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  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
       Υπάρχουν    πολλά    και    διαφορετικά    ίχνη    του    ιστορικού    μας  
παρελθόντος   που    διεγείρουν    έντονα    την   περιέργειά   μας.   Ανάμεσά  
τους  και δίπλα  στην  αναζήτηση  της  χαμένης  Ατλαντίδας η διερεύνηση  
των    ελάχιστων    σπαραγμάτων    της    καταγεγραμμένης    αρχαίας 
Ελληνικής    παρασημαντικής  φαντάζει  πεδίο  ιδιαιτέρως  ελκυστικό. 
Πολλές  όμως  υπήρξαν και  οι  προσπάθειες  αποκρυπτογράφησης  ή  τα  
εγχειρήματα    ταύτισης    των  μουσικών    συμβόλων    με    συγκεκριμένες  
μουσικές    αξίες.    Κι    αυτό    συμβαίνει    δικαιολογημένα,    γιατί    ένα  
τεράστιο  κεφάλαιο  της  πολιτιστικής  μας κληρονομιάς  που  μπορούμε  
μόνο    υποθετικά    να    προσεγγίσουμε    παραμένει    θησαυρός 
ανεξερεύνητος.   Οι   φιλολογικές   κατά  βάση  αναφορές που διαθέτουμε  
πάνω  στο  αντικείμενο  της  έρευνάς  μας  και  οι  συναφείς  αξιολογικές  
κρίσεις  δεν  μας  εξασφαλίζουν  ένα  κάποιο  σταθερό  έδαφος  ως  βάση  
εκκίνησης. 
       Στο  ερευνητικό  πρόγραμμα  λοιπόν  του  δευτέρου  τετράμηνου  που  
επιλέξαμε,    πασχίσαμε,    εν    γνώσει    του    περιορισμένου    πεδίου    που  
προσφέρεται  για  περαιτέρω  έρευνα,  να  εξοικειωθούμε  με  την  αρχαία  
ποιητική τέχνη  και  να   γνωρίσουμε  τα  είδη  της  και  το  περιεχόμενό  
τους.   Ακούσαμε  κι   όχι   λίγες   φορές   γοητευτήκαμε  από  τις   ποικίλες  
μουσικές   προτάσεις   από   σύγχρονους   συνθέτες   σε   αρχαία   ποιητικά  
κείμενα  είτε   στο   πρωτότυπο  είτε   από  μεταφρασμένες   τους   μορφές.  
Σταθήκαμε    σε    μουσικοχορευτικές    απόπειρες    από    σύγχρονες  
παραστάσεις   αρχαίου   δράματος,   στις   οποίες   εμπνευσμένοι   συνθέτες  
μας,    όπως    ο   Μάνος    Χατζιδάκις,    ο   Μίκης Θεοδωράκης,    ο    Γιάννης  
Ξενάκης,    ο   Γιάννης   Χρήστου   και    τόσοι   άλλοι σπουδαίοι   δημιουργοί  
αναμετρήθηκαν  με  τον  αρχαίο  λόγο  και  μας  έδωσαν  καλλιτεχνικούς  
θησαυρούς  σπάνιους.  Παρά  το  γεγονός  πως  η  αρχαία 
μουσική   παραμένει   η   μεγάλη   άγνωστη,    ένας   μεγάλος   γρίφος   που  
αναμένει    πάντοτε    τον    αποκρυπτογράφο    της,    το    ταξίδι    που  
επιχειρήσαμε   ήταν   μία   πλουσιότατη   εμπειρία   από   κάθε   άποψη.   Κι  
εμείς  χαιρόμαστε  που αφεθήκαµε  να  γοητευτούµε  από  τις  Σειρήνες  και  δεν  
φοβηθήκαμε  ποτέ  τις  συμπληγάδες*  ενός  τέτοιου  εγχειρήματος. 
       Κατά    την    παρουσίαση    της    εργασίας    μας    στο    κινηματοθέατρο  
ΑΛΕΚΑ  του  Ζωγράφου  την  15η  Μαίου  2012   προβάλαμε  μια  μικρής  
διάρκειας    ταινία    που    επιμεληθήκαμε    και    είχε    ως    θέμα    της    τα  
μουσικά    όργανα   που    τεκμηριωμένα    εκτελούσαν    τις    συνθέσεις    των  
δημιουργών  του  αρχαίου  Ελληνικού  μέλους  κι  ένα μικρό απόσπασμα 
από  την  παράβαση των Ορνίθων  του  Αριστοφάνη  όπως  μελοποιήθηκε  
από  τον  Μάνο  Χατζιδάκι  
 
