του Πολύγνωτου έγκειται στην 

μεγαλύτερη ανάλυση των χρωμάτων αυτών, δηλαδή στην παραγωγή 

περισσότερων χρωματικών διαβαθμίσεων πάνω σε αυτή την 

χρωματική κλίμακα. 

Τα χρώματα αυτά, αποδίδουν την αίσθηση της συνέχειας και της 

ενότητας της συμφωνίας και της συνοχής και γιʼ αυτό αποτελούν την 

αναγωγή στο Εν, στην συμπαντική ενότητα(το Εν ταυτίζεται με τον 

Δία, τον Θεό, τον Νου, την Ειμαρμένη, αλλά και με πολλά άλλα 

ονόματα επονομάζεται αυτή η ανώτατη θεότητα του παντός όπως 

μας λέει ο Ζήνων ο Κιτιεύς). 

Δίκαια λοιπόν έχει αποκληθεί και «τετραχρωμία της Αγάπης» 

(καθώς η Αγάπη είναι η αναγωγή προς την μία των πάντων αρχή, η 

ένωση με το πάν, με το Έν). Πολλοί Έλληνες μίλησαν γιʼ αυτό. 

Παραθέτουμε εδώ ένα κείμενο του Ολυμπιόδωρου που αναφέρει το 

γεγονός ότι για το ίδιο θέμα μίλησαν οι Πυθαγόρειοι, ο Εμπεδοκλής 

και ο Πλάτων. Να επισημάνουμε για την σωστή ανάγνωση του 

κειμένου, ότι η αρχαία Ελληνική λέξη «φιλία» σημαίνει πρώτιστα 

αγάπη και δευτερευόντως έχει την σημερινή έννοια της λέξεως, 

καθώς, φιλώ = αγαπώ(η λέξη φιλία είναι το ουσιαστικό του ρήματος 

φιλώ): 

 

Ο Πλάτωνας επίσης, αναφέρει ότι αν ζωγραφίζοντας κανείς ένα 
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πρόσωπο δεν χρησιμοποιήσει Πολυγνώτεια χρώματα, αλλά κάποια 

άλλα, θα χάσει την φυσική χροιά του ανθρώπινου προσώπου. 

-Σημαντικοί ζωγράφοι υπήρξαν και οι Ευφράνωρ, Πάναινος, 

Αγλαοφών, Τιμαρέτη, Κηφησόδωρος, Έριλλος, Ευήνωρ, Καλυψώ, 

Διονύσιος, Έφορος, Πάμφιλος, Αθηνίων, Αετίων, Νικόμαχος, 

Αρισταρέτη, Αντορίδης, Περσέας, Ηρακλείδης, Κτησίλοχος, Κρατίνος, 

Ολυμπιάς, Τιμαίνετος, Κτησικλής, Ειρήνη, Εύδωρος, Κτησίδημος, κ.α. 

Σημαντικές είναι επίσης οι σωζόμενες επιζωγραφισμένες επιτύμβιες 

στήλες της Δημητριάδος, καθώς επίσης τα ψηφιδωτά της Πάφου, και 

όλοι οι Μακεδονικοί τάφοι στους οποίους έχουν σωθεί μεγάλες 

ζωγραφισμένες επιφάνειες, όπως οι βασιλικοί τάφοι στην Βεργίνα 

(Η «Σκηνή βασιλικού κυνηγιού» του Φιλόξενου που σώζεται σήμερα 

στον τάφο του Φιλίππου), ο τάφος στον Αγ. Αθανάσιο Θεσσαλονίκης 

(με την ζωγραφισμένη Ιωνική ζωφόρο), και οι τάφοι στα Λευκάδια 

της Νάουσας (ο «τάφος των ανθεμίων» και άλλοι). 

Κλείνοντας, να πούμε ότι οι αυξανόμενες γνώσεις μας για την αρχαία 

Ελληνική ζωγραφική ως αυτόνομης τέχνης αλλά και για την 

ζωγραφική των Ναών και γενικά των δημόσιων οικοδομημάτων 

αλλά και σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις της (αγγειογραφία, κλπ), 

ολοκληρώνουν την αντίληψή μας για την πορεία του Ελληνικού 

πνεύματος μέσα στους αιώνες. 

Η ζωγραφική ως εικονική αναπαράσταση πρωτοεμφανίστηκε στη 

ζωή του ανθρώπου στο τροφοσυλλεκτικό στάδιο, στην τελευταία 

φάση της παγετωνικής εποχής και αποτελεί το εκπληκτικό δείγμα 

ενός κορυφαίου πολιτισμού. Εντυπωσιάζει μέχρι σήμερα με τα έργα 

που σώθηκαν. 

Στην Κρήτη, στα χρόνια της ακμής των Μινώων έχουμε σαφή 

επιρροή της τέχνης της Α. Μεσογείου. Εδώ οι μορφές είναι 
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ανθρώπινες, ενώ παράλληλα διατηρούν το μεγαλείο της ιερατικής 

ακαμψίας και κάποιας υπερβατικότητας. Ανάλογα είναι τα έργα 

ζωγραφικής από τον αρχαιομυκηναϊκό κόσμο. 

 

Στην κλασσική εποχή γύρω στο 6- 4 αιώνα Π.Χ., ξαναεμφανίζεται η 

ζωγραφική ως διακοσμητική και καλλιτεχνική έκφραση σε 

τοιχογραφίες. Είναι και πάλι ανθρώπινη, με ζωντανές κινήσεις και 

εκφράσεις αισθημάτων. 

Εμφανίζεται βασικά ως αγγειογραφία και τοιχογραφία. Στη μορφή 

αυτή συνεχίζεται και γίνεται ακόμα πιο ανθρώπινη η ζωγραφική και 

η ζωγραφική μωσαϊκών στα αλεξανδρινά και στα ελληνορωμαϊκά 

χρόνια. Η ζωγραφική στην περίοδο αυτή εκφράζει τον άνθρωπο και 

τα αισθήματά του. 

Η μεγάλη αυτή περίοδος της ζωγραφικής και της αγγειογραφίας 

τερματίζεται απότομα στα χρόνια του Ιουστινιανού με την 

καταστροφική επιθετική μανία του χριστιανισμού, που αφού δεν 

μπόρεσε να παραμερίσει την ιδεολογία και το πολιτιστικό πιστεύω 

του κλασικού πολιτισμού, τον σαρώνει κυριολεκτικά με φωτιά και 

με σίδερο. Καταστρέφει έργα τέχνης και σωριάζει σε ερείπια τα 

κέντρα του παλιού πολιτισμού. 

Πάνω από τα συντρίμμια του αρχαίου πολιτισμού που σώριασαν οι 

μανιασμένοι καλόγεροι, ο Χριστιανισμός επιβάλλει το δικό του 

ιδανικό: ότι η γη είναι κοιλάδα δακρύων, ότι τον άνθρωπο τον 

καταδιώκει ο σατανάς και πως το καθήκον του ανθρώπου είναι να 

έχει στραμμένο το βλέμμα του προς τον ουρανό. 

Ο Χριστιανισμός χρησιμοποιεί έντονα τη ζωγραφική για να 

προβάλλει τις αξιώσεις του. Τη θέση των αρχαίων πολιτιστικών 

κέντρων την παίρνουν οι ναοί που αναδύουν το μυστήριο της θεϊκής 
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παντοδυναμίας. Έχουν σκοπό να επιβάλλουν το θεϊκό δέος στον 

άνθρωπο. 

Η πρώτη χριστιανική ζωγραφική εντοπίζεται στις κατακόμβες. Εδώ 

ζωγραφίζονται περισσότερο σύμβολα παρά μορφές. Μετά έχουμε τη 

βυζαντινή ζωγραφική που είναι περισσότερο γνωστή ως 

αγιογραφία. Ιδανικό της σε αυτή τη φάση είναι μορφές συμβολικές, 

που εκφράζουν το μαρτύριο και τον πόνο αυτού που υποφέρει στη 

γη. Οι άγιοι έχουν στραμμένο στο βλέμμα τους προς το Θεό, σε μια 

υπερβατική έκσταση. Οι άγιοι, θαρρείς και έχουν βγει όλοι από το 

ίδιο καλούπι, διακρίνονται με το όνομά τους, που γράφεται δίπλα 

στο φωτοστέφανο. Στους βυζαντινούς αγίους εκφράζεται η αγωνία 

του ανθρώπου να φύγει στους ουρανούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

H ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
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2.1 ΜΙΑ ΔΙΕΞΟΔΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
Ο όρος «Βυζαντινή ζωγραφική» αναφέρεται στην καλλιτεχνική 

δημιουργία που αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο από τον 4ο αιώνα έως 

την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, με τη μορφή των 

φορητών εικόνων, της τοιχογραφίας, της ψηφιδογραφίας και της 

μικρογραφίας. Παρ’ όλα αυτά η βυζαντινή τέχνη και ειδικότερα η 

αγιογραφία δεν περιορίζεται από χρονικά και γεωγραφικά όρια 

γεγονός που επαληθεύεται από την αλματώδη εξάπλωση της 

ακτινοβολίας της σε μεγάλο μέρος του μεσογειακού κόσμου και στην 

ανατολική Ευρώπη ως τη Ρωσία και την Αρμενία. Ο γόνιμος, 

δημιουργικός συνδυασμός της με τη μεσαιωνική τέχνη της Δύσης και 

του ισλαμικού κόσμου συνέβαλε στην εμφάνιση υβριδικών 

καλλιτεχνικών ρευμάτων. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι κατά κύριο 

λόγο θρησκευτική τέχνη και γι’ αυτό αν και επηρεάστηκε από την 

ανθρωποκεντρική θεματολογία της αρχαία ελληνικής παράδοσης και 

αφομοίωσε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον μυστικισμό και 

την εσωτερικότητα της τέχνης της Ανατολής, τελικά κατέληξε στην 

διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης φυσιογνωμίας που λειτούργησε 

ευνοϊκά για την διάχυση της σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα.  

