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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   

ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

1. Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ, ΡΥΘΜΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩ-

ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ 
 

Ο χορός, που είναι μια τέχνη που τέρπει και ωφελεί, γιατί πα-

ρέχει ότι η μουσική και η γυμναστική, είναι ελληνικό επιτήδευμα, 

το οποίο επινοήθηκε μαζί με το ρυθμό, τη μουσική και τα (πρώτα) 

μουσικά όργανα στην Κρήτη και από εκεί μετά διαδόθηκαν σε όλο 

τον κόσμο. 

 

Ειδικότερα ο χορός, ο ρυθμός και τα πρωτα μουσικά όργανα  με 

τη μουσική, τους,  σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, βλέπε 

ενδεικτικά: Διονύσιος Αλικαρνασσέας («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία»  Λό-

γος 2ος LXIΧ, 5 και Λόγος 7,72), Πλάτων (Νόμοι Ζ 795 – 797), Στρά-

βων (10.5 ΙΙΙ 8 και 10 ΙV 16), Διόδωρος Σικελιώτης (5.65), Πολυ-

δεύκης Ιούλιος (Pollux «Ονομαστικό Λεξικό») , Ευριπίδης («Βάκχαι» 

αντιστροφή β΄, στ. 120-134)  κ.α., είναι ελληνική επινόηση και μά-

λιστα Κρητική,  την οποία είχαν βρει και διδάξει πρώτοι οι Κου-

ρήτες στην Κρήτη με τον τρόπο που θα δούμε αμέσως πιο κάτω.  

Οι Κουρήτες, απ΄όπου μετά και με σύντμηση βγήκε η ονομασία 

Κ(ου)ρήτες > Κρήτες, στα αρχαία κείμενα λεγόταν αρχικά οι πρώτοι 

κάτοικοι της Κρήτης, οι οποίοι ονομάστηκαν έτσι, λένε οι αρχαίοι 

συγγραφείς, επειδή οι πρώτοι από αυτούς ήταν νέοι και νέες (κούροι 

και  κόρες, κοράσια) και ειδικότερα νεοσύλλεκτοί στρατιώτες,  τους 

οποίους  είχε προσλάβει η μάνα του Δία, η Ρέα, προκειμένου να  

φρουρούν και γενικά να επικουρούν τη ανατροφή του γιου της, του 

βρέφους Δία,  στο Δικταίο άντρο της Κρήτης.  

Θέλοντας, λέει,  οι Κουρήτες από τη μια να παίξουν με το Δία 

όταν ήταν βρέφος στο Δικταίο άντρο  και από την άλλη να σκεπάσουν 

με το ποδοβολητό και τις ιαχές τους τα κλάματά του βρέφους Δία 

από το αυτί του παιδοκτόνου πατέρα του, γύρναγαν γύρω  από το 

μικρό Δία ένοπλοι και συνάμα κτυπώντας με τα ξίφη και τα δόρατά  

τους ο ένας την περικεφαλαία ή την ασπίδα του άλλου , κάνοντας 

τάχα μου ότι διεξάγουν μάχη. Ακολούθως ένας από τους Κουρήτες, 

ο Πύρριχος, μετέτρεψε κάποια από τα ρυθμικά βήματα-κινήσεις  των 

Κουρητών σε χορό και ως εξ αυτού ο πρώτος χορός που επινοήθηκε 

ονομάστηκε «Πυρρίχη» από το όνομα του. Επίσης ένας άλλος από 
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τους Κουρήτες, ο Τελεσίας, δημιούργησε ένα άλλο τέτοιο χορό που 

πήρε το όνομά του και ο οποίος ήταν η καλούμενη «Τελεσιάς».  

Οι Κουρήτες επινόησαν επίσης από τις κρούσεις των ασπίδων 

και των τυμπάνων τους με τα δόρατα και τα ξίφη τους  το ρυθμό και 

τα πρώτα μουσικά όργανα, που ήταν κρουστά, τα κύμβαλα και τα 

τύμπανα. Το κύμβαλο, ως γνωστό, είναι είδος κρουστών μουσικών 

οργάνων που αποτελούνται από δυο ορειχάλκινους κοίλους δίσκους 

ως οι ασπίδες που έκρουαν οι Κουρήτες με τα δόρατα και τα ξίφη 

τους κατά την ανατροφή του Δία και  οποίοι  παράγουν ήχο είτε όταν 

κρούονται μεταξύ τους είτε όταν τους χτυπάμε με άλλο αντικείμενο. 

Τα μεγάλα κύμβαλα σήμερα λέγονται και πιατίνια, τα οποία μαζί με 

τα τύμπανα αποτελούν το μουσικό όργανο drums 

Τα τύμπανα αρχικά χρησιμοποιούντα μόνο για την υπόδειξη του 

ρυθμού του βηματισμού στις παρελάσεις των στρατιωτών και μετά 

και στη μουσική. 

Ακολούθως αφενός ο ρυθμός – μουσική και ο χορός διαδόθη-

καν από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, αρχικά στους Σπαρτιάτες, μετά 

στους Ρωμαίους κ.α.  και αφετέρου επινοήθηκαν και οι μη ενόπλιοι 

χοροί. 

Επίσης ακολούθως και όπως θα δούμε πιο κάτω να μας λένε 

πάντα οι αρχαίοι συγγραφείς, η Μινωίδα (Κρητικιά) Αθηνά,  η μετά 

θάνατο ανακηρυχθείσα θεά και κόρη του Δία,  βρήκε στην Κρήτη 

τον αυλό (το πρώτο μουσικό πνευστό όργανο) και τη μουσική του, 

τον οποίο κατασκεύασε από καλάμι.  Επίσης ο Κρητικός Απόλλωνας, 

ο μετά θάνατο ανακηρυχθείς θεός και γιος του Δία,  βρήκε στην 

Κρήτη αρχικά το τόξο και μετά από αυτό την κιθάρα (το πρώτο 

έγχορδο μουσικό όργανο) με τη μουσική της. Η κιθάρα και το τόξο, 

ως γνωστόν,  γίνονται από χορδές) και ένα καμπύλο τόξο και γι αυτό 

οι αρχαίοι τα δυο αυτά όργανα τα λέγανε είτε «καμπύλα ή αγκύλα ή 

παλίντονα τόξα»  είτε «έγχορδα όργανα». Επίσης λίγο μετά ο Κρητι-

κός Ερμής, ο μετά θάνατο ανακηρυχθείς θεός και γιος του Δία,  

βρήκε τη λύρα και τη μουσική της. Δηλαδή βρήκε το έγχορδο μου-

σικό όργανο που γίνεται με χορδές από βόδια και με αντηχείο από 

καύκαλο χελώνας και το οποίο παίζεται με πλήκτρο.   

(Περισσότερα βλέπε πιο κάτω: 

 «Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ, ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ, ΤΗΣ ΛΥΡΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΉΣ ΤΟΥΣ»). 

 

Και το ότι ο χορός, αλλά και η μουσική, λένε οι αρχαίοι συγ-

γραφείς, είναι ελληνικό επιτήδευμα και δη Κρητικό ή ότι οι Κ(ου)ρή-

τες > Κρήτες είναι οι αυτοί που βρήκαν και δίδαξαν πρώτοι το χορό 

κ.α. είναι κάτι που προκύπτει και από το ότι: 
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Α) Αφενός αρχαιότερη  μαρτυρία που υπάρχει για το χορό είναι 

αυτή του Ομήρου (Σ 590 – 605), όπου αναφέρεται ότι ο Ήφαιστος 

είχε σχεδιάσει στο κάτω μέρος  της ασπίδας του Αχιλλέα ένα χορό 

όμοιο μ’ εκείνο που κάποτε στην Κνωσό  είχε συνθέσει ο Δαίδαλος 

στην καλλιπλόκαμο Αριάδνη, την κόρη του Μίνωα, και ο οποίος απο-

τύπωνε τα βήματα για να μπουν Αριάδνη και Θησέας στο Λαβύρινθο,  

και αφετέρου οι λέξεις των Ρωμαίων Salli, Saltus, salire, Chorus κ.α. 

είναι εννοιολογική μετάφραση των ελληνικών λέξεων: Κούροι/Κου-

ρήτες, πηδήματα (βήματα χορού, πηδηκτοί χοροί), χορός, χορεύω… 

κ.α. 

Β) Οι ελληνικές λέξεις: μουσική, χορός,  χορογραφία, χορο-

γράφος, χορωδία, όρχηση, ορχήστρα, κιθάρα λύρα, αυλός κ.λπ. είναι 

διεθνείς, παγκόσμιες, πρβ:  

αγγλικά:  chorus/dance, choreography, chorographer, choral 

group, choir, orchitic, orchestra, music, lyre, kithara diaulos…  

γαλλικά: chouer, chorale, chorégraphie, orchisi, orchestre, 

choeur, musique. kithara diaulos,…. 

γερμανικά: chor, choreografie, choreograf, chorédrame, 

chorist, orchester/musikkapelle, music….. 

 
Ρωμαϊκό ανάγλυφο (Γλυπτοθήκη Ny 
Carlsberg) με τους Κουρήτες  να κρού-
ουν τις ασπίδες  με τα ξίφη τους και τη 
Ρέα να νανουρίζει το Δία στο Δικταίο ά-
ντρο. 
«Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα  παρα-
γίνεται μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον Δία 
εγκυμονούσα ετύγχανε,  γεννά δε εν τω 
άντρω της Δίκτης Δία και τούτον μεν δί-
δωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε και ταις Με-
λισσέως παισί νύμφαις, Αδραστεία τε 
και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα έτρε-
φον τω της Αμαλθείας γάλακτι, οι δε 
Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω το βρέ-
φος φυλάσσοντες τοις δόρασι τας α-
σπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παι-
δός φωνής ο Κρόνος ακούση.Ρέα δε λί-
θον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω 
καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα». 

(Απολλόδωρος Α, 1, 6 - 7) 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

1) Ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς στη «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» 

(Λόγος 2, LXI, 2  - LXΧ, 3-5 και Λόγος 7,72)  αναφέρει συγκεκριμένα 

ότι ο χορός είναι ελληνικό επιτήδευμα,  τον οποίον είχαν βρει πρώτοι 
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οι Κουρήτες στο «ιερόν άντρον» στο «Δικταίον όρος» της Κρήτης, 

όταν ανέτρεφαν εκεί το Δία. Αναφέρει επίσης ότι οι Ρωμαίοι πήραν 

το χορό από τους Κουρήτες κ.α., κάτι που αποδεικνύεται αι από το 

ότι  οι λέξεις των Ρωμαίων Salli, Saltus, salire, Chorus κ.α. είναι εν-

νοιολογική μετάφραση των ελληνικών λέξεων: Κούροι/Κουρήτες, 

πηδήματα (βήματα χορού, πηδηκτοί χοροί), χορός, χορεύω πρβ: 
«Ελληνικόν δ´ άρα και τούτ´ ην εν τοις πάνυ παλαιὸν επιτήδευμα, ενόπλιος όρχησις 

ἡ καλουμένη πυρρίχη, ειτ´ Αθηνάς πρώτης επί Τιτάνων αφανισμώ χορεύειν και ορχείσθαι 
συν τοις όπλοις ταπινίκια υπό χαράς αρξαμένης, είτε παλαίτερον έτι Κουρήτων αυτήν κα-
ταστησαμένων, ότε τον Δία τιθηνούμενοι θέλγειν εβούλοντο κτύπῳ τε όπλων και 
κινήσει μελών ενρύθμῳ καθάπερ ο μύθος έχει. Δηλοί δε και τούτου την αρχαιότητα ως 
επιχωρίου τοις Έλλησιν Όμηρος πολλαχή μεν και άλλη, μάλιστα δ´ εν ασπίδος κατασκευή, ήν 
Αχιλλεί δωρήσασθαί φησιν Ήφαιστον. Υποθέμενος γάρ εν αυτή δύο πόλεις την μεν ειρήνη 
κοσμουμένην, την δε πολέμῳ κακοπαθούσαν, εν η την αμείνω καθίστησι τύχην εορτάς ποιών 
και γάμους και θαλίας ώσπερ εικος και ταύτα λέγει· Κούροι δ´ ορχηστήρες εδίνεον· εν δ´ άρα 
τοίσιν  Αυλοί φόρμιγγές τε βοήν έχον· αι δε γυναίκες  Ιστάμεναι θαύμαζον επί προθύροισιν 
εκάστη. Καὶ αύθις έτερον εν αατή λέγων διακεκοσμήσθαι Κρητικὸν ηιθέων τε και παρθένων 
χορὸν ώδε είρηκεν· Εν δε χορὸν ποίκιλλε περικλυτός αμφιγυήεις,  Τω ίκελον οίόν ποτ´ ενί 
Κνωσσώ ευρείῃ  Δαίδαλος ήσκησεν καλλιπλοκάμῳ Αριάδνη… .(Διονύσιος Αλικαρνασσεύς 
«Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Λογος 7,72) 

«Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαίνουσιν εκ τῶν Ελληνικών παραδειγμά-
των ζηλωτὴν γενόμενον της τε Μίνω του Κρητὸς καὶ τῆς Λυκούργου του Λακεδαιμονίου 
σοφίας· ων ὁ μεν ομιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω τρα-
φήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνὸν όντα, κατέβαινεν εις το 
ιερὸν άντρον και τους νόμους εκεί συντιθεὶς εκόμιζεν, ους απέφαινε παρά του Διός λαμβάνειν· 
ο δε Λυκούργος εις Δελφούς αφικνούμενος υπό του Απόλλωνος έφη διδάσκεσθαι την νομο-
θεσίαν ……………………………. Παρέζωσται δ´ έκαστος αυτών ξίφος και τη μεν δεξιά χειρὶ 
λόγχην ἢ ῥάβδον ἤ τι τοιούθ´ έτερον κρατεί, τη δ´ ευωνύμῳ κατέχει πέλτην Θρᾳκίαν· ἡ δ´ 
εστί ῥομβοειδεί θυρεώ στενωτέρας έχοντι τας λαγόνας εμφερής, οίας λέγονται φέρειν οι τα 
Κουρήτων παρ´ Έλλησιν ἐπιτελούντες ιερά. Και εἰσιν οι Σάλιοι κατά γουν την εμήν γνώμην 
Ελληνικώ μεθερμηνευθέντες ονόματι Κουρήτες, ὑφ´ ημών μεν επί της ηλικίας ούτως ωνομα-
σμένοι παρά τους κούρους, υπό δε Ρωμαίων επί της συντόνου κινήσεως. Το γάρ εξάλλεσθαί 
τε και πηδάν σαλίρε ὑπ´ αυτών λέγεται. από δε της αυτής αιτίας και τους άλλους άπαντας 
ορχηστάς, επει καν τούτοις πολύ το άλμα και σκίρτημα ένεστι, παράγοντες από των σαλίων 
τούνομα σαλτάτωρας καλούσιν. Κινούνται (οι Ρωμαίοι χορευτές) γαρ προς αυλὸν εν ρυθμώ 
τας ενοπλίους κινήσεις τοτὲ μεν ομού, τότε δε παραλλὰξ και πατρίους τινὰς ύμνους άδουσιν 
άμα ταις χορείαις. χορείαν δε και κίνησιν ενόπλιον και τον εν ταις ασπίσιν ἀποτελούμενον 
υπό των εγχειριδίων ψόφον, ει τι δει τοις αρχαίοις τεκμηριούσθαι λόγοις, Κουρήτες ήσαν οι 
πρώτοι καταστησάμενοι. Τον δε περί αυτών μύθον ουέὲν δέομαι προς εἰδότας ὀλίγου δειν 
πάντας γράφειν» (Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Livre/Λόγος 2 LXI, 2 - 
LXΧ, 3-5). 

2) Ο Ευριπίδης ( «Βακχαι»  Πάροδος, αντιστροφή β΄, στ. 120-

134) αναφέρει ότι  ο Δίας γεννήθηκε σε άντρο της Κρήτη και εκεί οι 

Κουρήτες και οι Κορυβαντες τον «άρπαξαν και τό 'σμιξαν με τους 

χορούς τους», πρβ:  «Ώ των Κουρητών κατοικία, της Κρήτης θεοτικά βουνά, 
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σεις που το Δία γεννήσατε ! Μες στις σπηλιές σας τούτο εδώ το τσέρκι με το 
τανυστό τουμπανοπέτσι μιά φορά μου βρήκαν οι Κορύβαντες,πού 'χουν τα 
κράνη τρίκορφα·και μπλέξανε το βρόντο του, μες στη βακχεία τους τη σφοδρή, 
με τη γλυκόλαλη πνοή απ' τους αυλούς τους φρυγικούς, και μες στα χέρια τό 
'βαλαν της Ρέας της μάνας να βαρεί με των βακχών τα ευάν ευοί κ' οι μανια-
σμένοι οι Σάτυροι της θεάς μητέρας το άρπαξαν και τό 'σμιξαν με τους χορούς 
τους ταχτικούς στα Δίχρονα που κάνει ο Διόνυσος χαρά. (ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΒΑΚΧΑΙ, 
Πάροδος, αντιστροφή β΄, στ. 120-134 Μετάφραση Παντελή Πρεβελάκη) 

3) Ο Στράβωνας αναφέρει επακριβώς ότι ο Κουρήτης της Κρή-

της Πύρριχος βρήκε το χορό  Πυρρίχη και ο Κουρήτης Τελέσιος το 

χορό Τελεσιάς και επίσης ότι οι Λακεδαιμόνιοι διδάχτηκαν το χορό, 

το ρυθμό και τους παιάνες  από τον Κρητικό Κουρήτη Πύρριχο», 

πρβ:.  
 «Να ασκούν (οι νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο 

χορό, που βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα ονομά-
στηκε Πυρρίχη από το όνομα αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν 
ήταν άσχετο με πράξη χρήσιμη στον πόλεμο. Επίσης στα τραγούδια τους χρη-
σιμοποιούν κρητικούς ρυθμούς που είναι πολύ γρήγοροι και τους βρήκε ο Θά-
λης. Ορίστηκε επίσης να φοράνε στρατιωτικά ρούχα και υποδήματα. Τα όπλα 
εξάλλου θεωρούνται τα καλύτερα δώρα». (Στράβων  10 ΙV 16).   

 «Η δε ενόπλιος όρχησις στρατιωτική, και η πυρρίχη δηλοί και ο Πύρρι-
χος, ον φασιν ευρετήν είναι της τοιαύτης ασκήσεως των νέων και τα στρατιω-
τικά» (Στραβων, 10.5 ΙΙΙ 8). 