*  Ανδρέας  Εµπειρίκος :  Στροφές  στροφάλων 
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για  τη  θρυλική  πια  παράσταση  του  θεάτρου  Τέχνης.  Επίσης,  επειδή  
και  οι    δεκαεννέα    μαθητές    που    συμμετέχουμε    στο    ερευνητικό 
πρόγραμμα    ασχολούμαστε    με    μουσικές    σπουδές    ερασιτεχνικά    ή  
ενδιαφερόμαστε    με  την    ιδιότητα    του    φιλόμουσου    για    την    μουσική  
τέχνη  και  οι  περισσότεροί μας  παίζουμε  ένα  ή  περισσότερα  μουσικά  
όργανα  αποφασίσαμε  να  συγκροτήσουμε  ένα  μονιμότερο  πειραματικό  
μουσικό  σχήμα.   Καρπός  αυτής της  προσπάθειας  υπήρξε  η   εκτέλεση   
δύο      τραγουδιών    στο    πλαίσιο    της  παρουσίασης    των    ερευνητικών  
εργασιών  του  σχολείου  από την ομάδα μας. 
Το  πρώτο  ήταν  τα  Χελιδονίσματα,  με  τα  οποία  στα  αρχαία χρόνια τα  
Ελληνόπουλα   υποδέχονταν    την   άνοιξη.   Ας   σημειωθεί    εδώ   πως    το  
έθιμο   αυτό      το   συνεχίζουμε   από   τότε   μέχρι   σήμερα   απαράλλακτα  
στον    τόπο    μας  σε    μία    θαυμαστή    συνέχεια.    Το    δεύτερο    ήταν    ο  
Επιτάφιος  του  Σεικίλου,  ένα  αισιόδοξο  τραγούδι  της  αρχαιότητας που  
διασώθηκε    σε    επιγραφή    με  μουσική    σημειογραφία,    όπως  
μελοποιήθηκε  από  τον  Πέτρο  Ταμπούρη. 
                                      Όσο  ζεις  λάμψε 
                                       και  διόλου  μη  λυπάσαι. 
                                       Λίγο  κρατάει  η  ζωή 
                                       κι  ο  χρόνος  είναι  αμείλικτος. 
Επιπλέον  προετοιμάσαμε  ένα  μουσικό  πρόγραμμα  με  τραγούδια  από  
την αρχαιότητα   ως   τις   μέρες   μας   παρακολουθώντας   τη   διαχρονική  
περιπέτεια της  Ελληνικής  λαλιάς  και  των  μελωδικών  ιδιωμάτων.  Αυτή  
την    συναυλία  προγραμματίζουμε  να  πραγματοποιήσουμε  μέσα  στον 
Σεπτέμβριο, ως μια έμπρακτη  κι   όχι   μόνο  θεωρητική  κατάδυση  στον  
κόσμο  και  την  αρμονία που  περικλείει  το  Ελληνικό  μέλος. 
       Στην    παρούσα    εργασία    μας    από    τα    πάμπολλα    πεδία    και 
ζητήματα  που    συναρτώνται    με    το    θέμα    μας    επιλέξαμε  να 
επικεντρωθούμε  σε  στοιχεία  της  μουσικής  θεωρίας,  στους  περίφημους  
τρόπους,   στις   θεωρητικές προσεγγίσεις   και   τις   αντίστοιχες   μουσικές  
σχολές,  δηλαδή  του  Πυθαγόρα του  Σάμιου  και  του  Αριστόξενου  του  
Ταραντίνου,    στα    μουσικά    όργανα  και    στην    θέση    της    μουσικής  
παιδείας  κατά  την  αρχαιότητα.  Σε  κάθε  περίπτωση μόνο  ελαγχολικές  
σκέψεις    και    απογοήτευση    μπορεί    να    προ‐καλέσει    η    σύγχρονη  
εκπαιδευτική  πραγματικότητα  με  την  αμουσία  και  την  απαξίωση  των  
καλλιτεχνικών  δραστηριοτήτων  που  την  χαρακτηρίζουν. 
       Για  όλες  κι  όλους  εμάς  που  συμπλεύσαμε  στον  παραδείσιο  κόσμο  
της    μουσικής    με    αφορμή    το    ερευνητικό    μας    πρόγραμμα    όσα  
κερδίσαμε   είναι   πολύτιμα   και   θα     έχουν   ένα    ιδιαίτερο   βάρος   όταν  
πλησιάσει  η  ώρα  της  έκβασης.  Εισέβημεν και  επλεύσαμεν.*  Ο  κόσμος  
της   μουσικής   είναι   από  μόνος   του    ικανός   να  μας  χαρίζει   πάντοτε  
την  απαραίτητη  εύπλοια. 
*  Μάρκος  Αυρήλιος,  Εις  εαυτόν :  εισέβης, έπλευσας,  κατήχθης.  έκβηθι. 
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ΑΡΧΑΙΑ    ΕΛΛΗΝΙΚΑ    ΜΟΥΣΙΚΑ     ΟΡΓΑΝΑ 
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ΤΡΟΠΟΙ  ΤΗΣ  ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 
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 Και οι εξής:

  

 

ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ 

 Οι  βασικοί  ρυθμοί  της  αρχαίας  μουσικής  και  της  απαγγελίας  είναι:  Ο 
ίαμβος, ο τροχαίος, ο Ανάπαιστος, ο Δάκτυλος, ο Χορίαμβος, ο βακχείος, ο 
Κρητικός,  ο  Ιωνικός,  ο  Σπονδείος.  Οι  συμβολισμοί  του  ισχυρού 
(τονισμένου) και του ασθενούς (μη τονισμένου) ήταν αντίστοιχα U – 

 Έτσι προκύπτουν οι ακόλουθοι συμβολισμοί. 

ΙΑΜΒΟΣ: U – 

ΤΡΟΧΑΙΟΣ: - U 

ΑΝΑΠΑΙΣΤΟΣ:UU - 
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∆ΑΚΤΥΛΟΣ: – UU 

ΧΟΡΙΑΜΒΟΣ: – UU - 

ΒΑΚΧΕΙΟΣ: U – - 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: – U - 

ΙΟΝΙΚΟΣ: U U – -  

ΣΠΟΝ∆ΕΙΟΣ: - - 

 Περί μεταβολής (μετατροπίας) 

 Μεταβολή  ήταν η αλλαγή που γινόταν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 
της μελωδίας, χάριν ποικίλματος. Μεταβολές είχαμε ως προς το γένος, το 
τρόπο και το ήθος. 