Μέσω του εκχριστιανισμού των γύρω κρατών και απηχώντας τα 

ιδεώδη της Ορθοδοξίας αποδείχθηκε η καταλληλότερη για την 

ανάδειξη των ναών και την κατανόηση των μυστηρίων που 

τελούνται σε αυτούς. Αναπαριστά θέματα από την Παλαιά και την 

Καινή Διαθήκη, καθώς και παραστάσεις από την θρησκευτική, 

ορθόδοξη παράδοση ή από βίους αγίων. Η βυζαντινή ζωγραφική 
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προσπαθεί να δώσει έμφαση τόσο στις μορφές και στο πρόσωπο 

όσο και στα στοιχεία του περιβάλλοντος στα οποία συχνά 

αποδίδονται αλληγορικές σημασίες. Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά 

στο γεγονός ότι η βυζαντινή αγιογραφία συνδέεται άρρηκτα με την 

κλασική αισθητική και με την αρχαιοελληνική τεχνοτροπία. 

 

Όσων αφορά τους κλάδους στους οποίους αναπτύσσεται η 

βυζαντινή τέχνη παρουσιάζονται συνοπτικά στο παρακάτω 

διάγραμμα: 

 Εικονογραφία:  

 Κηρόχητες και εγκαυστικές εικόνες. 

 Εικόνες με αυγοτέμπερα 

 Εικόνες με διάφορες τέμπερες και μεικτής τεχνικής. 

 

 Τοιχογραφία: 

 Φρεσκογραφίες (fresco) 

 Τοιχογραφίες σε ξηρό τοίχο (al secco) 

 Τοιχογραφίες μεικτής τεχνικής 

 

 Ψηφιδωτό:  

 Φορητές ψηφιδογραφίες 

 Ψηφιδογραφίες τοίχου, δαπέδου 

 

 Μικρογραφίες: 

 Χειρόγραφα κειμένων 

 Ιστορημένα χειρόγραφα 
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     Οι ιστορικοί διαιρούν την ιστορία της βυζαντινής αγιογραφίας σε 

4 περιόδους: 

 Οι πρώτοι αιώνες μέχρι την Εικονομαχία: Διαιρούνται σε 

Πρωτοχριστιανική περίοδο και Παλαιοχριστιανική περίοδο, 

δηλαδή την περίοδο από τους χρόνους του Μ. Κωνσταντίνου 

μέχρι την Εικονομαχία (320-720) 

 Οι χρόνοι της Εικονομαχίας (724-843) 

 Οι χρόνοι των Μακεδόνων και Κομνηνών (867-1204) 

 Η Παλαιολόγεια Αναγέννηση ή Υστεροβυζαντινή περίοδος 

(1204-1453) 

Αναλυτικότερα, στην Πρωτοχριστιανική περίοδο η κύρια 

πνευματική έκφραση μέσω της τέχνης λέγεται αρχαϊκή 

εικονογραφία· είχε συμβολικό χαρακτήρα και στην εποχή των 

διωγμών επιτελούταν στις κατακόμβες. Η τεχνοτροπία στις 

απεικονίσεις των κατακομβών είναι ελεύθερη. Άρχισε με μοτίβα, τα 
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οποία παρέλαβε από την ειδωλολατρική τέχνη, όπως παραδείγματος 

χάρη ο Ορφέας. Ο σκοπός της τέχνης αυτής είναι καθαρά διδακτικός. 

Χρησιμοποιήθηκαν σύμβολα όπως το Πλοίο, ο ΙΧΘΥΣ (Ιησούς 

Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ), η Ελιά, η Άγκυρα, η Άμπελος. Από την 

εποχή του Μ. Κωνσταντίνου και την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης 

(330 μ. Χ.) και υπό την προστασία αυτοκρατορικών και 

εκκλησιαστικών αξιωματούχων η βυζαντινή ζωγραφική αποκτά 

χαρακτηριστικά επίσημης τέχνης όπως μνημειακότητα, πολυτέλεια, 

εκλεκτικότητα και συστηματικότητα. 

Κατά την μεσοβυζαντινή περίοδο, την κλασική περίοδο της 

βυζαντινής τέχνης συστηματοποιούνται τα εκφραστικά μέσα της 

βυζαντινής τέχνης, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσεται η θεωρητική 

σκέψη γύρω από αυτά. Πολιτικοί, κοινωνικοί αλλά και θεολογικοί 

παράγοντες οδήγησαν στην έριδα της εικονομαχίας που σημάδεψε 

ανεξίτηλα την συγκεκριμένη περίοδο. Tην περίοδο 730-843 η 

βυζαντινή αυτοκρατορία συγκλονίζεται από τη διαμάχη για την 

προσκύνηση των εικόνων και τη δυνατότητα απεικόνισης των θείων 

μορφών, ιδιαίτερα της μορφής του Χριστού, στην τέχνη. Το 787 

αναστέλλεται προσωρινά η εικονομαχική πολιτική από την 

αυτοκράτειρα Ειρήνη την Αθηναία και την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο, 

όμως το 815 αναβιώνει από τον αυτοκράτορα Λέοντα Ε΄. Μόλις το 

843 παύει οριστικά η εικονομαχία και αναστηλώνονται οι εικόνες με 

ενέργειες της Θεοδώρας, χήρας του αυτοκράτορα Θεόφιλου. Η 

οριστική αναστήλωση των εικόνων εορτάζεται από την Εκκλησία 

μας την Α’ Κυριακή των Νηστειών ή αλλιώς Κυριακή της Ορθοδοξίας.  

Τα πραγματικά αίτια της εικονομαχίας ήταν τόσο οι ριζοσπαστικές 

μεταρρυθμίσεις που καθιστούσε επιτακτικές η απειλή των Αράβων, 

http://el.wikipedia.org/wiki/730
http://el.wikipedia.org/wiki/843
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7


 

18                                                               ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

Ερευνητική Εργασία Β΄ Τετραμήνου 2013-14 

όσο και η δυσμενείς αντιμετώπιση των μοναστηριών, που είχαν στην 

κατοχή τους τεράστιες εκτάσεις αφορολόγητης γης, και των 

μοναχών, που δεν στρατεύονταν. Επίσης, η εικονοκλαστική πολιτική 

συνιστούσε μέτρο ευνοϊκό για τους αγροτικούς πληθυσμούς των 

ανατολικών επαρχιών, όπου είχε ερείσματα ο Μονοφυσιτισμός, η 

εβραϊκή και η μουσουλμανική θρησκεία, με κοινό στοιχείο την 

ανεικονική σύλληψη της θεότητας. Στον αντίποδα οι συνέπειες ήταν 

καταστροφικές. Καταστροφή έργων τέχνης απαράμιλλης 

καλλιτεχνικής αξίας, αποξένωση της εικονόφιλης Εκκλησίας της 

Ρώμης από το βυζαντινό κράτος αλλά και βαθύς εσωτερικός 

κλονισμός του βυζαντινού κράτους. 

Τέλος, η ύστερη βυζαντινή τέχνη η 

οποία οριοθετείται από την 

κατάληψη της Κωνσταντινούπολης 

από τους Φράγκους και εκτείνεται 

χρονικά ως την άλωση σηματοδοτεί 

την πολιτική και πολιτισμικής 

παρακμή του Βυζαντίου. Οι 

εικονογραφία εναρμονίζεται με το 

μεσοβυζαντινό πρότυπο αλλά 

διανθίζεται με θέματα από την 

παιδική ηλικία και τα πάθη του 

Χριστού, το βίο της Παναγίας και 

επίσης παραστάσεις της Παλαιάς 

Διαθήκης που θεωρούνται ότι 

προεικονίζουν την Καινή Διαθήκη. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AC_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
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Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι η πρώτη εικόνα έγινε από 

τον ίδιο τον Χριστό. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας η 

βυζαντινή τέχνη παρήκμασε, ενώ στον περιορισμό της συνέβαλε 

καταλυτικά και η αλματώδης ανέλιξη της αναγεννησιακής τέχνης. 

