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Προϊστορία 

Η μουσική, με τη σημερινή έννοια του όρου, είναι 

πανάρχαιο φαινόμενο. Από τους παλαιολιθικούς χρόνους έχουν 

βρεθεί σπηλαιογραφίες και γενικά ευρήματα, που μας 

αποδεικνύουν την ύπαρξη της μουσικής από τόσο παλιά. Τα 

παλαιότερα ευρήματα ανακαλύφθηκαν σε σπηλιές της Γαλλίας, 

της Νότιας Αφρικής κλπ. (20.000  - 10.000 π.Χ.). 

Σε αυτή την περίοδο τοποθετεί η αρχαιολογική επιστήμη 

κάποια ευρήματα πρωτόγονων κρουστών και αυλών από κόκαλα 

με μια τρύπα, έτσι ώστε να παράγουν μόνο έναν ήχο. Η φυσική 

ανάγκη του ανθρώπου να κατανοεί τα πάντα,  εξηγεί γιατί η 

μουσική στους προϊστορικούς πολιτισμούς, ήταν δεμένη με τη 

Θρησκεία, και γενικότερα με την τελετή. (τελετή ενδυνάμωσης 

πολεμιστή, τελετή για καλό κυνήγι κλπ.). Οι θεωρίες αυτές 

ενισχύονται από την παρατήρηση σημερινών λαών που 

βρίσκονται σε πρωτόγονη κατάσταση. 

Αργότερα, στη νεολιθική εποχή, ο άνθρωπος μπορεί και 

κατασκευάζει κρουστά χρησιμοποιώντας αγγεία και δέρματα. 

   

 
 Κυκλαδικά ειδώλια: Τραγουδιστές παίζουν άρπα. 
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Πρώτοι πολιτισμοί 

  Από την 4η χιλιετηρίδα π.Χ. με την ανάπτυξη των πρώτων 

μεγάλων πολιτισμών, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Μικρά 

Ασία, και στην Άπω Ανατολή, η μουσική συνοδεύει και 

κοσμικές εκδηλώσεις πολλές φορές συνδυαζόμενη με ποίηση. 

Τα περισσότερα ευρήματα αυτής της εποχής είναι κυρίως 

Αιγυπτιακής και Ασσυριακής προέλευσης. (κρόταλα, 

σείστρα, κύμβαλα, αυλοί, σάλπιγγες, λύρες, λαούτα, Άρπες 

κλπ.). Στις Ινδίες χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση τα  

έγχορδα, ενώ στην Κίνα προτιμούνται και τα φλάουτα και τα 

κρουστά όπως Γκονγκ, καμπάνες, κλπ. 

Οι μελωδίες έως και την δεύτερη χιλιετηρίδα π.χ. 

κινούνται πάνω σε πέντε διαφορετικούς ήχους, δηλαδή υπάκουαν 

σε πεντάφθογγο σύστημα. Αργότερα διαδόθηκε το επτάφθογγο 

μουσικό σύστημα. Αξιοσημείωτο είναι ότι σ’ αυτές τις περιοχές, 

χρησιμοποιούνται και σήμερα ίδια όργανα με αυτά των 

ευρημάτων εκείνης της εποχής. 

 

 
 

 

Αρχαία Ελληνική μουσική 
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  Οι πηγές μας για την εποχή αυτή είναι παραστάσεις 

αγγείων, ανάγλυφων, ποιητικά και φιλοσοφικά κείμενα, 

θεωρητικά μουσικά συγγράμματα και ελάχιστα μουσικά 

όργανα. 

Στην αρχαία ελληνική μουσική, σαν πρώτα μουσικά είδη 

συνδυασμένα με ποίηση έχουν καταγραφεί ο θρήνος και ο 

παιάν. Ο θρήνος, με θέμα τον θάνατο του Άδωνι, εξέφραζε την 

λύπη. Ο παιάν, με θέμα την ευχαριστία προς την ομώνυμη 

θεότητα, εξέφραζε τη χαρά. 

Άλλα είδη τραγουδιών εκείνης της εποχής είναι τα 

βουκολικά με ποιμενικό περιεχόμενο, τα εγκώμια, τα παροίνια 

της παρέας και του κρασιού, τα επινίκια κλπ. 

 Σύμφωνα με την Μυθική μουσική θεώρηση στην αρχαία 

Ελλάδα, διάφορα όργανα και κάποιες μουσικές μορφές σύνθεσης 

προέρχονται από κάποιον Θεό, ημίθεο ή χαρισματούχο θνητό. 

Έτσι έχουμε: 

Λύρα: Απόλλωνας 

Αυλός: Ύαγνις, Μαρσίας, Όλυμπος 

Κιθάρα: Ορφέας 

Κιθαρωδία: Αμφίωνας 

Δυθίραμβος: Αρίωνας 

Λυδική Αρμονία: Άνθιππος, κλπ. 

- Ο ρυθμός συμβάδιζε με το ποιητικό μέτρο, το οποίο 

διαμορφωνόταν από την διάκριση και τάξη των μακρών και 

βραχέων συλλαβών σε επαναλαμβανόμενα ρυθμικά μοτίβα. 

 

Μερικά από αυτά είναι τα εξής: 

(υ = βραχεία συλλαβή,  -  = μακρά συλλαβή.) 

 

΄Ιαμβος  υ  - υ  - υ  - υ  -  κοκ. 

Ανάπαιστος υ υ  - υ υ  - υ υ  - κοκ. 

Τροχαίος   - υ  - υ  - υ – υ  κοκ. 

Σπονδείος   -  -  -  -  -  -  -  -  κοκ. 

Δάκτυλος   - υ υ  - υ υ  - υ υ κοκ. 

Πυρρίχιος  υ υ υ υ υ υ υ υ  κοκ. 
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  Ο Δάκτυλος θεωρούταν μεγαλόπρεπος και κατάλληλος για 

επική ποίηση, ο Ανάπαιστος για εμβατήρια, ο Τροχαίος ως 

ανάλαφρος, κλπ. 

Οι ρυθμοί που ξεκινούν με θέση (τονισμό) θεωρούταν 

ήσυχοι, ενώ αυτοί που ξεκινούν με άρση (ατόνιστο φθόγγο), 

ταραγμένοι. 

  Αρχαίοι θεωρητικοί, όπως ο Αριστόξενος αλλά και 

σύγχρονοι όπως ο μουσικολόγος Θρασύβουλος Γεωργιάδης, 

βεβαιώνουν ότι στον δάκτυλο, η μακρά συλλαβή ήταν ίση με μία 

και μισή βραχεία. Αυτό, όμως, είναι το ρυθμικό σχήμα των (7/8) 

το οποίο υπάρχει ως τις μέρες μας και χρησιμοποιείται στον 

καλαματιανό χορό, σε συρτά χορευτικά τραγούδια αλλά και σε 

επιτραπέζια. 

Η θεώρηση της μουσικής στην αρχαία Ελλάδα διέπονταν 

από την λεγόμενη θεωρία του ήθους. Αυτή εκφράστηκε από 

τους Πλάτωνα και Αριστοτέλη και αναφέρει τους σκοπούς που 

πρέπει να επιδιώκονται μέσω της μουσικής μάθησης αλλά και της 

ακρόασης καθώς η θεωρία του ήθους αποτελεί το φίλτρο της 

επιλογής για κάθε μουσικό στοιχείο (κλίμακες, διαστήματα, 

ρυθμός, σχήματα, κλπ.) για έναν συνθέτη της τότε εποχής. Η 

διδασκαλία της μουσικής αφορούσε εκμάθηση μουσικού 

οργάνου, τραγουδιού και χορού! 

  Η μελωδία μπορούσε να ανήκει σε κάποιο από τα 

παρακάτω είδη ύφους: 

                Διασταλτικό (μεγαλοπρεπές) 

                Συσταλτικό (ερωτικό αλλά και για θρήνους) 

                Ησυχαστικό (Ύμνοι & εγκώμια) 

 

Η μουσική σημειογραφία των αρχαίων Ελλήνων, 

αποτελούνταν από παραλλαγμένα γράμματα του αλφαβήτου που 

αντιπροσώπευαν τους φθόγγους. 

Τα όργανα της εποχής και οι ονομασίες τους ομοιάζουν με 

των πρώτων πολιτισμών, όμως είναι περισσότερο εξελιγμένα: 

λύρες, αυλοί, διπλοί αυλοί, σύριγγα, σείστρα, φόρμιγγες, 

κρόταλα, άρπες, λαούτα κλπ. 

Το ύφος είναι φωνητικό κατά κύριο λόγο. Επίσης λέγεται 

ότι ήταν μονοφωνικό. 
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Το μουσικό σύστημα των αρχαίων Ελληνικών χρόνων, 

ήταν τροπικό και βασιζόταν σε τρία διαφορετικά είδη (γένη) 

τετραχόρδων. Το καθένα απ’ αυτά ήταν μια διαδοχή τεσσάρων 

φθόγγων σε κατιούσα σειρά με συγκεκριμένες διαστηματικές 

αποστάσεις μεταξύ τους: 

1.  Το διατονικό (τόνος, τόνος, ημιτόνιο)     αρρενωπό 

  2. Το χρωματικό (τρίτη μικρή, ημιτόνιο, ημιτόνιο) γλυκό με 

παράπονο 

  3. Το εναρμόνιο (τρίτη μεγάλη, 1/4 του τόνου, 1/4 του τόνου) 

Διεγερτικό, αλλά και ήπιο. 

Δύο διαδοχικά τετράχορδα αποτελούσαν έναν «τρόπο», 

δηλαδή οχτώ φθόγγους και αποκαλούταν «αρμονία». Το ύφος 

του κάθε «τρόπου» ήταν διαφορετικό. Για παράδειγμα ο Δώριος 

τρόπος είναι αυστηρός, πολεμικός και ο Φρύγιος τρόπος είναι 

εκφραστικός και συναισθηματικός. Τα ονόματα των τρόπων με 

την σχετική αντιστοιχία τους σε σημερινές κλίμακες φυσικών 

φθόγγων έχουν ως εξής: 

 

Όνομα τρόπου  Αντιστοιχία      

1. Λύδιος  φα –φα (ευχάριστος)    

2. Μιξολύδιος σολ – σολ (παραπονιάρικος)   

3. Φρύγιος  μι –μι (Βίαιος)     

4. Δώριος  ρε – ρε (πολεμικός)    

5. Ιωνικός  ντο – ντο       

6. Αιολικός  λα – λα      

7. Υπολύδιος  ντο – ντο (φιλήδονος)    

8. Υπομιξολύδιος ρε – ρε      

9. Υποφρύγιος σι – σι (αυστηρός)    

10. Υποδώριος λα –λα (περήφανος)   

11. Υποϊωνικός σολ – σολ       

12. Υποαιολικός μι – μι       

 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, η αντιστοιχία των αρχαίων 

τρόπων σε σημερινούς φθόγγους είναι σχετική και όχι ακριβής. 

Αυτό συμβαίνει επειδή από τότε μέχρι σήμερα έχουν 

διαφοροποιηθεί οι συχνότητες χορδίσματος. Οι ονομασίες των 

τρόπων έχουν δοθεί από τον Ελβετό μοναχό Ενρίκους 
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Γκλαρεάνους το 1547 με το βιβλίο του «Δωδεκάχορδον» και 

αποδείχθηκε ότι δεν είναι ακριβείς. Παρόλα αυτά οι ονομασίες 

αυτές έχουν γίνει γενικά αποδεκτές. 