Ο  Βακχείος  αριθμεί  7  είδη  μεταβολής‐Αριστοξένειο  σύστημα.  Η 
μετατροπία ήταν άγνωστη σστην αρχαϊκή κιθαρωδική τέχνη και μάλιστα 
δεν  επιτρεπόταν  καμία  αλλαγή.  Άρχισε  να  γίνεται  επιτρεπτή  και  πιο 
συχνή κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. 

Περί μελοποίησης 

 Ο Αριστόξενος διακρίνει  δύο  είδη κίνησης  της φωνής.  Τη συνεχή και  τη 
διαστηματική.  Ονομάζει  δε  τη  πρώτη  λογική  (κίνηση  του  λόγου  ή 
ομιλιτική  εκφορά  του  λόγου)  Και  τη  δεύτερη  μελωδική(μουσική  ή 
τραγουδιστική εκφορά του λόγου). 

Την ίδια διάκριση κάνει και ο Κλεονείδης. 

Ο  Νικόμαχος  (60  ‐120  μ.X.)   ονομάζει  τα  δύο  είδη  (γένη)  κίνησης  της 
ανθρώπινης φωνής διαστηματικόν & ένωδον  (μελωδικό) και συνεχές, ” … 
συνεχές καθ’ ο ομιλούμε τε και αλλήλους αναγιγνώσκομεν”.

 Τον όρο λογώδες μέλος, δηλαδή μελωδία που μιλιέται, χρησιμοποίησε ο 
Αριστόξενος στ αρμονικά στοιχεία. “Λέγετι γαρ δη και λογώδες τι μέλος, 
το συγκεκριμένο  εκ  των προσωδία  των εν  τοις  ονόμασιν, Φυσικό γαρ  το 
επιτείνει και ανιέναι εν τω διαλέγεσαι”. 

Το  ιδεώδες  της  αρχαίας  Ελληνικής  μελοποίησης  ήταν  τραγούδι 
πεντακάθαρο  με  συγκεκριμένα  μουσικά  διαστήματα,  τα  οποία  έντυναν 
ποιητικό κείμενο, που είχε γράψει ποιητής δόκιμος τεχνίτης και εκτελείτο 
από  δεξιοτέχνη  ερμηνευτή.  Ο    ερμηνευτής  συνοδευόταν  από  αντάξιο 
χειριστή μουσικών οργάνων. 
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Ο Πλούταρχος  ,  ομιλεί  περί  άσματος,  που  αρχόμενο  από  την  υποδώρια 
αρμονία,  μετέπιπτε  σε  υποφρύγιο  και  φρύγιο,  για  να  τελειώσει  σε 
μιξολύδιο  και  δώριο  και  μάλιστα  μέσα  από  μέγιστη  πειθαρχία  και 
αυστηρότητα στην εκτέλεση. 

 Περί μουσικής και ακροάσεων 

 Ο  Αριστόξενος  για  τη  μουσική  ακρόαση,  υποστήριζε  μια  διπλή 
επιστημονική άποψη.Από τη μια στηριζόταν στην αίσθηση της ακοής για 
την αντίληψη και  τη διάκριση του τονικού ύψους των διαστημάτων, από 
την άλλη στην διάνοια και στη διάκριση τον μηχανισμό των ήχων. 

“Την μεν γαρ ακοή κρίνομε τα των διαστημάτων μεγέθη τη δε διάνοια τας 
των φθόγγων δυνάμεις”. 

Ο ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ 

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

 Γεννήθηκε  περί  το  375  ή  360  π.Χ.  Ήκμασε  περί  το  320π.Χ.  Ισχυρή 
πνευματική  προσωπικότητα  του  χρυσού  αιώνα  (του  4ου  αιώνα  π.χ.) 
Υπήρξε  μεγάλος  φιλόσοφος  και  θεωρητικός  της  μουσικής.  Έγραψε  453 
βιβλία (μουσικά, φιλοσοφικά, ιστορικά). 

Τα περισσότερα  έχουν  χαθεί.  Γεννήθηκε  στον  Τιράντα,  απ’  όπου  και  το 
επίθετό  του,  Ταραντίνος  και  πέθανε  στην  Αθήνα.  Έζησε  και  μετά  την 
εποχή  του  Μεγάλου  Αλεξάνδρου,  γύρω  στην  111η  Ολυμπιάδα.  Από 
πατέρα  μουσικό,  έφτασε  να  είναι  ο  καλύτερος  μαθητής  του Αριστοτέλη 
και ήλπιζε πως θα γινόταν ο διάδοχος του στο Λύκειο των Αθηνών. Ήταν 
χαρακτήρας οξύθυμος,  ως καλλιτέχνης, άλλωστε. 

 
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ    ΜΟΥΣΙΚΟ    ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Ο Πυθαγόρας, μαθηματικός που έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα, ασχολήθηκε με 
τις ακουστικές βάσεις της μουσικής. Χρησιμοποίησε το μονόχορδο ‐δεν 
ήταν μουσικό όργανο‐ το οποίο αποτελούνταν από μία χορδή τεντωμένη 
πάνω σε μία ξύλινη βάση (ηχείο), και ένα καβαλλάρη. Μʹ αυτό ο 
Πυθαγόρας μελέτησε και καθόρισε τις σχέσεις των μουσικών 
διαστημάτων και έβαλε τις βάσεις του μουσικού συστήματος. 

Έτσι αν μία τεντωμένη χορδή χωριστεί σε δύο ίσα μέρη, το ένα μέρος, 
δηλαδή το 1/2, μας δίνει την οκτάβα ή δια πασών. Αν χωριστεί σε τρία 
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μέρη η χορδή, τα δύο, δηλαδή τα 2/3 μας δίνουν το διάστημα της καθαρής 
πέμπτης, αν χωριστεί σε τέσσερα μέρη, τα τρία, δηλαδή τα 3/4 μας δίνουν 
το διάστημα της καθαρής τετάρτης. 