Καταληκτικά, αξίζει να γίνει αναφορά και περιληπτική παρουσίαση 

των βιογραφικών στοιχείων σε δύο από τους θεμελιωτές της 

ελληνορθόδοξης αγιογραφίας οι οποίοι διοχέτευσαν με 

αριστοτεχνικό τρόπο το προσωπικό τους στοιχείο στην τέχνη που 

υπηρέτησαν. Ο Μανουήλ Πανσέληνος ήταν Έλληνας αγιογράφος από 

την Θεσσαλονίκη. Η καλλιτεχνική του δραστηριότητα τοποθετείται 

χρονολογικά μεταξύ του 11ου και του 13ου αιώνα. Αποτελεί βασικό 

εκπρόσωπο της Μακεδονικής Σχολής, της πρώτης μεγάλης 

αγιογραφικής σχολής. Ζωηρά χρώματα, ρεαλιστικές, φυσικές 

κινήσεις και εξιδανικευμένες φιγούρες με ένταση ψυχής στην οποία 

διαφαίνεται ο πνευματικός κόσμος του προσώπου, είναι μερικά από 

τα κυριότερα χαρακτηριστικά της σχολής. Πολλές σημαντικές 

αγιογραφίες του Πανσέληνου βρίσκονται στη Μονή Βατοπεδίου, της 

Λαύρας και του Πρωτάτου των Καρυών.  

 

Από την άλλη βρίσκεται η Κρητική Σχολή με κύριο εκπρόσωπο τον 

Θεοφάνη τον Κρης δηλαδή τον Κρητικό Θεοφάνη. Ξεκίνησε από την 

Κωνσταντινούπολη, αλλά αναπτύχθηκε στην Κρήτη τον 16ο αιώνα, 

δηλαδή έναν αιώνα αργότερα από την προηγούμενη σχολή. Είναι 

περισσότερο παραδοσιακή, ενώ τα πρόσωπα εμφανίζονται 

περισσότερο ασκητικά, συγκρατημένα, αυστηρά, αλλά ταυτόχρονα 

υποβλητικά και ευγενικά. Όσων αφορά τον Θεοφάνη, η γέννησή του 

τοποθετείται στον 15ο αιώνα, ενώ σπουδαιότερα έργα του 

αποτελούν οι τοιχογραφίες του καθολικού των Μονών Μεγίστης 
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Λαύρας και Σταυρονικήτα στο Άγιον Όρος, καθώς και φορητές 

εικόνες του Δωδεκαόρτου και των Βημοθύρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

 ΜΥΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 1500 - 1000 π.χ. 

Οι πληροφορίες μας για τη μουσική των μυθικών χρόνων δεν 

εξαντλούνται σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά μέσα από τους θρύλους 

για τη ζωή των διάφορων μυθικών προσώπων επισημαίνουν τη 

σημαντική θέση της μουσικής και την σύνδεσή της με τη θρησκεία, 

ενώ ταυτόχρονα παρέχουν κάποια στοιχεία σχετικά με τα όργανα. 

Ανάμεσα στα μυθικά πρόσωπα που συνδέονται με τη μουσική είναι 

τα ακόλουθα: 

Μαρσύας 

ο Μαρσύας προκάλεσε τον θεό Απόλλωνα υπερηφανευόμενος για τη 

μουσική τέχνη του. Πριν τον αγώνα συμφώνησαν ο νικητής να 

μεταχειρισθεί σύμφωνα τη θέλησή του τον νικημένο και διαιτητές 

ορίστηκαν οι Μούσες. 

 

Ορφέας 

μυθικός ποιητής και μουσικός που έχει συνδέσει το όνομα του όχι 

μονάχα με τη μουσική τέχνη, αλλά με μια ολόκληρη θρησκεία . 

Πιστευόταν ακόμα πως ο Ορφέας επινόησε την κιθάρα και πως 

αύξησε τις χορδές της από επτά σε εννιά. 

 

Αμφίωνας 

Ένας από τους μεγαλύτερους μυθικούς κιθαρωδούς, γιος του Δία 

που διδάχτηκε τη μουσική από τον Ερμή ή τον Δία και θεωρούνταν 

εμπνευστής της κιθαρωδίας (τραγούδι με συνοδεία κιθάρας).  

 

ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΛΥΡΙΚΩΝ 700 - 550 π.χ. 

Μορφές ασμάτων που συναντούμε αυτή την εποχή είναι: 

Παιάνας 

Ήταν ύμνοι που αποδίδονταν από χορούς ανδρών ή γυναικών για 

τον Απόλλωνα και την Άρτεμη σε κρίσιμες περιστάσεις και για τη 

λύτρωση από συμφορές. Οι παιάνες για τον Απόλλωνα αποδίδονταν 

από ανδρικό χορό, ενώ οι παιάνες για την Άρτεμη από γυναικείο. 

Τελικά ο παιάνας εξελίχθηκε σε φόρμα πολλών ειδών (πολεμικός, 

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%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/w/index.php?title=%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%82
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ευχαριστήριος, επιτραπέζιος), ενώ σταδιακά άρχισε να απευθύνεται 

και σε άλλους θεούς. 

 

Υπόρχημα 

Ήταν τραγούδια που λέγονταν με όρχηση και ήταν αφιερωμένα στον 

Απόλλωνα. Το υπόρχημα αρχικά συνοδευόταν από φόρμιγγα, 

αργότερα από αυλό και κιθάρα ή λύρα και είχε τρεις φάσεις. Στην 

πρώτη όλα τα μέλη του χορού τραγουδούσαν και χόρευαν μαζί, στη 

δεύτερη τα μισά τραγουδούσαν και τα μισά χόρευαν και στην τρίτη 

τραγουδούσε ο κορυφαίος και χόρευαν όλοι οι άλλοι. 

 

Παρθένιο 

Στην κατηγορία αυτή ανήκαν τραγούδια που τραγουδιόνταν από 

παρθένες, μερικές φορές σε συνδυασμό με χορό, στη διάρκεια 

διάφορων γιορτών, ιδιαίτερα του Απόλλωνα και της Άρτεμης. 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ: 

   Α΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από τον Α΄, μέχρι τον Δ΄ αι. μ.Χ. (Μέγας 

Κωνσταντίνος). 

     Β΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από τον Δ΄, μέχρι τον Η΄ αι. μ.Χ.(Ιωάννης 

Δαμασκηνός). 

 ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ: 

    Γ΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η΄ αι. μ.Χ. – Ιωάννης ο Δαμασκηνός.  

    Δ΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από την εποχή μετά τον Δαμασκηνό, μέχρι τον ΙΔ΄ 

αι. μ.Χ. 

    Ε΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από τον ΙΔ΄ αι. , μέχρι το  1453 μ.Χ. (Άλωση της  

Κων/πόλεως).    

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CF%8C%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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    ΣΤ΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από το 1453, μέχρι τον ΙΗ΄ αι. μ.Χ. (Πέτρος 

Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος). 

    Ζ΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από τον ΙΗ΄ αι. μέχρι το 1814 μ.Χ. (Τρεις Δάσκαλοι – 

Αναλυτική παρασήμανση των μελών). 

    Η΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από το 1814 μέχρι τις μέρες μας. 
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3.2 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ 

Η αρχαία ελληνική μουσική μας λείπει σχεδόν ολοκληρωτικά σαν 

ήχος, ρυθμός και μελωδία. Πληροφορίες παίρνουμε :  

1. Από παραστάσεις σε μνημεία. Οι παλαιότερες προέρχονται από τη 

λεγόμενη εποχή της Χαλκοκρατίας (2800-1100 π.Χ.).  

2. Από γραπτά κείμενα, τα οποία εμφανίζονται με τα ομηρικά έπη.  

3. Από την εθνομουσικολογική γνώση άλλων μουσικών πολιτισμών, 

ιδίως ανατολικών. Αμέσως φάνηκε πως η αρχαία ελληνική μουσική 

είχε πολύ περισσότερα κοινά στοιχεία με τους ανατολικούς 

πολιτισμούς, παρά με τη Δύση. Η σύγκριση με ανατολικές μουσικές 

φώτισε μια ολόκληρη σειρά από δυσεπίλυτα ως τότε προβλήματα 

και πλούτισε τις γνώσεις μας.  

4. Από τα 40 σωζόμενα κατάλοιπα αρχαίας σημειογραφίας.  

Την περίοδο της εποχης του χαλκου, τρεις πολιτισμοί κάνουν την 

εμφάνισή τους στον ελλαδικό χώρο και ξεχωρίζουν. Πιο 

συγκεκριμένα :  

• Ο κυκλαδικός πολιτισμός.  