 «Τον χορό που συνιθίζουν στη Λακεδαίμονα, τους ρυθμούς, τους παιά-
νες που τραγουδάνε σύμφωνα με τους κανονισμούς τους, καθώς και πολλά 
ακόμη έθιμά τους τα λενε οι ίδιοι  Κρητικά, ωσαν να έρχονται από εκεί…». 
(Στράβων Ι, IV, 18 C 471)  

 «Στην Κρήτη δεν υπήρχαν μόνο αυτά αλλά και τελετουργίες για το Δία 
με οργιαστική λατρεία και με διακόνους, ωσάν αυτούς που βρίσκονται στην 
υπηρεσία του Διονύσου, δηλαδή Σάτυροι. Τους έλεγαν Κουρήτες και ήταν νέοι 
άνθρωποι που απέδιδαν ένοπλη κίνηση με χορευτικό βήμα, παρασταίνοντας 
τον μύθο της γέννησης του Δία, όπου παίζουν τον Κρόνο που συνήθιζε να 
καταπίνει τα παιδιά του, μόλις γεννιούνταν, και τη Ρέα να παλεύει να κρύψει 
τους πόνους της γέννας, να γεννάει το παιδί και να το κρύβει προσπαθώντας 
να γλιτώσει τη ζωή του με κάθε τρόπο. Λένε ότι γι αυτό πήρε βοηθούς τους 
Κουρήτες, που με τα τύμπανα και με παρόμοιους ήχους, με ένοπλο 
χορό και θόρυβο περιστοίχιζαν τη θεά και τρόμαξαν τον Κρόνο, ώστε να 
πάρουν το παιδί. Κουρήτες, λοιπόν, ονομάστηκαν, είτε επειδή ήταν νέοι 
, δηλαδή «κούροι», και πρόσφεραν αυτήν την υπηρεσία είτε επειδή 
«φρόντισαν τη νιότη» του Δία. Υπάρχουν και οι δυο εκδοχές.». (ώσθ’ οι 
Κουρήτες ήτοι δια το νεοι και κόροι όντες υπουργείν ή δια το κουροτροφείν 
τον Δία (λεγεται γαρ αμφοτέρως). ( Στράβων 10.ΙΙΙ,11 C 469, μετάφραση Εκ-
δόσεις «Κάκτος»). 

4) Ο Παυσανίας  αναφέρει επακριβώς ότι στη Λακεδαίμονα υ-

πήρχε  η πόλη  Πύρριχος, που πήρε το όνομα αυτό από το ότι ιδρύ-

θηκε είτε από τον Πύρριχον των καλλούμενων Κουρητών είτε από το 
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γιο του Αχιλλέα, τον (Νεοπτόλεμο, τον καλούμενο) Πύρρο: «Πύρρι-
χος εν μεσογαίᾳ. το δε όνομα τη πόλει γενέσθαι φασὶν από Πύρρου του Αχιλ-
λέως, οι δε είναι θεόν Πύρριχον των καλουμένων  Κουρήτων….». (Παυσανίας, 

Λακωνικά 25, 1-3). Σημειώνεται ότι άλλος χορός ήταν η Πυρρίχη = ο 

πρώτος χορός που επινοήθηκε από τον Κουρήτη Πύρριχο  και άλλο 

Πυρρήχιος χορός = άλλος νεότερος χορός, τον οποίο επινόησε ο γιος 

του Αχιλλέα, ο Νεοπτόλεμος ο πυρός (= ο ξανθός, ως η φωτιά), κα-

θώς λέει ο Λουκιανός στο «Περί ορχήσεως». (Περισσότερα βλέπε 

«Πυρρίχιος χορός») 

5) Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5.65 κ.α.) αναφέρει ότι οι Κουρήτες 

ήταν οι πρώτοι που εισηγήθηκαν τη συναναστροφή, τη συμβίωση και 

ευταξία μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ήταν και οι πρώτοι που ανακά-

λυψαν επίσης τα ξίφη, τα κράνη και τους πολεμικούς χορούς τους 

χορούς , άρα οι Κρήτες είναι αυτοί που έθεσαν τα θεμέλια του πολι-

τισμού, πρβ: «Μετά τους Ιδαίους Δακτύλους έγιναν οι Κουρήτες, … Καθώς 
διακρινόταν για τη σύνεσή τους, έδειξαν στους ανθρώπους πολλά χρήσιμα 
πράγματα, διότι πρώτοι αυτοί συγκέντρωσαν τα πρόβατα σε κοπάδια, εξημέ-
ρωσαν τα υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν τη μελισσοκομία, εισηγήθηκαν 
την τέχνη του κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη συμβίωση 
μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ήταν και οι πρώτοι που δίδαξαν την ομό-
νοια και κάποια ευταξία στην κοινωνική ζωή. Ανακάλυψαν επίσης τα ξίφη, 
τα κράνη και τους πολεμικούς χορούς. Λένε πως σ’ αυτούς παρέδωσε το 
Δία η Ρέα, κρυφά από τον πατέρα του Κρόνο,  και κείνοι τον πήραν και τον 
ανέθρεψαν…... (Διόδωρος Σικελιώτης 5,65, μετάφραση Εκδόσεις «Κάκτος») 

6) Ο ρήτορας, συγγραφέας και φιλόσοφος Δίων ο Χρυσόστο-

μος (40 – 120 μ.Χ.), αναφέρει ότι η ενόπλιος όρχηση ονομαζόταν 

«κουριτική» και ήταν επιχώρια των Κρητών: «Μηριόνη, τάχα κέν σε καὶ ορ-
χηστήν περ εόντα / έγχος ἐμὸν κατέπαυσε διαμπερές, ει ς΄ έβαλόν περ./ ἢ σὺ οίει άλλην τινὰ 
{λέγειν} επίστασθαι τον του Μόλου υιόν,/ ἀριθμούμενον εν τοις αρίστοις των Αχαιών, ἢ την 
ενόπλιον, την Κουρητικήν, ήπερ ην ἐπιχώριος τοις Κρησίν, την οξείαν και ελαφρὰν κίνησιν / 
προς το διακλίναι και φυλάξασθαι ρᾳδίως το βέλος» (Δίωνος του Χρυσόστομου Λόγοι, «Περί 
βασιλείας», ΙΙ Β, 60-61, Dio Chrysostom, Orationes J. de Arnim, Ed.) 

7) Ο Ιούλιος Πολυδευκης  (γραμματικός και λεξικογράφος του 

2ου αι. μ.Χ.,  γνωστός ως Pollux)  αναφέρει ότι δυο είναι οι ενόπλιοι 

χοροί, η Πυρρίχη και η Τελεσιάς και  αυτούς τους οργάνωσαν δυο 

επώνυμοι Κρήτες ορχηστές, ο Πυρρίχος και ο Τελεσίος, πρβ: «Είδη δε 
ορχημάτων, εμμέλεια, τραγική, κόρδακες, κωμικοί, σικιννίς, σατυρική. Ενό-
πλιοι ορχήσεις, πυρρίχη τε, καὶ τελεσίας, ἐπώνυμοι δύο Κρητών ορχηστών, 
Πυρρίχου τε καὶ Τελεσίου. εκαλεῖτο δε τι και ξιφισμός, και ποδισμός, και διαρ-
ρικνούσθαι, όπερ ην το την οσφὺν φορτικώς περιάγειν. Ην δε και κώμος ειδος 
ορχήσεως. Και τετράκωμος, Ηρακλέους ιερά, και πολεμική. Ην δε και κωμα-
στική, μάχην και πληγάς έχουσα…..(Pollux = Πολυδεύκης Ιούλιος «Ονομα-
στικό Λεξικό») 
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8) Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (Φυσική Ιστορία 7. 204). αναφέ-

ρουν ότι οι Κουρήτες της Κρήτης Πύρριχος και Τελεσίας βρήκαν τους 

πρώτους χορούς που ήταν ενόπλιοι: 
«Ενόπλιοι ορχήσεις, πυρρίχη τε, και τελεσίας, επώνυμοι δύο Κρητών 

ορχηστών, Πυρρίχου τε και Τελεσίου. εκαλείτο δε τι και ξιφισμός, και ποδι-
σμός, και διαρρικνούσθαι, όπερ ην το την οσφύν φορτικώς περιάγειν. Ην δε 
και κώμος ειδος ορχήσεως. …..(Pollux = Πολυδεύκης Ιούλιος «Ονομαστικό 
Λεξικό») 

«Οι Κουρήτες δίδαξαν τον ένοπλο χορό Πυρρίχιο, στην Κρήτη» (Πλίνιος 
ο Πρεσβύτερος, Φυσική Ιστορία 7. 204). 

9) Ο Παυσανίας  αναφέρετέ ότι στη Λακεδαίμονα υπήρχε  η 

πόλη  Πύρριχος, που πήρε το όνομα αυτό από το ότι ιδρύθηκε είτε 

από τον Πύρριχον των καλλούμενων Κουρητών είτε από το γιο του 

Αχιλλέα, τον (Νεοπτόλεμο, τον καλούμενο) Πύρρο: «Πύρριχος εν 

μεσογαίᾳ. το δε όνομα τη πόλει γενέσθαι φασὶν από Πύρρου του Α-

χιλλέως, οι δε είναι θεόν Πύρριχον των καλουμένων  Κουρήτων….». 

(Παυσανίας, Λακωνικά 25, 1-3). Σημειώνεται ότι άλλος χορός ήταν 

η Πυρρίχη = ο πρώτος χορός που επινοήθηκε από τον Κουρήτη Πύρ-

ριχο  και άλλο Πυρρήχιος χορός = άλλος νεότερος χορός, τον οποίο 

επινόησε ο γιος του Αχιλλέα, ο Νεοπτόλεμος ο πυρός (= ο ξανθός, 

ως η φωτιά), καθώς λέει ο Λουκιανός στο «Περί ορχήσεως». (Περισ-

σότερα βλέπε «Πυρρίχιος χορός») 

10) Ο  Ολλανδός περιηγητής-κατάσκοπος Dapper Olfert (1636-

1689) στο βιβλίο «Description exacte des isles de l'Archipel» 1688 

(που μεταφράστηκε στα ελληνικά το 1705 από το Βερνάρδο Μα-

νουήλ με τον τίτλο «Ακριβής περιγραφή της Κρήτης» του Α.Ο. Δά-

περ), σχετικά με το χορό και τους Κρήτες, αναφέρει τα εξής:<< Όρχησις 
Πυρρίχη: Εγυμνάζοντο δε (οι Κρήτες) εκ νεαράς των ηλικίας ου μόνο την τοξευτικήν, αλλά και 
κάποιον χορόν, τον οποίον εχόρευον συγκρούοντες τα όπλα των προς αλλήλους, ως να ερ-
ρίθμιζον με τούτο τα βήματά των. Εκαλείτο δ’ ο χορός ούτος Πυρρίχη όρχησις, της οποίας 
νομίζουσι ότι ούτοι αυτοί  εστάθησαν οι εφευρεταί, καθώς αναφερουσιν ο Διόδωρος, Διονύ-
σιος ο Αλικαρνασεύς και ο Πλίνιος: «Ασκείν δε και τοξική και ενόπλω ορχήσαι, ην καταδίξαι 
Κουρήτα πρωτον, ύστερον δε συνταξαντα και την κληθήσαν υπ αυτού Πυρρίχην» (Στραβ.) …. 
Οι Ιδαίοι Δάκτυλοι εδίδαξαν πρωτοι εις τους ανθρώπους την χρήση του πυρός, καθώς και την 
φύσιν του χαλκού και του σιδήρου, και τον τρόπο του να τα εργάζονται. Ούτω μαρτυρεί και ο 
Στράβων, ότι αυτοί πρώτοι εργάσθηκαν τον σίδηρον και εδίδαξαν το να εκτείνωσι με τα σφυ-
ρία. Ομοίως  και ο Πλίνιος διηγείται κατά τον Ησίοδον, ότι πρώτοι ούτοι εδίδαξεν εις τους 
ανθρώπους την γνώσιν του Σιδήρου και τον τρόπον να τον μεταχειρίζονται. …….. Μετά τούτο 
οι Κουρήτες, επινοήσαντες τον τρόπον του φυλλάτειν και τρέφει τα ποίμνια….. Εγυμνάζοντο 
πολύ εις την θηρευτικήν και εις την τοξευτικήν, των οποίων ήσαν οι εφευρέται., ομοίως και των 
βελών. Εισήγαγον εις τον κόσμον τας κοινάς  συνελεύσεις και τα συμπόσια, και εφεύρον τας 
σπάθας και τας μαχαίρας, τας περικεφαλαίας και τα περικαλύμματα της κεφαλής, και την Πυρ-
ρίχην όρχησιν, την οποία χορεύουσιν και την σήμερον με γυμνά σπαθια……. Τέλος ο Διόδω-
ρος αναφέρει ότι οι Δάκτυλοι εφεύρον την Μουσικήν. Ούτοι ιδιοποιούνται ομοίως την εφεύρε-
σιν των χαρακτήρων και των γραμμάτων, τα οποία ωνόμασαν Φοινίκεια, επειδή το πάλαι τα 
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έγραφον επάνω εις τα φύλλα της Φοινίκης.>> («Ακριβής περιγραφή της Κρήτης», μεταφρα-
σθείσα από την Φλαμανδικήν εις την Γαλλικήν Διάλεκτον κατά το 1705 παρα του Δ.Ο Δαπερ 
Μ.Δ. και μεταφρασθείσα στην Ελληνικήν παρά του Μ. Βεναρδου του Κρητός») 

 
 
 

Β. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ 

 

Δικταίο Άντρο λέγεται το σπήλαιο στο όρος Δίκτη της Κρήτης, 

βρίσκεται άνωθεν του σημερινού χωριού Ψυχρό στο Οροπέδιο Λα-

σιθίου Κρήτης, όπου σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς: 
1. Η Θεά Ρέα γέννησε το θεό Δία  και επίσης τον άφησε εκεί για ασφά-

λεια και για ανατροφή στους Δικταίους Κουρήτες. 
2. Ο Κουρήτης Πύρριχος βρήκε τον πρώτο χορό που φέρει το όνομά 

του, την Πυρρίχη και επίσης ο Κουρήτης Τελέσιος το χορό Τελεσία.  
3. Ο  Δίας συνευρέθηκε ερωτικά με την πριγκίπισσα Ευρώπη, καρπός 

των οποίων ήταν ο Μίνωας. 
4. Η νύμφη Αγχιάλη γέννησε τους Ιδαίους Δακτύλους. 
5. Ο Μίνωας πήρε τις θείες εντολές από τον πατέρα του Δία και τις έκανε 

νόμους των ανθρώπων 
6. Η θέμις και οι Μοίρες μεταμόρφωσαν τους ασεβείς ανθρώπους που 

παραβίασαν το άβατο του Δικταίου Άντρου σε πουλιά οιωνούς: σε γλαύκες,  
σε κούκους κ.λπ.. 

7. Κατοικούσαν οι Άρπυες, τα τέρατα με φτερά  και κεφάλι γυναίκας. 
8. Αποκοιμήθηκε για πάρα πολλά έτη (κάπου 57) ο κρητικός σοφός και 

μάντης (προφήτης) Επιμενίδης, 
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ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ, ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΜ 

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
 «Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα  παραγίνεται μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον Δία εγκυμο-

νούσα ετύγχανε,  γεννά δε εν τω άντρω της Δίκτης Δία και τούτον μεν δίδωσι τρέφεσθαι 
Κούρησί τε και ταις Μελισσέως παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα 
έτρεφον τω της Αμαλθείας γάλακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω το βρέφος φυλάσσο-
ντες τοις δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παιδός φωνής ο Κρόνος ακούση.Ρέα 
δε λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα». (Απολλόδω-
ρος Α, 1, 6 - 7). 

« Nunc age, naturas apibus quas Jupiter ipse Addidit, expediam: pro qua mercede 
canoros Curetum sonitus crepitantiaque aera secutae, Dicteo caeli regem pavere sub antro. 
Solae communes natos, consortia tecta Urbis habent, magnisque agitant sub legibus aevum; 
Et patriam solae et certos novere penates: Venturaeque hyemis memores, aastate laborem…» 
(= «και τώρα ομπρός∙ τα διώματα θα διηγηθώ, που ο Δίας στις μέλισσες εχάρισε για πλερωμή 
τους όταν εκείνες ακολούθησαν τους κρότους των Κουρήτων τους βροντερούς και του χαλκού 
το σήματα κ’ εθρέψαν το βασιλέα του ουρανού μες στη σπηλιά της Δίκτης. (Publius Ver-
gilius Maro, Georgica lib ΙV, 149 – 152 μτφρ. Κ. Θεοτόκης). 
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Οι Κουρήτες ένοπλοι  χορεύουν γύρω 

από το Δία. Wilhelm Heinrich 

Roscher (1845-1923), Drei Kureten, 

das Zeuskind umtanzend, Terracot-

tarelief (nach A/malid. I. XII (1840) 

Tav. d’agg. K). Gemeinfrei. 

 
 
«Ο Βελών (Pierre Belon , γάλλος φυσιοδίφης, που επισκέφθηκε την 

Κρήτη το 1548), περιηγηθείς την Κρήτη εν έτει 1550, είδε τους Σφακιώτας φέ-
ροντας έτι τόξα, φαρέτρας και βέλη. Νυν φέρουσι ταύτα μόνον εν εορταίς, ότε 
ένοπλοι και περιβεβλημένοι την παλαιάν ενδυμασία των χορεύουσι την Πυρ-
ρίχη, ως περιγράφουσι οι παλαιοί τον πολεμικόν χορόν. Τον χορόν τούτον 
χορεύουσι μέχρι σήμερον ένοπλοι πανταχού της Κρήτης, καλούντες αυτόν 
πηδηκτόν ή σούσταν, εν Ηρακλείω δε Μαλεβυζιώτικον, διότι εν Μαλεβυζίω 
ιδίως εν των ανατολικών επαρχιών χορεύουσιν αυτόν κανονικώτατα. Ανάγεται 
δε η αρχή του εις τους μυθικούς χρόνους.  Κατά την μυθολογίαν ότε η Ρέα 
έτικτεν εντός σπηλαίου επι της Δίκτης τον Δία οι Κουρήτες εχόρευον περί το 
σπήλαιον κρούοντες τα όπλα των , ίνα δια θορύβου τούτου αποκρύψωσι τας 
κραυγάς της τεκτούσης, και κατόπιν τους κλαυθμυρισμούς του βρέφους από 
του Κρόνου όστις είχε την συνήθεια να κατατρώγη τα τέκνα του, και ούτως 

εσώθη ο Ζευς. (Ιωσήφ Χατζιδάκης «Περιήγησις εις Κρήτη», Ερμούπο-

λις 1881. Ο Ιωσήφ Χατζηδάκης,   Έφορος Αρχαιοτήτων  Κρητικής 

Πολιτείας (1698-1912). 