Μʹ αυτό τον τρόπο ο Πυθαγόρας καθόρισε τις σχέσεις των διαστημάτων κι 
έβαλε τις βάσεις του μουσικού συστήματος, που ακολούθησαν πρώτα ο 
Μεσαίωνας και έπειτα η Αναγέννηση. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

Bélis, Annie, Η καθηµερινή ζωή των µουσικών 
στην αρχαιότητα [Les musicians dans 
l’antiquité], µτφρ. Σταύρος Βλοντάκης (Αθήνα: 
Παπαδήµας, 2004· ά έκδ.: Paris: Puf, 1999) 
 
 

 

Η πιο πρόσφατη µονογραφία της γαλλίδας ερευνήτριας της ΑΕΜ, γνωστής από την 
έκδοση των ∆ελφικών Ύµνων, τη µονογραφία της µε θέµα τον Αριστόξενο, καθώς 
και για την ίδρυση και διεύθυνση του συγκροτήµατος ‘Κήρυλος’, που είναι 
αφιερωµένο στην εκτέλεση αποσπασµάτων της ΑΕΜ. Το βιβλίο είναι το πρώτο που 
προσεγγίζει τη µουσική ζωή της Ελληνο-Ρωµαϊκής αρχαιότητας (στο διάστηµα από 
τον 5ο αι. π.Χ. έως τον 3ο αι. µ. Χ.) µέσα από το προνοµιακό αυτό πρίσµα, το οποίο 
επιτρέπει στην Bélis, πέρα από τις ειδικές πληροφορίες γύρω από την επαγγελµατική 
κατάσταση των διαφόρων τύπων επαγγελµατιών µουσικών (αυλητές πολεµικών 
πλοίων και κηδειών, δεξιοτέχνες κιθαριστές και πολυτάλαντες εταίρες), να συναγάγει 
κρίσιµες πληροφορίες για τη µουσική ζωή γενικότερα, αλλά και για τη θέση της 
µουσικής στην εκπαίδευση και την κοινωνία· της επιτρέπει επίσης να αναφερθεί µέσα 
από µια νέα οπτική γωνία σε σηµαντικά και αµφιλεγόµενα ιστορικά ζητήµατα, όπως 
αυτό της αντιπαράθεσης συντηρητικών και νεωτεριστών (όπως ο Τιµόθεος από τη 
Μίλητο) στα τέλη του 5ου και στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. και σε αυτό της εξέλιξης 
της µουσικής µετά τον ‘χρυσό αιώνα΄. ∆υστυχώς, και εδώ, η µετάφραση δεν βοηθά 
πάντα στην απρόσκοπτη κατανόηση του κειµένου (ενδεικτικά του ύφους: 
«σωριάζουν περιουσίες», σ. 87 (αντί «συσσωρεύουν»), «στρίγλικων µεταβάσεων» (;), 
σ. 295 κ.ά.).   

Calame, Claude, Choruses of Young Women in Ancient 
Greece: The Morphology, Religious Role, and Social 
Functions [Les Choeurs de Jeunes Filles en Grèce 
Archaiqe], µτφρ. Derek Collins & James Orion (Lanham: 
Rowman & Littlefield, 2001· ά έκδ.: Roma: Edizioni 
dell’Ateneo e Bizzarri, 1977) 
 
Η διατριβή του 1977 του Claude Calame στάθηκε 
ορόσηµο στη µελέτη της ελληνικής ποίησης και µουσικής 
και σηµατοδότησε αυτό που θα ονοµάζαµε 
‘ανθρωπολογική στροφή’ στη σχετική έρευνα. Η 
κατεύθυνση αυτή, µε την επικέντρωση στην έννοια της 
‘επιτέλεσης’ (performance) και την έµφαση στην οπτική 
του φύλου (gender), βρίσκεται πλέον σε πλήρη ακµή 
(πρβλ. Goldhill & Osborne 1999 και Murray & Wilson 
2004). Ο τίτλος της -«νέας και αναθεωρηµένης»-  αγγλικής µετάφρασης είναι κάπως    
παραπλανητικός, µιας και η εξέταση των χορωδιών (‘χορών’) των νέων γυναικών και 
του ρόλου τους στην κοινωνικοποίηση και ενηλικίωση των τελευταίων, την οποία 
αναλαµβάνει ο Calame, αφορά κυρίως τον 7ο και 6ο αιώνα (εξ ού το “archaique” του 
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πρωτότυπου τίτλου) και όχι γενικώς την «Αρχαία Ελλάδα» της αγγλικής µετάφρασης. 
Τα συµπεράσµατα του Calame δεν έχουν χάσει τίποτε από την φρεσκάδα τους. 
Χαρακτηριστική είναι η επιασήµανση σε όλη την Ελλάδα της παρουσίας γυναικείων 
χορών υπό την αιγίδα της 'Aρτεµης και της Ήρας: η πρώτη προστατεύει τις παρθένες, 
η δεύτερη τις ώριµες γυναίκες.  Ιδιαίτερα για τη Λέσβο, ο Calame θεωρεί ότι ο ρόλος 
της Σαπφούς συνίστατο στη µύηση των κοριτσιών –γόνων αριστοκρατικών 
οικογενειών στο µελλοντικό ρόλο της συζύγου και µητέρας. Τα οµοερωτικά στοιχεία 
στη Σαπφική ποίηση, κατά την άποψή του, συνδέονται µε τα αντίστοιχα –και 
καλύτερα τεκµηριωµένα- στοιχεία στη διαδικασία ενηλικίωσης των αγοριών. 
Πρόκειται για µια περιορισµένη, χρονικά και κοινωνικά, οµοφυλοφιλία, η οποία, 
όταν αναδύεται στην ποίηση, υπηρετεί κυρίως τον τελετουργικό αποχαιρετισµό των 
κοριτσιών που παραµένουν προς αυτά που ενηλικιώθηκαν. Το ίδιο πρωτότυπη είναι 
και η διερεύνηση του φαινοµένου στην εντελώς διαφορετική κοινωνία της Σπάρτης. 
Γενικά, η µονογραφία του Calame αποτελεί και σήµερα απαραίτητο ανάγνωσµα κάθε 
ενδιαφεροµένου για την ΑΕΜ. Πάντως, ύστερα και από αυτή την επανέκδοση, 
ζητούµενο παραµένει η εικονογράφηση, ώστε να παρακολουθούνται καλύτερα τα 
επιχειρήµατα που ο συγγραφέας αντλεί από την εικονογραφία (παραστάσεις σε 
αγγεία, ειδώλια κ.λπ.).  

