
ΑΡΘΡΟ 1
Ο
 :  

 

Ο  ΟΡΟΣ ΜΟΥΣΘΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΦΑΘΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

   Η κνπζηθή αλήθε θαηά ηελ ειιεληθή αξραηόηεηα ζηελ «εγθύθιην παηδεία», ζην ζύλνιν δειαδή ησλ αλώηεξσλ 

ζπνπδώλ, πνπ καδί κε ηελ επηζηήκε ησλ θζόγγσλ(ηελ ηόηε απνθαινύκελε αξκνλία), ζπκπεξηιάκβαλε ηα 

καζεκαηηθά, ηελ αζηξνλνκία, ηε ξεηνξηθή, ηελ πνίεζε θαη ηε θηινζνθία. Η αξραηνειιεληθή παηδεία ζπλδύαδε ηελ 

ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηώλ κέζσ ηεο κνπζηθήο, κε ηε ζσκαηηθή ηνπο αγσγή κέζσ ηεο 

γπκλαζηηθήο, έηζη ώζηε νη λένη λα γίλνληαη ζπκκέηνρνη ζε κηα εζηθή ζεσξία ηεο κνπζηθήο, όπνπ ε ζσκαηηθή ηνπ 

αλάπηπμε ζα βξηζθόηαλ ζε δηαξθή αξκνλία κε ηε δύλακε ηνπ ζάξξνπο θαη ηεο ςπρηθήο νκνξθηάο. 

 

   Η ηέρλε ησλ θζόγγσλ, κε ηελ νλνκαζία «κνπζηθή», ηελ νπνία ζα πξαγκαηεπηνύκε, ήηαλ ζηελ αξραηόηεηα κηα 

θαζαξά κεισδηθή ηέρλε, από ηελ νπνία πξνέθπςαλ ε κνλσδία θαη ε νκνθσλία. Τα θαηλόκελα ηεο αξκνληθήο ή 

δπζαξκνληθήο ζπλήρεζεο ησλ θζόγγσλ, παξακέλνπλ θαηά ηελ ειιεληθή αξραηόηεηα ζηα πιαίζηα ησλ 

καζεκαηηθώλ ζρέζεσλ ρσξίο λα εμειίζζνληαη ζε ηέρλε. Ο όξνο «αξκνλία» έρεη όκσο ηελ έλλνηα ηεο κεισδηθήο 

αθνινπζίαο ησλ θζόγγσλ, δειαδή ηεο θιίκαθαο. Απηή ε κεισδία σζηόζν ζεσξείην ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηνπο 

ζηίρνπο ηνπ ηξαγνπδηνύ, δειαδή κε ηελ πνίεζε. Επίζεο ήηαλ ζπζηαηηθό ζηνηρείν ηνπ θσλεηηθνύ ηξαγνπδηνύ ή ηνπ 

ελόξγαλνπ (κε ζπλνδεία απινύ ή θηζάξαο). Εμίζνπ κεγάιε ζεκαζία απνδηδόηαλ λσξίο θαη ζηελ θαζαξά ελόξγαλε 

ηέρλε, κε ηε ρξήζε απινύ θαη θηζάξαο.  

 

Η ΜΟΥΣΘΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

 
   Η κνπζηθή γηα ηνπο αξραίνπο έιιελεο είρε σο ηέρλε ηδηαίηεξε ζεκαζία. Πίζηεπαλ όηη είρε ζετθή θηαγσγή θαη ηεο 

απνδίδνληαλ  κάιηζηα ηέηνηεο καγηθέο δπλάκείο ώζηε λα ζεσξείηαη ζαπκαηνπξγή. Σηνλ κεξν π.ρ. ηξαγνπδάεη ν 

Έιιελ
1
 έλα ηξαγνύδη γηα λα ζηακαηήζεη ην αίκα ηεο πιεγήο ηνπ. Οη πνηεηέο ήηαλ παξάιιεια θαη κνπζηθνί, ελώ ε 

ζξεζθεπηηθή ππόζηαζε ηεο κνπζηθήο γηλόηαλ αλαπόζπαζην ζηνηρείν ηεο ζετθήο ηέρλεο. Αξγόηεξα, ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο ζπλνδεύνληαλ από κνπζηθή θαη ην δξάκα απνδεηθλύεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ σο κνπζηθό. Σηελ 