 

(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο: 

 «Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 

ΚΡΗΤΗ» Α. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ) 
 

 

2. Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ, ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ, ΤΗΣ ΛΥΡΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥΣ 

 

Τα πρώτα μουσικά όργανα, που ήταν  κρουστά (κύμβαλα, τύ-

μπανα κ.α.),  ο ρυθμός και ο χορός, όπως είδαμε πιο πριν,  εφευρέ-

θηκαν στην Κρήτη από τους Κουρήτες, Ακολούθως, όπως θα δούμε 

να λένε πιο κάτω να λένε  οι αρχαίοι συγγραφείς,  επινοήθηκαν  επί-

σης στην Κρήτη ο αυλός, το πρώτο από τα πνευστά  μουσικά όργανο 
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και η κιθάρα με τη λύρα, που ήταν τα πρώτα από τα έγχορδα ή χορ-

δόφωνα μουσικά όργανα, η κιθάρα που παιζόταν νυχτά, ήτοι με δά-

κτυλα – νύχια,  και η κιθάρα που παιζόταν με πλήκτρο. 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης καταγράφοντας το τι λένε οι μύθοι των 

Φρυγών και των Ατλάντιων και βλέποντας ο ίδιος ότι πολλά από αυτά 

που λένε οι μύθοι των Φρυγών  και των Ατλάντιων δεν είναι πραγ-

ματικότητα, όπως ότι «η Κυβέλη ήταν αυτή που βρήκε την πολυκά-

λαμο σύριγγα, τα κύμβαλα και τα τύμπανα για τους χορούς της», ότι 

}ο Ερμής βρήκε την κιθάρα, όμως ο Απόλλωνας ήταν αυτός που έ-

παιξε πρώτος σωστά» κ.α. (βλέπε: Διόδωρος 3, 59)  συμπληρώνει 

στο τέλος της αφήγησης των Φρυγών ότι οι Κρήτες δε συμφωνούν 

για όλα όσα λένε οι μύθοι των Φρυγών και των Ατλάντιων (βλέπε: 

Διόδωρος 3.61,3)  και η αλήθεια γι αυτούς είναι αυτή που θα  ανα-

φέρει εκεί που θα γράψει σχετικά με αυτούς. Και αυτό το κάνει στο 

πέμπτο του βιβλίο και εκεί (βλέπε Διόδωρος Σικελιώτης 5, 64- 77) 

αναφέρει ότι οι Κρήτες λένε και μάλιστα φέρνοντας γι αυτό επι-

χειρήματα πως: 

1) Οι περισσότεροι από τους θεούς: Δίας,  Απόλλων,  Ερμής, 

Αθηνά κ.λπ. γεννήθηκαν στην Κρήτη και επειδή πήγαν και σε πολλά 

άλλα μέρη κάνοντας ευεργεσίες μετά τη μετάσταση από τους ανθρώ-

πους στους ουρανούς, θεωρήθηκαν ως οι πρώτοι κάτοικοι του Ολύ-

μπου (δηλ. ανακηρύχτηκαν μετά θάνατο θεοί,  κάτι ως ο Χριστός και 

οι Άγιοι σήμερα),  βλέπε Διόδωρος 5.77,3-8 σε μετάφραση: 
 «….Για τους θεούς, λοιπόν, που ισχυρίζονται (οι Κρήτες) πως γεννήθηκαν στον τόπο 

τους, αυτοί είναι οι μύθοι που διηγούνται οι Κρήτες. Δηλώνουν, επίσης, ότι οι θυσίες, οι τιμές 
και οι τελετές των μυστηρίων από την Κρήτη παραδόθηκαν στους άλλους ανθρώπους και ως 
αδιάσειστο, όπως νομίζουν, τεκμήριο αναφέρουν το εξής. Η τελετή που ακολουθείται από τους 
Αθηναίους στην Ελευσίνα, που είναι σχεδόν η πιο φημισμένη απ' όλες, εκείνη που γίνεται στη 
Σαμοθράκη κι εκείνη που γίνεται στη Θράκη από τους Κίκονες, απ' όπου είναι ο Ορφέας που 
τη δίδαξε, όλες παραδίδονται ως μυστήριο, ενώ στην Κνωσό της Κρήτης είναι έθιμο από την 
αρχαία εποχή τούτες οι τελετές να παραδίδονται φανερά σε όλους και εκείνα που στους άλ-
λους παραδίδονται ως απόρρητα ετούτοι δεν τα κρύβουν από κανέναν που επιθυμεί να τα 
γνωρίσει. Γιατί οι περισσότεροι θεοί, λένε, κίνησαν από την Κρήτη να επισκεφτούν πολλά 
μέρη της οικουμένης, για να ευεργετήσουν τα γένη των ανθρώπων και να μεταδώσουν σε 
όλους τα οφέλη από τις ανακαλύψεις τους. Η Δήμητρα, για παράδειγμα, πέρασε στην Αττική, 
από εκεί τράβηξε για τη Σικελία και μετά στην Αίγυπτο και σ' εκείνους τους τόπους κυρίως, 
επειδή παρέδωσε τον καρπό του σταριού και δίδαξε τη σπορά του, δέχτηκε μεγάλες τιμές από 
τους ευεργετημένους. Το ίδιο και η Αφροδίτη στη Σικελία περνούσε τον καιρό της στον 'Ερυκα, 
από τα νησιά στα Κύθηρα και στην Πάφο της Κύπρου και στην Ασία στην περιοχή της Συρίας· 
επειδή φανερώθηκε η θεά και έμενε περισσότερο στη χώρα τους, οι ντόπιοι την ιδιοποιήθηκαν 
αποκαλώντας την Αφροδίτη Ερυκίνη, Κυθέρεια και Παφία, καθώς επίσης και Συρία. Με τον 
ίδιο τρόπο, ο Απόλλωνας φανερώθηκε περισσότερο καιρό στη Δήλο, στη Λυκία και στους 
Δελφούς, και η Αρτεμη στην 'Εφεσο και στον Πόντο, αλλά και στην Περσία και στην Κρήτη1 
έτσι από τους τόπους ή τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος, ο Απόλλωνας 
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ονομάστηκε Δήλιος, Λύκιος και Πύθιος και η Αρτεμη Εφεσία, Κρησία, καθώς και Ταυρο-
πόλος και Περσία, παρ' όλο που και οι δυο είχαν γεννηθεί στην Κρήτη» (Διόδωρος Σικε-

λιώτης 5 77, 3-8) . 

2) Η Ρέα γέννησε το Δία 

στην Κρήτη και στη συνέχεια τον 

άφησε εκεί για να τον αναθρέ-

ψουν οι Κουρήτες και γι αυτό, ό-

ταν αυτός ανδρώθηκε,  έκτισε μια 

πόλη στο όρος  Δίκτη, όπου ακρι-

βώς ο μύθος λέει ότι γεννή-

θηκε:   «ανδρωθέντα  δ’ αυτόν (ο 

Δίας)  φασί πρώτον πόλιν κτίσαι 

περί την Δίκτα, όπου και τη γένε-

σιν αυτού μυθολογούσι» (Διόδω-

ρος 5.72) και αφετερου ότι παιδιά 

του Δία  από τις διάφορες θεές ή-

ταν η Αθηνά, οι Μούσες, ο Απόλ-

λωνας, ο Ερμής κ.α. και στο κα-

θένα από αυτά  ο Δίας τους μετέ-

δωσε τη γνώση των πραγμάτων 

που ο ίδιος είχε ανακαλύψει και 

τελειοποιήσει και τους απένειμε 

την τιμή της ανακάλυψης.  

3) Ο Απόλλωνα βρήκε  στην 

Κρήτη την κιθάρα με τη μουσική της και καθώς βρήκε και το τόξο , 

δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι 

Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο ονομάστηκε 

Κρητικό:  
 «Τον Απόλλωνα (οι Κρήτες) δε της κιθάρας ευρετήν αναγορεύουσι και 

της κατ αυτην μουσικής…….ευρετήν δε και του τόξου γενόμενον διδαξαι τους 
εγχωρίους …. …» ( Διόδωρος 5.74-77).   

Μτφ: << ….Τον Απόλλωνα αναγορεύουν (οι Κρήτες) εφευρέτη της Κιθάρας και της 
μουσικής της («Απόλλωνα δε της κιθάρας ευρετήν αναγορευουσι και της κατά αυτής μουσι-
κής»)  · εισήγαγε επίσης τη γνώση της ιατρικής που γίνεται μέσω της μαντικής τέχνης, που 
παλιά μ' αυτή θεραπεύονταν όσοι αρρώσταιναν- καθώς βρήκε και το τόξο, δίδαξε στους ντό-
πιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία 
και το τόξο ονομάστηκε Κρητικό…». ( Διόδωρος Σικελιώτης  5, 74-75) 

Πήλινο αγαλματίδιο λυράρη με 

τρίχορδη Λύρα, 1000 – 600 π.Χ.,,  από 

την περιοχή Αρκάδι Κρήτης (Αρχαιολο-

γικό Μουσείο, Ηράκλειο Κρήτης) 
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4) Η Αθηνά  γεννήθηκε (βλέπε: Διό-

δωρος 5.72.5) στην Κρήτη από το Δία, κο-

ντά στον ποταμό Τρίτωνα,  και όταν μεγά-

λωσε βρήκε την κατασκευήν των ενδυμά-

των, την ξυλουργική, την κατασκευή των 

αυλών και τη μουσική που παράγεται  από 

αυτούς και,  γενικά,  πολλά έργα που απαι-

τούν τέχνη στην κατασκευή, γεγονός για το 

οποίο ονομάστηκε Εργάνη κ.α., πρβ:  
«Αθηνά δε ….. ευρειν δε και την των αυλών κατα-

σκευήν και δια τούτων συντελούμενη μουσικήν ….. ( Διό-
δωρος 5.72,4). 

5) Ο Ερμής επινόησε τη λύρα από 

καύκαλο χελώνα, κάτι που έκανε μετά από 

το μουσικό διαγωνισμό του Απόλλωνα με 

το Μαρσύα και την οποία έδωσε στον Απόλ-

λωνας, επειδή αυτός είχε σπάσει την κιθάρα του κ.α., πρβ:  
«Τω δ’ Ερμή προσαπτουσι (οι Κρήτες) τα εν τοις πολέμοις   ….. ειση-

γητήν δε αυτόν  και  παλαίστρας γενέσθαι, και την εκ της χελώνης λύραν επι-
νοήσαι  μετά  την Απόλλωνος προς Μαρσύαν σύγκρισιν, καθ’ ην λέγεται τον 
Απόλλωνα νικήσαντα και τιμωρίαν υπέρ την αξίαν λαβοντα παρα του λειφθε-
ντος μεταμεληθηναι  και τας εκ της κιθάρας χορδας εκρήξαντο μεχρι τινός χρό-
νου της εν αυτή μουσικής αποστήναι……»  

μτφ:  «…… Λένε πως (ο Ερμής) ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την πα-
λαίστρα και επινόησε τη Λύρα («Λύραν επινοήσαι») από καύκαλο χελώνας 
μετά το διαγωνισμό του Απόλλωνα με το Μαρσύα, κατά τον οποίο λέγεται πως 
αφού νίκησε ο Απόλλωνας και τιμώρησε τον ηττημένο με τιμωρία πολύ μεγα-
λύτερη απ΄ ότι του άξιζε, μεταμελήθηκε και σπάζοντας τις χορδές της Κιθάρας 
(τα εκ της Κιθάρας χορδάς εκρήξαντο») για κάμποσο καιρό δεν ήθελε να α-
σχοληθεί με τη μουσική». ( Διόδωρος Σικελιώτης  5, 75) 

6) Στις Μούσες δόθηκε από τον πατέρα τους το Δία, η ανακά-

λυψη των γραμμάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη ποιητική 

και σ’ αυτούς που λένε πως οι Σύριοι είναι οι εφευρέτες των γραμ-

μάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα παρέδωσαν 

στους Έλληνες δεν είναι αλήθεια και το μόνο που έκαναν οι Φοίνικες 

ήταν να αλλάξουν το σχήμα των γραμμάτων:  

 «ταις δε Μούσας….την των γραμμάτων εύρεσιν και την των επών 
συνθεσιν την προσαγορευόμενην ποιητική…. Μετφ: <<Στις Μούσες, δόθηκε 
από τον πατέρα τους, η ανακάλυψη των γραμμάτων και η σύνθεση των επών, 
η λεγόμενη ποιητική. Σ' εκείνους που λένε πως οι Σύροι είναι οι εφευρέτες των 
γραμμάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα παρέδωσαν στους 
Έλληνες και πως αυτοί οι Φοίνικες ήταν εκείνοι που έπλευσαν με τον Κάδμο 
στην Ευρώπη και πως γι' αυτό οι Έλληνες ονομάζουν τα γράμματα Φοινικικά, 
απαντούν πως οι Φοίνικες δεν ήταν οι αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που 
έκαναν ήταν να αλλάξουν τη μορφή των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία 

Πήλινο ανάγλυφο 5ου αι. 
π.X.  με τον  Απόλλωνα  κι-
θαρωδό (Μουσείο  Χανίων) 
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των ανθρώπων χρησιμοποίησε αυτό το είδος γραφής, γι' αυτό τους δόθηκε η 
παραπάνω ονομασία.>> (Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 74). 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:  

1) Το ότι οι αρχαίοι Κρήτες είχαν δίκιο για όσα είπαν στον Διό-

δωρο Σικελιώτη, δηλαδή ότι ο Απόλλωνας, η Αθηνά και ο Ερμής ήταν 

Κρήτες που εν ζωή η Αθηνά βρήκε στην Κρήτη τον αυλό, ο Απόλλω-

νας την κιθάρα και ο Ερμής τη λύρα, αναφέρονται – επιβεβαιώνονται 

και από τους άλλους αρχαίους συγγραφείς. Για παράδειγμα: 

Α) Ο Ομηρικός Ύμνος στον Ερμή 

(στ. 24-25, 47-51) και ο Απολλόδωρος 

(Γ, 10, 2  σσ. 139-140)  αναφέρουν ότι 

ο Ερμής αφενός ήταν γιος του Κρητα-

γενή Δία και αφετερου βρήκε τη λύρα  

ήδη μετά τη γέννησή του σε ένα άντρο 

στο όρος Κυλλήνης.  Ο Ερμής, λένε,   

πήγε μια νύχτα  και έκλεψε  τα βόδια 

του Απόλλωνα στην Πιερία. Τρώγοντάς 

τα βλέπει έξω από το σπήλαιο μια χε-

λώνα.  Την πιάνει και της αφαιρεί το ό-

στρακο και πάνω από αυτό τεντώνει ε-

πτά χορδές από τα έντερα. Για το τέ-

ντωμα των χορδών αυτών χρησιμοποίησε τα δυο κέρατα ενός βο-

διού, που τα έβαλε μπροστά από το όστρακο και ενώνοντας τα με 

ένα ζυγό ως το σχήμα Π. Όταν ο Απόλλωνας ανακάλυψε την κλοπή, 

κάλεσε τον Ερμή, τον αδελφό του, για να τον μαλώσει και επίσης 

παραπονέθηκε στον πατέρα τους, το Δία, για την πράξη της κλοπής 

του Ερμή. Ο Ερμής τότε άρχισε να παίζει τη Λύρα που εφεύρε και ο 

Απόλλωνας, γοητευμένος από τη μουσική της, αλλά και επειδή ο Ερ-

μής του χάρισε τη Λύρα, τον συγχώρησε για τη κλοπή, πρβ: 
«Μαία μεν ούν η πρεσβυτάτη Διί συνελθούσα εν άντρα της Κυλλήνης 

Ερμήν τίκτει. Ούτος εν σπαργάνοις επί του λίκνου κείμενος, εκδύς εις Πιερίαν 
παραγίνεται, και κλέπτει βόας ας ένεμεν Απόλλων. ίνα δε μη φωραθείη υπό 
των ιχνών, υποδήματα τοις ποσί περιέθηκε, και κομίσας εις Πύλον τας μεν 
λοιπάς εις σπήλαιον απέκρυψε, δύο δε καταθύσας τας μεν βύρσας πέτραις 
καθήλωσε, των δε κρεών τα μεν κατηνάλωσεν εψήσας τα δε κατέκαυσε· και 
ταχέως εις Κυλλήνην ώχετο. και ευρίσκει προ του άντρου νεμομένην 
χελώνην.ταύτην εκκαθάρας, εις το κύτος χορδάς εντείνας εξ ων έθυσε βοών 
και εργασάμενος Λύραν εύρε και πλήκτρον. Απόλλων δε τας βόας ζητών 
εις Πύλον αφικνείται, και τους κατοικούντας ανέκρινεν. οἱ δὲ ιδείν μὲν παίδα 
ἐλαύνοντα έφασκον, ουκ έχειν δε ειπείν ποῖ ποτε ἠλάθησαν δια το μη ευρείν 
ίχνος δύνασθαι. μαθὼν δε εκ τής μαντικής τον κεκλοφότα προς Μαίαν εἰς Κυλ-
λήνην παραγίνεται, και τον Ερμήν ᾐτιάτο. ἡ δε ἐπέδειξεν αυτόν εν τοις σπαρ-
γάνοις. Απόλλων δε αυτόν προς Δία κομίσας τας βόας απῄτει. Διός δὲ 

Μινωική τοξοειδή (καμπύλο τόξο) 
κιθάρα/λύρα, 1600 π.Χ. ( Από τη 
λίθινη σαρκοφάγο Αγ. Τριάδας 
Κρήτης, 1400 π.Χ., Αρχαιολογικό 
Μουσείο Ηρακλείου) 
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κελεύοντος ἀποδοῦναι ἠρνεῖτο. μη πείθων δα άγει τον Απόλλωνα εις Πύλον 
και τας βόας ἀποδίδωσιν. ἀκούσας δὲ τῆς Λύρας ὁ Απόλλων ἀντιδίδωσι τας 
βόας. Ἑρμῆς δε ταύτας νέμων σύριγγα πάλιν πηξάμενος ἐσύριζεν. Απόλλων 
δε και ταύτην βουλόμενος λαβεῖν, τὴν χρυσῆν ράβδον ἐδίδου ἣν ἐκέκτητο βου-
κολών. ὁ δε και ταύτην λαβεῖν αντί τῆς σύριγγος ήθελε καὶ τὴν μαντικήν επελ-
θείν· και δοὺς διδάσκεται τὴν διά των ψήφων μαντικήν. Ζευς δὲ αυτόν κήρυκα 
εαυτού και θεών υποχθονίων τίθησι...( Απολλόδωρος Γ’ 10-2) 

«….ηώος γεγονώς μέσω ήματι εγκιθάριζεν, 

εσπέριος βούς κλέψεν εκηβόλου 'Απόλλωνος,  

τετράδι τή προτέρη τή μιν τέκε πότνια Μαία.  

ός καί επεί δή μητρός απ' αθανάτων θόρε γυίων  

ουκέτι δηρόν έκειτο μένων ιερώ ενί λίκνω,  
.αλλ' ό γ' αναΐξας ζήτει βόας 'Απόλλωνος  
ουδόν υπερβαίνων υψηρεφέος άντροιο.  

ένθα χέλυν ευρών εκτήσατο μυρίον όλβον:  

`Ερμής τοι πρώτιστα χέλυν τεκτήνατ' αοιδόν,  

ή ρά οι αντεβόλησεν επ' αυλείησι θύρησι 

βοσκομένη προπάροιθε δόμων εριθηλέα ποίην, 

σαύλα ποσίν βαίνουσα: Διός δ' εριούνιος υιός  

αθρήσας εγέλασσε καί αυτίκα μύθον έειπε:  

σύμβολον ήδη μοι μέγ' ονήσιμον, ουκ ονοτάζω.  

χαίρε φυήν ερόεσσα χοροιτύπε δαιτός εταίρη, 

ασπασίη προφανείσα: πόθεν τόδε καλόν άθυρμα 

αιόλον όστρακον έσσο χέλυς όρεσι ζώουσα……  
…… 

ώς άμ' έπος τε καί έργον εμήδετο κύδιμος `Ερμής.  