 

 

Gernet, Louis, Ανθρωπολογία της Αρχαίας Ελλάδας 
[Anthropologie de la Grece antique], µτφρ. Α. Μεθενίτη 
& Α. Στεφανής (Αθήνα: Πατάκης, 2000· ά έκδ.: Paris: 
Flammarion, 1982) 
 
 

O Gernet υπήρξε πρωτοπόρος στη χρήση της 
ανθρωπολογικής προσέγγισης για την καλύτερη 
κατανόηση του αρχαιοελληνικού πολιτισµού. Ο 
συγγραφέας του «Νόµος και Θεσµοί στην Αρχαία 
Ελλάδα» συγκεντρώνει εδώ µελέτες του µε θέµατα: τη 
θρησκεία, τα συµπόσια, τη ∆ιονυσιακή λατρεία, την οικονοµική και νοµική έννοια 
της αξίας, τις σχέσεις µύθου και ουτοπίας στην στωϊκής προέλευσης έννοια της 
‘ουράνιας πολιτείας’, τους µύθους για τη λυκανθρωπία και τη ζωοµορφία, µε αφορµή 
την αναφορά, στον Ρήσο του Ευριπίδη, στον ∆όλωνα (τον Τρώα, που 
µεταµφιεσµένος σε λύκο στάλθηκε από τον Έκτορα για να κατασκοπεύσει τους 
Έλληνες, αλλά έγινε αντιληπτός από τον Οδυσσέα και τον ∆ιοµήδη, ο οποίος και τον 
σκότωσε). Ο τόµος, ο οποίος προλογίζεται από τον Jean-Pierre Vernant, έναν από 
τους σηµαντικότερους µαθητές του Gernet, ολοκληρώνεται µε δύο φιλοσοφικές 
µελέτες: η πρώτη πάνω στην κρισιµότητα και την οικονοµική-δικονοµική καταγωγή 
της φιλοσοφικής διάκρισης ‘ορατό-αόρατο’, η δεύτερη πάνω στις απαρχές της 
ελληνικής φιλοσοφίας. ∆υστυχώς, και εδώ πρέπει να εφιστήσουµε την προσοχή του 
αναγνώστη στην ελληνική µετάφραση: είναι συχνά ακατανόητη δίχως προσφυγή στο 
πρωτότυπο (διαθέσιµο και αυτό στη Βιβλιοθήκη µας).   
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Goldhill, Simon & Robin Osborne, edd., 
Performance Culture and Athenian Democracy  

(Cambridge: Cambridge University Press, 1999) 
 
Πρακτικά του συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε 
στο Cambridge τον Ιούλιο του 1996, µε 
αντικείµενο την προσέγγιση του αρχαιο-ελληνικού πολιτισµικού φαινοµένου 
(συγκεκριµένα: του 5ου και του 4ου αι. π.Χ.) µέσα από τη γόνιµη, σύγχρονη οπτική 
των ‘performance studies’ (η δόκιµη απόδοση του όρου ‘performance’ είναι: 
‘επιτέλεση’). Ο Simon Goldhill (Εισαγωγή) ανιχνεύει την ιστορία της έννοιας της 
επιτέλεσης στο έργο φιλοσόφων όπως ο Μπαχτίν, ο Foucault και ο J. L. Austin, και 
ανθρωπολόγων, όπως ο E. Goffman και ο V. Turner· καταγράφει τη διεύρυνση του 
νοήµατος που έχει υποστεί ο όρος τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε να 
συµπεριλαµβάνει όψεις όχι µόνον της θεατρικής παράστασης ή της θρησκευτικής 
τελετουργίας, αλλά και της καθηµερινής ζωής· τέλος, υπογραµµίζει την ευελιξία του 
και την ικανότητά του να συνδέει διαφορετικά γνωστικά πεδία: ανθρωπολογία, 
φιλολογία, θεατρολογία, µουσικολογία, κοινωνιολογία, ψυχανάλυση. Τα κείµενα που 
ακολουθούν, και τα οποία υπογράφονται από τον Peter Wilson (σηµαντικότατο το 
κείµενό του για τη θέση του αυλού στην αθηναϊκή ζωή), τον Oliver Taplin, τον 
Andrew Ford, τον Claude Calame, την Αθηνά Καβουλάκη κ.ά., αναδεικνύουν 
διάφορες όψεις της αθηναϊκής δηµοκρατίας 
ως ‘performance culture’, και περιγράφουν 
τους επιτελεστικούς µηχανισµούς στο 
θέατρο, τη γιορτή, το συµπόσιο, το 
γυµναστήριο και το δικαστήριο, µέσα από 
τους οποίους ‘κατασκευάζεται’ ο 
(επιτελεστικός) ρόλος του καλού πολίτη, 
του αρσενικού ή του θηλυκού, του 
µουσικού, του ρήτορα και του φιλοσόφου.   