• Ο μινωικός πολιτισμός.  

• Ο μυκηναϊκός πολιτισμός.  
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3.2.1 Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3 000 – 1 100 π.Χ.)  

          ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

  

3η χιλιετία π.Χ. στο Αιγαίο. Μέσα στους τάφους των 

πρωτοκυκλαδικών νεκροταφείων βρέθηκαν αντικείμενα που 

συνόδευαν τους νεκρούς. Εκτός από τα διάφορα αγγεία, σημαντικά 

ευρήματα είναι κάποια μαρμάρινα ειδώλια που εμφανίζονται ήδη 

από τη νεολιθική εποχή .Στην κατηγορία των μαρμάρινων ειδωλίων 

ανήκουν οι πρώτες σωζόμενες μουσικές 

παραστάσεις από λευκό μάρμαρο της 

Πάρου (2800 - 2200 π.Χ.). Πρόκειται για 

τον καθιστό αρπιστή της Κέρου (μικρό 

νησί κοντά στη Θήρα) και για έναν όρθιο 

αυλητή που παίζει διπλό αυλό.  Ο 

αρπιστής αποτελεί ίσως τον πιο διάσημο 

μουσικό της προϊστορικής Ελλάδας. 

Κάθεται σε περίτεχνο θρόνο και κρατά 

άρπα, η οποία έχει σχήμα τριγωνικό και 

δεν αποδίδονται οι χορδές της, παρά μόνο το πλαίσιό της, όπου 

μάλιστα η υποτείνουσά του καταλήγει στο επάνω μέρος της σε 

ράμφος πουλιού.  

 

Στην ίδια κατηγορία, ανήκει και το ειδώλιο του αρπιστή από τη 

Νάξο, με τη διαφορά ότι ο Ναξιώτης μουσικός κάθεται σε σκαμνί 

(και όχι σε θρόνο), ενώ η άρπα δεν σώζεται (2800 - 2200 π.Χ.). Τέλος, 
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βρέθηκε κορμός αυλητή, ύψους 12,6 εκ. άγνωστης προέλευσης. Η 

θέση των χεριών σε συνδυασμό με τον ψηλό λαιμό υποδηλώνουν 

όρθιο ειδώλιο, ενδεχομένως αυλητή. 

 

ΜΙΝΩΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

Σύμφωνα με τον ανεπτυγμένο πολιτισμό των μινωιτών λόγω της 

επιρροής τους κι από άλλους λαούς δεν θα πρέπει να παραλείψουμε 

και την ένταξη της μουσικής εκείνη την περίοδο, άνθισε παράλληλα 

με τη γραφή και τις μαθηματικές τέχνες. Οι αρχαίοι απέδιδαν μεγάλη 

σπουδαιότητα στην παλιά Κρητική μουσική που περιστοίχιζε κάθε 

φάση και στάδιο της καθημερινής τους ζωής. Το προνόμιο της 

μουσικής παιδείας το είχε κάθε είδους κοινωνική τάξη χωρίς να 

παρακωλύεται από το κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο της. 

ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Βρίσκουμε απεικονίσεις και παραστάσεις με διαύλους, λύρες και 

κιθάρες. Το κύριο χαρακτηριστικό της μυκηναϊκής μουσικής είναι ότι 



 

27                                                               ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

Ερευνητική Εργασία Β΄ Τετραμήνου 2013-14 

παιζόταν κατά κανόνα από έναν εκτελεστή και όχι από ομάδες 

μουσικών. Έτσι, υποθέτουμε πως μοναδική μουσική εκδήλωση στα 

μυκηναϊκά χρόνια αποτελούσε το τραγούδι ή η μουσική απαγγελία 

με απλή συνοδεία από ένα ή το πολύ δύο όργανα 

 

 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Οι λεγόμενοι σκοτεινοί αιώνες. Αρχή χρήσης σιδήρου. 

Εγκαταλείπεται σταδιακά η Γραμμική Β και από τον 9ο αι. 

εμφανίζεται ένα νέο σύστημα που διατηρείται ως σήμερα : η 

αλφαβητική γραφή που αποτυπώνει τα σύμφωνα και τα φωνήεντα. 

Την εποχή αυτή εμφανίζεται η αρχαιότερη μορφή μουσικής, το έπος. 

Τα επικά τραγούδια ήταν δημιουργήματα συλλογικά, εκφράζοντας 

τις αντιλήψεις και τα συναισθήματα όλης της κοινωνίας, όπως τα 

δημοτικά μας τραγούδια, και ήθελαν πάνω από όλα να τέρψουν5. 

Ήταν μακροσκελή και περιέγραφαν σε εξυψωμένο επίπεδο 

περιπέτειες ηρώων, αλλά και ενέργειες θεών του μακρινού  

παρελθόντος.  

Αοιδοί : ήταν ποιητές, συνθέτες και 

τραγουδιστές επικών τραγουδιών. 

Ταξίδευαν από τον έναν τόπο στον 

άλλο και προσκαλούνταν ή 

προσλαμβάνονταν σε ένα παλάτι, 

όπου τραγουδούσαν επικά 

τραγούδια με τη συνοδεία της 

φόρμιγγας.  

Οι αοιδοί θα έπρεπε να διαθέτουν 
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καλή μνήμη, προκειμένου να απομνημονεύουν τα μακροσκελή έπη, 

και να έχουν ταυτόχρονα την ικανότητα να τα ανασυνθέτουν και να 

αυτοσχεδιάζουν. Χαρακτηριστική είναι η επίκληση του αοιδού προς 

τη Μούσα7, προκειμένου να εμπνευστεί και να τραγουδήσει όμορφα 

τα έπη. Ο Όμηρος δεν επικαλείται μια συγκεκριμένη μούσα. 

Αργότερα, στη Θεογονία του Ησίοδου, διαμορφώθηκαν τα ονόματα 

και ο αριθμός των μουσών σε εννέα, με πρώτη και πιο σεβαστή την 

Καλλιόπη, την προστάτιδα της επικής ποίησης.  

 

Ραψωδοί : εμφανίστηκαν τον 7ο αι. π.Χ. Δεν δημιουργούσαν δικά 

τους έπη, αλλά απομνημόνευαν και ερμήνευαν έργα άλλων ποιητών. 

Δεν τραγουδούσαν με συνοδεία φόρμιγγας, αλλά απάγγελλαν με 

ρυθμό, κρατώντας συνήθως ένα ραβδί δάφνης. Ταξίδευαν από τόπο 

σε τόπο κάθε φορά που τους ζητούσαν, συνήθως στις μεγάλες 

γιορτές των Ελλήνων, όπου οργανώνονταν και ραψωδικοί αγώνες. 
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ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  

Φόρμιγξ 

Με τον όρο "φόρμιγξ" εννοούμε στον 

Όμηρο γενικά τα χορδόφωνα όργανα. 

Συχνά οι φόρμιγγες απεικονίζονται με 4 

χορδές και άλλες φορές με περισσότερες. 

Κατασκευάζεται από ξύλο, οι χορδές της 

ήταν καμωμένες από στριφτό έντερο ζώου 

και η διαδικασία του τεντώματος των 

χορδών περιγράφεται στην Οδύσσεια. 

 

Αυλός 

Σύμφωνα όμως με μια άλλη παράδοση, τον αυλό τον ανακάλυψε η 

θεά Αθηνά, η οποία, βλέποντας στην αντανάκλαση των νερών ότι το 

πρόσωπό της παραμορφώνεται καθώς παίζει αυλό, τον πέταξε 

μακριά κι αυτός έπεσε στη Φρυγία, όπου τον βρήκε ο Μαρσύας. Αυτή 

η παράδοση δημιουργήθηκε πιθανότατα αργότερα, από το μύθο του 

αγώνα Απόλλωνα – Μαρσύα, τείνοντας να καθιερώσει την ελληνική 

καταγωγή του οργάνου. Το κύριο σώμα του αυλού ήταν ένας 

κυλινδρικός σωλήνας, που κατέληγε καμιά φορά σε έναν ανοιχτό 

διευρυμένο « κώδωνα » (καμπάνα). Ήταν φτιαγμένος από καλάμι, 

κόκαλο ελαφιού, κέρατο, ελεφαντόδοντο ή και κατεργασμένο χαλκό 

και είχε τρύπες, αρχικά 3 ή 4. Αργότερα, ο αριθμός τους αυξήθηκε ως 

τις 15. 
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Σύριγξ 

Υπήρχαν δύο είδη : η μονοκάλαμος και η πολυκάλαμος. Και οι δύο 

ήταν φτιαγμένες από καλάμι. Ο ήχος της μονοκάλαμης ήταν γλυκός 

και λίγο συριστικός. Η πολυκάλαμη ήταν γνωστή ως σύριγγα του 

Πανός. Τα καλάμια (σωλήνες) ήταν συνήθως επτά, με διαφορετικό 

μέγεθος, χωρίς οπές και έδινε το καθένα έναν ήχο. Σχημάτιζαν μια 

οριζόντια γραμμή στο επάνω άκρο και ήταν συνδεδεμένα με κερί. 