πήξε δ' άρ' εν μέτροισι ταμών δόνακας καλάμοιο  

πειρήνας διά νώτα διά ρινοίο χελώνης.  

αμφί δέ δέρμα τάνυσσε βοός πραπίδεσσιν εήσι,  

καί πήχεις ενέθηκ', επί δέ ζυγόν ήραρεν αμφοίν,  

επτά δέ συμφώνους οΐων ετανύσσατο χορδάς.  

αυτάρ επεί δή τεύξε φέρων ερατεινόν άθυρμα  

πλήκτρω επειρήτιζε κατά μέλος, η δ' υπό χειρός  

σμερδαλέον κονάβησε: θεός δ' υπό καλόν άειδεν  

εξ αυτοσχεδίης πειρώμενος, ηΰτε κούροι  

ηβηταί θαλίησι παραιβόλα κερτομέουσιν….. (Ομηρικός Ύμνο 

στον Ερμή, στ. 17-25, 47-51) 

Β) Ο ομηρικός ύμνος « Εις Απόλλωνα», ο Ησίοδος (Θεογονία 

90) κ.α.  αναφέρουν ότι  τα «καμπύλα τόξα» (=  κάθε  ξύλο με 

καμπύλη που οι δυο άκρες του συνδέονται με χορδές, ήτοι το τόξο, 

το τοξάρι > δοξάρι  και η κιθάρα ) τα βρήκε ο Απόλλωνας στην Κρήτη 

και γι αυτό αποκαλείται «πατέρας των  κιθαριστών της γης»,  «θεός 

της Μουσικής»,  «εκήβολος» κ.α.:  
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«Αυτίκα δ᾿ αθανάτῃσι μετηύδα Φοίβος Απόλλων είη μοι κίθαρίς τε φίλη 

και καμπύλα τόξα, χρήσω δ’ ανθρώποισι Διός νημερτέα βουλήν» (Ομηρικός 
ύμνος «Εις Απόλλωνα» στ. 130)  

«Εκ γαρ Μουσάων και εκηβόλου Απόλλωνος άνδρες αοιδοί έασιν επί 
χθόνα και κιθαρισταί».( Ησιόδου Θεογονία, 90).  

Γ) Ο Λουκιανός («Διάλογος Απόλλωνα -  Ήφαιστου»), ό Πολυ-

δεύκης (IV, 59), ο Φιλόστρατος ( 777 στο Δημ.), ο Νικόμαχος» (Ορ-

φικά αποσπάσματα163, Νικόμαχος Ian Musici script Graece 266) 

κ.α., αναφέρουν ότι ο Ερμής εφέυρε το πλήκτρο και τη Λύρα από 

καύκαλο χελώνας και χορδές από έντερα βοδιών,  απ΄όπου και η 

Λύρα λεγόταν και «χέλυς», πρβ:    

 «Βρήκε (ο 

Ερμής)  κάπου μια 

νεκρή χελώνα και 

κατασκεύασε μ’ 

αυτή μουσικό όρ-

γανο. Προσάρ-

μοσε δηλαδή, πή-

χεις (χερούλια), 

ζυγό, έπειτα έ-

μπηξε κλειδιά 

(κολλάβους) και 

γέφυρες (γαδα-

δων), τέντωσε ε-

πτά χορδές και 

παίζει μουσική 

τόσο όμορφα και αρμονικά, Ήφαιστε, που τον ζηλεύω ακόμη κι εγώ 

(ο Απόλλωνας), παρά τα τόσα χρόνια πείρας στο παίξιμο της κιθάρας 

(φθονείν παλαι κιθαρίζειν ασκούντα)»  (Λουκιανός, Διάλογος Απόλ-

λωνα – Ηφαίστου) 

Δ) Ο Πλούταρχος στο «Περί μουσικής» (1136, Β) και στο «Περί 

αοργησίας» (456 B-D, 6-7), ο  Πίνδαρος στο «12ος Πυθιόνικος»  

κ.α., αναφέρουν  ότι η θεά Αθηνά εφεύρε τον Αυλό και τη μουσική 

του: «Και γαρ την Αθηνάν λέγουσιν οι παίζοντες αυλούσαν υπὸ του σατύρου νουθετείσθαι 
και μη προσέχειν·….. (Πλούταρχος  «Περί αοργησίας» 456 B-D, 6-7) 

2) Το ότι η μουσική και τα πρώτα μουσικά όργανα κιθάρα,  

λύρα,  αυλός είναι ελληνικής επινόησης προκύπτει και από το ότι τα 

ονόματά τους αναφέρονται ήδη στον Όμηρο και αφετέρου οι ονομα-

σίες τους είναι διεθνείς, πρβ λατινικά: 

λατινικά: musica, Kithara, lyre, aulos-diablo…   

αγγλικά: music, guitar,  lyre, diablos….   

γαλλικά: musique, cithara-quithare, lyre, aulos, …..  

Πέραν αυτού τα αρχαιολογικά μουσικά ευρήματα Κρήτης είναι 

από τα αρχαιότερα του Κόσμου. Για παραδειγμα  αρχαιότερη 

 

Πήλινο ομοίωμα του 1420 – 1380 π.Χ. από το Πα-
λαίκαστρο Σητείας. Αποδίδει ανοικτό κυκλικό χορό 
με τρεις γυναίκες που, ενώ μια άλλη στη μέση παίζει 
λύρς ή κιθάρα. (Μουσείο Ηρακλείου) 
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απεικόνιση κιθάρας είναι αυτή στη λίθινη σαρκοφάγο της Αγίας Τριά-

δας Κρήτης (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου), 1600 π.Χ.,  στην 

οποία ένας μουσικός παίζει 7χορδη κιθάρα, ένας άλλος αυλό κ.α.  

3) Στην αρχαία Ελλάδα  υ-

πήρχαν πολλά μουσικά όργανα, 

όμως δεν ήταν όλα ελληνικής επι-

νόησης. Από αυτά ελληνικής επι-

νόησης  ήταν η κιθάρα, η λύρα, ο 

αυλός κ.α. και μη ελληνικής επι-

νόησης ήταν οι νάβλες, η σαμ-

βύκη, η βάρβιτος, η μαγάδις κ.α., 

καθώς λένε οι ίδιοι οι αρχαίοι συγ-

γραφείς. Προσθέτουν επίσης ότι 

πολλά από τα ξένα μουσικά όρ-

γανα  προερχόντουσαν απο πα-

ραλλαγές της κιθάρας, του Απόλ-

λωνα, της Λύρας του Ερμή και του 

Αυλού της Αθηνάς. Για παρά-

δειγμα ο Διονύσιος Αλικαρνασ-

σεύς στη «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» 

(Λογος 7,72) αναφέρει ότι η 

7χορδη ελεφάντινος λύρα λεγό-

ταν από τους Ρωμαίους «βάρβι-

τος». Ο  Πλούταρχος στο Περί 

μουσικής (0 και 1133C, 6) αναφέρει ότι «Ασιάς» λεγόταν η τρίχορδος 

κιθάρα και  «φόρμιγγα» λεγόταν  η 4χορδη κιθάρα κ.α. 

4) Το ότι ο θεός Δίας, καθώς και τα παιδιά του Αθηνά, Απόλ-

λωνας,  Ερμής κ.α. ήταν Κρήτες,   που εν ζωή η Αθηνά βρήκε στην 

Κρήτη τον αυλό, ο Απόλλωνας την κιθάρα και ο Ερμής τη λύρα, πι-

στοποιούνται επίσης και από τους άλλους αρχαίους συγγραφείς. Για 

παράδειγμα: 

Α) Ο  Ησίοδος (Θεογονία, 476-485), ο Απολλόδωρος (Α, 1, 6 - 

7), ο Άρατος (Φαινόμενα 30 - 50), ο Απολλώνιος (Αργοναυτικά, Α, 

507 – 511) κ.α.,  αναφέρουν ότι ο Δίας , ο πατέρας του Απόλλωνα, 

της Αθηνάς, του Ερμή κ.α., είχε γεννηθεί στο όρος Δίκτης της Κρήτης 

όπου έκτισε και μια πόλη μετά που ανδρώθηκε, άρα ο Δίας και τα 

παιδιά του ήταν Κρήτες: 

 «πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ ο-

πλότατον παίδων ήμελλε τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, τον μεν οι εδέξατο 

Γαία πελώρη, Κρήτη εν ευρείη τραφέμεν ατιταλλέμεναί τε./ ένθα μιν 

ίκτο φέρουσα θοήν δια νύκτα μέλαιναν / πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν 

δε ε χερσί λαβούσα/ άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, 

Πήλινο αγαλματίδιο λυράρη με 

τρίχορδη Λύρα, 1000 – 600 π.Χ.,,  από 

την περιοχή Αρκάδι Κρήτης (Αρχαιολο-

γικό Μουσείο, Ηράκλειο Κρήτης) 
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αιγαίω εν όρει πεπυκασμένω υλήεντι»…… (Θεογονία Ησιόδου, στίχοι 

476 – 485) 

Β) Ο Στέφανος Βυζάντιος στα «Εθνικά» αναφέρει ότι στην 

Κρήτη υπάρχει ένα βουνό που λέγεται «Στυράκιον» και του οποίου 

οι κάτοικοι ονομάζονται «Στυρακίται» και από εκεί κατάγονταν ο Α-

πόλλωνας, πρβ:  «Στυράκιον, όρος της Κρήτης. Οι ενοικούντες Στυρακίται. 

Στυρακίτης γαρ ο Απόλλων». (Στ. Βυζάντιος, Εθνικά).   Ο  Ολλανδός   

OLFERT DAPPER, 1636-1689, στο «Ακριβής περιγραφή της Κρήτης 

(μτφ Μανουήλ Βερνάρδος ο Κρής) το τοποθετεί το Αστυράκιο κοντά 

στο όρος Διός ή  Ιόβα ή Γιόβα (Γιούχτα): «Κάρμα και Στυράκιον….».  

Σήμερα υπάρχει εκεί χωριό που λέγεται «Αστυράκιο», που ανήκει στο 

Μελβύζι – Τύλισος. 

Γ) Κάποια από τα νομίσματα της αρχαίας πόλης της Κρήτης Ε-

λεύθερνα φέρουν τον Απόλλωνα. 

Δ) Ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει  ότι η πόλη της Κρήτης Ε-

λεύθερνα λεγόταν και Απολλωνία και η οποία ήταν η ιδιαίτερη πα-

τρίδα του Λίνου: «Απολλωνία  ….,  εικοστή τρίτη Κρήτης, ή πάλαι 

Ελευθέρνα, Λίνου πατρίς».  

 Ε) Ο Λίνος , σύμφωνα με τους Διόδωρο Σικελιώτη (3,67), Νι-

κόμαχο κ.α., ήταν αυτός που βρήκε τους ρυθμούς και το τραγούδι 

και ο οποίος ήταν μαθητής του Ορφέα, του γιου του Κρητικού Απόλ-

λωνα.  

 

  Μινωική τελετή θυ-

σίας, 1600 π.Χ.,  στην 

οποία μια γυναίκα παί-

ζει επτάχορδη Κιθάρα. 

Η παλαιότερη απεικό-

νιση 7χορδης Κιθα-

ρας.  (Λεπτομέρεια 

από λίθινη σαρκοφάγο 

Αγίας Τριάδας Κρήτης, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου).  



23 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΙΔΗ ΚΛΠ) 

 

Μινωική τελετή θυσίας, 

1600 π.Χ.,  στην οποία 

ένας Μινωίτης παίζει 

Δίαυλο. ( Λεπτομέρεια 

από λίθινη σαρκοφάγο 

Αγίας Τριάδας Κρήτης, 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ηρακλείου.) 

 

 

 
Λύρα (χέλυς). Είχε 7 χορδές και α-
ντηχείο καυκαλοειδες  ( = κυρτό) 

  
Κίθαρις > Κιθάρα. Είχε 7 χορδές 
και αντηχείο πλακωτό, με επί-
πεδο πυθμένα. 

 

ΤΟ ΑΝΤΗΧΕΙΟ ΟΙ ΧΟΡΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ  

ΚΑΜΠΥΛΑ Ή ΑΓΚΥΛΑ Ή ΠΑΛΙΝΤΟΝΑ ΤΟΞΑ  

 

Τα βασικά εξαρτήματα των μουσικών οργάνων είναι οι χορδές, 

το αντηχείο και ο σκελετός. Ο σκελετός αρχικά ήταν κάτι όπως το 

τόξο (τοξόσχημα), με δυο ημί-τοξα, δυο βραχίονες ή άλλως μπράτσα,  

και μετά με ένα μόνο βραχίονα (μπράτσο) ή σε σχήμα όπως η φιάλη 

(φιαλόσχημα) ή το αχλάδι (αχλαδόσχημα) κ.α. 

Οι αρχαίοι Έλληνες με την ονομασία  «καμπύλα ή αγκύλα ή 

παλίντονα τόξα» ονόμαζαν τα ξύλα με καμπύλη ή άλλως  αγκύλη,  

των οποίων η μια άκρη συνδεόταν με την άλλη με μια ή περισσότερες 
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χορδές. Τέτοια τόξα ήταν το όπλο τόξο και η (αρχαία) κιθάρα (βλέπε 

π.χ. το έγχορδο μουσικό όργανο στη σαρκοφάγο της Αγ. Τριάδος 

Κρήτης, 1600-1450 π.Χ), τα οποία θεωρούνται εφεύρεση του Απόλ-

λωνα.  

Καμπύλο τόξο είναι και το «τοξάρι» >  δοξάρι κ.α., απλά άλλου 

είδους χορδές έχουν σήμερα το τόξο , άλλου είδους το δοξάρι και 

άλλου είδους η κιθάρα και η λύρα.  Οι χορδές του δοξαριού γίνονται 

από τρίχες αλογοουράς ή από πλαστικές ίνες. Οι χορδές της κιθάρας 

και της λύρας αρχικά ήταν από νευρά ή έντερα βοδιού και σήμερα 

είναι μεταλλικές ή πλαστικές κ.α. Οι χορδές του τόξου γίνονταν επί-

σης από νεύρα βοδιού.  

 Οι πρώτοι μουσικοί χρησιμοποιούσαν ως «αντηχείο» και ως 

«καμπύλο τόξο» για την κατασκευή μουσικού οργάνου και  τα κερα-

σφόρα κρανία ζώων (βοδιών, ελάφων κ.λπ.),  όπως  η «πηκτίδα» (= 

είδος λύρας)  του Πολύφημου που έγινε από το κρανίο-κέρατα ελά-

φου, πρβ: «και αυτή δε η πηκτίς οία κρανίον ελάφου γυμνὸν των 

σαρκών και τα μεν κέρατα πήχεις ώσπερ ήσαν ζυγώσας δε αυτά και 

ενάψας τα νεύρα, ουδὲ κολλάβοις περιστρέψας ἐμελώδει άμουσόν τι 

και απῳδόν, άλλο μεν αυτός βοών, άλλο δε η λύρα υπήχει, ώστε ουδέ 

κατέχειν τὸν γέλωτα εδυνάμεθα επί τω ερωτικώ εκείνῳ άσματι..»· 

(Λουκιανός, «Θαλασσίων Θεών Διάλογοι») 

 

 

Τελετή με σπονδές στην Κνωσό και με την παρουσία γυναικείας χορωδίας,  μια των ο-
ποίων παίζει κιθάρα, μια άλλη αυλό και μια άλλη κρόταλα. ( Τοιχογραφία Κνωσού, 1600 
– 1450 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου). Τα πανέμορφα κορμιά (με δακτυλίδι 
μέση και κορμί σπαθάτο, οι  «λεβέντες Κρητικοί») οφείλονται στη γυμναστική και στο 
χορό, που και τα δυο τα είχαν  εφεύρει οι ίδιοι: Στράβων  (10 ΙV 16), Παυσανίας (Ηλιακά) 
κ.α. και διδάσκονταν υποχρεωτικά στην εκπαίδευση των νέων. 

 
 

3. Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ, Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  

 
Α. Ο ΑΠΟΛΛΩΝΣ, Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ Ή Α-

ΓΚΥΛΩΝ Η ΠΑΛΙΝΤΟΝΩΝ ΤΟΞΩΝ (ΤΟΞΟΥ ΚΑΙ ΚΙΘΑΡΑΣ) 
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Σύμφωνα με τους  Ομηρικούς ύμνους «Εις Ερμήν» και  «Εις 

(Πύθιο) Απόλλωνα» (στ. 130), τον  Ησίοδο (Θεογονία 90), το  Διό-

δωρο Σικελιώτη (5, 74 - 75) , το Λουκιανό (Διάλογος Απόλλωνα και  

Ήφαιστου) κ.α., ο Απόλλωνας είναι εκείνος που πρώτος εφεύρε τα 

αγκύλα ή άλλως καμπύλα ή παλίντονα όργανα του ανθρώπου, δη-

λαδή το τόξο και την κιθάρα με τη μουσική της,  στην Κρήτη και γι 

αυτό οι Κρήτες και γενικά οι Έλληνες τον αγόρευσαν Θεό της Μου-

σικής και  αφετέρου επιδόθηκαν με ζήλο στην τοξοβολία, αλλά και 

που  ο Ησίοδος  αποκαλεί τον Απόλλωνα τοξοβόλο  και πατέρα όλων 

των αοιδών και κιθαριστών της γης κ.α., πρβ:   
 «Αυτίκα δ᾿ αθανάτῃσι μετηύδα Φοίβος Απόλλων είη μοι κίθαρίς τε φίλη 

και καμπύλα τόξα, χρήσω δ’ ανθρώποισι Διός νημερτέα βουλήνμηρικός ύμνος 
«Εις Απόλλωνα» στ. 130)   

«Εκ γαρ Μουσάων και εκηβόλου Απόλλωνος άνδρες αοιδοί έασιν επί 
χθόνα και κιθαρισταί».( Ησιόδου Θεογονία, 90)  

Τα εν λόγω έγχορδα όργανα του Απόλλωνα, η κιθάρα και το 

τόξο, καλούνταν και «καμπύλα» ή «παλίντονα τόξα», επειδή κιθάρα 

και τόξο έχουν χορδές και συνάμα το σχήμα τους είναι ως η καμπύλη 

γραμμή. 

 

Β. Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ – ΜΑΡΣΥΑ 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης ( 

5.72-77), ο Πλούταρχος (Περί 

μουσικής 1136, Β και «Περί αορ-

γησίας» 456 B-D, 6-7), ο  Πίν-

δαρος «12ος Πυθιόνικος) κ.α.  