Gottschalk, H. B., Heraclides of Pontus 
(Oxford: Clarendon Press, c1980) 
 
Αν και είναι γνωστός κυρίως για τη θεωρία 
του περί ύλης και τις αστρονοµικές του 
υποθέσεις (που φαίνεται ότι τον 
αναδεικνύουν πρόδροµο του Αρίσταρχου 
και του Κέπλερ), ο Ηρακλείδης αφιέρωσε 
µεγάλο κοµµάτι του έργου του στις 
λογοτεχνικές σπουδές και τη µουσική. 
Μεγάλο µέρος της Περί µουσικής 
πραγµατείας του ψευδο-Πλούταρχου, 
σχετικά µε την ιστορία των απαρχών 
ποίησης και µουσικής, αποδίδεται στον 
Ηρακλείδη.  Ο Gottschalk  ανασυστήνει µε 
θαυµαστό τρόπο και όσο είναι δυνατόν εάν 
λάβει κανείς υπόψη την 
αποσπασµατικότητα των σωζοµένων- τα 
σχετικά έργα: στο εκτεταµένο Περί 
µουσικής βιβλίο του, µαθαίνουµε, 
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επιχειρείται η θεµελίωση της θεϊκής καταγωγής της µουσικής µε την αναγωγή κάθε 
είδους σε έναν θεό-ευρέτη. Σε αυτό το σχήµα οι Μούσες κατέχουν κεντρική θέση. 
Ακολουθούν οι επικοί ποιητές, όπως ο Φήµιος και ο ∆ηµόδοκος, οι οποίοι 
αντιµετωπίζονται από τον Ηρακλείδη ως ιστορικά πρόσωπα. Τέλος, αναφέρονται τα 
ιστορικά πρόσωπα, όπως ο Τέρπανδρος και οι ποιητές της γενιάς του Ηρακλείδη. 
Πάντως είναι σαφές, επισηµαίνει ο Gottschalk, ότι ο Ηρακλείδης, όπως και οι 
περισσότεροι από τους στοχαστές της Ακαδηµαϊκής και της Περιπατητικής 
παράδοσης, προτιµούσε εµφατικά το παλαιό ύφος και απέρριπτε τις καινοτοµίες της 
‘Νέας Μουσικής’. Ο H. B. Gottschalk (πέθανε τον Απρίλιο του 2004), ασχολήθηκε 
ιδιαίτερα µε την µετα-αριστοτελική φιλοσοφία και ιδιαίτερα µε την Περιπατητική 
σχολή.  
Οι µονογραφίες του για τις αινιγµατικές –σήµερα- µορφές του Ηρακλείδη, αλλά και 
του Στράτωνα του Λαµψακηνού, παραµένουν πολύτιµες και –ακόµη- µοναδικές.  

Goutas, Dimitri & Andrew Barker et al., επιµ. & µτφρ., Theophrastus of Eresus: 
Sources for his Life, Writings, Thought and Influence (Leiden: Brill, 1993), 2 τ. 
 
Ο Θεόφραστος από την Ερεσό της Λέσβου (περ. 370 – 285), µαθητής και διάδοχος 
του Αριστοτέλη στη διεύθυνση του Περιπάτου, ασχολήθηκε, όπως και ο δάσκαλός 
του, µε το σύνολο της τότε δυνατής έρευνας (σε αντίθεση µε τους µεταγενέστερους 
Περιπατητικούς, που συνήθως εξειδικεύονταν σε κάποιον τοµέα). Η µνηµειώδης 
αυτή έκδοση αποτελεί την κατάληξη ενός ‘Project Theophrastus’, το οποίο 
συστράτευσε κορυφαίους ειδικούς από το χώρο της ιστορίας της αρχαίας επιστήµης 
και φιλοσοφίας, και παρουσιάζει για πρώτη φορά συγκεντρωµένες όλες τις –µέχρι 
στιγµής διαθέσιµες- µαρτυρίες και τα σωζόµενα από ελληνικές, λατινικές και 
αραβικές (επιµ. ∆. Γούτα) πηγές. Την επιµέλεια του σηµαντικότατου κεφαλαίου µε τα 
περί µουσικής σωζόµενα (2ος τ.) είχε ο Andrew Barker. Τρεις τίτλοι σχετικοί µε τη 
µουσική αποδίδονται στον Θεόφραστο. Όπως µαθαίνουµε από τον Πτολεµαίο, που 
τον παραθέτει εκτεταµένα, ο Θεόφραστος άσκησε πολεµική στην Πυθαγόρειας 
προέλευσης θεωρία για την αριθµητική βάση της επίδρασης της µουσικής και 
υποστήριξε µια ποιοτική, παρά ποσοτική, ερµηνεία των µουσικών φαινοµένων. Στον 
ίδιο αποδίδεται η αντίληψη ότι η µουσική είναι «κίνησις της ψυχής η κατ’απόλυσιν 
γινοµένη των δια τα πάθη κακών»· ενώ τα πάθη ορίζονται ως «αρχαί της µουσικής», 
ότι δηλ. αποτελούν την αιτία και παρέχουν την εξήγηση για τη δηµιουργία της 
µουσικής, συγκεκριµένα: η λύπη,  η ηδονή και ο 
ενθουσιασµός.  