Η θεώρηση του ύφους των τρόπων αλλά και γενικότερα της 

μουσικής αντίληψης, διέφερε μεταξύ της σχολής των 

Αρμονικών όπως ο Πυθαγόρας και της σχολής των 

Αρμονιστών όπως ο Αριστόξενος και ο Λάσος ο Ερμιόνιος. 

 

Προϊστορικοί μουσικοί πολιτισμοί: 

(στην αρχαία Ελλάδα) 

 

1. Κυκλαδικός (έχουμε σήμερα μια φορητή άρπα και 1 πνευστό 

της 3ης χιλιετίας π.Χ. 

2. Μινωικός (παραστάσεις με λύρες ή διαύλους της 2ης χιλιετίας 

π.Χ. 

3. Μυκηναϊκός (απεικονίσεις με διαύλους και κυρίως λύρα με 

έναν μόνο εκτελεστή) 

 

Ομηρική περίοδος 

(9ος και 8ος αιώνας π.Χ.) 

 

Από τον 9ο  - 8ο αιώνα π.Χ., με την ανάπτυξη του επικού 

ποιήματος, εμφανίζονται και οι ραψωδοί. Ο ραψωδός ήταν ένας 

επαγγελματίας της αρχαιότητας που απήγγειλε μπροστά σε κοινό 

επικά ή λυρικά ποιήματα, κρατώντας ράβδο. Η απαγγελία συχνά 

συνοδεύονταν με λύρα (μουσική απαγγελία). Οι ραψωδοί 

βρισκόντουσαν σε μεγάλες γιορτές αλλά και στις αυλές των 

βασιλέων. 

Γνωστοί ραψωδοί είναι οι Θάμυρης, Φήμιος και 

Δημόδοκος και η προέλευση των μουσικών γενικά θεωρούταν 

θεϊκή. 

Έπος είναι ένα λογοτεχνικό αφηγηματικό είδος του 

έμμετρου λόγου, του οποίου το κύριο χαρακτηριστικό είναι ο 

μεγάλος αριθμός στίχων με θεματολογία μυθολογική ή ιστορική, 

ηρωική ή διδακτική, πλούσια σε ιδεολογικά και πολιτιστικά 

στοιχεία. Διανθίζεται συνήθως από πλούσια καλολογικά 

στοιχεία. 
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Άλλα μουσικά είδη είναι ο Λίνος για τον τρύγο, ο Υάλεμος 

ως μοιρολόι, ο Υμένεος για τους γάμους και ο Κόμος για τα 

γλέντια. 

 

Λυρική εποχή 

(7ος, 6ος και 5ος αιώνας π.Χ.) 

 

Από τον 7ο αιώνα εμφανίζεται η λυρική ποίηση με θέματα 

συναισθηματικού περιεχομένου ή προσωπικών καταστάσεων. 

Με τον όρο λυρική ποίηση εννοούμε την μελωδική απόδοση 

ποιημάτων συνήθως με τη συνοδεία οργάνων. 

Κύριοι εκπρόσωποι και ποιητές είναι: Σαπφώ, Αλκαίος, 

Πίνδαρος, Μνήμερμος, Κορίνα, Τέρπανδρος, Στησίχορος, 

Αλκμάν, Αρχίλοχος, Σακαδάς, Πυθαγόρας και Λάσος. Ενώ ο 

Αλκαίος και η Σαπφώ εκπροσωπούν επίσης και την αιολική 

μουσική. 

Είδη της λυρικής ποίησης ήταν ο ύμνος, η ελεγεία, η ωδή, 

το επίγραμμα, ο υμέναιος κλπ. 

Σε αυτή την εποχή συναντούμε διάφορους Χορούς όπως η 

εμμέλεια (σοβαρός), σίκινις (ζωηρός) και κόρδαξ (κωμικός, 

άσεμνος). 

Σε αυτό το σημείο ας δούμε μερικές μορφές σύνθεσης 

αυτής της εποχής. 

- Νόμοι: Τυποποιημένες μουσικές συνθέσεις με καθορισμένα 

ρυθμικά όρια και μελωδική εξέλιξη. Μπορεί να είναι 4 ειδών: 

Α) Κιθαρωδικός (Τέρπανδρος) 

Β) Αυλωδικός (Πολύμνηστος) 

Γ) Αυλητικός (κορυφώνεται με τον «Πυθικό νόμο» που 

παρουσιάζει τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Σακαδάς στα Πύθια. 

Δ) Κιθαριστικός 
Ο Νόμος ήταν είδος περιγραφικής μουσικής αφού 

στηρίζονταν σε συγκεκριμένο θέμα (Ιστορία ή μύθο). Ο Πυθικός 

νόμος για παράδειγμα που αποτελεί είδος εξελιγμένου 

αυλητικού νόμου, περιγράφει τον μύθο για την μάχη του 

Απόλλωνα με το Πύθωνα. Λαμπρό δείγμα Περιγραφικής 

μουσικής είναι επίσης το έργο «Ναυτίλος» του Τιμόθεου του 

Μιλήσιου όπου περιγράφει μια τρικυμία. 
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-     Το χορικό άσμα: 

Ήταν συνδυασμός όρχησης (χορού), μέλους (μουσικής) και 

λόγου (ποίησης) και ξεκίνησε από την Κρήτη. 

Είδη χορικού άσματος είναι: 

Θρήνος (πένθιμος) 

Ωδή (ποιήματα) 

Παιάνας (ύμνος) 

Ελεγεία (ποιήματα) 

Επινίκιο (Θριαμβευτικό) 

Υπόρχημα (Τραγούδι με όργανο) 

Παρθένιο (για μικρές κοπέλες) 

Βουκολικά (φυσιολατρικό) 

Εγκώμια (αναφορά σε πρόσωπα) 

 

- Διθύραμβος: Προέρχεται και αυτός από το χορικό άσμα και 

πρόκειται για είδος που αφορά την Διονυσιακή λατρεία αφού 

ήταν μια αναπαράσταση της ζωής, του θανάτου και της 

ανάστασης του Διονύσου. 

Ψάλλονταν από ομάδα πενήντα ανδρών ή γυναικών 

(χορωδία). Πέντε για καθεμιά από τις δέκα φυλές τις Αττικής. 

Οι συμμετέχοντες φορούσαν προβιές τράγων. Επίσης 

υπήρχε συνοδεία αυλού, ενώ κάποιοι χόρευαν γύρω από τον 

βωμό του Διόνυσου. Επίσης ο πρώτος των χορευτών, ο εξάρχων 

απέδιδε και κάποια αφήγηση σχετικά με την ζωή του θεού. 

Ο διθύραμβος μεταρρυθμίσθηκε, από τον Αρίωνα τον 6ο 

αιώνα π.Χ. ο οποίος συνέβαλε στην εξέλιξή του, από λατρευτικό 

τραγούδι σε ξεχωριστό λυρικό και χορευτικό καλλιτεχνικό είδος. 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειώσουμε, ότι από τον 

διθύραμβο γεννήθηκε η τραγωδία και το σατυρικό δράμα. 

 

 

 

 

-     Τραγωδία: Το όνομα προέρχεται από το ντύσιμο του χορού 

με τομάρια τράγων, σαν ακόλουθοι του Διονύσου. Κάποιος από 

τον χορό υποδυόταν τον Διόνυσο και όλοι χόρευαν γύρω από το 
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βωμό με συνοδεία αυλού, σχολιάζοντας τη ζωή, το θάνατο και 

την ανάσταση του Διονύσου. 

Η τραγωδία προέρχεται από τον Διθύραμβο και την αρχή 

έκανε ο Θέσπις όταν εισήγαγε τον 1ο υποκριτή δίνοντας έτσι την 

μορφή δράματος. Ο Αισχύλος εισήγαγε τον 2ο υποκριτή και ο 

Σοφοκλής τον 3ο. 

Τέλος ο Ευριπίδης διαφοροποιεί τα χορικά (χορωδιακά 

μέρη) καθιστώντας τα  ως αυτόνομα απέναντι στα επεισόδια και 

έτσι ολοκληρώνεται η τελική μορφή της τραγωδίας. 

Κορυφαίοι τραγικοί ποιητές είναι ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής  

και ο Ευριπίδης. 

Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης στο έργο του Περί Ποιητικής, 

δίνει τον εξής ορισμό στην τραγωδία: 

 

«Ἔστιν οὖν τραγωδία 

μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας, 

μέγεθος ἐχούσης, 

ἡδυσμένῳ λόγῳ, 

χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδὼν ἐν τοῖς μορίοις, 

δρώντων καὶ οὐ δι' ἀπαγγελίας, 

δι' ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα 

τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν» 

 

Ο Αριστοτέλης θεωρούσε την τραγωδία σαν το ύψιστο 

είδος καλλιτεχνίας. Πρόκειται για την μεταφορά στην σκηνή μιας 

σπουδαίας ανθρώπινης πράξης (μίμησις πράξεως). Αντίθετα ο 

δάσκαλός του, Πλάτωνας, υποστήριζε ότι πρόκειται για μίμηση 

μόνο των συναισθημάτων που προέρχονται από μια πράξη. 

Η τραγωδία θα πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος 

(μέγεθος εχούσης), και αυτό το μέγεθός να είναι κανονικό, ούτε 

μικρό ώστε να μην μπορεί να αποδώσει όλα τα νοήματα, αλλά 

ούτε και μεγάλο που να προκαλεί ανία στον θεατή. 

 Είναι απαραίτητο ο θεατής να «καθαίρεται» από το άγχος 

και τις έντονες ψυχολογικές μεταπτώσεις που τον κατακλύζουν, 

παρακολουθώντας την εξέλιξη του δράματος. Γι’ αυτό ο ήρωας 

θα πρέπει να διαλεχτεί με μεγάλη προσοχή, δεν πρέπει να είναι 

κακός και ανέντιμος, γιατί ο θεατής θεωρεί αναπόφευκτη την 
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τιμωρία του και δεν συμπάσχει. Δεν πρέπει να είναι αδιάβλητος 

και εξαίρετος γιατί ο θεατής οργίζεται με τους θεούς, όταν ο 

ήρωας δεινοπαθεί χωρίς να φταίει. Ο ήρωας, πρέπει να είναι σαν 

τον «Οιδίποδα», ο οποίος είναι ένας άνθρωπος με πολλές 

διακυμάνσεις στον χαρακτήρα του, είναι καλός, δίκαιος, θρασύς, 

καχύποπτος, ευαίσθητος, ένας συνηθισμένος άνθρωπος. 

 Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στην «Ποιητική» του 

απαριθμεί έξι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα μέρη της 

τραγωδίας κατά  «ποιόν». Είναι ο μύθος, το ήθος, η διάνοια, η 

λέξις, το μέλος και η όψις. 

Ο μύθος είναι η υπόθεση του, αυτό που λέμε εμείς σενάριο. 