αναφέρουν ότι η  Αθηνά είναι ε-

κείνη που βρήκε τον αυλό. Ανα-

φέρουν επίσης ότι  βλέποντας 

μια μέρα το πρόσωπό της να κα-

θρεφτίζεται στο νερό παραμορ-

φωμένο, καθώς έπαιζε τον αυλό, 

τον πέταξε μακριά. Ο αυλός έ-

πεσε στη Φρυγία και εκεί τον 

βρήκε ο Μαρσύας, ο οποίος τον 

πήρε και στη συνέχεια έγινε δε-

ξιοτέχνης του.  Ο Μαρσύας μετά 

προκάλεσε τον κιθαρίστα Απόλ-

λωνα σε σύγκριση της μουσικής 

τέχνης. Οι Μούσες ανέδειξαν νικητή τον Απόλλωνα και ο Μαρσύας 

γδάρθηκε ζωντανός από ένα Σκύθη, ως τιμωρία για την ύβρη που 

διέπραξε να προκαλέσει το θεό. Ο Απόλλωνας μετά, επειδή δεν του 

άρεσε αυτό που έγινε με το Μαρσύα,  έσπασε την κιθάρα του (τα εκ 

 
Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 
(ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ) 
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της κιθάρας χορδάς εκρήξαντο») και στο εξής  δεν ήθελε να ασχο-

ληθεί με τη μουσική». Τότε ο αδελφός του ο Ερμής εφεύρε τη λύρα, 

την οποία έδωσε  ως δώρο στον Απόλλωνα με την παράκληση να 

συνεχίζει να παίζει μουσική,  αλλά και για να τον συγχωρήσει που 

του είχε κλέψει τα βόδια. 
 

Μαρμάρινη ανά-
γλυφη πλάκα, που ήταν ε-
πένδυση βάθρου ή βωμού 
στην αρχαία Μαντινεία Αρ-
καδίας,  330-320 π.Χ., 
που απεικονίζει το μου-
σικό αγώνα μεταξύ του Α-
πόλλωνα, που αγωνίζεται 
με κιθάρα, και του 
Μαρσύα, που αγωνίζεται 
με αυλό. Νίκησε ο Απόλ-
λωνας. ( Εθνικό αρχαιολο-

γικό Μουσείο Αθηνών) 

O Απόλλωνας καθισμένος σε βράχο κρατάει κιθάρα. Δεξιά ο Mαρσύας 
σε μια δραματική κίνηση, παίζει αυλό σε μια τελευταία προσπάθεια να νικήσει 
το θεό της μουσικής. O αγώνας όμως έχει ήδη κριθεί και ο Σκύθης , που στέ-
κεται ανάμεσά τους κρατώντας μαχαίρι στο δεξί χέρι του, είναι έτοιμος να ε-
κτελέσει το φοβερό έργο του, την εκδορά του ηττημένου Mαρσύα,  γιατί αυτό  
ήταν το τίμημα του αγώνα για τον ηττημένο και για την ύβρη του να προκαλέ-
σει τον άλλο σε διαγωνισμό. 

 

Ο μουσικός διαγωνισμός μεταξύ Απόλλωνα και Μαρσύα, σύμ-

φωνα με το μύθο των Κρητών: 
«…… Λένε πως (ο Ερμής) ήταν ο πρώτος που εισήγαγε την παλαίστρα 

και επινόησε τη Λύρα («Λύραν επινοήσαι») από καύκαλο χελώνας μετά το 
διαγωνισμό του Απόλλωνα με το Μαρσύα, κατά τον οποίο λέγεται πως αφού 
νίκησε ο Απόλλωνας και τιμώρησε τον ηττημένο με τιμωρία πολύ μεγαλύτερη 
απ΄ ότι του άξιζε, μεταμελήθηκε και σπάζοντας τις χορδές της Κιθάρας (τα εκ 
της Κιθάρας χορδάς εκρήξαντο») για κάμποσο καιρό δεν ήθελε να ασχοληθεί 
με τη μουσική». ( Διόδωρος Σικελιώτης  5, 75) 

Ο μουσικός διαγωνισμός μεταξύ Απόλλωνα και Μαρσύα, σύμ-

φωνα με το μύθο των Φρυγμών, έχει ως εξής (όμως σε ορισμένα 

σημεία δεν συμφωνούν οι Κρήτες, καθώς λέει ο ίδιος ο Διόδωρος 

Σικελιώτης που τον κατέγραψε): 

«…..Φτάνοντας οι δυο τους (Κυβέλη και Μαρσύας) στον Διό-

νυσο στη Νύσα, βρήκαν τον Απόλλωνα να τυγχάνει μεγάλης αποδο-

χής για την Κιθάρα του, την οποία, λένε, εφεύρε ο Ερμής, αλλά ο 

Απόλλωνας ήταν ο πρώτος που έπαιξε σωστά . Εκεί ο Μαρσύας 
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άρχισε να μαλλώνει με τον Απόλλωνα ως προς την καλλιτεχνία και 

οι κάτοικοι της Νύσας ορίστηκαν κριτές. Πρώτος έπαιξε ο Απόλλωνας 

την κιθάρα του χωρίς συνοδεία τραγουδιού, ενώ ο Μαρσύας βάζο-

ντας τα δυνατά του στους αυλούς του κατέπληξε τους ακροατές με 

την παράξενη μουσική, που έκριναν από τη μελωδία πως ξεπέρασε 

κατά πολύ τον πρώτο διαγωνιζόμενο. Έχοντας , όμως , συγκατατεθεί 

να επιδείξουν την τέχνη τους με τη σειρά ο ένας μετά τον άλλο στους 

κριτές, ο Απόλλωνας , λένε, τη δεύτερη φορά, πρόσθεσε τη φωνή 

του εναρμονισμένη στη μελωδία της λύρας, οπότε και έτυχε μεγαλύ-

τερης αποδοχής από όση προηγουμένως οι αυλοί. Ο Μαρσύας αγα-

νάκτησε και προσπάθησε να αποδείξει στους ακροατές πως ήρθε δεύ-

τερος κατά παράβαση κάθε αρχής δικαίου, διότι έπρεπε να γίνει σύ-

γκριση της τεχνικής και όχι της φωνής, γιατί μόνο έτσι αρμόζει να 

κρίνεται η αρμονία και η μελωδικότητα της λύρας και των αυλών, και 

επί πλέον ήταν άδικο να συγκρίνονται δύο τέχνες συνδυασμένες με 

μία. Ο Απόλλωνας , συνεχίζει ο μύθος, είπε πω ς δεν πλεονεκτούσε 

στο παραμικρό έναντι του άλλου, γιατί έκανε το ίδιο που έκανε και ο 

Μαρσύας , όταν φύσαγε στους αυλούς του 112 , και πως έπρεπε ή 

να δοθεί και στους δυο ισότιμα το δικαίωμα του συνδυασμού των 

ικανοτήτων τους ή κανείς να μη χρησιμοποιήσει το στόμα του στον 

διαγωνισμό και να δείξει την τέχνη του μόνο με τα χέρια. Όταν οι 

ακροατές αποφάσισαν πως τα επιχειρήματα του Απόλλωνα ήταν δι-

καιότερα, συγκρίθηκαν ξανά οι ικανότητες τους, οπότε ο Μαρσύας 

έχασε, ενώ ο Απόλλωνας , που είχε πικραθεί από την έριδα, έγδαρε 

τον ηττημένο ζωντανό. Αμέσως μετά, όμως , μεταμελήθηκε και φέ-

ροντας βαρέως τα όσα είχε κάνει, έσπασε τις χορδές της λύρας και 

αφάνισε την αρμονία των ήχων που είχε εφεύρει. Τούτη η αρμονία, 

όμως , ξαναβρέθηκε, όταν αργότερα οι Μούσες πρόσθεσαν τη μεσαία 

χορδή, ο Αίνος τη «λίχανο», τέλος ο Ορφέας και ο Θαμύρας την υ-

πάτη και την παρυπάτη. Ό σ ο για τον Απόλλωνα λένε πω ς πρόσφερε 

τόσο τη Κιθάρα όσο και τους αυλούς αναθήματα στο άντρο του Διο-

νύσου και ερωτευμένος με την Κυβέλη περιπλανήθηκε μαζί της μέχρι 

τη χώρα των Υπερβορείων….» ( Διόδωρος Σικελιώτης  3, 59) 

 

4. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

 

Ο Θουκυδίδης (Α 29) , αλλά και ο Ηρόδοτος και πολλοί άλλοι 

αρχαίοι συγγραφείς,  αναφέρουν ότι αρχικά οι άνθρωποι, επειδή δεν 

υπήρχε η γεωργία και ο στρατός,  ζούσαν μεταναστατευτικά για ε-

ξεύρεση πηγών διατροφής και η πολυαριθμότερη φυλή όπου πήγαινε 

έδιωχνε αυτή που εύρισκε εκεί προκειμένου να εκμεταλλευτεί αυτή 

το χώρο με συνέπεια να αναπτυχθεί ο ληστρικός και πειρατικός βίος. 

Ο Μίνωας στην Κρήτη ήταν, λένε,  εκείνος που καταρχήν πρώτος 
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στον κόσμο δημιούργησε πολεμικό ναυτικό με το οποίο πάταξε τις 

ληστείες και τις πειρατείες στο Αιγαίο – Μεσόγειο  με συνέπεια αφε-

νός να σταματήσει ο μεταναστευτικός, ληστρικός και πειρατικός βίος 

που υπήρχε μέχρι τότε και από την άλλη να ελευθερωθούν οι θαλάσ-

σιοι διάδρομοι και έτσι οι Έλληνες να μπορέσουν να επικοινωνήσουν, 

να ενωθούν,  να δημιουργήσουν πρώτοι μόνιμες πόλεις και πρώτοι 

πολιτισμό, , να γίνουν θαλασσοκράτορες και έτσι πλουτήσουν, αλλά 

και  να επικρατήσουν στον Τρωικό Πόλεμο κ.α. Ο Μίνωας ήταν, λένε,  

επίσης εκείνος  που δημιούργησε την πρώτη οργανωμένη πολιτεία 

στον κόσμο με πρωτόγνωρους για την εποχή του θεσμούς (δημιούρ-

γησε τη Βουλή, το Σύνταγμα, τους γραπτούς νόμους κ.α.) , την ο-

ποία  αντιγράψανε πρώτα οι υπόλοιποι  Έλληνες (Σπαρτιάτες, Αθη-

ναίοι κ.α.) και μετά και οι Ρωμαίοι  και έτσι εκπολιτίστηκαν και ευη-

μέρησαν και αυτοί. 

Ειδικότερα ο Πλάτωνας («Νόμοι» και «Μίνως»), ο Αριστοτέλης 

(«Πολιτικά» Β, 1271, 10), ο Πλούταρχος («Σόλων» και «Λυκούρ-

γος»), ο Διογένης Λαέρτιος («Επιμενίδης»), ο Διονύσιος Αλικαρνασ-

σεύς («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία»), ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός 205). 

κ.α., αναφέρουν ότι ο πρώτος αξιόλογος πολιτισμός που δημιουργή-

θηκε επί γης ήταν αυτός που δημιούργησε στην Κρήτη ο Μίνωας, 

δηλαδή ο πολιτισμός που σήμερα ονομάζουμε Μινωικό. Στη συνέχεια 

την Κρητική Πολιτεία, τους θεσμούς που δημιούργησε ο Μίνωας με 

τον αδελφό του Ραδάμανθυ και εκπολίτισε τους Κρητικούς,  αντέ-

γραψαν  όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, καθώς και οι Ρωμαίοι. Πρώτα οι 

Σπαρτιάτες με το Λυκούργο και τη βοήθεια του Κρητικού νομοθέτη 

Θάλητα,  μετά οι Αθηναίοι με το Σόλωνα και τη βοήθεια του Κρητικού 

σοφού και χρησμολόγου Επιμενίδη και τέλος και οι Ρωμαίοι με το 

Νόμα και   έτσι ευημέρησαν – εκπολιτίστηκαν. Ο λόγος και για τον 

οποίον Έλληνες, Ρωμαίοι κ.α.  υμνούν το Μίνωα και το Ραδάμανθυ 

και συνάμα τους ανακήρυξαν ημίθεους, γιους του Θεού Δία και κριτές 

στον Άδη λόγω της μεγάλης δικαιοσύνη τους εν ζωή 

(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο: 

 «ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ», ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗ) Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ) 

 

 

5. ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΙΘΑΡΑΣ ΚΑΙ ΛΥΡΑΣ 

 

Πιο πριν είδαμε ότι οι Κουρήτες πρώτοι βρήκαν στην Κρήτη το 

χορό, το ρυθμό και τα πρώτα μουσικά όργανα, που ήταν τα κρουστά 

κύμβαλα και τύμπανα. Ακολούθως  και πάλι στη Κρήτη αρχικά ο Α-

πόλλωνας  βρήκε το πρώτο από τα έγχορδα  νυχτά μουσικά όργανα, 

ήτοι την κιθάρα,  η Αθηνά το πρώτο από τα πνευστά μουσικά όργανα, 

ήτοι τον αυλό,  και ο Ερμής το πρώτο από τα πληκτροφόρα μουσικά 
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όργανα, ήτοι τη λύρα. Από τα εν λόγω όργανα – μουσικές  κατάγο-

νται όλα τα σημερινά μουσικά όργανα και οι μουσικές τους. 

Ήδη από την εποχή της αρχαίας Ελλάδα άρχισαν να δημιουρ-

γούνται παραλλαγές της Κιθάρας και της Λύρας είτε γιατί με περισ-

σότερες ή  λιγότερες χορδές είτε με λίγο διαφορετικά σχήματα κ.α.. 

Φόρμιγγα (Λύρα) λεγόταν η λύρα  με τέσσερεις χορδές. 

Κιθάρα Ασιάς  (ή Λεσβιακή Κιθάρα) λεγόταν η κιθάρα με τρείς 

χορδές,. 

Βάρβιτος (Λύρα) λεγόταν η λύρα με πάνω από 7 χορδές ( πο-

λύχορδος) και  με λίγο μακρύτερους βραχίονες απ΄ό,τι η κοινή Λύρα.  

 

Οι αρχαίοι συγγραφείς , όπως είδαμε πιο πριν, αναφέρουν ότι 

ο Απόλλωνας βρήκε την κιθάρα και ο Ερμής τη λύρα. Στη συνέχεα 

την Κιθάρα δίδαξε ο Απόλλωνας στον Ορφέα. Το αυτό έκανε και ο 

Ερμής με τη Λύρα, δηλαδή δίδαξε και αυτός τη Λύρα στον Ορφέα. Ο 

Ορφέας ακολούθως  δίδαξε τη Λύρα στο Θάμυρι, στο Λίνο και στον 

Ηρακλή. Ο Ηρακλής τη δίδαξε στο Θηβαίο Αμφίωνα,  κ.α., Ακολού-

θως η λύρα έφθασε στη Λέσβο και από τον Τέρπανδρο στην Αίγυπτο 

κ.α., πρβ :  
<<Λέγεται ότι ο Απόλλων, αφού πήρε τη λύρα (από τον Ερμή), τη δί-

δαξε στον Ορφέα, κι αφού ο ίδιος (ο Απόλλωνας) επινόησε την κιθάρα, σε 
εκείνον παραχώρησε τη λύρα>> (Ορφικά Αποσπάσματα 57, HYGIN 
ASTRON, 2, 7).  

"Την λύραν την εκ χελώνης φασί τον Ερμήν ευρηκέναι και κατασκευά-
σαντα επτάχορδον παραδεδωκέναι την μάθησιν τω Ορφεί. Ορφεύς δε εδίδαξε 
Θάμυριν και Λίνον. Λίνος δε Ηρακλέα, υφ' ου και ανηρέθη, εδίδαξε δε και Αμ-
φίωνα τον Θηβαίον, ος επί των επτά χορδών επταπύλους τας Θήβας ωκοδό-
μησεν. Αναιρεθέντος δε του Ορφέως υπό των Θρακικών γυναικών την λύρα 
αυτού βοληθήναι εις την θάλασσαν, εκβληθήναι δε εις Άντισσαν πόλιν της Λέ-
σβου. Ευρόντας δε αλιέας ενεγκείν την λύραν προς Τέρπανδρον, τον δε κομί-
σαι εις Αίγυπτον. (Ευρόντα δε αυτόν) εκπονήσαντα επιδείξαι τοις εν Αιγύπτω 
ιερεύσιν, ως αυτόν πρωθευρετήν γεγενημένον. Τέρπανδρος μεν ούτω λέγεται 
την λύραν ευρηκέναι, Αχαιούς δε υπό Κάδμου του Αγήνορος παραλαβείν τη-
νικαύτα φασίν". (Ορφικά αποσπάσματα 163, Νικόμαχος Ian Musici script 
Graece 266).  

 

 

7. ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΞΟΣΧΗΜΑ ΣΤΑ ΑΧΛΑΔΟΣΧΗΜΑ – ΦΙΑΛΟ-

ΣΧΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕ-

ΤΑΛΛΙΚΕΣ ΧΟΡΔΕΣ 

 

Κάποια στιγμή καταργήθηκαν οι δυο βραχίονες (μπράτσα) από 

τα έγχορδα μουσικά όργανα (από την κιθάρα, τη λύρα κ.α.) και αντί 

αυτών μπήκε ένας μόνο βραχίονας, ως προέκταση του αντηχείου, 



30 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΙΔΗ ΚΛΠ) 

 
στο τέλος του οποίου μπήκαν με νέο επινοητικό τρόπο ο ζυγός  και 

τα ανάλογα στριφτάρια, για να τεντώνονται-κουρδίζονται οι χορδές 

και έτσι περάσαμε από τα τοξόσχημα στα αχλαδόσχημα – φιαλό-

σχημα κ.α. μουσικά όργανα.   

Το πότε έγινε αυτή η αλλαγή δεν είναι γνωστό. Η αρχαιότερη 

και σωστά χρονολογημένη απεικόνιση μέχρι στιγμής εγχόρδου στην 

Ελλάδα με ένα μόνο βραχίονα είναι αυτή στο ανάγλυφο της βάσης 

του αγάλματος της Μαντινείας, 330 – 320  π.Χ. ( Εθνικό Αρχαιολο-

γικό Μουσείο Ελλάδος)  κ.α. Το μουσικό όργανο που φαίνεται σ’ αυτή 

την απεικόνιση δε γνωρίζουμε πως λεγόταν, όμως είναι σαφώς ο 

πρόγονος σαν σχήμα-σκελετός  της νεότερης κιθάρας, αλλά και της 

καλούμενης επι Βυζαντινών Πανδούρας, καθώς και του  Ταμπουρά  

του μπουζουκιού κ.α.  

H Πανδούρα ή Ταμπουράς ήταν ένα τρίχορδο έγχορδο μουσικό 

όργανο με ένα μόνο βραχίονα, το οποίο παιζόταν και με πλήκτρο και 

με τα δάκτυλα- νύχια. Στην εμφάνιση ήταν κάτι όπως τα σημερινά 

έγχορδα πληκτρά μουσικά όργανα: μπουζούκι, κιθάρα κ.α. και γι 

αυτό η Πανδούρα θεωρείται ο πρόγονός τους, όμως μόνο ως προς το 

σχήμα-σκελετό τους. 

Κατά τον Αθήναιο, που μεταφέρει τη γνώμη του Πυθαγόρα, η 

Πανδούρα ήταν εύρημα των Τρωγλοδυτών της Ερυθράς Θάλλασας: 

« η Πανδούρα κατασκευάζονταν από τους τρωγλοδύτες της Ερυθράς 

Θάλασσας από λευκή δάφνη που φυτρώνει κοντά στη θάλασσα». 