Lord, Albert B., The Singer of Tales, 2η έκδ. - 
επιµ. S. Mitchell & G. Nagy, Harvard Studies in 
Comparative Literature 24 (Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press, 2000) και 
____________, Epic Singers and Oral Tradition, 
Myth and Poetics (Ithaca: Cornell University 
Press, 1991) 
 
Το µνηµειώδες Singer of Tales πρωτοεκδόθηκε 
το 1960 και η παρουσιαζόµενη έκδοση, µε τη 
φροντίδα των επιµελητών του Αρχείου Milman 
Parry, του Gregory Nagy και του Stephen 
Mitchell, συνδυάζει τον επετειακό χαρακτήρα 
(40 χρόνια µετά) µε τη δηµοσίευση, για πρώτη 
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φορά, του οπτικοακουστικού υλικού, πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η εργασία του Parry 
και του βοηθού του Albert Lord. Μαζί µε το Epic Singers and Oral Tradition δίνει ένα 
πανόραµα της σηµαντικότερης θεωρίας του εικοστού αιώνα για την καταγωγή και 
κατασκευή των οµηρικών επών, αυτής που χρησιµοποίησε εργαλεία της εθνογραφίας 
και της ανθρωπολογίας, και η οποία εισήγε για πρώτη φορά τον παράγοντα της 
προφορικότητας (orality) και της επιτέλεσης (performance) στη διερεύνηση του 
Οµηρικού ζητήµατος. Πέρα από την ίδια την υπόθεση της προφορικής προέλευσης 
και του ‘φορµουλαϊκού’ χαρακτήρα των Οµηρικών επών, η θεωρία Lord – Perry, 
όπως σηµειώνουν ο Nagy και ο Mitchell,  πρόσφερε και τα εργαλεία για την 
επαλήθευση αυτής της υπόθεσης, µε µεγάλες συνέπειες για την έρευνα σε πλήθος 
άλλων ζητηµάτων.  

 
Murray, Penelope & Peter 

Wilson, edd., Music and the 
Muses: The Culture of 
Mousike in the Classical 
Athenian City (Oxford: 
Oxford University Press, 
2004) 

 

Στα πρακτικά αυτά συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο του 
Warwick το 1999, συναντούµε συντελεστές του Performance Culture and Athenian 
Democracy (1999), όπως τον Claude Calame, τον Andrew Ford και τον Peter Wilson, 
αλλά και άλλους σπουδαίους ερευνητές της ΑΕΜ: την Eva Stehle, τον Robert 
Wallace, τον Eric Csapo και τον Andrew Barker.  Αυτό που τεκµηριώνουν και οι δύο 
σηµαντικότατοι αυτοί συλλογικοί τόµοι και αυτό που αναφαίνεται ως κοινή 
µεθοδολογική βάση των ερευνητών που προαναφέραµε, είναι η ανθρωπολογική,ως 
προς την προέλευση, διεπιστηµονική ως προς την ουσία της, προσέγγιση στο 
φαινόµενο της ΑΕΜ. Η σύγχρονη κατανόηση του όρου ‘µουσική’ αποδεικνύεται 
µάλλον εµπόδιο -παρά κοινή λέξη- ανάµεσα σε µας και τους αρχαίους. Αν στον τόµο 
του 1999 άξονα της προσέγγισης αποτελούσε η έννοια της ‘επιτέλεσης’ 
(performance), σε αυτόν του 2004 η έµφαση δίνεται ακριβώς στο πλούσιο και όχι 
αυτονόητο περιεχόµενο της έννοιας της ‘µουσικής’ στο πλαίσιο του αρχαιο-
ελληνικού πολιτισµού.  Η διαπλοκή –στην ετυµολόγηση αλλά και στην τελετουργία- 
της µύησης, της µουσικής και των ιερών Μουσών, χαρακτηριστική ενός πολιτισµού 
µη διαφοροποιηµένου κατά τη σύγχρονη, µεταβιοµηχανική έννοια, αποτελεί το θέµα 
του κειµένου του Alex Hardie, που ανοίγει τη συλλογή µε το πιστότερο στον τίτλο 
άρθρο. Η µουσική στο θέατρο απασχολεί την Eva Stehle, τον Claude Calame και τον 
Andrew Barker στα άρθρα της δεύτερης ενότητας. Στο µάλλον καλύτερο και, µέχρι 
στιγµής, διεξοδικότερο κείµενο που έχει γρταφτεί ποτέ για το θέµα του, ο Eric Csapo 
αντιστρέφει το κέντρο βάρος της Stehle αναφερόµενος στην επίδραση του θεατρικού  
στοιχείου στη µουσική και δίνει το ιστορικό, κοινωνικό, αισθητικό και πολιτικό 
στίγµα της  ‘Νέας Μουσικής’, εισάγοντας την τρίτη ενότητα µε θέµα τις πολιτικές 
όψεις της µουσικής. Το άρθρο του Robert Wallace, στην ίδια ενότητα, προτείνει µια 
εντελώς πρωτότυπη άποψη για τη σχέση του περίφηµου µουσικοθεωρητικού ∆άµωνα 
µε τον πιο διάσηµο µαθητή του, τον Περικλή, και τους λόγους που οδήγησαν στον 
εξοστρακισµό του ιδίου, µέσα από τα συµφραζόµενα της αθηναϊκής δηµοκρατίας (το 
κοινό ενδιαφέρον του µουσικού και του πολιτικού για τους τρόπους επηρεασµού του 
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δήµου).  Ο τόµος ολοκληρώνεται µε την –τέταρτη- ενότητα την αφιερωµένη στο 
ρόλο ‘µουσικής’ στην εκπαίδευση των νέων. Το κείµενο του Andrew Ford, σε 
ενδιαφέρουσα αντίστιξη µε το κεντρικό θέµα του τόµου, ανατρέπει την παραδοσιακή 
ανάγνωση του κεφαλαίου 8 των Πολιτικών του Αριστοτέλη επαναφέροντας τη 
µουσική µε τη στενή (σηµερινή) έννοια ως κεντρικό εργαλείο του αριστοτελικών 
προγράµµατος για την ηθική διαπαιδαγώγηση των νέων. Ο τόµος ολοκληρώνεται µε 
το κείµενο της Victoria Wohl για τον χορό σο Συµπόσιο του Ξενοφώντος, και το 
κείµενο της Penelope Murray για τις αλλαγές έµφασης στην ιστορική πορεία του 
ελληνικού κόσµου ως προς τις τέχνες που προστάτευαν οι µούσες, «από τον 
τραγουδιστικό πολιτισµό της πρώϊµης Ελλάδας έως τους αιώνες της κυριαρχίας του 
πεζού λόγου, δηλ. τους αιώνες της ∆εύτερης Σοφιστικής» (389). 