εμειηθηηθή ηεο πνξεία ε κνπζηθή παίξλεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή σο επηζηήκε, αιιά παξάιιεια θαη σο ηέρλε. πσο 

όιεο νη θαιέο ηέρλεο, έηζη θαη ε κνπζηθή θαηαιακβάλεη πξσηαξρηθή ζέζε ζηε δσή ησλ αξραίσλ ειιήλσλ. Η 

κνπζηθή θαη ε πνίεζε εμαπιώλνληαη ζ΄ όιν ηνλ ειιαδηθό ρώξν
2
, κέζσ κεγαινπξεπώλ γηνξηώλ θαη αγώλσλ, ησλ 

νπνίσλ ε θαηαγσγή αλάγεηαη ζε κπζηθνύο θαη εξσηθνύο ρξόλνπο (1500-1000 π.Φ.). Οη πην γλσζηνί αγώλεο 

δηεμάγνληαλ ζηελ Οιπκπία, ζηνπο Δειθνύο, ζηε Νεκέα θαη ζηνλ Ιζζκό. Ελώ νη πην δηαδεδνκέλεο γηνξηέο ήηαλ ηα 

Παλαζήλαηα ζηε Αζήλα θαη ηα Κάξλεηα ζηε Σπάξηε. Σηνπο ληθεηέο ησλ αγώλσλ πνπ δηεμάγνληαλ ζηα  πιαίζηα ησλ 

γηνξηώλ απηώλ, απνδίδνληαλ κεγάιεο ηηκέο.   

 

   Σηα πξνεόξηηα, ηελ παξακνλή δειαδή γηλόηαλ ε έλαξμε κε ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο θαη ζπζίεο. Τηο επόκελεο κέξεο 

αθνινπζνύζαλ αγώλεο ηππνδξόκσλ, γπκλαζηηθήο θαζώο θαη άιινη. Οη αγώλεο νινθιεξώλνληαλ κε 

κνπζηθνπνηεηηθέο παξαζηάζεηο. Σηνπο ληθεηέο απνδίδνληαλ ζηεθάληα δάθλεο, ειηά θαη δξπόο. Σην ηέινο ησλ 

αγώλσλ νη ηξαγνπδηζηέο θαη νη πνηεηέο εγθσκίαδαλ θαη απνζαλάηηδαλ ηα νλόκαηα ησλ ληθεηώλ εμπκλώληαο ηνπο 

κε πνηήκαηα θαη ηξαγνύδηα.  

 

  Οη νιπκπηαθνί αγώλεο άξρηζαλ λα γηνξηάδνληαη από ην 776 π.Φ. Ήζαλ δε ηόζν ζεκαληηθνί πνπ ηα έηε δηεμαγσγήο 

ηνπο νξηνζεηνύζαλ επίζεκεο ρξνληθέο πεξηόδνπο. Καηά ηνπο ππζηθνύο αγώλεο πνπ γίλνληαλ ζηνπο Δειθνύο γηα λα 

ηηκήζνπλ ηε λίθε ηνπ ζενύ Απόιισλα ελαληίνλ ηνπ δξάθνληα Πύζσλα, νη αγώλεο ζηε κνπζηθή θαη ηελ πνίεζε, 

έπαςαλ λα έρνπλ ζπλνδεπηηθό ραξαθηήξα, θαη άξρηζαλ λα δηεμάγνληαη  επίζεκα, ζε κόληκε βάζε. Αλάκεζα ζε 

άιια δεκηνπξγήζεθε θη έλαο δηαγσληζκόο ηξαγνπδηνύ αξρηθά κ ζπλνδεία θηζάξαο θαη κεηέπεηηα απινύ. Οη αγώλεο 

ηειείσλαλ κε έλαλ κηκεηηθό ζπξηό ρνξό. Τα ηξαγνύδηα κε ηα νπνία ιάκβαλε θαλείο κέξνο ζηνπο αγώλεο, νη 

ιεγόκελεο Ππζηθέο Ωδέο, ήζαλ ύκλνη ζηνλ Απόιισλα πνπ δηαηξνύληαλ ζηα αθόινπζα ζεκαηηθά ζηάδηα. 