Ο Χρύσανθος,1770 – 1815,  στο «Μέγα Θεωρητικόν της Μου-

σικής», σχετικά με την Πανδούρα - Ταμπουρά, αναφέρει: «Από τα 

μελωδικά όργανα η πανδουρίς έρχεται ευκολότερον εις δίδαξιν και 

σαφεστέρως γνωρίζονται επάνω εις αυτήν οι τόνοι, τα ημιτόνια και 

απλώς κάθε διάστημα. Λέγεται δε και πανδούρα και φανδούρος καθ’ 

ημάς δε ταμπουρά ή τουμπούρ (τουρκική ονομασία).  

Σύμφωνα με τον Πολυδεύκη η Πανδούρα ήταν εύρημα των Ασ-

συρίων: "Τρίχορδον δε, όπερ Ασσύριοι Πανδούραν ωνόμαζον εκεί-

νων δ' ην και το εύρημα" , ενώ κατά το Φώτιο ( Λεξ. 427,26) η Παν-

δούρα ήταν  εύρημα των Ληδών: "Πανδούριον, ήτοι Λύδιον όργανον 

χωρίς πλήκτρου ψαλλόμενον". 

(Περισσότερα βλέπε «Η Πανδούρα» στο βιβλίο «ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ 

ΟΡΓΑΝΑ» Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ) 

 

Σημειώνεται επίσης ότι: 

Α) Αρχικά οι μουσικές χορδές ήταν εντερικές και ενίοτε και με-

ταξένιες κ.α. Μετά επινοήθηκαν και οι μεταλλικές.  Υπολογίζεται ότι 

οι πρώτες μεταλλικές χορδές καταγράφονται τον 13ο αιώνα, τόσο 

στην Ανατολή όσο και στη Δύση. 
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Β) Αρχικά τα μουσικά όργανα ήταν με μονές χορδές και κάποια 

στιγμή μετά επινοήθηκαν και τα ζευγόχορδα μουσικά όργανα: λα-

ούτο, μπαγλαμάς, μπουζούκι κ.α.  

 

 
Τρεις Ελληνίδες 
μούσες, η μια των 
οποίων παίζει Παν-
δούρα.  Ανάγλυφο, 
330 – 320  π.Χ.,  
από την Μαντινεία ( 
Εθνικό αρχαιολο-
γικό Μουσείο Αθη-
νών) 
 

 

Τάφοι των Ευγενών 
στο Λούξορ (Θήβες 
Αιγύπτου), Τελετή με 
γυναίκες μουσικούς 
που  παίζουν κά-
ποιος είδος Άρπας, 
κάποιο είδος Παν-
δούρας, ειδος Δίαυ-
λου και είδος Λύρας - 
κιθάρας. ( Thebes, 
tomb of Horemhab, 
No.78 Period of 
Tuthmosis IV, 1420-
1390 BCE.)  

 
 

8. Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΛΥΡΑΣ ΜΕ ΔΟΞΑΡΙ 

 

Η λύρα, η κιθάρα και ο αυλός  ως μουσικά όργανα είναι τα 

πρώτα που επινόησε ο άνθρωπος. Απλά αυτά μετά διαμορφώθηκαν 

– τελειοποιήθηκαν και συνάμα παρουσιάστηκαν με πολλές και διά-

φορες παραλλαγές. 

Η Λύρα αρχικά παιζόταν βασικά με πλήκτρο ή άλλως πένα, ε-

πειδή είχε κοντές χορδές σε σχέση με την κιθάρα και   σύμφωνα με 
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τους αρχαίους συγγραφείς (βλέπε: : Διόδωρος Σικελιώτης  5, 75, 

Ομηρικός Ύμνος στον Ερμή (στ. 24-25, 47-51) , Απολλόδωρος (Γ, 

10, 2  σ. 139-140), Λουκιανός («Διάλογος Απόλλωνα -  Ήφαιστου») 

κ.α. είχε επινοηθεί στην Κρήτη από τον Κρητικό θεό Ερμή, όταν αυ-

τός ήταν εν ζωή, κατασκευάζοντας το αντηχείο της από καύκαλο χε-

λώνας και τις χορδές της από έντερα βοδιών.  

Υπενθυμίζεται ότι οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων: Δίας, Απόλ-

λωνας, Ερμής κ.α. ήtαν άνθρωποι, που επειδή είχαν κάνει ευεργεσίες 

εν ζωή θεοποιήθηκαν, κάτι όπως ο Χριστός και οι άγιοι στη Χριστια-

νική θρησκεία ( βλέπε π.χ.: Διόδωρος 5 77,  Ηρόδοτος Β 145 κ.α.) 

Η λύρα του Ερμή  κάπου τον 7ο - 8ο αι. μ.Χ.,  όπως προκύπτει 

από τις αρχαίες πηγές που θα δούμε αμέσως  πιο κάτω,  έπαψε να 

παίζεται με πλήκτρο και στο εξής παιζόταν με δοξάρι, δηλαδή μετε-

ξελίχθηκε από έγχορδό νυκτό σε έγχορδο τοξωτό μουσικό όργανο.  

Η αρχαιότερη αναφορά της λύρας με δοξάρι και γενικά μουσι-

κού οργάνου που παίζεται με δοξάρι είναι αυτή που αναφέρεται στο 

βυζαντινό  έπος του Διγενή Ακρίτα και όπου το όργανο αυτό ονομά-

ζεται με την ελληνική ονομασία Λύρα, πρβ: 
“Για δώστε μου τη λύρα μου, το δόλιο μου δοξάρι 
να θυμηθώ τσ' αγάπης μου, σήμερα τηνε χάνω……."  (Διγενής Ακρίτας) 
 
"….αρπάζει το σκεπάρνι του, έν' αργυρό πριγιόνι  
σ' έν περιβόλι σ' έμπηκεν, ελιάς κλωνάρι κόβει,  
ντογρί παιγνίδι έκαμε, ντογρί παιγνίδι κάνει.  
Τα φίδια κόρδες έβαλε απάνω στο παιγνίδι  
την όχεντρα την πλουμιστή δοξάρι στο παιγνίδι  
και τα μικρά χεντρόπουλα στριφτάρια στο παιγνίδι..." (Διγενής Ακρίτας) 

 

Το εν λόγω έπος τοποθετείται κατ’ άλλους στο 811 – 886 μ.Χ. 

(επι Βασιλείου Α’ του Μακεδόνα) και κατ’ άλλους στο 976 – 1025μ.χ. 

(επι Βασιλείου Β του Βουλγαροκτόνου),  

Η αλήθεια είναι ότι το εν λόγω έπος, που ο συντάκτης του είναι 

ανώνυμος, γράφτηκε  για πρώτη φορά επί επι Βασιλείου του Μακε-

δόνα και στη συνέχεια προστέθηκαν τμήματα επι Βασιλείου Β του 

Βουλγαροκτόνου, καθώς και επί βασιλείας του Βυζαντινού Αυτοκρά-

τορα Κωνσταντίνου Θ΄ του Μονομάχου (1042-1055), 

Ειδικότερα,  αφού  ο Διγενής λεγόταν Ακρίτας και αφού,  σύμ-

φωνα με το έπος, έκτισε ένα θαυμαστό παλάτι στην περιοχή του Ευ-

φράτη όπου πέθανε, άρα έζησε όχι επι Βασιλείου Β’ Βουλγαροκτό-

νου, αλλά πιο πριν επι Βασιλείου Α’ Μακεδόνα. 

‘Άλλωστε,  αν ο Διγενής είχε ζήσει επί αυτοκράτορα Βασιλείου 

Β’ θα γινόταν μνεία στο έπος, για να ξεκαθαριστεί επι ποιανού Βασι-

λείου Αυτοκράτορα  έζησε, με Βασιλείου Α ή επι Βασιλείου Β’.  
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Πέραν αυτού, νεότερη της ως άνω μαρτυρίας είναι αυτή με την 

καταγραφή των βυζαντινών μουσικών οργάνων που έκανε τον 9ο 

αιώνα και συγκεκριμένα το 870 μ.Χ. ο Πέρσης γεωγράφος Abu'l 

Qasim Ubaid'Allah ibn Khordadbeh (έζησε από το 820 – 912 μ.Χ.) 

κατόπιν εντολής του χαλίφη Al Mutamid  ( 869-885 μ.Χ.), βλέπε:  

«Margaret J. Kartomi: On Concepts and Classifications of Musical 

Instruments. Chicago Studies in Ethnomusicology, University of 

Chicago Press, 1990». Στην εν λόγω καταγραφή αναφέρεται η ύ-

παρξη και της λύρας με δοξάρι και του αραβικού τοξωτού ρεμπάμπ. 

Επίσης εκεί αναφέρεται  και ότι η λύρα ( lura) μαζί με το (εκκλησια-

στικό) όργανο (λατινικά urghunι = ελληνικά όργανο), το shilyani (πι-

θανολογείται ότι ήταν ένα είδος άρπας) και το salandj (= η ασκομαν-

δούρα, γκάιντα)  είναι τα τυπικά όργανα των Βυζαντινών. Αναφέρει 

επίσης ότι η λύρα  λύρα (“lura“) είναι ξύλινο όργανο με πέντε χορ-

δές και «όμοιο με το αραβικό Ρεμπάμπ. 

 

 
Κασετίνα από ελεφαντόδοντο, 900 - 

1100 μ.Χ. του Palazzo del Podestà, στην ο-
ποία απεικονίζεται λυράρης με μικρή λύρα 
(λυρόνι) όπως η κρητική (Museo Nazionale 
Florence Coll. Carrand, No.26). 

 
«Αχλαδόσχημη λύρα Κρήτης 

(1743) με. Δοξάρι που έχει γερακοκκού-
δουνα (Μουσείο Ανωγιαννάκη)  

Τα γερακοκούδουνα με τις κινή-
σεις του τόξου προσφέρουν ένα είδος εκ-
κλησιαστικής (ως τα θυμιατήρια)  χαρα-
κτηριστικής αρμονικής και ρυθμικής συνο-
δείας. 

 

Η αρχαιότερη απεικόνιση τοξωτού μουσικού οργάνου είναι 

αυτή σε μια βυζαντινή  σαρκοφάγο του Palazzo del Podestà της Φλω-

ρεντίας ( Museo Nazionale, Firenze, Coll. Carrand, No.26), η οποία 

χρονολογείται στο 900 – 1100 μ.Χ. και  στην οποία βλέπουμε ότι το 

τοξωτό αυτό είναι επακριβώς όμοιο με την τρίχορδη κρητική λύρα 
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και όχι με το τοξωτό Ρεμπάμπ (Rebab) ή το μεσαιωνικό  Ρεμπέκ 

(Rebec)  ή το περσικό  τοξωτό Κεμεντζέ (Kamancheh)).  

Επίσης πολύ αρχαία απεικόνιση τοξωτού έχουμε και σε ελλη-

νικό χειρόγραφο Ψαλτήρι του έτους 1066 , το οποίο  φυλάσσεται στο 

Βατικανό και  απεικονίζεται λυράρη να παίζει λύρα επάνω στο μπρά-

τσο του,  Lira da braccio  (Myriam dancing. 1066, Painting, manu-

script illumination, miniature, Vatican, Biblioteca. From the Barberini 

psalter). 

 

9. ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΙΘΑΡΑ, ΛΥΡΑ. ΔΟΞΑΡΙ ΚΛΠ 

 

Η ονομασία κιθάρα προέρχεται από την αρχαία Ελληνική κίθα-

ρις. Από εκεί προέρχονται και οι ονομασίες: Λατινικά (latin/italiano) 

Cithara, kithara,  Ισπανικά  Guitarra,  Μαυριτανικά Guitern, Αγγλικά 

Guitar, kithara, Cithara, Γαλλικά  Guitarre, Γερμανικά Guitarre,  

Πορτογαλικά  Violâo / Portugués Guitarra…..Η αρχαιότερη αναφορά 

που υπάρχει για την κιθάρα είναι στην Οδύσσεια: "κήρυξ δ' εν χερσίν 

κίθαριν περικαλλέα θήκεν Φημίω" (Όμηρος  α 153-154). Αναφέρεται 

και στους ψαλμούς του Δαυίδ :«αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κι-

θάρα» ( Ψαλμός ΡΝ΄. 150), όμως εδώ η ονομασία κιθάρα μπήκε 

απο τους Ο’ αντί της λέξης «ΚΝΡ» ( κινάρα = η άρπα), όπως γράφει 

το εβραϊκό κείμενο (βλέπε «Κινάρα»). Το αρχαίο « Μέγα Ετυμολογικό 

Λεξικό» (1000 μ.Χ.) σχετίζει την ονομασία «κιθάρα» με το ρήμα κίω 

> κινώ,  αλλά και γιατί η κιθάρα κατασκευαζόταν εκ δουρός (= ξύλο 

από δρυ) του όρους Κιθαιρώνος, πρβ:  

<<Κίθαρις, από το κεύθειν τον έρωτα , η κιθαρωδία. Κίθαρις, 
Κιθάρα, παρά το κινείσθαι ραδίως ή παρά το κινείν εις έρωτα τους ακούοντας 
ή παρά του κινείν τους θαιρούς. Κίθαρος, καθ’ ομοιότητα των οστών προς τας 
χορδάς, ο δε δούρις, από του Κιθαιρώνος φησίν, ότι Αμφίων εκείσε εμουσι-
κευετο, ότι οξύνεται, τοπικήν έχον έννοιαν>>. « Μέγα Ετυμολογικό Λεξικό ή-
γουν η Ελληνική Γραμματική», 10ος αι. μ.Χ.)  

«Κιθάρα παρά το κινείσθαι ραδίως, ή παρά το κινείν εις έρωτα τους α-
κούοντας ή παρά το κινείσθαι ραδίως. Η παρά το κινείν τους θαρούς».  (Γε-
ώργιος Χοιροβοσκός, 600 μ.Χ. Υπόμνημα στους Ψαλμούς και Dictata in 
Theodosii canones, necnon epimerismi in psalmos, Τόμος 3).  

 «Κιθάρα = παρά το κινείν εις ερωτα τους ακούοντας ή παρά 

το κινείσθαι ραδίως. Η παρα το κινείν τους θαρούς. Κιθαρις = παρά 

το κίων το κινώ κιναρις και κίθαρις ή παρά το κίω, το πορεύομαι. 

Κιθαιρών = κιθάρα, κιθαιρων και κιθαιρων». ETYMOLOGIC GRAECI, 

BIBLIOTHECAE PARISΙENSΙS) 

 

Το «Μέγα Ετυμολογικό Λεξικό» (1000 μ.Χ.) αναφέρει ότι το 

όνομα «λύρα» σχετίζεται με το ρήμα λύω απ΄ όπου και  «λύτρον». 

Δηλαδή υποθέτει ότι, επειδή ο Ερμής έκλεψε τα βόδια του Απόλλωνα 
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από τα οποία έβγαλε τα έντερα και τα έκανε χορδές της λύρας του,  

για να τον εξευμενίσει-αποζημιώσει του έδωσε τη λύρα του ως λύτρο 

και έτσι προήλθε η ονομασία λυτήρια (λύω) >  λύ(τ)ρα  > λύρα, πρβ: 

«Λύτρον παρά το λύω, λύσω, λύτρον, όθεν και λύρα, λύτρα τις ούσα. 

Εδόθη γαρ παρ τω Απόλλωνι παρά του Ερμού υπέρ ων έκλεψε βοών 

του Απόλλωνος ο Ερμής».   Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι η λύρα ονο-

μάστηκε έτσι,  επειδή αρχικά οι χορδές της γίνονταν από λούρες ή 

άλλως λουρίδες εντέρων, ήτοι απο από το λ(ο)υρες > λύρες.  Στην 

καταγραφή των βυζαντινών μουσικών οργάνων που έκανε το 870 

μ.Χ. ο Πέρσης γεωγράφος Abu'l Qasim Ubaid'Allah ibn Khordadbeh 

(βλέπε:  «Margaret J. Kartomi: On Concepts and Classifications of 

Musical Instruments. Chicago Studies in Ethnomusicology, Univer-

sity of Chicago Press, 1990») αναφέρει τη λύρα με την ονομασία lura 

και όχι lyra. Στην κρητική διάλεκτο με την ονομασία «το λουρί» λέ-

γεται το  κορδόνι ή άλλως η κόρδα >  χορδή από έντερο ή προβιά ή 

νεύρο ζώου. Επίσης με την ονομασία «τα λούρα» λέγονται οι λουρί-

δες (οι χορδές) με τις οποίες δένεται ο ζυγός των βοδιών με το άρο-

τρο προκειμένου να το τραβούν. Η ονομασία λ(ο)ύρες > λύρες είναι 

όπως και κούπα > κύπελο, σούπερ > υπέρ κ.α. και σημαίνει  το όρ-

γανα που έχουν λ(ο)ύρες ή άλλως κόρδες > χορδές από  έντερα, οι 

εντερικές χορδές της λ(ο)ύρας > λύρας = lura (βυζαντινά). Σήμερα 

οι κόρδες – χορδές είναι μεταλλικές.Ο Πλάτωνας στους Νόμους λέει 

ότι η λύρα παιζόταν κρατώντας την με το αριστερό χέρι και το πλή-

κτρο της με το δεξί:   «Εν όσοις με γαρ των έργων μη μέγα διαφέρειν, 

λύρα μεν εν αριστερά χρωμενον πλήκτρω δε εν δεξιά» (Πλάτων Νό-

μοι Ζ, 794.5) 

 

Το πλήκτρο ονομάζεται έτσι, επειδή πλήττει (χτυπά) τις χορδές. 

Το δοξάρι ονομάζεται έτσι, επειδή είναι καμπύλο ή άλλως αγκύλο 

τόξο (= το τόξο, το τοξάρι >  δοξάρι,  η αρχαία κιθάρα κ.α.),  τα 

οποία γίνονται από ένα καμπύλο ξύλο, τα άκρα των οποίων ενώνο-

νται  με χορδές), απ΄όπου και τοξεύω > δοξεύω κ.α.: 
«Βλέπετε εμένα (τον Έρωτα) το μικρό και πράσινα ντυμένο, 
τούτο το δαξαράκι μου οπ’ όχω αρματωμένο, 
πόσες καρδιές δοξεύω εγώ, και σκιας δε με θορούνε. 
Μόνο τον πόνο εις το στερνό στα σωθικά γρικούνε  
Κι όχι στην Κρήτη μοναχάς, με κάθε άλλον τόπο 
Και δίνει η σαϊτα μου στα μάτια των ανθρώπων… 
 (Κατσούρμπος 1-6 Γ. Χορτάτζης, 1580 – 1600) 
  
 «κι ακόμη βασανίζομαι, γιατί στα γερατιά μου 
ο έρωτας πολλές βολές δοξεύει την καρδιάν μου  
(«Πανωρια»στιχοι Α 251-252, Γ. Χορτάτζης, 1580 – 1600)  
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«Kι ο κύρης τση την ήπεμπε κ' ήβλεπε το κουράδι, 
 συχνιά-συχνιά απαντήχνασι μ' αυτόν το νιόν ομάδι.   
O οποιός με το δοξάρι του εγύρευγε κυνήγι, 
 κι ως του'χε λάχει να το δει, δεν τ' άφηνε να φύγει. 
Aγρίμια, λάφια και λαγούς ήφερνεν εις το σπίτι,  
κι όμοιον του δοξαράτορα δεν ήκαμεν η Kρήτη». 
(Ερωτόκριτος στίχος Β 640 Β. Κορνάρος 1553–1613) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   

ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ   
 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ: α) Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΘΑΡΑ ΗΤΑΝ ΔΙΑΦΟ-

ΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ β)  Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΡΑ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΘΑΡΑ ΗΤΑΝ 

ΤΟ ΑΥΤΟ ΟΡΓΑΝΟ, γ)  Η ΑΡΧΑΙΑ  ΚΙΘΑΡΑ ΕΦΕΥΡΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΠΑΝΟΥΣ,  δ)  Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΙ-

ΘΑΡΑ, Η ΚΙΝΑΡΑ  ΚΑΙ Η ΑΡΠΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟ ΟΡΓΑΝΟ, ε)  Η ΛΥΡΑ 

ΜΕ ΔΟΞΑΡΙ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΒΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑ, στ) Η ΛΥΡΑ 

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ κ.α. 