Στην περίπτωση ισομεγεθών καλαμιών, συνήθιζαν να γεμίζουν ένα 

τμήμα του κάθε σωλήνα με κερί, μικραίνοντας έτσι βαθμιαία την 

αέρινη στήλη που πάλλονταν. Ήταν γνωστή στα Βυζαντινά χρόνια, 

ενώ κατά την Τουρκοκρατία παίζονταν από Έλληνες στα μουσικά 

συγκροτήματα της αυλής του Σουλτάνου, με το όνομα μισκάλ. 
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Σήμερα, παίζεται ως λαϊκό όργανο στη Ρουμανία.  

  

 

Σάλπιγξ  

Ήταν κατασκευασμένη, είτε από χαλκό (ίσια), είτε από κέρατο 

(καμπυλωτή), η οποία ονομάζονταν αλλιώς και κέρας. Η σάλπιγγα 

χρησιμοποιούνταν για τα πολεμικά σαλπίσματα ή από τους κήρυκες. 

Καμιά φορά, εξυπηρετούσε και τελετουργικούς σκοπούς. 

 

 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

7ος – αρχές 5ου αι. π.Χ. 

Λυρική ποίηση  

Περίοδος ακμής της μουσικής. Πλήθος 

από αναπαραστάσεις σε αγγεία, στην 

αρχή μελανόμορφα και από το 525 

π.Χ., ερυθρόμορφα. Την ίδια εποχή, 
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αναπτύσσεται ένα νέο είδος ποίησης και μουσικής, η λυρική ποίηση. 

Ονομάστηκε έτσι στα αλεξανδρινά χρόνια, γιατί οι ποιητές – 

συνθέτες τραγουδούσαν τα ποιήματά τους με τη συνοδεία λύρας, 

είτε μόνης, είτε σε συνδυασμό με τον αυλό. Σε αντίθεση με τα έπη, τα 

λυρικά ποιήματα είναι μικρά σε έκταση και μέσα από το τραγούδι 

τους, ο άνθρωπος εκφράζει τα προσωπικά του αισθήματα και 

σκέψεις (σχετικά με τη λατρεία των θεών, το γάμο, την εργασία, την 

αγάπη κ.ά.).   

Η λυρική ποίηση διακρίνεται σε δυο μεγάλες κατηγορίες :  

 1. Τη μονωδία, δηλ. το τραγούδι ενός προσώπου και  

2. τη χορική ποίηση˙ ποιήματα που τραγουδιούνται από ομάδες 

νέων,  

συνδεδεμένα με χορευτικές κινήσεις, ενώ τα όργανα που συνόδευαν 

ήταν η λύρα και ο αυλός.  

 Τον 6ο αι. π.Χ., προστίθενται στις δελφικές γιορτές οι αυλητικοί 

αγώνες, δηλαδή διαγωνισμοί μουσικής μόνο με αυλό, χωρίς 

τραγούδι. Σύντομα, προστέθηκαν και οι κιθαριστικοί αγώνες, 

διαγωνισμοί μόνο με λύρα ή κιθάρα.  

 Η λυρική ποίηση άνθισε ιδιαίτερα στη Λέσβο, με κύριους 

εκπροσώπους τον Τέρπανδρο, τον Αλκαίο και φυσικά τη Σαπφώ.  

Την ίδια εποχή στη Σπάρτη, ανθεί η χορική ποίηση και μουσική, 

ποιήματα δηλαδή που τραγουδιούνται από ομάδες νέων, αγοριών 

και κοριτσιών.  

Ο πρώτος χορικός ποιητής που γνωρίζουμε είναι ο Αλκμάν. Άλλος 

σημαντικός χορικός ποιητής ήταν ο Σακάδας, ο οποίος ήταν 

διάσημος αυλητής και συνθέτης. Κέρδισε πολλά βραβεία σε 
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αυλητικούς αγώνες. Με τους « νόμους »8 του έδωσε συγκεκριμένη 

μορφή και δομή στα μουσικά έργα. Αυτά τα χρόνια της ακμής της 

λυρικής ποίησης, η ελληνική μουσική βρίσκεται στη μεγαλύτερή της 

ακμή που διατηρήθηκε από τον 7ο έως τον 5ο αι. π.Χ.  

Διθύραμβος – Δράμα . Ένα ιδιαίτερο είδος χορικού άσματος με 

τεράστια σημασία για την εξέλιξη, τόσο της μουσικής, όσο και του 

αρχαίου δράματος, είναι ο διθύραμβος, αυτοσχέδιο τραγούδι με τη 

συνοδεία αυλού προς τιμήν του θεού Διόνυσου. Ήταν επίσης ένα από 

τα επίθετα του θεού Διονύσου και υποδηλούσε τη γέννηση του θεού, 

που έγινε σε δύο στάδια. Όταν οι κεραυνοί του Διός κατέκαυσαν τη 

μητέρα του Διονύσου Σεμέλη, ο Ζευς έλαβε τον κυοφορούμενο 

Διόνυσο από τη μήτρα της νεκρής Σεμέλης και τον τοποθέτησε μέσα 

στο μηρό του, όπου το έμβρυο συμπλήρωσε τον απαιτούμενο χρόνο 

κυήσεως. Έτσι, ο Διόνυσος γεννήθηκε και από τη μητέρα του και από 

το μηρό του πατέρα του, γεννήθηκε δηλ. από δύο θύρες. Το δράμα, 

κορυφαία καλλιτεχνική έκφραση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, 

συνδύαζε λόγο, κίνηση και μουσική. Διακρίνεται σε τρία είδη : την 

τραγωδία, το σατυρικό δράμα και την κωμωδία. Στα χρόνια της 

ακμής της λυρικής ποίησης, η ελληνική μουσική είχε φτάσει σε πλήρη 

ακμή. Επικρατεί λοιπόν η αντίληψη για το σπουδαιότατο ρόλο της 

μουσικής στη μόρφωση και την καλλιέργεια των νέων. Δεν είναι 

τυχαίο, πως ο καλλιεργημένος άνθρωπος αποκαλείται την εποχή 

αυτή μουσικός ανήρ.  

 

Η μουσική παιδεία περιλάμβανε :  

1. Την εκμάθηση μουσικού οργάνου (αυλού, λύρας κ.ά.), που 

γίνονταν με τρόπο εμπειρικό κοντά σε κάποιο δάσκαλο, χωρίς να 
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χρησιμοποιείται καθόλου η γραφή. Η μάθηση γινόταν με το αυτί και 

με τη μνήμη. Άλλωστε, οι Μούσες ήταν οι κόρες της Μνημοσύνης.  

 

 

 

 

 

2. Το τραγούδι.  

3. Το χορό. 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΧΑΪΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

Λύρα 

Το πιο σημαντικό και σίγουρα το πιο 

γνωστό όργανο της αρχαίας Ελλάδας. 

Συνδέονταν στενά με τη λατρεία του 

Απόλλωνα. Είχε ήχο ευγενικό, διαυγή, 

γαλήνιο και αρρενωπό. Χρησιμοποιήθηκε 

ως το κύριο όργανο για την εκπαίδευση 

των νέων. Προέλευση. Σύμφωνα με το 

μύθο11, ο Ερμής, αμέσως μετά τη γέννησή του σε ένα σπήλαιο της 
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Κυλλήνης, έκλεψε κρυφά μια νύχτα τα βόδια που φύλαγε ο 

Απόλλωνας. Βλέποντας έξω από το σπήλαιο μια χελώνα, αφαίρεσε 

το όστρακό της και στερέωσε επάνω του χορδές από έντερο βοδιού. 

Έτσι, κατασκεύασε τη λύρα χέλυος (λύρα από χελώνα). Όταν ο 

Απόλλωνας ανακάλυψε την κλοπή και παραπονέθηκε στο Δία, ο 

Ερμής προσέφερε τη λύρα του στον Απόλλωνα, ο οποίος μαγεύτηκε 

από τον ήχο της.  

 Άλλος μύθος αναφέρει πως ο Ερμής, αφού κατασκεύασε τη λύρα 

του, δίδαξε στον Ορφέα πώς να παίζει. Αυτός με τη σειρά του δίδαξε 

το Θάμυρι και το Λίνο. Όταν ο Ορφέας φονεύτηκε στη Θράκη από τις 

Μαινάδες, η λύρα του έπεσε στη θάλασσα και παρασύρθηκε από τα 

κύματα ως τη Λέσβο. Εκεί τη βρήκαν μερικοί ψαράδες και την 

έδωσαν στον Τέρπανδρο. 