α) Πξνεηνηκαζία θαη εμνπιηζκόο ηνπ Απόιισλα γηα ηνλ αγώλα. 

β)Πξόθιεζε ηνπ δξάθνληα Πύζσλα. 

                                                 
1
 Μπζηθόο ήξσαο 

2
 ν ρώξνο  πνπ επεξεάζηεθε από ηνλ ειιεληθό πνιηηηζκό(αλαηνιηθή κεζόγεηνο) 



γ)έλαξμε ηνπ αγώλα 

δ)Νίθε ηνπ Απόιισλα πνπ ζθνηώλεη ην ηέξαο 

ε)Φνξόο λίθεο ηνπ Απόιισλα. 

 

Η ζεκαηνινγία ησλ Ππζηθώλ Ωδώλ ήηαλ ηδηαίηεξα αγαπεηή ζε κε θσκσδηαθά ηληεξκέδηα ηνπ 16
νπ

 αη., όπσο γηα 

παξάδεηγκα ζε παξαζηάζεηο ηξαγσδίαο(πνπ ήηαλ ιηγόηεξν ζπρλέο απ όηη νη παξαζηάζεηο θσκσδίαο). Απηό 

ζπλέβαηλε παξ΄ όιν πνπ ε αλαγέλλεζε ηεο ηξαγσδίαο απνηέιεζε έλα από ηα πξνβιήκαηα πνπ ελζηεξλίζηεθε κε 

πάζνο ν 16
νο

 αη., δηόηη εδώ ν δηαρσξηζκόο ζε πξάμεηο γηλόηαλ πνιύ ζαθήο κε ηα ρνξηθά. Τα ρνξηθά απνηεινύζαλ 

από κόλα ηνπο έλα είδνο κνπζηθώλ ηληεξκεδίσλ πνπ ζπκπιεξώλνληαλ ζπρλά από ρνξό. 

 

   Ο πξώηνο ληθεηήο ζηνπο ππζηθνύο αγώλεο ζύκθσλα κε ηνλ Παπζαλία
1
 πξέπεη λα ήηαλ ν θξεηηθόο Φξπζνζέκεο 

θαη ν δεύηεξνο ν Φηιάκκνλαο, ν νπνίνο ζπλέζεζε ρνξηθά ηξαγνύδηα πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο 

ζην λαό ηνπ Απόιισλα. Εδώ πξέπεη λα ηνληζηεί όηη θάζε απηόλνκε πνιηηεία είρε ηηο δηθέο ηεο γηνξηέο, όπνπ νη 

ηξαγνπδηζηέο θαηείραλ εμέρνπζα ζέζε. 

 

  Οη αξραίνη έιιελεο ζεσξνύζαλ ηε κνπζηθή σο δηεζλή γιώζζα, ηεο νπνίαο ε γλώζε ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηηο 

ζπνπδέο ηεο θηινζνθίαο. Η κνπζηθή γηα ηνπο έιιελεο ήηαλ ην αιάζεην κέζν γηα λα απνηππσζνύλ  ζην αλζξώπηλν 

πλεύκα νη αξρέο ηεο εζηθήο θαη ε αγάπε πξνο ηελ αξεηή, γηα λα θαζνδεγεζνύλ δειαδή νη ςπρέο ζην δξόκν ηνπ 

Καινύ. Οη ζπνπδέο ηεο κνπζηθήο ήζαλ αλαγθαίεο γηα θάζε άλζξσπν πνπ επηζπκνύζε λα ιάβεη αλώηεξε κόξθσζε. 

Ο Ππζαγόξαο ηε ραξαθηεξίδεη σο κέηξν ηεο ηάμεο όισλ ησλ πξαγκάησλ, αθνύ μππλά ζηελ θαξδηά ηνλ πόζν γηα 

σξαίεο πξάμεηο θαη άξα ζπκβάιιεη ζηε δηάπιαζε ηνπ αλζξώπνπ. Από απηό πξνέξρεηαη θαη ν ραξαθηήξαο ηεο 

κνπζηθήο σο «αξκνλίαο», ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη θαη ε ηέιεηα παηδεία. Πηζηεύνληαο δε νη ππζαγόξεηνη όηη ε ςπρή 

απνηειείην κόλν από αξκνλία, απνδέρνληαλ σο δόγκα όηη ε πλεπκαηηθή ππόζηαζε ηεο ςπρήο απνθαζίζηαην θαη 

νινθιεξσλόηαλ κέζσ ηεο αηζζεηηθήο αξκνλίαο(πνπ γίλεηαη αληηιεπηή κε ηηο αηζζήζεηο), δειαδή θαη κέζσ ηεο 

κνπζηθήο.   