Το ήθος είναι οι χαρακτήρες. Η διάνοια είναι η περιουσία των 

ιδεών που έχει ένα κείμενο και εκφράζονται μέσω των 

χαρακτήρων. Η λέξις είναι αυτό που λέμε η γλωσσική και 

ποιητική μετρική διατύπωση, η έκφραση γενικότερα. Το μέλος 

είναι η μουσική και τα τραγούδια ενώ η όψις είναι αυτό που 

βλέπουμε στον υποκριτή (σκευή, προσωπείο και ενδυμασία) και 

η σκηνογραφία. 

Από αυτά, η λέξις και το μέλος (δηλαδή η μουσική) είναι 

τα μέσα με τα οποία γίνεται η "μίμησις", η όψις είναι ο τρόπος 

που πραγματοποιείται η "μίμησις" και ο μύθος, το ήθος και η 

διάνοια το αντικείμενο της "μιμήσεως". 

 Τα μέρη της τραγωδίας κατά «ποσόν» είναι: ο πρόλογος, 

τα επεισόδια, τα χορικά και η έξοδος. Το χορικό διακρίνεται σε 

πάροδο και στάσιμο. Αυτή η ταξινόμηση είναι κοινή σε όλες τις 

τραγωδίες, όμως σε ορισμένες απαντώνται ως ιδιαίτερα μέρη οι 

ωδές οι οποίες μπορεί να είναι τραγούδια από σκηνής ή και 

κομμοί. Ο Κομμός είναι ένας θρήνος που εκτελείται από τον 

χορό και τους υποκριτές μαζί. 

 Το δράμα ξεκινά με τον πρόλογο, τον οποίο απαγγέλλει 

ένας ή δύο χαρακτήρες πριν εμφανιστεί ο χορός και παρέχει το 

αναγκαίο μυθολογικό υπόβαθρο για την κατανόηση του έργου. 

Κατόπιν εισέρχεται ο χορός, τραγουδώντας και χορεύοντας το 

πρώτο χορικό το οποίο λέγεται πάροδος. Ακολουθεί το πρώτο 

επεισόδιο και κατόπιν το δεύτερο χορικό το οποίο αποτελεί το  

πρώτο στάσιμον, κατά το οποίο πάντα οι άλλοι χαρακτήρες 

εγκαταλείπουν τη σκηνή και ο χορός τραγουδά και χορεύει. 
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Τα επεισόδια ακολουθούνται από στάσιμα σε μια αρμονική 

εναλλαγή ως την έξοδο, κατά την οποία ο χορός εγκαταλείπει τη 

σκηνή τραγουδώντας ένα χορικό με λόγια σοφά και άμεσα 

συνδεδεμένα με την πλοκή και την κατάληξη του δράματος. 

 Τέλος, η ωδή συνήθως διευρύνει το μυθολογικό πλαίσιο, 

καθώς ωθεί τον θεατή να σκεφτεί πάνω σε πράγματα που 

λέχθηκαν ή έγιναν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. 

 

Μερικοί μόνο από τους σημαντικότερους συνθέτες,  ποιητές 

και φιλοσόφους της εποχής είναι: 

 

- Πυθαγόρας (Γεννήθηκε περίπου το 592 με 572 π.Χ – απεβίωσε 

περίπου το 496 π.Χ.) ήταν ο πρώτος θεωρητικός στη μουσική. 

Με τη μαθηματική σκέψη που τον διέκρινε, αλλά και με την 

προσπάθειά του να εξηγήσει τα πάντα με αριθμούς, βοήθησε 

στην κατάταξη των επτά τρόπων (αρμονιών). 

Παράλληλα, με τη βοήθεια μονόχορδου (μιας τεντωμένης 

χορδής), χωρίζοντας σε διάφορα μέρη την χορδή, εξήγαγε της 

μαθηματικούς λόγους του κάθε ηχητικού διαστήματος που 

σχηματίζεται από την ακουστική απόσταση μεταξύ δύο φθόγγων, 

κατατάσσοντάς τα σε συμφωνίες και διαφωνίες ανάλογα με την 

απλότητα των λόγων της. 

Ο πίνακας των μαθηματικών λόγων του κάθε διαστήματος 

παρατίθεται στο κεφάλαιο περί διαστημάτων.  Έτσι έθεσε της 

όρους διαίρεσης της οκτάβας, όρισε τον τόνο ως την διαφορά 

της 4ης από της 5ης, όρισε το δίτονο και πρόσθεσε την 8η χορδή 

στην Λύρα. 

 

 

 

 

Τεντωμένη χορδή     Κινητό τάστο (χώρισμα χορδής) 

                                                                  Βάση   Στήριγμα 
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 Παράδειγμα μονόχορδου. 
 

- Πλάτωνας (427 -347 π.Χ.) υιός του Αριστοκλή. Θεωρούσε ως 

καθαρή Ελληνική μόνο την Δωρική Αρμονία. Ήταν βαθιά 

επηρεασμένος από την Πυθαγόρεια θεωρία. Πίστευε στην 

ηθική της μουσικής και την αναγάγει σε θεϊκή τέχνη. 

Υποστηρίζει τον ρόλο της παιδείας μέσω μουσικής έτσι 

ώστε να ταυτίζεται το αγαθό με το γενικό συμφέρον. Αυτή 

άλλωστε είναι και η βάση της φιλοσοφίας του. 

Πίστευε ότι η ψυχή του κόσμου είναι η φωτιά, το νερό, ο 

αέρας και η γη. Ο τρόπος της διδασκαλίας του ήταν η 

διαλεκτική που καταλήγει σε μια ενόραση με σκοπό την 

αναζήτηση της αλήθειας. Τέλος αποκυρρήσει την επική ποίηση 

και κάθε άλλη ποίηση που χαλαρώνει τα ήθη. 

 

- Αριστοτέλης (384 -322 π.Χ.) από τα Στάγιρα της  Χαλκιδικής 

και απεβίωσε στην Χαλκίδα. Είχε θεωρητικές, μα και πρακτικές 

μουσικές γνώσεις. Παρόλα αυτά δεν έγραψε ποτέ συγκεκριμένο 

σύγγραμμα περί μουσικής. Από αναλύσεις των έργων του, ο 

Αριστοτέλης φαίνεται να υποστηρίζει την ηθική και παιδευτική 

αξία της μουσικής, η οποία ειδικότερα στους νέους παρέχει 

ψυχαγωγία και ξεκούραση, ενώ συμβάλλει και στην καλλιέργειά 

τους. 

Υπήρξε μαθητής και συνεργάτης του Πλάτωνα, ενώ ήταν 

και δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επίσης ίδρυσε το 

Λύκειο Αθηνών. 

Ανήκει στους περιπατητικούς, ονομασία που προέρχεται 

από τον τρόπο με τον οποίο αναζητούσαν την αλήθεια. 
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Εναντιώνεται στον υλισμό και στις φυσικές επιστήμες 

υποστηρίζει την ανακύκλωση φωτιάς, γης, νερού και αέρα. 

Στην θεωρία του το σχήμα του κύκλου επικρατεί της 

ευθείας ως τελειότερο. 

Θεωρεί το σύμπαν πεπερασμένο ώστε να μοιάζει με νησί 

μέσα στο μηδέν. 

Ο χρόνος είναι για τον Αριστοτέλη μια ιδιότητα της 

κίνησης και διαχωρίζει το παρελθόν από την στιγμή και το 

μέλλον. 

Ασχολείται με την ψυχολογία χρησιμοποιώντας 

μεταφυσικές θεωρήσεις. 

Θεωρεί ότι η τέχνη είναι μίμηση της φύσης. 

Υποστηρίζει ότι η αναζήτηση της αλήθειας πρέπει να είναι 

μια επίπονη προσπάθεια και ότι κάθε γνώση είναι και εμπειρία. 

 

Λογική γνώση = φιλοσοφία = αναζήτηση του όντως ή της 

ουσίας και των αιτιών ύπαρξης. 

 

Αντίθετα με τον Πλάτωνα ξεχωρίζει την ουσία από την 

ιδιότητα, ενώ δεν διαχωρίζει τις ιδέες από τα αισθητά. 

Επίσης υποστηρίζει ότι οι ιδιότητες του όλου είναι 

διαφορετικές από αυτές των μερών του και ότι εφόσον και όσο 

διαρκεί η κίνηση δεν έχει ολοκληρωθεί η δυνατότητα. Αναφέρει 

ακόμα ότι τα 3 στάδια του οτιδήποτε είναι: η γέννηση – η 

ανάπτυξη – και ο θάνατος. 

 

- Τέρπανδρος (710 π.Χ.) Κιθαρωδός, ιδρυτής της μουσικής 

στην Σπάρτη, θεμελιωτής της λυρικής ποίησης, 

μετασχημάτισε την 4χορδη σε 7χορδη λύρα, μορφοποίησε και 

σχημάτισε τους κιθαρωδικούς νόμους. 

- Λάσσος ο Ερμιόνιος Ο 1ος με σύγγραμμα για την μουσική. 

Τελειοποίησε τον διθύραμβο. 

- Σακαδάς (τέλη 7ου -αρχές 6ου αιώνα π.Χ.) από το Άργος. 

Αυλητής και συνθέτης. Επινόησε τον «πυθικό νόμο», τον πιο 

σημαντικό νόμο. Αυτός περιέγραφε τον αγώνα του Απόλλωνα με 

τον δράκοντα Πύθωνα. Αποτελούνταν από πέντε μέρη: 

1ον Πείρα (εισαγωγή) 
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2ον Κατακελευσμός  

3ον Ιαμβικόν (αγώνας) 

4ον Σπόνδειον (νίκη του θεού) 

5ον Καταχόρευσις (επινίκια) 

Επίσης νίκησε τρεις φορές σε αυλητικούς αγώνες στα 

Πύθια. Τέλος ήταν μέλος της δεύτερης μουσικής σχολής της 

Σπάρτης. 

- Αλκμάν (αρχές του 7ου αιώνα) Θεμελιωτής του χορωδιακού 

ύφους στην Σπάρτη. Εισάγει χορευτικές και μιμητικές κινήσεις. 

- Αρχίλοχος Πρωτεργάτης στην Ιαμβική ποίηση. 

Χρησιμοποίησε την παρακαταλογή, είδος ρετσιτατίβου με 

συνοδεία, (μουσική απαγγελία). 

- Στησίχορος (632 π.Χ.) Δημιουργός της κιθαρωδίας 

«Κιθαρωδία συνέστησεν" βάζοντας τον χορό να τραγουδήσει 

την επωδό μετά το τέλος της στροφής και της αντιστροφής σε 

στάση. Επινόησε την στηστιχορική τριάδα: Στροφή, 

αντιστροφή και επωδό = κιθαρωδία. Επίσης μετέδωσε την 

επική ποίηση στην δύση. 

- Σαπφώ, επινόησε την Μιξολυδική αρμονία, χρησιμοποίησε το 

πλήκτρο στην κιθάρα και δημιούργησε την σχολή λυρικής 

ποίησης στην Λέσβο. 

- Αλκαίος (522 π.Χ.) από τις Κυνός κεφαλές Βοιωτίας. Κατά 

της Τυραννίας. Έγραψε διθυράμβους, εγκώμια, παιάνες, 

προσώδια και ύμνους. 