Κιθάρα  

 Όργανο πιο τελειοποιημένο και 

επεξεργασμένο από τη λύρα. Διέφερε 

από αυτήν ως προς το ηχείο, το 

μέγεθος και την ηχητικότητα. Οι δύο 

βραχίονες ήταν δυνατοί και 

συμπαγείς. Το μέγεθός της ήταν πολύ 

μεγαλύτερο και ο ήχος της 

δυνατότερος. Συνολικά η κιθάρα ήταν 

πιο βαριά και πιο γεροδεμένη. Ο 

εκτελεστής συνήθως καθόταν και την κρατούσε όρθια με κάποια 

κλίση προς τα μέσα, ενώ η λύρα, που ήταν ελαφρύτερη, κρατιόταν 

λοξά (προς τα έξω). 

Κρόταλα  
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 Γνωστά ήδη από τη γεωμετρική εποχή. Χρησιμοποιούνταν σε 

τελετές της Κυβέλης ή του Διόνυσου, κυρίως από γυναίκες.  

 

Κύμβαλα  

 Αποτελούνται από δύο κοίλα ημισφαιρικά μεταλλικά πιάτα. 

Χρησιμοποιούνταν και αυτά όπως και τα κρόταλα στις λατρείες της 

Κυβέλης και αργότερα του Διόνυσου. 
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Τύμπανον  

 Όργανο που χρησιμοποιούνταν κυρίως στις ιεροτελεστίες της 

Κυβέλης και του Διόνυσου. Ήταν ένας ξύλινος κύλινδρος με 

δερμάτινες μεμβράνες τεντωμένες και από τις δύο πλευρές (ντέφι 

χωρίς ζίλια). Παίζονταν με το χέρι, συνήθως από γυναίκες. 

 

Ο αυλός συνεχίζει να εμφανίζεται στην αρχαϊκή τέχνη. Το 

αγαλματίδιο ανδρικής μορφής που παίζει διπλό αυλό και βρέθηκε 

στους Δελφούς είναι από τα ενδιαφέροντα δείγματα της 
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ειδωλοπλαστικής στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου. Είναι 

κατασκευασμένο από χαλκό με τη μέθοδο του «χαμένου κεριού». 

 

 

 

 

 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  

480 – 323 π.Χ.  

Στα μέσα του 5ου αι. π.Χ. συντελείται μια επανάσταση στη 

μουσική. Αρχίζει να εγκαταλείπεται η αυστηρότητα των αρχαίων 

νόμων και εισάγονται δεξιοτεχνικά στοιχεία. Είναι η εποχή της 

μεγάλης πτώσης στη μουσική στην Ελλάδα, η οποία και θα 

συνεχιστεί ως το τέλος της Ελληνιστικής περιόδου, ενώ οι εικαστικές 

τέχνες βρίσκονταν σε μεγάλη ακμή.  

Αίτια αυτής της παρακμής (όπως μαρτυρεί ο Πλάτων και άλλοι 

συγγραφείς) ήταν :  

1. Η κοινωνική και ηθική οπισθοδρόμηση, η οποία γίνεται 

αισθητή στις αρχές του 4ου αι π.Χ. Τώρα, η μουσική μετατρέπεται 

σε δραστηριότητα λίγων διάσημων δεξιοτεχνών, ενώ ταυτόχρονα, 

οι ποιητές, θέλοντας να κολακέψουν το γούστο του κοινού τους, 

έβαζαν στα διαλείμματα των δραμάτων τους, χορούς και 

τραγούδια, άσχετα με το έργο, αδιαφορώντας για το ηθικό και 

δραματικό περιεχόμενο. Παραδείγματα του νέου ύφους στη 

μουσική : υπερβολικές τονές16 στα μακρά, επαναλήψεις 

συλλαβών, προβολή της χασμωδίας, υπερβολική χρήση 
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κομπισμών17 και μελισμών18. Αυτά τα χαρακτηριστικά ο 

Αριστοφάνης τα αποκαλούσε γλωσσοκτόνα.  

2. Οι μουσικοί νεωτερισμοί. Κάθε νεωτερισμός και 

καινοτομία προκαλεί την ανατροπή της παλαιάς τάξης και βρίσκει 

βέβαια τη σφοδρή αντίδραση των συντηρητικών της εποχής. Οι 

παλαιοί νόμοι ήταν συνάμα και θεϊκοί (λόγω της θεϊκής 

προέλευσης της μουσικής) και αντανακλούσαν την αρμονία του 

σύμπαντος. Έτσι, κάθε μουσική καινοτομία αποτελούσε έμμεση 

προσβολή του θείου και της ηθικής τάξης.  

 

Κορυφαίος εκπρόσωπος του νέου ύφους αναδεικνύεται ο Ευριπίδης. 

Κύριος επικριτής του ύφους αυτού υπήρξε ο Αριστοφάνης, που δεν 

δίσταζε να κάνει ειρωνικούς υπαινιγμούς από σκηνής στηλιτεύοντας 

το νέο ύφος της μουσικής σε πολλά έργα του : Στην Ειρήνη, 

χαρακτηρίζει τη μουσική του Σοφοκλή «μέλη» σε αντίθεση προς τα 

«επύλλια» (τραγουδάκια) του Ευριπίδη. Στους Βατράχους, κάνει τη 

σύγκριση μεταξύ του παλαιού και του νέου ύφους, 

αντιπαραβάλλοντας τον Αισχύλο με τον Ευριπίδη. Στην υπόθεση του 

έργου, παρουσιάζεται ο θεός Διόνυσος να πηγαίνει στον Άδη για να 

ζητήσει να επανέλθει στη ζωή ο Ευριπίδης. Ακόμη δηλ. και ο θεός του 

θεάτρου έχει διαφθαρεί κατά τον Αριστοφάνη, από το νέο ύφος. Στο 

τέλος όμως, ο δραματικός αγώνας που γίνεται στον Κάτω Κόσμο 

μεταξύ του Αισχύλου και του Ευριπίδη, νικητής αναδεικνύεται ο 

Αισχύλος, δηλαδή νικά το παλαιό ύφος και ήθος. 

Παραδείγματα της νέας εποχής :  

1. Η κιθάρα περνά πια στα χέρια των επαγγελματιών. 
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2. Τα Κάρνεια, η δεύτερη σε σπουδαιότητα εορτή στη Σπάρτη, από 

πλευράς μουσικής παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. 

Διεξάγονταν ονομαστοί μουσικοί αγώνες. 

3. Η εμπορευματοποίηση των θρησκευτικών εορτών και των 

αγώνων που τις συνόδευαν ήταν εμφανής, οι διάφορες πόλεις-

κράτη εκμεταλλεύτηκαν την αίγλη των εορτών για να 

κολακεύσουν τους εκάστοτε ισχυρούς.  

 

 

Στη Μακεδονία του 4
ου 

αι. π.Χ., η μουσική διαδραμάτιζε 

σημαντικό ρόλο στη ζωή των Μακεδόνων. Αυτό καταμαρτυρείται 

από το πλήθος των αρχαιολογικών ευρημάτων (σκεύη 

συμποσίων, ευρήματα με μουσικές παραστάσεις κ.ά.). 

 

Ύστερα από τη μακεδονική κατάκτηση (359 – 354 π.Χ.), η 

μουσική δραστηριότητα μεταφέρεται σε άλλα κέντρα, όπως την 

Αντιόχεια και την Αλεξάνδρεια. 

 

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ  

 

Άρπα  

Από τα μέσα του 5
ου 

αι. π.Χ. και ύστερα διαδίδεται η άρπα, 

ιδιαίτερα στην Κάτω Ιταλία, είτε ως γωνιώδης άρπα, είτε με μια 

μπροστινή υποστηρικτική ράβδο ως τρίγωνον, είτε ως τρίγωνο με 

ηχείο σε σχήμα αδραχτιού. Παιζόταν κυρίως από γυναίκες. 

Ξυλόφωνον ή Σείστρον της Απουλίας  
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Από τα μέσα του 4
ου 

αι. π.Χ. εμφανίζεται σε αγγειογραφίες της 

Απουλίας22 ένα όργανο, με άγνωστο όνομα, σε σχήμα μιας μικρής 

σκάλας. Το σχήμα του οδήγησε σε εικασίες ότι μπορούσε να ήταν 

ξυλόφωνον. Όμως, αν επρόκειτο για ξυλόφωνο, θα έπρεπε να 

είχαμε ράβδους διαφορετικού μήκους, οι οποίοι θα κρούονταν με 

κάποιο σφυράκι και όχι να αγγίζονταν με γυμνά δάχτυλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η Εκκλησιαστική Βυζαντινή μουσική απο το Βυζάντιο 

έως και σήμερα 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Αρχαία Ελληνική Μουσική εξαπλώθηκε μαζί με τα γράμματα κατά 

την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Οι λαοί της 

Ανατολής αφού εξελληνίσθηκαν, δημιούργησαν πολιτισμό που ήταν 

επηρεασμένος από τα επιτεύγματα των γραμμάτων και των τεχνών 

των Ελλήνων. 