Μέγηζηε ζεκαζία απέδηδαλ νη αξραίνη ζηνπο ιεγόκελνπο «λόκνπο», νη νπνίνη απνηεινύλ γηα ηνπο ζεκεξηλνύο 

εξεπλεηέο έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πώο ε κνπζηθή εμειίρζεθε ζε ηέρλε πνπ 

αληηπξνζώπεπε ην ιαό απηνύ ηνπ ηόπνπ. Οη λόκνη ήηαλ κεισδίεο πνπ δηαζώζεθαλ κε ηελ παξάδνζε, αθνύ 

ζεσξνύληαλ ζετθήο πξνέιεπζεο. Είλαη πξνθαλέο όηη επξόθεηην γηα κεισδίεο εμερόλησλ ζπλζεηώλ πνπ από ηόηε 

θπξηάξρεζαλ ζαλ παξάδνζε, επεηδή εύξηζθαλ απήρεζε ζηελ ςπρή ηνπ ιανύ. Υπήξραλ ζξεζθεπηηθνί λόκνη πνπ 

έθεξαλ ην όλνκα ηεο ζεόηεηαο ζηελ νπνία ήηαλ αθηεξσκέλνη θαη πνπ κε δήιν θπιάγνληαλ από ηνπο ηεξείο. 

Υπήξραλ επίζεο «λόκνη» από από ύκλνπο(πκλεηηθνί) θαη από ηξαγνύδηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ ιανύ, γηα 

ζιηβεξά, ραξκόζπλα ή ενξηαζηηθά ζπκβάληα ηεο δσήο ηνπ(παλεγπξηθνί), θαζώο θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή εξγαζία. 

Απηά ηα ηειεπηαία είδε «λόκσλ»εύινγα καο ζπκίδνπλ ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα πνπ παξαδίδνληαλ από γεληά ζε 

γεληά. Τέινο ππήξραλ «λόκνη» ελόξγαλεο κνπζηθήο, απιεηηθνί θαη θηζαξηζηηθνί γηα εθιεθηνύο δεμηνηέρλεο. 

 

  Σ΄ απηό ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζνύκε ζηηο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ από ηνλ θαζεγεηή Θξαζύβνπιν 

Γεσξγηάδε ζρεηηθά κε ηνλ ειιεληθό ξπζκό, νη νπνίεο έρνπλ αγγίμεη ην πνιπζπδεηεκέλν πξόβιεκα ηεο ηζηνξηθήο 

ζπλέρεηαο. Τα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ δείρλνπλ όηη ν πνζνηηθόο ξπζκόο ηεο αξραίαο ειιεληθήο γιώζζαο, 

ζπλερίδεη λα δεη ζηε ζεκεξηλή δεκνηηθή(ιατθή) κνπζηθή ησλ λενειιήλσλ. Απηή ε δηαπίζησζε πξνέξρεηαη από ηελ 

παξαηήξεζε ελόο έληνλνπ δπηζκνύ ζηνλ ηνληζκό. Ελώ δειαδή ην θείκελν ηνπ ηξαγνπδηνύ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ 

ηνληζκνύ, ν κνπζηθόο ξπζκόο βαζίδεηαη ζηνπο αξραηνειιεληθνύο πόδεο θαη κπνξεί λα απνδνζεί κε ηε βξαρεία θαη 

ηε καθξά ρξνληθή δηάξθεηα. Σε αληίζεζε κε ηελ αληίιεςε ξπζκνύ ηνπ «δπηηθνύ θόζκνπ», νη ειιεληθέο κεισδίεο 

δελ βαζίδνληαη ζηε δηαθνξηθόηεηα ηεο  δπλακηθήο έληαζεο θαη ηνληζκνύ, αιιά ηεο πνζόηεηαο, δειαδή ηεο 

δηάξθεηαο. Επεηδή ινηπόλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη  σο κέζν ε δπλακηθή ηεο έληαζεο, πξνθύπηεη κία εζσηεξηθή ξπζκηθή 

δπλακηθή θίλεζε. Τέινο πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί όηη ην  δεκνηηθό ηξαγνύδη ζήκεξα, όπσο θαη ζηελ αξραηόηεηα, 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ρνξό(θίλεζε).   