- Πίνδαρος (522 -446 π.Χ.) μεγάλος ποιητής της αρχαιότητας, 

από τις  Κυνός Κεφαλές κοντά στη Θήβα, εκτός από την ποίηση 

γενικά, ασχολήθηκε ειδικότερα και με την χορική ποίηση (χορός, 

μουσική και ποίηση). Ξεκίνησε την μουσική παιδεία του κοντά 

στο θείο του Σκοπελίνο, ερχόμενος σε επαφή με την αυλητική 

και ποιητική τέχνη. 

Έγραψε παιάνες, ύμνους, εγκώμια και διθυράμβους. Το 

ύφος του ήταν απλό και παραδοσιακό. Κάποιοι ερευνητές 

αποδίδουν σ’ αυτόν ένα χειρόγραφο με την αρχή του πρώτου 

Πυθιονικού (αυλητικός νόμος). 

- Αισχύλος (525 -456 π.Χ.) Γεννήθηκε στην Ελευσίνα και 

πέθανε στην Σικελία. Θεωρείται ο πατέρας της τραγωδίας. 

Πρόσθεσε τον 2ο υποκριτή. Έγραψε 90 τραγωδίες. Από αυτές 
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σώζονται τα ονόματα από τις 79. Μόνο 7 σώζονται ολόκληρες: 

Πέρσαι, Αγαμέμνων, Χοϊφόροι, Προμηθεύς, Ευμενίδες, Επτά 

επί Θήβας, Ικέτιδες. 

- Σοφοκλής (496  - 406 π.Χ.) Γεννήθηκε στην Αθήνα. Τραγικός 

ποιητής. Πρόσθεσε τον 3ο υποκριτή. Μεταρρύθμισε τον χορό 

από 12 σε 15 άτομα. Τελειοποίησε την σκηνογραφία. 

Εγκαταλείπει την διαδεδομένη μορφή όμως μιας ενιαίας 

τριλογίας που συνηθιζόταν μέχρι τότε και υιοθετεί την μορφή 

των 3 δραμάτων με ξεχωριστή υπόθεση στο κάθε ένα. Μαθητής 

στην μουσική και την όρχηση μάλλον του Λάμπρου. 

Δυστυχώς όμως η μουσική του δεν διασώζεται. Έγραψε 

123 δράματα. Τα 18 απ’ αυτά είναι σατυρικά, ενώ ασχολήθηκε 

και με την ελεγεία. Νίκησε 24 φορές σε δραματικούς αγώνες. Τα 

έργα που σώζονται είναι 7: «Αντιγόνη», «Ηλέκτρα», 

«Τραχίνιαι», «Οιδίπους Τύραννος», «Αίας», «Φιλοκτήτης» 

και «Οιδίπους επί Κολωνώ». 

- Ευριπίδης (485 -406 π.Χ.) Υιός του Μνησαρχίδη. 

Χαρακτηριστικό του ύφους του είναι η διαφοροποίηση των 

χορικών από τα επεισόδια ως και την πλήρη αυτονομία τους. 

Έγραψε από ότι γνωρίζουμε 19 Τραγωδίες: Ιππόλυτος, Ίων, 

Ορέστης, Ρήσος, Κύκλωψ, Ηρακλής μενόμενος, Ηρακλείδες, 

Φοίνισσαι, Τρωάδες, Άλκηστις, Ανδρομάχη, Εκάβη, Ελένη, 

Ηλέκτρα, Ιφιγένεια εν Ταύροις, Ιφιγένεια εν αυλίδη, Ικέτιδες, 

Μήδεια, Βάκχες. 

- Αριστοφάνης (450 -385 π.Χ.) είναι ο σημαντικότερος 

εκπρόσωπος της αρχαίας αττικής κωμωδίας. Παρόλο που για 

την μουσική του δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, όπως προκύπτει 

από την γλώσσα που χρησιμοποιεί σε συνάρτηση με τον ρυθμό, 

φαίνεται να δούλεψε πάνω στην παραδοσιακή μουσική και 

θεωρείται συντηρητικός αφού διακωμωδούσε κάθε εξέλιξη. Το 

γεγονός αυτό ενισχύεται από την σατυρική αντιμετώπιση προς 

τον Ευριπίδη και γενικότερα αυτούς που προσπαθούσαν να 

ανανεώσουν την παράδοση. 

Η πιο μουσική κωμωδία του είναι «οι Βάτραχοι». Επίσης 

έγραψε: Αχαρνείς, Βάτραχοι, Νεφέλαι, Ιππείς, Σφήκες, 
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Ειρήνη, Λυσιστράτη, Όρνιθες, Θεσμοφοριάζουσαι, 

εκκλησιάζουσαι, Πλούτος. 

- Αριστόξενος (375 -360 π.Χ.) Μαθητής του Αριστοτέλη, είναι 

από τους σημαντικότερους θεωρητικούς στη μουσική. Ο ίδιος, 

συστηματικότερος στην μουσική διδασκαλία, διαφοροποιήθηκε 

από τον δάσκαλό του στο θέμα αυτό. 

Κριτήριό του η διάνοια μέσω της ακοής και ο λειτουργικός 

ρόλος του καλλιτεχνήματος σε σχέση με την μελωδική γραμμή. 

Στα ευρήματα της Σούδας αναφέρονται πάρα πολλά έργα στο 

όνομά του, στα οποία φαίνεται να αναφέρεται σε πολλά θέματα, 

όπως φιλοσοφία, ιστορία, κλπ. Έγραψε 453 βιβλία. 

Σε μας σώζονται τα τρία συγγράμματα με τίτλο «Αρμονικά 

στοιχεία», και τα «Ρυθμικά στοιχεία». Επίσης έχουν διασωθεί 

οι τίτλοι 12 μουσικών έργων του σε δικά του ή άλλων σωζόμενα 

κείμενα: Αρμονικά στοιχεία, Ρυθμικά στοιχεία, Περί 

μουσικής, Περί μελωποιείας, περί τόνων, περί της μουσικής 

ακροάσεως, Περί του 1ου χρόνου, Περί οργάνων, περί αυλών 

τρήσεως, περί αυλητών, περί τραγικής ορχήσεως, 

Πραξιδαμάντεια. 

Τέλος, ο ίδιος είναι ο ιδρυτής της ετεροφωνίας. Της 

συνήχησης, δηλαδή, μιας μελωδίας με μια παραλλαγή της. 

- Πλούταρχος (46 -120 μ.Χ.), φιλόσοφος και βιογράφος από την 

Χαιρώνεια της Βοιωτίας. Οπαδός του Πλάτωνα. Δεν ήταν 

συνθέτης, αλλά μας δίνει πολλές πληροφορίες και για την αρχαία 

Ελληνική μουσική στα έργα του «Βίοι παράλληλοι» (22 ζεύγη 

βιογραφιών) και «Ηθικά» (83 πραγματείες). Ακόμη 

περισσότερες πληροφορίες μας δίνει με τις ειδικές 

πραγματείες του «Περί της εν Τιμαίω ψυχογονίας» και «Περί 

μουσικής». 

 

 

 

Περισωσμένα αποσπάσματα είναι: 

1. Η 1η Πυθική ωδή του Πινδάρου (5ος) αιώνας 

2. Μερικά μέτρα από το 1ο στάσιμο του Ορέστη του 

Ευριπίδη 

3. 2 Δελφικοί ύμνοι στον Απόλλωνα 
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4. Ο επιτάφιος του Σεικύλου 

5. 3 ύμνοι του Μησομήδη της Κρήτης (Ελληνιστική 

εποχή) 

6. Ένας Χριστιανικός ύμνος του 3ου αιώνα 

Κλείνοντας το κεφάλαιο, άξιο αναφοράς είναι επίσης η 

δημιουργία του μουσικού οργάνου Ύδραυλις του Κτησίβιου 

(3ος αιώνας π.Χ.). Αυτό είναι ένα πληκτροφόρο αερόφωνο 

όργανο, στο οποίο ειδικεύτηκαν οι κατασκευαστές οργάνων της 

εποχής. Αποτελεί πρόγονο του εκκλησιαστικού οργάνου. 

Τέλος η παρακμή αρχίζει από τα τέλη του 5ου και κατά 

την διάρκεια του 4ου αιώνα π.Χ. 

 

 
 Μούσα με λύρα 430 π.Χ. 
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Οι πρώτοι χριστιανικοί Βυζαντινοί χρόνοι 
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Βυζαντινή μουσική ονομάζουμε τη μουσική της 

Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που δημιουργήθηκε και 

εξελίχθηκε στο Βυζάντιο. 

Χαρακτηριστικά της είναι η αυστηρότητα και η απλότητα 

αλλά χωρίς χορευτικό ρυθμό, αφού η χορευτικότητα δεν 

συνάδει με την κατάνυξη και την ταπεινότητα και επίσης ήταν 

συνδεδεμένη με ειδωλολατρικές θρησκείες. Τα στοιχεία αυτής 

της μουσικής είναι Εβραιο -συριακά και Ελληνορωμαϊκά. Οι 

μελωδίες υπακούν στο Ελληνικό μουσικό σύστημα με λίγους 

επηρεασμούς από τους ύμνους που ψάλλονταν στην Συναγωγή. 

Μουσικές μορφές αυτών των χρόνων αποτελούν οι ψαλμοί και 

τα αλληλούια (Εβραϊκής προέλευσης) και οι ύμνοι (Ελληνικής 

καταγωγής). 

Στην αρχή οι ύμνοι ήταν απλοί και ψάλλονταν από όλους 

τους πιστούς. Αυτό δεν ίσχυε στον καθ’ υπακοήν τρόπο όπου ο 

ύμνος ψάλλονταν από έναν ψάλτη, ενώ οι πιστοί έψελναν μόνο 

στο τελείωμα, τα ακροτελεύτια. 

Η ανάπτυξη της Βυζαντινής μουσικής επιταχύνεται μετά το 

διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) από τον Μέγα 

Κωνσταντίνο αφού τότε σταματούν οι διωγμοί κατά του 

Χριστιανισμού. 

Την εποχή αυτή γεννιέται η αντιφωνία στην Εκκλησία της 

Αντιόχειας. Με αυτό τον όρο εννοούμε τον χωρισμό των ψαλτών 

σε δύο, τον δεξιό και τον αριστερό οι οποίοι ψέλνουν εναλλάξ. Η 

αντιφωνία εισάγεται στην Κωνσταντινούπολη από τον Άγιο 

Ιωάννη τον Χρυσόστομο. 

Η χειρονομία, αρχαιοελληνικής καταγωγής, ήταν ένα είδος 

μουσικής διεύθυνσης. Με τα χέρια ο πρωτοψάλτης έδινε τον 

χρόνο, το μέτρο, το χρωματισμό, και τη μελωδική καμπύλη. Ο 

ίδιος τόνιζε τον ρυθμό με το πόδι ή και με σιδερένια κρόταλα. 

 

Σπουδαίοι υμνογράφοι του 4ου και του 5ου αιώνα μ.Χ. είναι: 

Οι τρεις Ιεράρχες Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος ο 

Ναζιανζηνός και Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επίσης 

διακρίνονται Εφραίμ ο Σύρος, Αθανάσιος ο Μέγας, Κύριλλος 

των Ιεροσολύμων, κ.α. 
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Στα μετέπειτα Βυζαντινά χρόνια, εμφανίζονται νέες μορφές 

και τελειοποιούνται οι παλαιότερες. Η γλώσσα των κειμένων 

είναι Ελληνική και ξεκίνησαν από τις εκκλησίες της Αντιόχειας 

και της Αλεξάνδρειας κ.α. Το κέντρο, όμως, της ανάπτυξης ήταν 

η Κωνσταντινούπολη. 