Μετά τον εξελληνισμό της Ασίας εμφανίστηκε ο Χριστιανισμός, στον 

οποίο ο Ανατολικός Ελληνισμός χορήγησε: την Ελληνική γλώσσα, 

τους Αστικούς νόμους και την Ελληνική μουσική. Αυτά συνέβησαν 

γιατί, κάθε τι Ελληνικό θεωρείτο ανώτερο, ενώ ειδικά η χρήση της 

μουσικής στη Θ. Λατρεία, θεωρείτο επικόσμημα. 

Η Βυζαντινή Μουσική (ΒΜ) είναι συνέχεια της Αρχαίας Ελληνικής 

Μουσικής. Η Εκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική (ΕΒΜ), αποτελεί 

μέρος της ΒΜ, δηλ. επιλογές φωνητικών μελημάτων, μέτρων και 

ρυθμών χωρίς την χρήση οργάνων. Αυτή η μουσική ήταν και είναι 

αναπόσπαστο, απαραίτητο δηλ. και υποχρεωτικό, στοιχείο της Θ. 

Λατρείας της Χριστιανικής Εκκλησίας (ΧΕ) για την απόδοση των 

μελών, με υμνολογική δομή και με ρυθμό που καθορίζεται από τις 

τονιζόμενες συλλαβές του ποιήματος (ρυθμός τονικός). 

Η Εκκλησιαστική Βυζαντινή Μουσική έχει λοιπόν τις ρίζες της στην 

Αρχαία Ελληνική μουσική, χωρίς να υποστηρίζεται ότι τα συστήματα 

ανάπτυξης μελών, οι ήχοι, τα γένη, οι χροές κλπ., διεσώθησαν στην 

μουσική της Εκκλησίας, όπως είχαν. Είναι όμως αναμφίβολο ότι η 
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παράδοση διέσωσε: τρία συστήματα, οκτώ ήχους, τρία γένη 

τετραχόρδων, γένη ρυθμών, ημιτόνια, τριτημόρια, τεταρτημόρια και 

εκτημόρια του τόνου, καθώς και κλίμακα η οποία από της υπάτης 

μέχρι της νέατης χορδής (βαρύτερη/ οξύτερη χορδή), είχε το μέγεθος 

του προ του Τέρπανδου δωρικού τρόπου. 

  

4.2 ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ: 

   Α΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από τον Α΄, μέχρι τον Δ΄ αι. μ.Χ. (Μέγας 

Κωνσταντίνος). 

     Β΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από τον Δ΄, μέχρι τον Η΄ αι. μ.Χ.(Ιωάννης 

Δαμασκηνός). 

  

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ: 

    Γ΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Η΄ αι. μ.Χ. – Ιωάννης ο Δαμασκηνός.  
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    Δ΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από την εποχή μετά τον Δαμασκηνό, μέχρι τον ΙΔ΄ αι. 

μ.Χ. 

    Ε΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από τον ΙΔ΄ αι. , μέχρι το  1453 μ.Χ. (Άλωση της  

Κων/πόλεως).  

   

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ: 

    ΣΤ΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από το 1453, μέχρι τον ΙΗ΄ αι. μ.Χ. (Πέτρος 

Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος). 

    Ζ΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από τον ΙΗ΄ αι. μέχρι το 1814 μ.Χ.  

    Η΄. ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από το 1814 μέχρι τις μέρες μας. 

Περίοδος Α΄ 

Κατά τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού αναδείχθηκαν πολλοί 

υμνογράφοι οι οποίοι κυρίως ήταν κληρικοί. Κατά την περίοδο αυτή 

επικρατούσε η Αρχαία Ελληνική μουσική που σημειωνόταν με 

αγκιστροειδή σημάδια και γράμματα της Ελληνικής Αλφαβήτου. Την 

εποχή αυτή ο Υμνογράφος ήταν και Μελοποιός. Αυτό σημαίνει πως ο 

δημιουργός συγχρόνως εμπνεύσθηκε τον ύμνο και την μουσική 

απόδοσή του, δλδ μέσα του υπάρχει το αίσθημα του λόγου και του 

ήχου. Αυτόν τον υμνογράφο τον ονομάζουμε «Μελωδό». 

Οι κυριότεροι υμνογράφοι της περιόδου αυτής, μετά τους Αγίους 

Αποστόλους που θεωρούνται οι πρώτοι υμνογράφοι και υμνολόγοι, 

ήταν : 

1. Διονύσιος Αρεοπαγίτης, 

2. Ιερόθεος Α΄ Επίσκοπος Αθηνών, 
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3. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, 

4. Ιουστίνος ο φιλόσοφος. 

 

Οι ύμνοι της περιόδου αυτής ήταν ελάχιστοι και πολύ απλοί. 

 

Περίοδος Β΄ 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται : 

1. Από την δημιουργία των Κοντακίων με τον Ρωμανό τον 

Μελωδό. Οι ύμνοι του Ρωμανού έχουν επικολυρικό 

χαρακτήρα και χαρακτηρίζονται από την διήγηση και τον 

διάλογο, ενώ περιγράφονται ιερά πρόσωπα των γραφών, 

της Εκκλησίας και άνθρωποι του λαού, 

2. Την αναμόρφωση της μουσικής με το Αμβροσιανό και το 

Γρηγοριανό μέλος και 

3. Από την συντονισμένη δράση των πατέρων κατά των 

αιρέσεων και την προστασία του σεμνού-λατρευτικού 

χαρακτήρα τη μουσικής της Εκκλησίας, που οι αιρετικοί 

επιχείρησαν να αλλοιώσουν. Αιρετικές διδασκαλίες είχαν 

εμφανιστεί πριν από τον Δ΄ αι. (π.χ. με τον «Δοκιτισμό» που 

αρνιόταν την ανθρώπινη φύση του Ιησού, Γ΄ αι. ) και ποτέ 
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δεν έπαψαν να γένονται και νέες. Η μεγαλύτερη όμως κρίση 

που εμφανίστηκε ποτέ και συγκλόνισε όχι μόνο την 

Εκκλησία αλλά και την πολιτεία ήταν ο Αρειανισμός. Οι 

αιρετικοί τότε, επενέβησαν και στη μουσική της Εκκλησίας 

την οποία επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν επικοινωνιακά, 

εισάγοντας στους Ιερούς Ναούς και την Θ. Λατρεία 

θυμελικά(θεατρικά) άσματα. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, 

οι Πατέρες της Εκκλησίας εργάστηκαν με ζήλο για τη 

διοργάνωση της μουσικής, όπως : 

Α) στη Συρία, ο Εφραίμ ο Σύρος, 

Β)στην Αλεξάνδρεια, ο Μ. Αθανάσιος, 

Γ)στα Μεδιόλανα (Μιλάνο), ο Επίσκοπος Αμβρόσιος, 

Δ)στην Μ. Ασία, ο Μ. Βασίλειος και 

Ε)στην Κωνσταντινούπολη, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος 

 

Οι κατά των αιρέσεων ορθόδοξοι Ύμνοι, που οι Πατέρες της 

Εκκλησίας συνέθεσαν, ήταν : 

1. «Ο μονογενής Υιός…». Τριαδικός Ύμνος «προς τιμή και 

δόξα του δι ημάς σταυρωθέντως Υιού του Θεού», που 

αποδίδεται στον Ιουστινιανό τον Αυτοκράτορα ή τον 

Πατριάρχη Αλεξάνδρειας Κύριλλο τον Α΄. 

2. «Ο Χερουβικός Ύμνος» 

3. «Ο Τρισάγιος Ύμνος» 

4. «Το Σύμβολο της Πίστεως» 
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Μέχρι τον Δ΄ αι., έψαλλε ο λαός. 

Κατά τον αιώνα αυτόν επικρατούσε στη μουσική η Αρχαία 

Ελληνική γραφή. Προς αποφυγή των χασμωδιών στη Θ. 

Λατρεία, τον λαό αντικατέστησαν οι δύο χοροί των ψαλτών. Οι 

πατέρες της Εκκλησίας την τάξη των ψαλτών ονόμασαν 

«Χορό», δανειζόμενοι τον όρο από την Αρχαία τραγωδία, όπου 

ο Χορός ερμήνευε τα χορικά, που ήταν η άποψη του λαού επί 

σκηνής. 

Έτσι με τον όρο «Χορός» υπογραμμίζεται το λειτούργημα της 

τάξης των ψαλτών, δλδ το συμψάλλειν «εν ενί στόματι και μια 

καρδία» ως εκπρόσωπος του λαού. 