    

   Η αξραία ειιεληθή κνπζηθή πεξηειάκβαλε ύκλνπο πξνο ηνπο ζενύο θαη ππνζηήξηδε ην έπνο ζηελ εμύκλεζε 

κεγάισλ θαηνξζσκάησλ θαη ζηνλ εγθσκηαζκό εξώσλ. Καηά ηνλ ηξσηθό πόιεκν εμπκλήζεθαλ από ανηδνύο όπσο  

ν Φήκηνο , ν Θάκπξεο θαη ν Δεκόδνθνο νη άζινη ησλ εξώσλ κε ζπλνδεία θόξκηγγαο. Ίζσο κάιηζηα ξαςσδνί λα 

ηξαγνύδεζαλ κέξε από ηελ Ιιηάδα θαη ηελ  Οδύζζεηα θαηά παξόκνην ηξόπν. Ωο κνπζηθνί απηήο ηεο πεξηόδνπ 

                                                 
1
 Σπγγξαθέαο ησλ ειιεληζηηθώλ ρξόλσλ (δεύηεξν ήκπζη ηνπ 2

νπ
 αη. κ.Φ.) 



αλαθέξνληαη, ζύκθσλα πάληα κε ηνπο κύζνπο, ν Ληλόο ν Μνπζαίνο, νΌαγληο, ν Οξθέαο, ν Μαξζύαο, θαη ν 

Ακθίνλαο. Αξγόηεξα ν θξεηηθόο θηζαξσδόο Φξπζνζέκεο, αθηεξώλεη ηνλ πξώην «λόκν ζηνλ Απόιισλα.   

 

   Τα αξραηόηεξα ηξαγνύδηα ήηαλ ν ζξήλνο, ν παηάλαο θαη ν δηζύξακβνο. Ο ζξήλνο , ε λελία  θαη ν ηάιεκνο ήηαλ 

πέλζηκα ηξαγνύδηα(κνηξνιόγηα), πνπ απαγγέιινληαλ ζην ζπίηη ηνπ λεθξνύ ή ζηνλ ηάθν ηνπ. Θξεζθεπηηθό 

ραξαθηήξα είραλ επίζεο θαη ηα «πξνζόδηα» πνπ ήηαλ κεισδίεο πνπ ςάιινληαλ από ρνξό κε ζπλνδεία απινύ, θαηά 

ηελ παλεγπξηθή πνκπή πξνο ην λαό, όπσο ηα «δαθλεθνξηθά»(ησλ θνξέσλ ηεο δάθλεο), πνπ ςάιινληαλ ζε ηειεηέο 

ιαηξείαο ηνπ Απόιισλα. Οκνίσο πξνο ηνλ Απόιισλα απεπζύλνληαλ ηα «επηινίκηα κέιε», πνπ ςάιινληαλ γηα ηνλ 

ηεξκαηηζκό ησλ ινηκώλ, ηα «εκβαηήξηα» ησλ ζηξαηησηώλ θαζώο θαη ηα «επηλίθηα». Ο παηάλαο ήηαλ ηξαγνύδη 

ραξάο . Τνλ ζπλαληάκε αθόκε θαη σο επηλίθην ηξαγνύδη (Αηζρύινο, Πέξζεο 391), ή σο επραξηζηία πξνο ηνπο 

ζενύο(Ιιηάδα Α 473). Τέινο ν δηζύξακβνο ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή ηξαγνπδηόηαλ κε ζπλνδεία απινύ ζηε γηνξηή ηεο 

γέλλεζεο ηνπ Δηνλύζνπ.   