 

Σπουδαίοι υμνογράφοι από τον 5ο αιώνα και μετά είναι οι: 

- Ο Ρωμανός ο Μελωδός (5ος  - 6ος αιώνας μ.Χ.) Γεννήθηκε 

στην Έμμεσο της Συρίας. Μια ιστορία που σχετίζεται με το 

όνομά του αναφέρει ότι ήταν εντελώς άμουσος. Έπειτα από 

παράκλησή του στην Παναγία, την νύχτα των Χριστουγέννων 

είδε στον ύπνο του την Θεοτόκο να του δίνει να φάει ένα 

τυλιγμένο χαρτί. Μόλις το έφαγε έψαλε το «Η Παρθένος 

σήμερον». Είναι ο κατεξοχήν συνθέτης κοντακίων αφού έχει 

γράψει περισσότερα από 1000. Μερικά απ’ αυτά είναι: «Η 

Παρθένος σήμερον», «Επεφάνης σήμερον», «Τα άνω ζητών». 

Από μερικούς ονομάζεται ο Πίνδαρος της Βυζαντινής 

υμνογραφίας. Η μνήμη του εορτάζεται την 1η Οκτωβρίου. 

- Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός (676  - 756 μ.Χ.) Γεννήθηκε στην 

Δαμασκό της Συρίας. Είναι ο σημαντικότατος συνθέτης 

κανόνων (περίπου 90) σε Ιαμβικό τρίμετρο. Μάλλον Αραβικής 

καταγωγής, που όμως έγραφε και μιλούσε Ελληνικά. Μόνασε 

στη μονή του Αγίου Σάββα στα Ιεροσόλυμα, όπου και 

δημιούργησε το πνευματικό  - συγγραφικό του έργο. 

Αντιτάχθηκε στους Εικονοκλάστες. Εκτός από κανόνες έγραψε 

και ύμνους και τροπάρια. 

Επίσης έγραψε την «Οκτώηχο» η οποία είναι η κωδικοποίηση 

των λειτουργικών μελών όλου του χρόνου. Αυτή, ακόμα και 

σήμερα ονομάζεται «μικρά Οκτώηχος» σε αντίθεση με την 

«μεγάλη Οκτώηχο» (ή Παρακλητική). Η πρώτη περιέχει μόνο 

τις 8 Αναστάσιμες ακολουθίες των Κυριακών. Το όνομα της 

«Οκτωήχου» προέρχεται από την χρησιμοποίηση των Οχτώ 

ήχων. Άλλα έργα του είναι «Η Γραμματική της μουσικής», 

«Τη Υπερμάχω», «Ιδού ο Νυμφίος», «Ότε οι ένδοξοι 

μαθηταί», Χερουβικά, κ.α. Τέλος, συστηματοποίησε την 

τεχνική της τότε μουσικής γραφής (Παρασημαντική) και 
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ονομάστηκε αγκιστροειδής. Ήταν όμως δύσκολη και 

στενογραφική. Η μνήμη του εορτάζεται την 4η Δεκεμβρίου. 

Άλλοι αξιομνημόνευτοι υμνογράφοι μέχρι και τον 10ο 

αιώνα είναι οι: Κοσμάς ο Μελωδός, ο Θεοφάνης ο Γραπτός, 

Πατριάρχης ο Φώτιος, Λέων ο Σοφός, Κασσιανή, μοναχοί του 

Στουδίου της Κωνσταντινούπολης όπως οι αδελφοί 

Θεόδωρος και Ιωσήφ ο Στουδίτης κ.α.  

Μετά τον 10ο με 11ο αιώνα μ.Χ. αρχίζει η κάμψη της 

Βυζαντινής μουσικής. Τα πάντα έχουν καθιερωθεί και 

τηρούνται αυστηρά. Αυτό σημαίνει μείωση της δημιουργίας 

ύμνων και ψαλμών. Η κύρια απασχόληση των μουσικών 

επικεντρώνεται πια στην μελέτη και συστηματοποίηση των 

παλαιότερων. 

- Ιωάννης ο Κουκουζέλης (13ος αιώνας μ.Χ.) Γεννήθηκε στο 

Δυρράχιο της Ιλλυρίας. Αφού φοίτησε στην αυτοκρατορική 

σχολή της Κωνσταντινούπολης, προσλήφθηκε στη Βασιλική 

Μουσική Σχολή λόγω της ωραίας του φωνής. Αργότερα 

διορίστηκε αρχιμουσικός των αυτοκρατορικών ψαλμών. Όταν 

όμως ο αυτοκράτορας Αλέξιος ο Κομνηνός αποφάσισε να τον 

παντρέψει με την κόρη του, αυτός έφυγε στο Άγιο Όρος όπου 

παρουσιάστηκε σαν βοσκός και μόνασε. Η ωραία του φωνή, 

όμως, πρόδωσε την ταυτότητά του και έτσι έψαλλε τις Κυριακές 

και γενικά στις γιορτές στο Ναό. Έγραψε πασαπνοάρια, 

κοινωνικά, χερουβικά κ.ά. Βελτίωσε την μουσική γραφή του 

Δαμασκηνού η οποία ονομάστηκε Στρόγγυλη. Δημιούργησε το 

μέγιστο κυκλικό τροχό, όπου συσχετίζονται οι οκτώ βυζαντινοί 

ήχοι με αυτούς των αρχαίων Ελλήνων. Η μνήμη του εορτάζεται 

την 1η Οκτωβρίου. 

     Άλλοι υμνογράφοι της εποχής είναι ο Γεώργιος ο Παχυμέρης 

(13ος αιώνας), Μανουήλ ο Βρυέννιος (14ος αιώνας), κ.α. 

Το ύφος της μουσικής είναι μονοφωνικό. Μονοφωνία 

σημαίνει, ότι η μελωδίες δεν συνοδεύονται από άλλες. Η μόνη 

συνοδεία των μελωδιών της εποχής είναι το ίσο. Δηλαδή φθόγγοι 

σχετικά μεγάλης διάρκειας που τραγουδιούνται ή ψάλλονται 

ταυτόχρονα με τις μελωδίες. 
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Μορφολογικά: φωνητικό, ενώ στην κοσμική και λαϊκή 

μουσική της εποχής χρησιμοποιούνται και όργανα. 

Το μουσικό σύστημα των Βυζαντινών, στηρίζεται σε οχτώ 

ήχους, που είναι μια εξελιγμένη μορφή των αρχαίων τρόπων. 

Κύριοι ήχοι: 

1ος: Δώριος 

2ος: Φρύγιος 

3ος: Λύδιος 

4ος: Μιξολύδιος. 

Πλάγιοι ήχοι: 

5ος: Υποδώριος 

6ος: Υποφρύγιος 

7ος: Υπολύδιος 

8ος: Υπομιξολύδιος. 

Οι 5,6,7 και 8 τρόποι ονομάζονται πλάγιοι των πρώτων και 

στην ουσία είναι οι κύριοι μια 4η καθαρή χαμηλότερα. 

Ήχος, στη βυζαντινή μουσική, είναι μια συγκεκριμένη διαδοχή 

διαστημάτων με βάση τα τετράχορδα. Ο καθένας ήχος έχει 

ιδιαίτερα ρυθμικά στοιχεία και αγωγή, αλλά και ύφος. 

Ρυθμός και μελωδία: Ο ρυθμός είναι ελεύθερος και έχει άμεση 

σχέση με τον λόγο. Στην εκκλησιαστική μουσική αποκλείεται το 

χορευτικό στοιχείο για λόγους σεβασμού. Η κίνηση των 

μελωδιών είναι ή «Συλλαβική» (κάθε συλλαβή και νότα), ή 

«Μελισματική» (πολλές νότες σε μια συλλαβή). 

Τα όργανα της εποχής είναι παρόμοια με των αρχαίων ελλήνων, 

ενώ χρησιμοποιείται ακόμη και το αρχαίο Ελληνικό όργανο 

Ύδραυλις. 

Ύδραυλις: Αρχαίο μουσικό όργανο που έμοιαζε με το 

εκκλησιαστικό όργανο. Το εφηύρε ο Κτησίβιος ο Αλεξανδρεύς 

το 250 π.Χ. περίπου. Η ονομασία του οφείλεται στο γεγονός ότι 

μια ποσότητα νερού σε ένα δοχείο έσπρωχνε τον αέρα ο οποίος 

με τον πάτημα των πλήκτρων διοχετευόταν σε αυλούς, 

παράγοντας έτσι ήχους διαφόρων υψών. 

Μουσικές μορφές του Βυζαντίου είναι στην αρχή οι ύμνοι και 

τα τροπάρια, που χωρίζονται σε Απολυτίκια, Δοξαστικά, 

Χερουβικά, Μεγαλυνάρια, Ευλογητάρια, Κεκραγάρια κ.α. 
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 Αργότερα εμφανίστηκαν, τα κοντάκια, τα οποία 

αποτελούνται μέχρι και από 30 στροφές, ενώ η κάθε στροφή έχει 

την διάρκεια ενός μικρού τροπαρίου. Αρκετά αργότερα, 

εμφανίστηκαν οι κανόνες οι οποίοι αποτελούνται από οχτώ 

ωδές, ενώ κάθε ωδή αποτελείται από έξι τροπάρια. 

Σημειογραφία: Αρχικά η Βυζαντινή σημειογραφία δεν 

μπορούσε να εκφράσει με σαφήνεια τις οξύτητες και τις 

διάρκειες των φθόγγων. Οι πρώτοι υμνογράφοι 

χρησιμοποιούσαν τα γράμματα του αλφαβήτου μαζί με άλλα 

σημάδια τα σημαδόφωνα. Με αυτά κάθε μουσική φράση 

αντιπροσωπεύονταν από ένα σημαδόφωνο. 

Αργότερα, τον 4ο αιώνα, αναπτύχθηκε η εκφωνητική 

γραφή. Σ’ αυτή, η μελωδική γραμμή υπενθυμίζονταν στους 

ψάλτες με την βοήθεια τόνων και πνευμάτων. 

Τον 8ο αιώνα παρουσιάζεται η αγκιστροειδής γραφή από 

τον Δαμασκηνό ή οποία όμως ήταν δύσκολη. Το κάθε σημάδι ή 

νεύμα αντιπροσώπευε ένα ή πολλούς φθόγγους. Η ονομασία 

οφείλεται στο αγκιστροειδές σχήμα των νευμάτων. 

Τον 13ο αιώνα ο Κουκουζέλης πρόσθεσε νέα σημάδια. 

Επίσης εισήγαγε και τις φθορές, σημάδια που αντιπροσωπεύουν 

τις αλλαγές των ήχων, αντίστοιχες των μετατροπιών. Το τελικό 

αποτέλεσμα ήταν μια πιο δύσκολη από πριν μουσική 

σημειογραφία. 

Τον 17ο αιώνα ο Πέτρος ο Πελλοπονήσιος απλοποιεί την 

σημειογραφία αντιστοιχίζοντας σε κάθε φράση πολλά σημάδια 

αντί για ένα. Ο ίδιος μετέγραψε σ’ αυτό το σύστημα όλα τα 

λειτουργικά μέλη, αλλά και όσα σωζόντουσαν με την φωνητική 

παράδοση. 