Nagy, Gregory, Greek Mythology and Poetics , Myth and 
Poetics (Ithaca: Cornell University Press, 1990), και 
____________, Poetry as Performance: Homer and Beyond 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996) 
 
O Nagy, καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας και Συγκριτικής 
Γραµµατολογίας και δ/ντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών 
στο Πανεπ/ιο του Harvard, συνδυάζει εργαλεία από τη 
Γλωσσολογία και την Ανθρωπολογία στην προσπάθεια να 
διατυπώσει µια θεωρία για τη δηµιουργία, αποκρυστάλλωση 
και πρόσληψη των οµηρικών επών. Σε µια σειρά άρθρων και 
µονογραφιών έχει επεξεργαστεί ό,τι ο ίδιος αποκαλεί 
‘εξελικτικό’ µοντέλο για την ιστορία της Ιλιάδας και της 
Οδύσσειας, χρησιµοποιώντας τις έννοιες της ‘συγχρονίας’ και 
της ‘διαχρονίας’, της ‘σήµανσης’ (markedness), αλλά και την 
εννοιολογική διάκριση µεταξύ ‘µεταγραφής’ (transcript), 
‘καταγραφής’ (script) και ‘γραφής’ (scripture) για τη 
διαφοροποίηση φάσεων στη διάδοση των οµηρικών επών (βλ. για τις ‘5 εποχές του 
Οµήρου’ στο Nagy 1996: 110 επ.). Στην ίδια µονογραφία, επιχειρώντας να 
κατανοήσει τη θέση του τραγουδιού σε έναν πολιτισµό που καθορίζεται από την 
προφορικότητα (orality), αναζητεί αναλογίες στον πολιτισµό των τροβαδούρων και 
στη µεσαιωνική Προβηγκία. Γενικότερα, η εργασία του Nagy είναι εξαιρετικά 
χρήσιµη για την κατανόηση της λειτουργίας της µουσικής στο κοινωνικό σύστηµα 
της Αρχαίας Ελλάδας, για τη σχέση µουσικής παράδοσης και προφορικότητας 
γενικότερα, αλλά και για τον τρόπο που η µουσική συναρθρώνεται µε την ποίηση, το 
θέατρο και την τελετή, µε άξονα την κεντρική 
έννοια της ‘επιτέλεσης’ (performance).  
 

Poehlmann, Egert & Martin West, Documents 
of Ancient Greek Music: The Extant Melodies 
and Fragments (Clarendon Press: Oxford, 2001) 
 
H πολύ αναµενόµενη, πλέον πρόσφατη και 
πλήρης έκδοση των σωζοµένων της ΑΕΜ, µε 
επιµέλεια, µεταγραφή και σχόλια των δύο 
διεθνώς κορυφαίων ειδικών της ΑΕΜ. Όπως 
σηµειώνουν στην εισαγωγή τους ο West και ο 
Poehlmann, στην έκδοση δεν έχουν 
συµπεριληφθεί η ‘Ορµασία’ και τα specimina 
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musicae antiquae (Kircher), καθώς και οι επιγραφές, τις οποίες ο Χ. Σπυρίδης και ο 
∆. Θέµελης στη δεκαετία του ‘90 είχαν εσφαλµένα θεωρήσει ως µουσικές. Επίσης, σε 
σχέση µε την έκδοση Poehlmann του 1970, την οποία η παρούσα έκδοση ήλθε να 
υποκαταστήσει, τα αποσπάσµατα παρουσιάζονται σύµφωνα µε τη χρονολογική 
σειρά, που πρότεινε ο Martin West στο βιβλίο του για την Αρχαία Ελληνική Μουσική 
(1992). Συνολικά, ο αριθµός των γνησίων αποσπασµάτων της ΑΕΜ ανήλθε από 35 
σε 61. Μερικές από τις σηµαντικότερες προσθήκες των τελευταίων ετών είναι: 
απόσπασµα επιγραφής από το ιερό της Καρικής θεότητας Σινούρι στη Μύλασα (1ος 
αι. π.Χ.), λυρικά αποσπάσµατα από την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη (3ος αι. 
π.Χ.), τραγικά αποσπάσµατα από πάπυρους της Οξυρύγχου (3ος αι. µ. Χ.), επιγραφή 
µε µουσική.  
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