 

   Η αθόινπζε ηάμε ηξαγνπδηώλ είλαη επίζεο πνιύ ελδηαθέξνπζα γηα ηελ ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο κνπζηθήο, 

επεηδή πεξηιακβάλεη ηξαγνύδηα, ηα νπνία ελζσκαηώζεθαλ ζηελ ειιεληθή παξάδνζε θαη απνηέιεζαλ ίζσο ηνλ 

θνξκό βάζε ηνπ νπνίνπ ε ειιεληθή κνπζηθή άθκαζε ζηηο δηάθνξεο επνρέο. Τν πεξηερόκελν απηήο ηεο ηάμεο ησλ 

ηξαγνπδηώλ αλαθέξεηαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο δσήο ησλ αξραίσλ ειιήλσλ θαη αληηζηνηρεί ζηα ζεκεξηλά 

δεκνηηθά ηξαγνύδηα. Εδώ αλήθνπλ ν «ιπηηέξζεο», ηξαγνύδη ησλ ζεξηζηώλ κε ζπλνδεία απινύ, ν «ίνπινο» πνπ 

ηξαγνπδηόηαλ θαηά ηνλ ζεξηζκό, ηε ζπνξά θαη ηελ επεμεξγαζία καιιηνύ, ν «πηηζκόο», θαηά ην μεθινύδηζκα θαη 

θνπάληζκα ηνπ ζηηαξηνύ, ηα «επηιήληα» ζην πάηεκα ησλ ζηαθπιηώλ, νη «επηκύιηεο σδέο» ησλ κπισλάδσλ, ν 

«έιηλνο» ησλ πθαληνπξγώλ, ν «ίκαηνο» θαηά ηελ άληιεζε ηνπ λεξνύ, θ.η.ι. Παξόκνηα ζηελά ζπλδεδεκέλα κε ηε 

δσή ήηαλ ν «Ούπηγγνο λόκνο» πξνο ηελ Άξηεκε θαηά ηνλ ηνθεηό, ν «πκέλαηνο», γακήιην ηξαγνύδη πνπ 

ηξαγνπδηόηαλ από ιακπαδεθόξνπο ρνξεπηέο πνπ ζπλόδεπαλ ηε λύθε, νη «θαηαβαπθαιήζεηο», δειαδή ηα 

λαλνπξίζκαηα, θ.η.ι. Σ΄ απηή  ηελ ηάμε αλήθνπλ επίζεο ηα «παξνίληα», ηξαγνύδηα πόζεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ 

θαη ζηα ζπκπόζηα. Ήηαλ πξνθαλώο, σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο, αληίζηνηρα ησλ ζεκεξηλώλ δεκνηηθώλ ηξαγνπδηώλ ηεο 

ηάβιαο. Επίζεο ηα «ζρόιηα» πνπ ήηαλ ζύληνκα θαη πξνρεηξόινγα, γηα ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ εμάγνπκε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα από ηηο αλαθνξέο ηνπ Αξηζηνθάλε, γηα παξάδεηγκα ζηηο «Σθήθεο» (1219 θαη αθόινπζνη) ή ζηηο 

«Νεθέιεο»(423). Αλ θαη ε ιέμε «ζρόιηνλ» πξσηνζπλαληάηε ζηνλ Πίλδαξν (θξ 112,11)(522-446π.Φ), κπνξνύκε λα 

πνύκε κε ζηγνπξηά, όηη ηα «ζρόιηα» ήηαλ ηδηαίηεξα αγαπεηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρατθήο πεξηόδνπ(700-

480π.Φ.). Μία ζέζε αλάκεζα ζ΄ απηή ηελ θαηεγνξία ηξαγνπδηώλ θαηέρνπλ θαη ηα «παξζέληα», ρνξεπηηθά 

ηξαγνύδηα γηα παξζέλεο, ηα «εξσηηθά» θαη ηα «επηζαιάκηα», πνπ ηξαγνπδνύληαλ κπξνζηά ζηνλ λπθηθό ζάιακν.  

 

   Μέζα από ηε ρξήζε απηώλ ησλ ζπλζέζεσλ, πνιινί ιπξηθνί πνηεηέο απέδεημαλ ηελ δεηλόηεηα ζηε ηέρλε ηνπο, 

αιιά θαη ηνλ θπξίαξρν ξόιν ηεο κνπζηθήο σο κέζνπ δηαπαηδαγώγεζεο θαη θαιιηέξγεηαο ησλ αξεηώλ ηνπ 

αλζξώπνπ, ζε όιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αξραίσλ ειιήλσλ.       

  

 

 

 