Το 1814 οι Γρηγόριος ο Πρωτοψάλτης, Χουρμούζιος ο 

Χαρτοφύλαξ και Χρύσανθος ο Προύσης δώσανε την τελική 

μορφή της Βυζαντινής παρασημαντικής. Οι ονομασίες των 

επτά Βυζαντινών φθόγγων Πα, Βου, Γα, Δι, Κε, Ζω, Νη, 

δόθηκαν από τον Χρύσανθο. Ο ίδιος έγραψε το «Μέγα 

θεωρητικό της Μουσικής». 

Τέλος η Εκκλησιαστική Επιτροπή του 1881 συμπλήρωσε 

το έργο του Χρύσανθου και έτσι η σημειογραφία αποκτά 

επιστημονική ακρίβεια. 
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Λεπτομέρεια από τοιχογραφία στο παρεκκλήσι της 

Κουκουζέλισσας στη Μονή Μεγίστης Λαύρας. 
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Δείγμα Βυζαντινής παρασημαντικής από την Μονή 

Λειμώνα. 

 

Η δυτική μουσική μέχρι τον μεσαίωνα 

 

Η μουσική στη Δύση στην αρχή ήταν κάτω από τον συνεχή 

επηρεασμό της ανατολής. Αργότερα όμως απέκτησε ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά με κέντρο την Ρώμη. Η γλώσσα ήταν τα 

Λατινικά, διατηρήθηκαν όμως τα εβραϊκά «αλληλούια» και 

κάποιες Ελληνικές φράσεις όπως το «Κύριε Ελέησον». 

 - Το ύφος της μουσικής είναι μονοφωνικό ενώ αργότερα 8ο με 

9ο αιώνα βρίσκουμε τα πρώτα δείγματα πολυφωνίας. 
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Η Μονοφωνική μουσική, αποτελείται από μελωδίες που 

κινούνται μόνες τους χωρίς το ταυτόχρονο άκουσμα άλλων 

διαφορετικών μελωδιών. Η μόνες περιπτώσεις συνήχησης είναι 

η ετεροφωνία (ταυτόχρονη εκτέλεση μιας μελωδίας με μια 

παραλλαγή της, εφαρμόσιμη στους αρχαίους Έλληνες με πατέρα 

τον Αριστόξενο.) ή το Ισοκράτημα ή Ισοκράτης (συνοδεία 

μελωδίας με φθόγγους μεγάλης διάρκειας, ακόμη και σήμερα 

μπορούμε να ακούσουμε ισοκρατήματα στην Ορθόδοξη 

εκκλησία). 

 - Μορφολογικά: Φωνητικό με συνοδεία οργάνων μόνο στην 

κοσμική μουσική όμως στην εκκλησιαστική μουσική χωρίς 

χρήση οργάνων. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί η ισορυθμικότητα 

του μέλους που ονομάζεται cantus planus. Η ονομασία αυτή 

δόθηκε αργότερα για να διαχωριστεί αυτή η μουσική από την 

μεταγενέστερη musica mensurata ή musica figuralis. 

Η διαφορά των παραπάνω είναι ότι η πρώτη σε αντίθεση με 

την δεύτερη δεν έχει μέτρο, και η χρήση αξιών των φθόγγων είναι 

περιορισμένη με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται 

χαρακτηριστικά ρυθμικά σχήματα. 

Γενικά, τα μορφολογικά στοιχεία αυτής της περιόδου 

συμπίπτουν με αυτά του Γρηγοριανού μέλους, αφού αυτό 

αποτελεί την υψηλού πνευματικού δυναμικού δημιουργία της 

εποχής αυτής. 

- Το μουσικό σύστημα είναι πάντα τροπικό και διαμορφώνεται 

σταδιακά αποκλειστικά σε διατονικό. Η χρησιμοποίηση τρόπων 

που η δομή τους εξαρτάται από εναρμόνια τετράχορδα μειώνεται 

και τελικά σταματά. 

- Ο Αμβρόσιος (Ambrosius Aurelious) (333 -397 μ.Χ.), 

θεωρητικός και συνθέτης ύμνων. Γεννήθηκε στην Τρέβη της 

Γερμανίας και διετέλεσε επίσκοπος του Μιλάνου τον 4ο αιώνα. 

Έκανε την πρώτη συλλογή από ύμνους που ονομάστηκε 

Αμβροσιανό Μέλος. Αυτό αποτελεί την εισαγωγή του 

αντιφωνάριου της Δυτικής Εκκλησίας, δηλαδή, του βιβλίου που 

περιέχει ύμνους κωδικοποιημένους με την σειρά του 

εορτολογίου. 



28 

 

- Ο Πάπας Γρηγόριος ο Α΄ Επίσκοπος της Ρώμης στα τέλη του 

6ο αιώνα μ.Χ., κατέγραψε πάρα πολλούς ύμνους και ψαλμούς. Το 

έργο του είναι γνωστό ως  «Γρηγοριανό Μέλος» και διατηρείται 

ακόμη και σήμερα στην Καθολική Εκκλησία. Αυτό θεωρήθηκε 

από τον Καρλομάγνο ως συνδετικό στοιχείο των εθνοτήτων της 

αυτοκρατορίας του και φρόντισε για την εξάπλωσή του. 

- Σημειογραφία: Στην αρχή διατηρούταν η νευματική 

σημειογραφία η οποία στη Βυζαντινή μουσική χρησιμοποιείται 

μέχρι και σήμερα. 

Το πρώτο βήμα στην δημιουργία του πενταγράμμου έγινε όταν 

κάποιος μοναχός αντιγραφέας τράβηξε μια παράλληλη γραμμή 

με το κείμενο η οποία αντιπροσώπευε έναν φθόγγο. Σε λίγο καιρό 

προστέθηκαν κι άλλες γραμμές με τελικό αποτέλεσμα το 

σημερινό πεντάγραμμο. 

Στο παλαιότερο χειρόγραφο που συναντάμε αυτές τις 

γραμμές είναι του 11ου αιώνα όπου μια κόκκινη γραμμή 

αντιπροσωπεύει τον φθόγγο Φα και μια κίτρινη γραμμή τον 

φθόγγο Ντο. 

Μετά από την εφεύρεση της πρώτης κόκκινης γραμμής και 

την μετέπειτα προσθήκη της κίτρινης, μια τρίτη μαύρη γραμμή 

προστίθεται από τον Γκουίντο ντ’ Αρέτσο που αντιστοιχούσε 

στον φθόγγο Λα. 

Έτσι καταλήγουμε στον 12ο αιώνα με την χρησιμοποίηση 

πλέον των διάφορων μουσικών κλειδιών. Πρώτα του Φα και του 

Ντο και αργότερα του Σολ. 

Στην εποχή του Μεσαίωνα εμφανίζεται ο Ζογκλέρ. Αυτός 

ήταν πλανόδιος μουσικός και γενικότερα «διασκεδαστής». Ενώ 

τον 11ο αιώνα εμφανίζονται οι Τροβαδούροι, ευγενικής 

καταγωγής, που εξέφραζαν το ιπποτικό πνεύμα της εποχής. 

Μερικές μορφές της εποχής αυτής είναι: Ballade, Chanson, Lai, 

Rondeau, όπως επίσης και το Λειτουργικό δράμα που 

αναπαριστά σκηνές από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Το 

τελευταίο αποτελεί προπομπό του Ορατόριου και της Όπερας. 

 

 

 

Το Γρηγοριανό Μέλος 
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Δημιουργήθηκε με εντολή του Πάπα Γρηγορίου του Α΄ και 

διαδόθηκε κυρίως από τον Καρλομάγνο αφού το χρησιμοποίησε 

σαν συνδετικό κρίκο της Αυτοκρατορίας του. 

Αποτελείται περίπου από 3000 ύμνους που συγκεντρώθηκαν 

σταδιακά από τον 6ο αιώνα και μετά, με τη συμβολή κάποιων από 

τους μεταγενέστερους Πάπες. 

Είναι φωνητικό, μονοφωνικό, ρυθμικά ελεύθερο και δεν 

χωρίζεται σε μέτρα (cantus planus). Επίσης είναι αυστηρά 

διατονικό ενώ το κείμενο είναι σε λατινική γλώσσα. Αποτελεί 

το αντιφωνάριο της Καθολικής Εκκλησίας. Τα πιο παλιά 

χειρόγραφα που σώζονται είναι του 10ου αιώνα. 

Ψάλλεται από μονωδό και από χορωδία, χωρίς την 

συνοδεία οργάνων. Ακολουθεί τους μεσαιωνικούς 

εκκλησιαστικούς τρόπους και θεμελιώνει την Δυτική Εκκλησία. 

 Το τραγούδι στο Γρηγοριανό μέλος αλλά και το 

εκκλησιαστικό τραγούδι των Διαμαρτυρόμενων, ονομάζεται 

χορικό (choral). Η διαφορά είναι ότι στην εκκλησία των 

Διαμαρτυρόμενων το χορικό ψάλλεται σαν ύμνος και από όλο το 

εκκλησίασμα ενώ στην Καθολική εκκλησία μοιάζει περισσότερο 

με μουσική απαγγελία (ρετσιτατίβο) και τραγουδιόταν εξ αρχής 

από ομάδα τραγουδιστών, το χορό, με περιορισμένη συμμετοχή 

των πιστών όπως στο Kyrie eleison και αλλού. Αργότερα αυτή η 

συμμετοχή σταμάτησε εντελώς. 

Οι μελωδίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, η πρώτη 

ονομάζεται accentus ή συλλαβική ενώ η δεύτερη concentus ή 

μελισματική. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα μέλη που όλες οι 

συλλαβές τραγουδιούνται πάνω στον ίδιο φθόγγο με περιοδικά 

ανεβάσματα και τελικές πτώσεις. Έτσι διαβάζονταν οι Επιστολές 

και τα Ευαγγέλια και τραγουδιόνταν οι ψαλμοί, οι προσευχές και 

τα εδάφια της γραφής. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι το Πάτερ 

ημών στο οποίο χρησιμοποιούνται μόνο τέσσερις φθόγγοι εκτός 

από το σημείο του και μη εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν όπου 

κατά υπέροχο τρόπο η μελωδία ξεφεύγει από αυτό τον 

εμπνευσμένο και εκφραστικό περιορισμό. 
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Στην δεύτερη κατηγορία η μελωδία αναπτύσσεται περισσότερο 

εκμεταλλευόμενη την μουσική έκταση των φωνών. Σ’ αυτή 

ανήκουν τα αντίφωνα (antienne), οι ύμνοι και τα λειτουργικά 

τραγούδια. 

Η σημειογραφία των πρωτοτύπων είναι αρχικά νευματική. 

Αυτά φυλάσσονται σε διάφορες βιβλιοθήκες της Ευρώπης. 

Από τους κυριότερους συνθέτες και ποιητές που συνέβαλαν στην 

περαιτέρω εξέλιξη και συμπλήρωση του Γρηγοριανού μέλους 

είναι οι: ο Ίζο, ο Μάρκελλος, οι δύο Νότκερ Λαμπέο και 

Τραυλός, οι Έκκεχαρντ και ο Τουτίλο. 