 

1. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΘΑΡΑ ΗΤΑΝ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ - ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

Μερικοί ισχυρίζονται ότι η αρχαιοελληνική Κίθαρις  ήταν δια-

φορετικό μουσικό όργανο από τη  σύγχρονή κιθάρα, κάτι που είναι 

αυθαίρετο, επιδερμική εξέταση και συνεπώς λάθος, γιατί στο μόνο 

που διαφέρουν είναι στην τελική εμφάνιση, κάτι που κάνει πολλούς 

να νομίζουν ότι είναι διαφορετικά όργανα, ενώ δεν είναι. 

Απλά η αρχαία ελληνική κιθάρα είχε δυο βραχίονες (μπράτσα), 

ήταν κάτι όπως τα γράμματα U,  ενώ η σύγχρονη ένα, για να τεντώνει 

τις χορδές. Και η αρχαία και η σύγχρονη έχουν ίδιο αντηχείο (ήτοι 

με επίπεδο πυθμένα και όχι κυρτό-καυκαλοειδές, όπως έχει η λύρα) 

και  επίσης την ίδια ποσότητα και ποιότητα χορδών. Εέχουν 6-7  μο-

νές και μακρές χορδές (και όχι κοντές, όπως η λύρα ή διπλές όπως 

έχουν το Ούτι, το Μαντολίνο κ.λπ.). Επίσης και η αρχαία και η σύγ-

χρονη Κιθάρα έχουν τον ίδιο τρόπο παιξίματος, δηλαδή παίζονται  

κύρια με τα νύχια /δάκτυλα και δευτερευόντως με πλήκτρο ή άλλως 

πένα.  

Η μόνη διαφορά που υπάρχει μεταξύ σύγχρονης και αρχαίας 

κιθάρας είναι το ότι η σύγχρονη έχει επιπλέον την καλούμενη τα-

στιέρα και εκεί γίνεται τώρα το πάτημα των χορδών με τα δάκτυλα 

και όχι πάνω στον αντηχείο, όπως συνέβαινε στην αρχαία. Και επειδή 

οι χορδές της κιθάρας, αρχαίας και νέας, είναι  μονές και μακρές, 

είναι μαλακές και ως εκ τούτου παίζονται βασικά με τα δάκτυλα-νύ-

χια, ενώ στα υπόλοιπα έγχορδα: λαούτο, ούτι, μαντολίνο, μπουζούκι 

κ.λπ., παίζονται πάντα με πλήκτρο (πένα), γιατί είναι είτε διπλές 

(ζευγαρωτές, 4 – 7 = 8-14): λαούτο, ούτι, μαντολίνο κ.λπ. είτε  κο-

ντές και ως εκ τούτου σκληρές: αρχαία λύρα, ελληνικός μπαγλαμάς 

κ.α.  



38 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΙΔΗ ΚΛΠ) 

 
 

2. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΡΑ ΚΑΙ Η ΑΡ-

ΧΑΙΑ ΚΙΘΑΡΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟ ΟΡΓΑΝΟ  - ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

Μερικοί μεταφραστές των αρχαίων ελληνικών κειμένων μετα-

φράζουν την αρχαία ελληνική λέξη «κίθαρις» με την ονομασία 

«λύρα», επειδή θεωρούν ότι η λύρα και η κιθάρα ήταν το αυτό όρ-

γανο, λόγω του ότι, λένε, αφενός ο Αριστόξενος στο «Περί οργάνων» 

( FHG ΙΙ, 286, απόσπ. 63) αναφέρει: "κίθαρις γαρ εστιν η λύρα" = η 

κίθαρις είναι η λύρα και αφετερου ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει 

ότι  οι κάτοικοι της Νύσσας της Αιγύπτου ισχυρίζονται πως ο Ερμής 

εφεύρε την κιθάρα στον τόπο τους και  ο Απόλλωνας ήταν ο πρώτος 

που έπαιξε με αυτή σωστά κ.α.:   «Φτάνοντας οι δυο τους (η Κυβέλη 

και ο καλός της φίλος Μαρσύας, που ήταν και περίφημος αυλητής) 

στο Διόνυσο στη Νύσα, βρήκαν τον Απόλλωνα να τυγχάνει μεγάλης 

αποδοχής για την Κιθάρα του, την οποία , λένε, εφεύρε ο Ερμής, 

αλλά ο Απόλλωνας ήταν ο πρώτος που έπαιξε σωστά με αυτήν σωστά 

(«δια την Κιθάραν, ην Ερμής ευρείν φασιν, Απόλλωνα δε πρώτον 

αυτή κατά τρόπον χρήσθαι….» Διόδωρος Σικελιώτης  3, 59).  

Ωστόσο όλα τα ως άνω είναι διαστρέβλωση της αλήθειας, γιατί 

η πραγματικότητα είναι: 

Α) Ο Αριστόξενος στο «Περί οργάνων» ( FHG ΙΙ, 286, απόσπ. 

63) αναφέρει επακριβώς: "κίθαρις γαρ εστιν η λύρα" (= κίθαρις είναι 

η λύρα), όμως εδώ δεν λέει ότι κιθάρα και λύρα είναι το αυτό, όπως 

ερμηνεύουν αποσπασματικά μερικοί, αλλά ότι η  λύρα είναι είδος κι-

θάρας και έτσι είναι. 

Β) Ο  ίδιος ο Διόδωρος σε άλλο εδάφιο του διαψεύδει τον ως 

άνω ισχυρισμό των κατοίκων της Νύσσας,. Ειδικότερα ο ίδιος ο Διό-

δωρος Σικελιώτης (3, 59) καταγράφοντας το τι λένε οι μύθοι των 

Φρυγών και των Ατλάντιων και βλέποντας ότι πολλά από αυτά που 

λένε οι μύθοι αυτοί δεν είναι πραγματικότητα, όπως π.χ. ότι «ο Ερμής 

βρήκε την κιθάρα, όμως ο Απόλλωνας ήταν αυτός που έπαιξε σωστά» 

κ.α., συμπληρώνει-διευκρινίζει ότι οι Κρήτες δε συμφωνούν με όσα 

λένε οι μύθοι των Φρυγών και των Ατλάντιων (βλέπε Διόδωρος 

3.61,3)  και η αλήθεια γι αυτούς είναι αυτή που θα  αναφέρει εκεί 

που θα γράψει σχετικά με αυτούς. Και αυτό το κάνει στο πέμπτο του 

βιβλίο και εκεί (βλέπε Διόδωρος Σικελιώτης 5, 64- 77) αναφέρει ότι 

οι Κρήτες λένε και φέρνοντας γι αυτό επιχειρήματα πως ο Απόλλωνας 

βρήκε την Κιθάρα και μετά, μετά από το μουσικό διαγωνισμό του 

Απόλλωνα με το Μαρσύα, ο Ερμής βρήκε τη Λύρα, πρβ: 
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«Τον Απόλλωνα (οι Κρήτες) δε της κιθάρας ευρετήν αναγορεύ-

ουσι και της κατ αυτην μουσικής…….ευρετήν δε και του τόξου γενό-

μενον διδαξαι τους εγχωρίους …. …» ( Διόδωρος 5.74-77).   

Μτφ: << ….Τον Απόλλωνα αναγορεύουν (οι Κρήτες) εφευρέτη 

της Κιθάρας και της μουσικής της («Απόλλωνα δε της κιθάρας ευρε-

τήν αναγορευουσι και της κατά αυτής μουσικής»)  · εισήγαγε επίσης 

τη γνώση της ιατρικής που γίνεται μέσω της μαντικής τέχνης, που 

παλιά μ' αυτή θεραπεύονταν όσοι αρρώσταιναν- καθώς βρήκε και το 

τόξο, δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για την ο-

ποία οι Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο ονο-

μάστηκε Κρητικό…».  «Λένε πως (ο Ερμής) ήταν ο πρώτος που εισή-

γαγε την παλαίστρα και επινόησε τη Λύρα (Λύραν επινοήσαι») από 

καύκαλο χελώνας μετά το διαγωνισμό του Απόλλωνα με τον Μαρσύα, 

κατά τον οποίο λέγεται πως αφού νίκησε ο Απόλλωνας και τιμώρησε 

τον ηττημένο με τιμωρία πολύ μεγαλύτερη απ΄ ότι του άξιζε, μετα-

μελήθηκε και σπάζοντας τις χορδές της Κιθάρας (τα εκ της Κιθάρας 

χορδάς εκρήξαντο») για κάμποσο καιρό δεν ήθελε να ασχοληθεί με 

τη μουσική». ( Διόδωρος Σικελιώτης  5, 74-77) 

Γ)  Η λύρα παιζόταν με πλήκτρο, ενώ η κιθάρα βασικά με τα 

δάκτυλα-νύχια. Ο Πλάτωνας στους Νόμους λέει ότι η λύρα παιζόταν 

κρατώντας την με το αριστερό χέρι και το πλήκτρο της με το δεξί:   

«Εν όσοις με γαρ των έργων μη μέγα διαφέρειν, λύρα μεν εν αρι-

στερά χρωμενον πλήκτρω δε εν δεξιά» (Πλάτων Νόμοι Ζ, 794.5) 

 Δ) Αν η Κιθάρα και η Λύρα , καθώς και οι μουσικές τους ήταν 

το αυτό, ο Αριστοτέλης («Πολιτικά») δεν θα έλεγε ότι η κιθάρα δεν 

ήταν κατάλληλη για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά μονάχα για την 

τέρψη.  

Ε) Από τις αρχαίες απεικονίσεις και περιγραφές προκύπτει και 

ότι  η λύρα ή άλλως Χέλυς έχει/είχε αφενός κοντύτερους πήχεις – 

χορδές απ΄ ό,τι  έχει η  κιθάρα, περίπου στο μισό,  και αφετέρου 

αντηχείο με κυρτό πυθμένα (όπως το καύκαλο της χελώνας,   απ΄ 

όπου και η ονομασία «χέλυς»), ενώ η κιθάρα έχει/είχε αντηχείο με 

επίπεδο πυθμένα , δηλαδή όπως το κιβώτιο. Ο λόγος και για τον ο-

ποίο οι χορδές της κιθάρας, δονούνται εύκολα, ακόμη και με τα νύ-

χια-δάκτυλα,  γιατί είναι μακρές, άρα και μαλακές, ενώ της λύρας 

μόνο με πλήκτρο, γιατί είναι   κοντές και ως εκ τούτου σκληρές.    

ΣΤ) Αν η λύρα και η κιθάρα ήταν το αυτό, οι αρχαίοι συγγρα-

φείς δεν θα ανέφεραν ότι ο Απόλλωνας βρήκε την κιθάρα και ο Ερμής 

τη Λύρα, πρβ: 
<<Λέγεται ότι ο Απόλλων, αφού πήρε τη λύρα (από τον Ερμή), τη δί-

δαξε στον Ορφέα, κι αφού ο ίδιος (ο Απόλλωνας) επινόησε την κιθάρα, σε 
εκείνον παραχώρησε τη λύρα>> (Ορφικά Αποσπάσματα 57, HYGIN 
ASTRON, 2, 7).  
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 «διότι Ερμήν λύρας, Απόλλωνα δε ευρέτην είναι κιθάρας Ελλήνων 

εστὶν ες αυτοὺς λόγος» (Παυσανίας, 5.14,8)   
 «Τον Απόλλωνα (οι Κρήτες) δε της κιθάρας ευρετήν αναγορεύουσι και 

της κατ’ αυτήν μουσικής…….ευρετήν δε και του τόξου γενόμενον διδαξαι τους 
εγχωρίους ….Τω δ’ Ερμή προσαπτουσι (οι Κρήτες) τα εν τοις πολέμοις   ….. 
εισηγητήν δε αυτόν  και  παλαίστρας γενέσθαι, και την εκ της χελώνης λύραν 
επινοήσαι  μετά  την Απόλλωνος προς Μαρσύαν σύγκρισιν, καθ’ ην λέγεται 
τον Απόλλωνα νικήσαντα και τιμωρίαν υπέρ την αξίαν λαβοντα παρα του λειφ-
θεντος μεταμεληθηναι  και τας εκ της κιθάρας χορδας εκρήξαντο μεχρι τινός 
χρόνου της εν αυτή μουσικής αποστήναι… …» ( Διόδωρος 5.74-77).   

Ο ομηρικός ‘Ύμνος « Εις (πύθιο) Απόλλωνα» (στ. 130), ο Ησί-

οδος (Θεογονία 90), ο Λουκιανός (Διάλογος Απόλλωνα και  Ήφαι-

στου), ο Παυσανίας  κ.α. αναφέρουν ότι ο Απόλλωνας (και όχι ο Ερ-

μής) βρήκε την κιθάρα και τα καμπύλα τόξα  και γι αυτό ο Απόλλωνας 

(και όχι ο Ερμής) αποκαλείται: «πατέρας των  κιθαριστών της γης»,  

«θεός της Μουσικής»,  «εκήβολος» κ.α., πρβ:  
«Αυτίκα δ᾿ αθανάτῃσι μετηύδα Φοίβος Απόλλων είη μοι κίθαρίς τε φίλη 

και καμπύλα τόξα, χρήσω δ’ ανθρώποισι Διός νημερτέα βουλήν» (Ομηρικός 
ύμνος «Εις Απόλλωνα» στ. 130) 

 «Εκ γαρ Μουσάων και εκηβόλου Απόλλωνος άνδρες αοιδοί έασιν επί 
χθόνα και κιθαρισταί».( Ησιόδου Θεογονία, 90). 

Αντίθετα ο Ομηρικός Ύμνος «Εις Ερμή» (στ. 24-25, 47-51), ο  

Απολλόδωρος (Γ, 10, 2  σσ. 139-140), ο Διόδωρος Σικελιώτης στο 

«Ιστορική βιβλιοθήκη» (  5, 74, 5  και 5, 75,3),  ο Λουκιανός στο 

«Διάλογος Απόλλωνα -  Ήφαιστου», ο Πολυδεύκης (IV, 59), ο Φιλό-

στρατος ( 777 στο Δημ.), ο Νικόμαχος» (Ορφικά αποσπάσματα163, 

Νικόμαχος Ian Musici script Graece 266) κ.α. αναφέρουν ότι ο θεός 

Ερμής βρήκε τη Λύρα χέλυς και το πλήκτρο με το οποίο παίζεται: 
« Ερμής πήξε δ' άρ' εν μέτροισι ταμών δόνακας καλάμοιο/ πειρήνας δια νώτα δια ρι-

νοίο χελώνης. αμφί δε δέρμα τάνυσσε βοός πραπίδεσσιν εήσι και πήχεις ενέθηκ', επὶ δὲ ζυγόν 
ήραρεν αμφοίν,  επτά δε θηλυτέρων οίων ετανύσσατο χορδάς. αυτάρ επειδή τεύξε, φέρων, 
ερατεινόν άθυρμα, πλήκτρω επειρήτιζε κατά μέρος: ή δ' υπό χειρός σμερδαλέον κονάβησε» 
(Ομηρικός Ύμνος στον Ερμή, στ. 50- 51) 

"Την λύραν την εκ χελώνης φασί τον Ερμήν ευρηκέναι και κατασκευάσαντα επτάχορ-
δον παραδεδωκέναι την μάθησιν τω Ορφεί. Ορφεύς δε εδίδαξε Θάμυριν και Λίνον. Λίνος δε 
Ηρακλέα, υφ' ου και ανηρέθη, εδίδαξε δε και Αμφίωνα τον Θηβαίον, ος επί των επτά χορδών 
επταπύλους τας Θήβας ωκοδόμησεν. Αναιρεθέντος δε του Ορφέως υπό των Θρακικών γυναι-
κών την λύρα αυτού βοληθήναι εις την θάλασσαν, εκβληθήναι δε εις Άντισσαν πόλιν της Λέ-
σβου. Ευρόντας δε αλιέας ενεγκείν την λύραν προς Τέρπανδρον, τον δε κομίσαι εις Αίγυπτον. 
(Ευρόντα δε αυτόν) εκπονήσαντα επιδείξαι τοις εν Αιγύπτω ιερεύσιν, ως αυτόν πρωθευρετήν 
γεγενημένον. Τέρπανδρος μεν ούτω λέγεται την λύραν ευρηκέναι, Αχαιούς δε υπό Κάδμου του 
Αγήνορος παραλαβείν τηνικαύτα φασίν". (Ορφικά αποσπάσματα 163, Νικόμαχος Ian Musici 
script Graece 266).  

«Βρήκε (ο Ερμής) κάπου μια νεκρή χελώνα και κατασκεύασε μ’ αυτή μουσικό όργανο. 
Προσάρμοσε δηλαδή, πήχεις (χερούλια), ζυγό, έπειτα έμπηξε κλειδιά (κολλάβους) και γέφυρες 
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(γαδαδων), τέντωσε επτά χορδές και παίζει μουσική τόσο όμορφα και αρμονικά, Ήφαιστε, 
που τον ζηλεύω ακόμη κι εγώ (ο Απόλλωνας), παρά τα τόσα χρόνια πείρας στο παίξιμο της 
Κιθάρας (φθονείν πάλαι κιθαρίζειν ασκούντα)»  (Λουκιανός, Διάλογος Απόλλωνα – Ηφαί-
στου) 

Μάλιστα οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι τη λύρα την ε-

πινόησε ο Ερμής  μετά από το διαγωνισμό του Απόλλωνα με το 

Μαρσύα στη μουσική τέχνη, όπου ο Απόλλωνας διαγωνίστηκε με Κι-

θάρα  και ο Μαρσύας με Αυλό και κατά τον οποίο λέγεται πως, αφού 

νίκησε ο Απόλλωνας και τιμώρησε τον ηττημένο με τιμωρία πολύ με-

γαλύτερη απ΄ ότι του άξιζε, μεταμελήθηκε, και σπάζοντας τις χορδές 

της Κιθάρας (τα εκ της Κιθάρας χορδάς εκρήξαντο») για κάμποσο 

καιρό δεν ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική». Προ αυτού ο Ερμής 

εφεύρε τη Λύρα, την οποία έδωσε στη συνέχεια ως δώρο στον Απόλ-

λωνα. Η λύρα στη συνέχεια διαδόθηκε σε Θράκη, Αίγυπτο κ.α. 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

Α) Επειδή οι σκελετοί της αρχαίας κιθάρας και της αρχαίας λύ-

ρας φωτογραφικά μοιάζουν (βασικά διαφέρουν στις διαστάσεις του 

σκελετού και στο σχήμα του αντηχείου στο πίσω μέρος) στις αρχαίες 

απεικονίσεις τους δεν είναι εύκολο να τις διακρίνουμε.  