Οι κυριότεροι υμνογράφοι και μελοποιοί της περιόδου αυτής 

ήταν : 

1. Ο Μεθόδιος ο Ολύμπου, Επίσκοπος Πατάρων της Λυκίας , 

2. Αθανάσιος ο Μέγας , 

3. Κύριλλος ο Ιεροσολύμων , 

4. Εφραίμ ο Σύρος , 

5. Μέγας Βασίλειος , 

6. Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, Επίσκοπος 

Κωνσταντινουπόλεως , 

7. Αμβρόσιος ο Μεδιολάνων , 

8. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Επίσκοπος 

Κωνσταντινουπόλεως , 
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9. Ρωμανός ο Μελωδός και 

10. Ανδρέας ο Κρήτης . 

Περίοδος Γ΄ 

Στην Εκκλησιαστική ιστορία 

εμφανίζονται Ιεράρχες που η 

ιστορία τους, είναι και η ιστορία 

της Ιερής Τέχνης. Έτσι ο Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός, υπήρξε εκτός των 

άλλων, ο πατέρας, ο δάσκαλος και 

ο θεμελιωτής της Εκκλησιαστικής 

Βυζαντινής Μουσικής. Το 

σημαντικότατο έργο του 

διακρίνεται σε θεολογικό, 

φιλολογικό – διαλεκτικό, ερμηνευτικό – κριτικό, ποιητικό και 

Μουσικό – Ασματικό. 

Γεννήθηκε το 676 και καταγόταν από επιφανή οικογένεια. Ήταν : 

βαθύς Αριστοτελικός φιλόσοφος, διάσημος θεολόγος, έξοχος 

υμνογράφος, κορυφαίος μουσικός και μελοποιός. Θεωρήθηκε το 

μεταίχμιο της Αρχαίας και Νεότερης Εκκλησιαστικής Μουσικής και 

είναι ο πρώτος μεγάλος σταθμός της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής 

Μουσικής. Διαρρύθμισε και ανακαίνισε την παλαιότερη μουσική και 

την παρασημαντική της, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε τις 

εκκλησιαστικές μελωδίες, από τα απρεπή, ανάρμοστα θεατρικά 

μέλη, που εξακολουθούσαν να υπάρχουν από την εποχή των 

Αρειανών. Συστηματοποίησε την Οκτωηχία, έγραψε θεωρία για την 

πράξη της μουσικής, και αναθεώρησε το παλαιό τυπικό του Αγ. 

Σάββα του Ηγιασμένου, που το αποδέχθηκαν και το 
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χρησιμοποιούσαν όλες οι Εκκλησίες. Μελοποίησε χερουβικά, 

κοινωνικά. Επινόησε αγκιστροειδή μουσικά σημεία για την 

καταγραφή των μελών και συνέταξε το λειτουργικό βιβλίο «Η 

Οκτώηχος» , η οποία εμπεριέχεται στην «Παρακλητική». Από τους 

ύμνους της Οκτωήχου, αποδίδονται στον Ιωάννη, οι ακολουθίες του 

Εσπερινού και του Όρθρου των Κυριακών. Ποίημά του είναι επίσης, 

ο κανόνας του Πάσχα και άλλοι 60 περίπου κανόνες σε πεζό ποιητικό 

λόγο και σε ιαμβικά 12σύλλαβα, καθώς επίσης πολλά ιδιόμελα και 

τροπάρια. Επινόησε νέα γραμματική μουσική, «το Κανόνιον», δλδ 

γραμματική της Ψαλτικής Τέχνης. Εκοιμήθη το 756. 

 

Περίοδος Δ΄ 

Την περίοδο αυτή 

ξεχωρίζουν ο Μελωδός 

Κοσμάς Αγιοπολίτης, το 

εξαιρετικό σε ποιότητα και 

ποσότητα έργο, στην 

υμνογραφία και τη μουσική 

των μοναχών της Ι. Μονής 

του Στουδίου στην 

Κων/πολη και γενικά το έργο 

των υμνογράφων και 

μουσικών του Θ΄ αιώνα.  

1. Κοσμάς Μελωδός ο Αγιοπολίτης (Η΄ αι.).  

Υπήρξε ο κυριότερος υμνογράφος και μελοποιός της περιόδου αυτής. 

Θετός γιος του Σεργίου (πατέρα του Ιωάννου), μαθητής του Κοσμά 

του Ικέτη και συνεργάτης του Ιωάννου Δαμασκηνού. Ήταν 



 

50                                                               ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 

Ερευνητική Εργασία Β΄ Τετραμήνου 2013-14 

Επίσκοπος Μαϊουμά Γάζας (750). Έγραψε πολλούς κανόνες 

καταλογάδην (πεζή ποίηση) και ιαμβικούς. Είναι χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι για τους κανόνες των μεγάλων εορτών χρησιμοποίησε: 

 τον ήχο α΄ για την εορτή των Χριστουγέννων, 

 τον ήχο β΄ για την εορτή των Θεοφανίων,  

 τον ήχο γ΄ για την εορτή της Υπαπαντής του Σωτήρος, 

 τον ήχο δ΄ για την εορτή των Βαΐων,  

 τον ήχο βαρύ για την εορτή της Πεντηκοστής, 

 τον ήχο πλ. του δ΄ για την εορτή του Τιμίου Σταυρού, 

 τους ήχους β΄ και πλ. β΄ τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

Άλλοι σημαντικοί ασματογράφοι κατά τον Θ΄ αιώνα, με κυριότερο 

κέντρο της Υμνογραφίας και της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής 

Μουσικής την Κων/πολη, και ιδιαίτερα την Ιερά Μονή του Στουδίου 

είναι : 

2. Θεόδωρος Στουδίτης , 

3. Ανατόλιος Στουδίτης , 

4. Κυπριανός Στουδίτης , 

5. Ιωσήφ, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ,  

6. Κασσιανή Μοναχή , 

7. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Αυτοκράτορας του    

Βυζαντίου , 

8. Θεόκτιστος Μοναχός , 

9. Θεόδωρος Λάσκαρις. 

 

Από τα τέλη του Ι΄ και μέχρι τις Αρχές του ΙΔ΄ αι., μετά το σημαντικό 

σε ποιότητα και όγκο έργο των χρόνων που προηγήθηκαν, 

παρατηρείται περίοδος ύφεσης της υμνογραφίας, με εξαίρεση την 
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Ιερά Μονή Κρυπτοφέρρης (Ρώμη1005), της οποίας ηγούμενος ήταν 

ο Έλληνας μοναχός Νείλος, ο οποίος δίδαξε μουσική και υμνογραφία 

στα Ελληνικά. 

 

Περίοδος Ε΄ 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται 

από τη μεγάλη άνθηση της 

Εκκλησιαστικής Βυζαντινής 

Μουσικής, με δημιουργίες 

ανεπτυγμένες και πλούσιες σε 

μελωδικότητα, που εύκολα 

διακρίνονται από τις πριν 

απλούστερες.  

Οι μεγαλύτεροι δημιουργοί των νέων αυτών μελών είναι: ο 

Ιωάννης Κουκουζέλης και ο Ιωάννης Κλαδάς. 

 

Περίοδος ΣΤ΄ 

Την περίοδο μετά την άλωση της Κων/πόλεως και μέχρι την 

εμφάνιση στο χώρο των μεγάλων δασκάλων του ΙΗ΄ αι., 

κυριαρχούν οι απόψεις αμφισβήτησης της γνησιότητας της 

Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής. 

Πάντως σημαντικός ήταν ο αριθμός των Υμνογράφων, 

Μελοποιών, Μουσικοδιδάσκαλων και Μελωδών που υπηρέτησαν 

την τέχνη την περίοδο αυτή.  

Περίοδος Ζ΄ 
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Η περίοδος αυτή σημαδεύεται από την παρουσία στον χώρο του 

εξοχότερου των μουσικοδιδάσκαλων Πέτρου Λαμπαδαρίου του 

Πελοποννήσιου, που με τις εξαιρετικές εμπνεύσεις, τις σωτήριες 

επεμβάσεις του και την εργατικότητα του, κυριολεκτικά διέσωσε τα 

μέλη της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής.   

Περίοδος Η΄ 

Την περίοδο αυτή ορίστηκε τριμελής επιτροπή που με τρόπο 

επιστημονικό συντέλεσε στην απλοποίηση της μουσικής γραφής. 

Συγκεκριμένα: 

1. Ορίζει την καταμέτρηση του δαπανώμενου χρόνου των μελών , 

2. εισάγει την μονοσύλλαβη παρασημαντική (πα, βου, γα, δι 

κλπ.), σε αντικατάσταση της μέχρι τότε χρησιμοποιούμενης 

παραλλαγής , 

3. από τους παλαιούς χαρακτήρες, άλλους διατηρεί, άλλους 

καταργεί , ενώ εισάγει και νέους και 

4. μεταγράφει στη νέα αναλυτική γραφή, όλα τα μαθήματα των 

παλαιότερων δασκάλων και μελοποιών.  
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ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 

 

Έργο της ομάδας μας : Βυζαντινή αγιογραφία 
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