Στον Τραυλό αποδίδεται η διάδοση στη Δύση της 

σεκουέντσας (sequentia ή prosa). Αυτή η μορφή γεννήθηκε 

μέσα από την συνήθεια να μελίζεται (jubilus ή vocalise) η 

τελευταία συλλαβή του αλλελούια. Αυτό το μέλισμα στηρίχθηκε 

σε κείμενο και έτσι έγινε ξεχωριστή μορφή. Ύστερα όμως από 

την σύνοδο του Τριντέντο ο πάπας Πίος ο 5ος, κατάργησε σχεδόν 

όλες τις σεκουέντσες αφού θεωρήθηκε ότι με την εισχώρησή τους 

αλλοιώνονταν η εκκλησιαστική μουσική. 

Η εξέλιξη του Γρηγοριανού μέλους στην πολυφωνική 

εποχή συνοδεύεται από την μερική καταστροφή του. Αυτό έγινε 

επειδή στην προσπάθεια «εκσυγχρονισμού» του οι μελωδίες 

κοβόντουσαν. Στην Ρομαντική εποχή, έγινε πλέον αντιληπτό 

αυτό το τεράστιο λάθος της παραποίησης του πνευματικού 

θησαυρού του αυθεντικού μονόφωνου Γρηγοριανού μέλους. 

Έτσι έγιναν πολλές προσπάθειες ανασυγκρότησής του. Η 

αντιπροσωπευτικότερη έκδοση είναι αυτή που ονομάστηκε του 

Βατικανού (Editio Vaticana). Αυτή έπειτα από το διάταγμα του 

1908 ορίζεται ως υποχρεωτική για την Καθολική εκκλησία. 

 

 

 

 

 

 

 

Πολυφωνική εποχή 

(Η δυτική μουσική συνέχεια...) 
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Η πολυφωνική εποχή περιλαμβάνει την Αναγέννηση και 

την Μπαρόκ εποχή, στις οποίες και άνθησε. Η αρχή της όμως 

τοποθετείται  στον Μεσαίωνα τον 9ο αιώνα μ.Χ. 

Σημαντική είναι επίσης η εξέλιξη του αρχαίου Ελληνικού 

οργάνου Ύδραυλις στο γνωστό και σήμερα Εκκλησιαστικό 

όργανο. Η εξέλιξη του οργάνου ξεκινά με τα πρώτα σκιρτήματα 

της πολυφωνίας και είναι παράλληλη με αυτή. 

Όμως, πριν αναφερθούμε σ’ αυτή την εποχή αναλυτικά, 

είναι αναγκαίο να διαχωρίσουμε τις έννοιες μονοφωνία και 

πολυφωνία. Από τους όρους μονοφωνικό, πολυφωνικό και 

ομοφωνικό, εξαρτάται η υφή μιας μουσικής σύνθεσης. Στην 

τελευταία, ομοφωνία, θα αναφερθούμε στην παράγραφο περί 

ομοφωνικής εποχής. 

 -  Η Πολυφωνική μουσική: 

  

Πολυφωνία είναι η ταυτόχρονή κίνηση διαφορετικών 

μελωδιών έτσι ώστε να αποτελούν μιαν ενότητα χωρίς να 

στερούνται, όμως, οι φωνές την αυθυπαρξία τους. 

  

 Ο τρόπος σύνθεσης πολυφωνικών μορφών ονομάζεται 

«Αντίστιξη». 

  

Προέρχεται από το λατινικό «Contrapunctum», 

απλοποίηση του «punctus contra punctum» που σημαίνει, 

στίξη αντί στίξης. Ο τρόπος, δηλαδή, που αντιστοιχίζονται οι 

φθόγγοι στο ταυτόχρονο άκουσμα διαφορετικών μελωδιών.  

Η πολυφωνική σύνθεση, προϋποθέτει την οριζόντια 

σύνθεση αυτόνομων μελωδιών, σε συνδυασμό με την κάθετη 

συνήχηση των φωνών. 

Τα διαστήματα που σχηματίζονται από το ταυτόχρονο 

άκουσμα δύο φθόγγων ονομάζονται αρμονικά, σε αντίθεση με 

τα μελωδικά, που σχηματίζονται από το διαδοχικό άκουσμα των 

φθόγγων. 

Στην τεχνική της αντίστιξης, τα μελωδικά και αρμονικά 

διαστήματα και ο τρόπος που χρησιμοποιούνται, υπαγορεύεται 

από την εκάστοτε εποχή. 
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Η σημαντικότερη τεχνική που χρησιμοποιείται σε 

πολυφωνικές συνθέσεις είναι η μίμηση. 

 

Μίμηση είναι η επανάληψη μέρους ή ολόκληρης μελωδίας 

από άλλη φωνή, με χρονική διαφορά και κατά κανόνα γίνεται 

σε διαφορετικό ύψος. 

  

 
  

Παρατηρείστε στο παραπάνω σχήμα, ότι στην χαμηλότερη 

φωνή οι κάθετες γραμμές των φθόγγων, έχουν φορά προς τα 

κάτω, ενώ στην υψηλότερη προς τα πάνω. Έτσι, διευκολύνετε η 

ανάγνωση των φθόγγων. Σε άλλη περίπτωση, οι κάθετες γραμμές 

θα συγκρούονταν, ενώ δεν θα ήταν σαφές, ποιες νότες 

περιέχονται σε κάθε φωνή. 

Επίσης παρατηρείστε, ότι το κάθε βέλος σε κάθε φωνή 

αντίστοιχα, έχει την ίδια φορά. Αυτό και μόνο αρκεί για να πούμε 

ότι υπάρχει μίμηση αν και τα μελωδικά διαστήματα που 

αποτελούν τις φωνές διαφέρουν από τη μια φωνή στην άλλη, 

γεγονός που σημαίνει ότι δεν ισχύει πιστή μίμηση. 

 

 

 

  

Πιστή μίμηση έχουμε, όταν κατά την επανάληψη μιας 

μελωδίας, διατηρούνται άθικτα τα μελωδικά διαστήματα 

σε σχέση με αυτά της βασικής (μιμούμενης). 

  

   

 

Η βασική μελωδία μιας πολυφωνικής σύνθεσης ονομάζεται 

cantus firmus ή cantus prius factus. 



33 

 

 

 

Πολυφωνική επεξεργασία:  

Αυτή προϋποθέτει την μίμηση της βασικής μουσικής ιδέας 

(θέμα), κατά κανόνα ολόκληρης, στις διάφορες φωνές. Το θέμα 

μπορεί να εμφανιστεί αντιστραμμένο, καθρεπτισμένο, 

μεγεθυσμένο κλπ. 

Μέχρι την εποχή Μπαρόκ (1675 -1750), η μίμηση γινόταν 

σε ολόκληρες μελωδικές φράσεις, χωρίς να γίνεται διάσπαση της 

βασικής ιδέας σε υποενότητες. Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας 

ονομάστηκε πολυφωνική επεξεργασία και άνθησε στην 

Αναγέννηση και στο Μπαρόκ. 

Από το Μπαρόκ, όμως, ξεκίνησε η διαδικασία χωρισμού 

της βασικής μουσικής ιδέας σε μικρότερες, οι οποίες στη 

συνέχεια δεχόταν επεξεργασία. Αυτός ο τρόπος επεξεργασίας 

μιας μουσικής ιδέας ονομάστηκε Ομοφωνική επεξεργασία και 

άνθησε στην κλασική εποχή της Ευρωπαϊκής μουσικής. 

 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

9ος – 12ος αιώνας 

 Εκπρόσωποι: Hucbald (Ούκμπαλντ), Guido d’ aretzo 

(Γκουίντο ντ’ αρέτσο) 

                Τα πρώτα (πρωτόγονα) πολυφωνικά δείγματα, τα 

βρίσκουμε από τον 9ο αιώνα. 

- Organum είναι η πρώτη πολυφωνική μορφή. Σε αυτή την 

μορφή παρατηρείται μια κύρια φωνή, η υψηλότερη (vox 

principalis) και άλλες (vox organalis) οι οποίες κινούνται 

παράλληλα με την κύρια σε διαστήματα τετάρτης, πέμπτης ή 

όγδοης. Αυτά τα διαστήματα, θεωρούνταν ως τα μόνα 

κατάλληλα, αφού ως τέλειες συμφωνίες, ταίριαζαν στο 

θεοκρατικό ύφος της εποχής του μεσαίωνα. 

- Discantus είναι μεταγενέστερη μορφή Organum. Η διαφορά 

είναι ότι κύρια φωνή είναι η χαμηλότερη, ενώ οι άλλες φωνές 

κινούνται με αντίθετη κίνηση. Το Organum  με την μορφή 

Ντισκάντους, καλλιεργήθηκε τον 12ο και 13ο αιώνα από τον 

Περοτέν της Νοτρ -Νταμ («Παναγία των Παρισίων» η οποία 



34 

 

αποτελούσε και Σχολή του Παρισιού), ενώ παρακλάδι θεωρείται 

το Motetus(σελ.13). 

 

Αναγέννηση 

(14ος  - 16ος αιώνας) 

Από τον 14ο αιώνα αλλάζει ριζικά το μουσικό σκηνικό αλλά 

και οι τέχνες γενικότερα. Η τέχνη απελευθερώνεται από το 

αυστηρό θεοκρατικό ύφος που υπαγόρευε πνευματική 

στασιμότητα. 

Στη μουσική οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και 

σημαντικότατες. Ο σημαντικότερος σταθμός της εποχής, είναι η 

συνειδητοποίηση και καταγραφή της καινούργιας τεχνοτροπίας 

που πλέον ονομάζεται Ars Nova που σημαίνει «νέα τέχνη». Το 

παλαιό ύφος ονομάζεται πλέον Ars Antiqua που σημαίνει 

«παλιά τέχνη». 

 

Ars Antiqua 

Τι είναι: «παλιά τέχνη», είναι η τεχνοτροπία στη 

δυτικοευρωπαϊκή μουσική του μεσαίωνα. 

Χαρακτηριστικά αυτής της τεχνοτροπίας είναι το «ισόρυθμο 

μέλος» «cantus planus», και η τριμερή διαίρεση του μέτρου. 

Το μουσικό σύστημα της εποχής είναι διατονικό  - τροπικό. 

Η αρμονία βασίζεται στις τέλειες συμφωνίες, (4η καθαρή, 5η 

καθαρή, 8η καθαρή). Η χρησιμοποίηση των οποίων βασίζονταν 

στο ότι αυτά τα διαστήματα είναι πιο ταιριαστά στο θεϊκό 

στοιχείο. 

Μορφολογικά: Οι μορφές είναι φωνητικές χωρίς συνοδεία 

οργάνων στην εκκλησιαστική μουσική, ενώ στην κοσμική με 

οργανική συνοδεία. Επίσης το «Organum» είναι η πρώτη 

πολυφωνική μορφή. Τα είδη των ποιητικών μέτρων βασίζονται 

στα ανάλογα των αρχαίων Ελλήνων (Ίαμβος, τροχαίος κλπ.). 

Ύφος: μονοφωνικό και αργότερα πολυφωνικό. 

 

 

Ars Nova: 



35 

 

Τι είναι: «Νέα τέχνη», είναι η τεχνοτροπία στη δυτικοευρωπαϊκή 

μουσική της αναγέννησης. 

Πως ονομάστηκε: Η ονομασία προέρχεται από εργασία του 

Φιλίπ ντε Βιτρυ (1290  - 1361) οι οποία εκδόθηκε το 1325. 

Νεωτερισμοί, διαφορές, χαρακτηριστικά: Τα νέα 

χαρακτηριστικά της εποχής είναι η ρυθμική ποικιλία, ενώ εκτός 

από τριμερή η διαίρεση του μέτρου γίνεται λίγο λίγο και 

διμερής. 

Στην εκκλησιαστική μουσική, η οποία άλλωστε 

αντιπροσωπεύονταν από τις περισσότερο «έντεχνες» μορφές, 

αποκλείεται το «χορευτικό στοιχείο» σαν μη ταιριαστό σε 

μουσική που αναφέρεται στο Θεό. Αυτό επιτυγχάνεται με την 

αμοτιβική διάρθρωση των μελωδιών κάθε φωνής. Τη χρήση, 

δηλαδή, συνεχώς καινούργιων ρυθμικών μοτίβων και όχι την 

επανάληψη του ίδιου ρυθμικού σχήματος που δημιουργεί 

χορευτικό ύφος. Αυτός άλλωστε είναι ο παράγοντας από τον 

οποίο εξαρτάται η ρυθμική ποικιλία της εποχής. 

Το μουσικό σύστημα της εποχής είναι διατονικό  - τροπικό. 

Η αρμονία βασίζεται πλέον και στις ατελείς συμφωνίες. Επίσης 

από το 11ο αιώνα γεννιέται ο όρος musica ficta (πλαστική) λόγω 

της έλξης των ημιτονίων. 

Μορφολογικά: οι μορφές είναι αμοτιβικές, φωνητικές χωρίς 

συνοδεία οργάνων στην εκκλησιαστική μουσική, ενώ στην 

κοσμική μουσική είναι μοτιβικές, άρα χορευτικές, με οργανική 

συνοδεία. Τα είδη των ποιητικών μέτρων διατηρούνται όπως 

πριν. 

Όργανα: Ξεκινά μια σημαντική εξέλιξη που όμως η πορεία της 

θα είναι μακρά. Τα όργανα αυτής της εποχής είναι ίδια με τα 

παλαιότερα, ενώ πολλές φορές θυμίζουν τα σημερινά, όπως τα 

έγχορδα τύπου βιολιού: βιέλα (Vielle), φίντελ (Fidel), ζιγκ 

(Gigue), λύρα και άλλα. 

Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι στην αρχή της εποχής (14ος  - 

αρχές 15ου αιώνα), οι οποίοι έχουν συνδέσει το όνομά τους με 

την Ars Nova είναι κυρίως Ιταλοί και Γάλλοι, «1η 

Γαλλοφλαμανδική σχολή». 



36 

 

- Ο Γάλλος Γκιγιώμ ντε Μασώ (Guilliaume de Machaut 1300  - 

1361) ο οποίος μεταξύ άλλων έγραψε την πρώτη τετράφωνη 

λειτουργία,  

-  Οι Ιταλοί Τζ. Ντα Κάσια, Τζ. Ντα Μπολόνια, και ο Λαντίνι 

(Francesco Lantini 1325  - 1397) 

- Ο Άγγλος Ντανστέιμπλ (John Dunstable (1370  - 1453). 

 

Αργότερα, τον 15ο αιώνα, οι σημαντικότεροι συνθέτες 

προέρχονται από τις «κάτω χώρες». Γαλλία, την Ολλανδία και 

το Βέλγιο (2η Γαλλοφλαμανδική σχολή). Αυτοί είναι οι: Ντυφέ 

(Guillaume Dufay 1400  - 1474), Όκκεχεμ (Jan Ockeghem 1420  

- 1495), Όμπρεχτ (Jacob Obrecht 1430  - 1505), Ίζαακ (Heinrich 

Isaac 1450  - 1517), και ο Ντεπρέ (Josquin Deprez 1435  - 1521) 

ο οποίος ξεχωρίζει για την εκφραστικότητα των έργων του. 

Τον 16ο αιώνα, την σκυτάλη παίρνουν η Ιταλία και το 

Βέλγιο με δύο σημαντικότατες φυσιογνωμίες της πολυφωνικής 

εποχής. Αυτοί είναι, ο Ιταλός Παλεστρίνα (Giovanni Pierluigi da 

Palestrina 1525  - 1594) και ο Βέλγος Λάσσους (Orlandus Lassus 

1532  - 1594), ενώ ξεχωρίζει για την χρωματική κίνηση των 

φωνών και τις πρωτάκουστες αρμονικές διαστηματικές σχέσεις ο 

Τζεζουάλντο (Gesualdo da Venosa 1560  - 1613). 

Τα έργα του Παλεστρίνα ξεχωρίζουνε για την τελειότητα, 

την συνέπεια, την ενότητα και την ευρηματικότητά τους. Αν 

σκεφτούμε μάλιστα ότι ο συνθέτης έζησε στο τέλος της εποχής 

του και έτσι είχε μια ώριμη και ολοκληρωμένη μουσική σκέψη, 

καταλαβαίνουμε γιατί τα έργα του είναι αξιολογότερα πολλών 

προγενέστερων και συγχρόνων του. 

Η ανάλυσή τους αντιπροσωπεύει την πολυφωνική σκέψη 

και ως εκ τούτου την τελειότερη μορφή της αντιστικτικής τέχνης. 

Δεν είναι τυχαίο που σε πολλά Ωδεία διδάσκεται η αντιστικτική 

τεχνική βάση της ανάλυσης που διενέργησε στα έργα του 

Παλεστρίνα ο θεωρητικός Γιέπεζεν (Knud Jeppesen). 

 

Στην Αγγλία του 16ου αιώνα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο 

δεύτερο μισό του αιώνα, παρατηρήθηκε μια ιδιαίτερη 

πνευματικότητα στην σύνθεση Μανδριγαλιών. Αυτά 

συνδυαζόμενα με το βασιλικό πνεύμα της εποχής έχουν μια 
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λεπτή, καλλιεργημένη και αριστοκρατική υφή. Εκπρόσωποι της 

Αγγλικής σχολής των Μανδριγαλιστών είναι ο Μόρλεϋ 

(Thomas Morley 1557  - 1603) και ο Μπερντ (William Byrd 

1543  - 1623). 

Η εκκλησία της Αγγλίας , ανεξαρτητοποιήθηκε και 

ονομάστηκε Αγγλικανική εκκλησία. Το γεγονός αυτό οδήγησε 

στην μετονομασία των μορφών που είδη υπήρχαν με αποτέλεσμα 

το Ανθέμιο (Anthem) να είναι αντίστοιχο του motetto (μοτέττο) 

κλπ. Στην αρχή ήταν αποκλειστικά χορωδιακό Full Anthem ενώ 

αργότερα ήταν και οργανικό σε συνδυασμό με χορωδία Verse 

Anthem. 

Στην Γερμανία του 16ου αιώνα δεν παρατηρείται ιδιαίτερη 

άνθηση των μορφών που υπήρχαν στα άλλα κράτη. Αυτό 

συμβαίνει, επειδή εκείνη την εποχή έγινε η μεταρρύθμιση των 

Διαμαρτυρομένων. Έτσι, αποκόπηκε η εκεί μουσική από αυτήν 

της Καθολικής εκκλησίας. Αξιοσημείωτη είναι η δημιουργία της 

μορφής του Χορικού ή (Choral: προφέρεται κοράλ). Αυτό είναι 

μια χορωδιακή μορφή σύνθεσης που Ψάλλεται από το 

εκκλησίασμα. 

 Μουσικές μορφές: 

 - Κατ’ αρχήν, γίνονται πολυφωνικές οι μορφές που 

χρησιμοποιούσαν οι Τροβαδούροι: Ballade, Chanson, Virelai, 

Rondeau κλπ. 

 - το μοτέτο, είναι μια αποκλειστικά φωνητική μορφή εξέλιξη 

του παλιού motetus που πλέον έχει μόνο θρησκευτικό 

χαρακτήρα. Σ’ αυτό συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες μελωδίες 

με διαφορετική μοτιβική διάρθρωση. Μέσα απ’ αυτό γεννιέται το 

ισορρυθμικό μοτέτο στο οποίο ένα μελωδικό σχήμα (color) και 

ένα πλατύτερο (Talea) επαναλαμβάνονται συνεχώς χωρίς να 

συμπίπτουν. 

 - Η λειτουργία (Missa), είναι μια αποκλειστικά φωνητική 

μορφή, η οποία προερχόμενη από παλαιότερα, είχε πια κάποια 

σταθερά μέρη όπως Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, 

και Agnus Dei. Το κάθε μέρος είναι σαν ξεχωριστό έργο με αρχή, 

τέλος και συγκεκριμένο ύφος, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί 

υποσύνολο της μορφής της λειτουργίας. Τα μέρη αυτά με 

προσθήκη κάποιων άλλων διατηρήθηκαν στο Ρέκβιεμ 
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(Requiem), το οποίο διατηρήθηκε μέχρι και την ρομαντική 

εποχή. Το Ρέκβιεμ στην Καθολική εκκλησία είναι επιθανάτια 

μουσική σύνθεση. 

 - Ο κανόνας, είναι μια μουσική μορφή που στηρίζεται στην 

συνεχή πιστή μίμηση των φωνών. 

 - Η Caccia έχει ύφος κυνηγετικό, που επιτυγχάνεται με την 

χρήση της μίμησης. 

 - Το Madrigal ανθίζει αργότερα (16ος αιώνας) και είναι το 

σημαντικότερο και πιο έντεχνο είδος της κοσμικής μουσικής. 

 - Ενώ Frottola και Villanella είναι πιο λαϊκές και χορευτικές 

μορφές, γεννημένες στην Ιταλία. 

 - Canzona και Ricercare είναι οι πρώτες μη φωνητικές μορφές, 

αφού μέχρι τότε τα μουσικά όργανα είχαν ρόλο συνοδευτικό και 

προέρχονται από το Madrigal και το Motetto. 

 - Το Καπρίτσιο (Capriccio) εμφανίζεται τον 16ο αιώνα, είναι 

οργανική μορφή και έχει το στυλ του ριτσερκάρε και της 

φούγκας, στην οποία θα αναφερθούμε στην εποχή μπαρόκ. Η 

εξέλιξη του καπρίτσιου στην εποχή μπαρόκ αποτελεί ένα είδος 

προγραμματικής μουσικής, δηλαδή έργα των οποίων η μορφή 

εξαρτάται από το θέμα το οποίο περιγράφεται. Τέλος, στην 

ρομαντική εποχή δίνει την θέση του σε μια ζωηρή και πρωτότυπη 

οργανική μορφή με εντυπωσιακά ρυθμικά σχήματα και συχνά με 

δεξιοτεχνικά περάσματα. 

 - Σκέρτσο (Scherzo), ξεκινά τον 16ο αιώνα και αποδίδεται σε 

κοσμικά τραγούδια με παιχνιδιάρικο ύφος. 
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Δείγμα μουσικής γραφής από Κώδικα του 15ου αιώνα. 
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Τροβαδούρος που παίζει βιέλα. 