Β) Αρχικά, επειδή δεν είχαμε αναπτυγμένη μουσικολογία, οι ο-

νομασίες Κιθάρα, Φόρμιγγα και  Λύρα ενίοτε χρησιμοποιούνται λαν-

θασμένα, κάτι όπως και σήμερα με τις ονομασίες : ούτι, λαούτο, μα-

ντολίνο κ.α. (λαουτιέρης λέγεται και αυτός που παίζει μαντολίνο και 

αυτός που παίζει ούτι) κ.α., ενώ είναι διαφορετικά όργανα.  

Το αυτό συνέβαινε και με τα ρήματα «φορμίζω» και «κιθα-

ρίζω», δηλαδή χρησιμοποιούνταν ισότιμα  για το παίξιμο της φόρμιγ-

γας ή της κίθαρης: φόρμιγγι κιθαρίζει (πρβ. Ομ. Ιλ. Σ 569-570)· ε-

πίσης, κίθαριν... φορμίζων (Ομ. Οδ. α 153-155). Επίσης το αρχαίο 

ρήμα «κιθαρίζω» (παίζω την Κιθάρα ή την κίθαρη) χρησιμοποιούνταν 

και για το παίξιμο της Λύρας και οποιουδήποτε άλλου εγχόρδου. Ξε-

νοφ. Οικονομικός (II, 13): "οι δε δήπου το πρώτον μανθάνοντες κι-

θαρίζειν και τας Λύρας λυμαίνονται" (οι αρχάριοι ρημάζουν τις λύρες 

που πάνω τους μαθαίνουν). 

 

3. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ Η ΑΡΧΑΙΑ  ΚΙΘΑΡΑ ΕΦΕΥΡΕ-

ΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΠΑ-

ΝΟΥΣ – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΚΙ-

ΘΑΡΑΣ 

 

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η αρχαία κιθάρα είναι διαφορετικό 

όργανο από τη σύγχρονη  κιθάρα και  η σύγχρονη κιθάρα είναι επι-

νόηση των Ισπανών και η αρχαία των Περσών, γιατί αφενός ο Ησύ-

χιος αναφέρει πως η κιθάρα βρέθηκε στην Ασία και  αφετερου 
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ετυμολογικά η ονομασία guitar προέρχεται από την περσική λέξη 

setar που  σημαίνει  «τρίχορδο» κ.λπ.  

Ωστόσο όλα αυτά είναι διαστρέβλωση,  κακοήθεια και εκτός 

πραγματικότητας, γιατί: 

Α) Η αρχαία και η σύγχρονη κιθάρα είναι το αυτό μουσικό όρ-

γανο και απλώς η σύγχρονη  αφαίρεσε τον ένα από  τους δυο βρα-

χίονες που είχε η αρχαία προκειμένου να τεντώνει  τις χορδές, κάτι 

που δίνει την εντύπωση ότι η σύγχρονη είναι διαφορετικό όργανο, 

ενώ δεν είναι έτσι. Συγκρίνοντας την αρχαία με τη σύγχρονη κιθάρα 

βλέπουμε ότι αφενός και οι δυο έχουν το αυτό αντηχείο , δηλαδή με 

επίπεδο πυθμένα και όχι ημικυκλικό ή καυκαλοειδές όπως έχει η λύρα 

και τα άλλα έγχορδα, και αφετερου τις αυτές χορδές σε ποιότητα, 

μήκος και ποσότητα. Δηλαδή  έχουν 6 – 7 μονές χορδές (και όχι 

διπλές, όπως έχουν τα ζευγόχορδα: λαούτο, μπουζούκι, ταμποράς 

κ.α.) , επίσης οι χορδές τους είναι σχεδόν διπλάσιες στο μήκος απ΄ 

ό,τι  αυτές της αρχαίας λύρας. Ο λόγος που και η αρχαία και η σύγ-

χρονη κιθάρα παίζονται  με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή οι χορδές τους 

έρχονται σε ταλάντωση με νύξη που προκαλείται βασικά με τα δά-

κτυλα-νύχια και δευτερευόντως με το πλήκτρο (πένα). 

 

 

Συνδυασμός αρχαίας και σύγχρονης κιθά-
ρας (Metropolitan Museum of art, Gennaro 
Fabricatore  Italian, Naples ca. 1750–1832 
Naples) 

 

Ελληνίδα μούσα που παίζει πανδούρα.  Α-
νάγλυφο, 330 – 320  π.Χ.,  από τη Μαντινεία 
(ΕΑΜ Αθηνών) 

 

Β) Είναι ψευδές ότι ο λεξικογράφος Ησύχιος (5ος μ.Χ. αι.)  α-

ναφέρει πως η κιθάρα επινοήθηκε από μη Έλληνες στην Ασία, αλλά 
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ότι με την ονομασία «Ασιάς» λέγεται/λεγόταν ο τύπος κιθάρας που 

αναφέρει ο Αριστοφάνης στις Θεσμοφοριάζουσες και ο Ευριπίδης στο 

Ερεχθεύς. Συγκεκριμένα ο Αριστοφάνης αναφέρει: «Λατώ τε κρού-

σματα τ’ Ασιάδος ποδί παράρυθμ’ εύρυθμα Φρυγίων διανεύματα Χα-

ρίτων» (Αριστοφάνης Θεσμοφοριάζουσες 120) και εξ αυτού μετά ο 

Ησύχιος λέει: «Ασιάς = (Αr. Thesm 120), η κιθάρα δια το εν Ασία 

ευρήσθαι (Eur. Fr 371) και  τα αρχαία λεξικά εξηγούν ότι «ασιάς» 

λέγεται η τριχορδη κιθάρα που βρέθηκε στην πόλη Λυδία της Α-

σίας,πρβ: «Ασιάτις, ασιάτιδος κρούσματος της Κιθάρας ούτως Αρι-

στοφάνους είπε παρωδών το εξ Ερεχθέως Ευριπίδου, η τρίχορδος 

Κιθάρα ούτω καλείται. Είρηται δε ότι εν Ασία, τη πόλει Λυδίας κειμέ-

νης εν Τμώλω πρώτον ευρέθη» … ( Μέγα Ετυμολογικό Λεξικό», 1000 

μ.Χ.).  

Πέραν αυτού ο Πλούταρχος (Περί μουσικής, 70 και 1133C, 6), 

ο οποίος είναι και κατά πολύ αρχαιότερος του Ησύχιου,  αναφέρει ότι 

ο τύπος κιθάρας με τρεις χορδές που καθορίστηκε από τον Κηπίωνα, 

μαθητή του Τέρπανδρου, ονομάστηκε «ασιάς», επειδή τον τύπο αυτό 

της κιθάρας χρησιμοποιούσαν οι Λέσβιοι κιθαρωδοί και αυτό γιατί κα-

τοικούσαν προς την Ασία ( η Λέσβος, ως γνωστό, βρίσκεται προς την 

Ασία), πρβ: «εποιήθη δε και το σχήμα της Κιθάρας πρώτον κατά Κη-

πίωνα, τον Τερπανδρου μαθητήν’ εκλήθη δ' Ασιάς δια το κεχρήσθαι 

τους Λεσβίους αυτή κιθαρωδούς προς την Ασία κατοικούντας. Τελευ-

ταίον δε Περίκλειτόν φασι κιθαρῳδόν νικήσαι εν Λακεδαίμονι Κάρ-

νεια, το γένος όντα Λέσβιον…..». (Πλούταρχος, Περί μουσικής,70 και 

1133C, 6) 
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Γ)  Η λέξη κιθάρα δεν 

προέρχεται από την περσική 

λέξη setar , αφού άλλο το 

«σε-ταρ» και άλλο το «κι-

θάρα», αλλά από την  αρχαία 

ελληνική ονομασία «κίθαρις 

> κιθάρα» >  λατινικά kith-

ara/cithara  >  guitarra (ι-

σπανικά), guitar (αγγλικά) 

κ.α.,  λέξη  που υπάρχει στην 

ελληνική γλώσσα ήδη από 

τον Όμηρο, πρβ: "κήρυξ δ' εν 

χερσίν κίθαριν περικαλλέα 

θήκεν Φημίω"( Οδύσσεια α 

153-154).  

Στην Περσία με την ο-

νομασία  setar λέγεται το τρί-

χορδο, με την ονομασία dutar 

το δίχορδο κ.α., άρα οι λέξεις 

αυτές  είναι σύνθετες από τις 

απλές se (= τρία) / du (= δυο) και tar  ( = ασιατικό έγχορδο μουσικό 

όργανο). Η λέξη ταρ (σύντμηση της λέξης κιθάρα) και το όργανο ταρ 

προέρχονται από την τρίχορδη «ασιάτιδα» κιθάρα του Κηπίωνα, μα-

θητή του Τέρπανδρου που είδαμε πιο πριν.  

Πέραν αυτού αφενός η σύγχρονη κιθάρα δεν είναι setar, δη-

λαδή δεν έχει μόνο τρεις  χορδές, αλλά 6 ή 7, όπως και η αρχαία 

ελληνική κιθάρα και αφετέρου η ελληνική λέξη κιθάρα , σύμφωνα με 

τους αρχαίους συγγραφείς , είναι σχετική είτε με το όρος Κιθαιρώνας  

είτε  σύνθετη από τις λέξεις κίω > κινώ και θαρός ή θαιρός = η στρό-

φιξ,  ο άξων (θύρας, άρματος, έρωτα κ.λπ.), πρβ:   

<<Κίθαρις, από το κεύθειν τον έρωτα , η κιθαρωδία. Κίθαρις, 
Κιθάρα, παρά το κινείσθαι ραδίως ή παρά το κινείν εις έρωτα τους ακούοντας 
ή παρά του κινείν τους θαιρούς. Κίθαρος, καθ’ ομοιότητα των οστών προς τας 
χορδάς, ο δε δούρις, από του Κιθαιρώνος φησίν, ότι Αμφίων εκείσε εμουσι-
κευετο, ότι οξύνεται, τοπικήν έχον έννοιαν>>. « Μέγα Ετυμολογικό Λεξικό ή-
γουν η Ελληνική Γραμματική», 10ος αι. μ.Χ.)  

«Κιθάρα παρά το κινείσθαι ραδίως, ή παρά το κινείν εις έρωτα τους α-
κούοντας ή παρά το κινείσθαι ραδίως. Η παρά το κινείν τους θαρούς».  (Γε-
ώργιος Χοιροβοσκός, 600 μ.Χ. Υπόμνημα στους Ψαλμούς και Dictata in 
Theodosii canones, necnon epimerismi in psalmos, Τόμος 3).  

 Το αρχικό μέρος της λέξης setar δεν είναι όμοιο ηχητικά με το 

αντίστοιχο της λέξης κι-θάρα, cithara, Guitar (άλλο το σε- και άλλο 

το κι-)  και αφού η λέξη Tar  είναι μέρος των λέξεων Setar (τρίχορδο)  

και Dutar (δίχορδο) κ.λπ.,  άρα, είναι εμφανές, ότι η λέξη αυτή 
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προέρχεται από συγκοπή της Ελληνικής λέξης κι-θάρ-α = ισπανικά 

guitara, αγγλικά gui-tar klp. Υπενθυμίζεται ότι η Περσία και η Ινδία 

κατά καιρούς (Βυζάντιο, επί Μ. Αλεξάνδρου  και των διαδόχων του ) 

ήταν Ελληνική επαρχία.  

Δ) Οι ίδιοι οι αρχαίοι Ισπανοί μουσικοί έχουν πει , όπως θα 

δούμε αμέσως πιο κάτω, ότι τα μουσικά τους όργανα (Κιθάρα, Βιολί 

κ.α.) προέρχονται από τη λύρα του Έλληνα Ορφέα. 
 

Η ΛΥΡΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ, Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ - ΙΤΑΛΙΚΗ 

ORPHENICA LYRA ΚΑΙ Η VIHUELA > VIΟLA  

 
Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, όπως είδαμε στα πιο πριν , αναφέρουν 

ότι ο Απόλλωνας βρήκε την κιθάρα και ο Ερμής τη λύρα και ακολούθως οι ίδιοι 
τις δίδαξαν στο Ορφέα και εκείνος σε άλλους μέχρι που έφτασε στην Αίγυπτο 
και παντού, πρβ ενδεικτικά:  

<<Λέγεται ότι ο Απόλλων, αφού πήρε τη λύρα (από τον Ερμή), τη δί-
δαξε στον Ορφέα, κι αφού ο ίδιος (ο Απόλλωνας) επινόησε την κιθάρα, σε 
εκείνον παραχώρησε τη λύρα…>> (Ορφικά Αποσπάσματα 57, HYGIN 
ASTRON, 2, 7).  

"Την λύραν την εκ χελώνης φασί τον Ερμήν ευρηκέναι και κατασκευά-
σαντα επτάχορδον παραδεδωκέναι την μάθησιν τω Ορφεί. Ορφεύς δε εδίδαξε 
Θάμυριν και Λίνον. Λίνος δε Ηρακλέα, υφ' ου και ανηρέθη, εδίδαξε δε και Αμ-
φίωνα τον Θηβαίον, ος επί των επτά χορδών επταπύλους τας Θήβας ωκοδό-
μησεν. Αναιρεθέντος δε του Ορφέως υπό των Θρακικών γυναικών την λύρα 
αυτού βοληθήναι εις την θάλασσαν, εκβληθήναι δε εις Άντισσαν πόλιν της Λέ-
σβου. Ευρόντας δε αλιέας ενεγκείν την λύραν προς Τέρπανδρον, τον δε κομί-
σαι εις Αίγυπτον. (Ευρόντα δε αυτόν) εκπονήσαντα επιδείξαι τοις εν Αιγύπτω 
ιερεύσιν, ως αυτόν πρωθευρετήν γεγενημένον. Τέρπανδρος μεν ούτω λέγεται 
την λύραν ευρηκέναι, Αχαιούς δε υπό Κάδμου του Αγήνορος παραλαβείν τη-
νικαύτα φασίν". (Ορφικά αποσπάσματα 163, Νικόμαχος Ian Musici script 
Graece 266).  
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Προμετωπίδα του βιβλίου του Ισπα-
νού συνθέτη Miguel de Fuenllana με 
παρτιτούρες για Vihuela  ή άλλως 

Orphenica Lyra,  που δημοσιεύθηκε 
το 1554 στη Σεβίλλη. 

 

 

Ο Ορφέας παίζει μια βιχουέλα. Προμε-
τωπίδα του βιβλίου του Ισπανού μαέστρου 
Luis de Milán με τίτλο Libro de Música de 

mano de vihuela intitulado El maestro, 
1536 μ.Χ. Το κείμενο που περιβάλλει την ει-
κόνα επαινεί τον Ορφέα ως εφευρέτη της 

κιθάρας άλλως vihuela/viola  da mano 

 

Ανατρέχοντας τώρα στους Ισπανούς  συγγραφείς και στα ισπα-

νικά χειρόγραφα: Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, 

1288 μ.Χ., τα αρχαία Ισπανικά μουσικά συγγράμματα:  El Maestro 

by Luis Milán (1536),  Los seys libros del Delphin by Luis de Narváez 

(1538),  Tres Libros de Música by Alonso Mudarra (1546),  Silva de 

sirenas by Enríquez de Valderrábano (1547),  Libro de música de 

Vihuela by Diego Pisador (1552) Orphénica Lyra by Miguel de 

Fuenllana (1554), El Pamasso by Estevan Daça (1576) (βλέπε και 

Encyclopaedia Britannica, λέξη Guitarra) βλέπουμε να αναφέρουν 

ότι τα ισπανικά, καθώς και τα ιταλικά μουσικά όργανα κατάγονται 

από τη λύρα του Έλληνα Ορφέα, την Orphenica lyra / Vihuella da 

mano, την οποία έφεραν στην Ισπανία κα ιστην  Ιταλία οι Ρωμαίοι. 

Ομοίως ο Φλαμανδός συνθέτης και θεωρητικός της αναγεννη-

σιακής μουσικής  Johannes Tinctoris (1435 – 1511) στα συγγράμ-

ματα του αναφέρει ότι: «Η κιθάρα και η βιόλα, όπως λένε, ανακα-

λύφθηκε από τους Έλληνες». 

Ειδικότερα, λένε, το μουσικό τους όργανο με τις ονομασίες Gui-

tar / vihuela da mano / Orphenica lyra ήταν  ένα ισπανικό έγχορδο 
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όργανο του 15ου αι. , το οποίο κατάγεται από την κιθάρα τη λύρα του 

Ορφέα  και σε σχήμα του στην εποχή τους ήταν όπως περίπου η 

σημερινή κιθάρα (ήτοι με σχήμα 8, οκτάσχημη). Μετά, λένε,  προέ-

κυψε αφενός η vihuela de penola  (= του πλήκτρου, της πένας) και 

η vihuela de arco (arco =  τόξο). Η vihuela de arco, λένε επίσης, 

σχεδιάστηκε στην Ισπανία, όμως τελειοποιήθηκε στην Ιταλία από το 

1480, απ΄ όπου προήλθαν το rebek και το violin. Επίσης, λένε,  από 

την ονομασία vihuela προέκυψε η ιταλική ονομασία ονομασία viola, 

violin. 

Ωστόσο το μουσικό όργανο vihuela de arco, καθώς και το Re-

bek  δεν προέρχονται από τη vihuela da mano, αλλά από την ιταλική 

Lyra da braccio. 
Για τους εν λόγω Ισπανούς συγγραφείς  η ονομασία Vihuella >  

βιόλα (viola/ viele) σημαίνει το έγχορδο με αντηχείο σχήματος vial 

(> φιάλη) ή άλλως oval > viele , viola > vihuela  (= το σχήμα φια-

λώδες ή ωοειδές, κάτι που πιστοποιείται, λένε, από τις αρχαίες απει-

κονίσεις τους. Η Vihuela = ιταλικά Viola (και αυτή της χειρός και αυτή 

του δοξαριού)  αρχικά είχε αντηχείο με σχήμα oval (ωοειδές) απ΄ό-

που, λένε, βγήκε η ονομασία viola (βιόλα), απ’ όπου και violi(no) 

(βιολί) = η μικρή βιόλα.  

Στην ελληνική: Ωό > αβγό, oval, αβγό > βιόλα = το άνθος με 

στρόγγυλό άνθος και το μουσικό όργανο με στρογγυλό αντηχείο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

Α) Άλλο μουσικό όργανο ήταν η Guitara / Orphenica Lyra /  

Vihuella de mano = Ιταλικά Kithara/ Viola da mano, είχε μονές χορ-

δές, που παιζόταν  με τα δάκτυλα – νύχια και δευτερευόντως με πλή-

κτρο και άλλο το μουσικό όργανο  Vihuela de penola (πένας , πλή-

κτρου) = ιταλικά Viola da penola, είχε διπλές χορδές και παιζόταν με 

πληκτρο, επειδή τα ζευγόχορτα δεν παίζονται εύκολα μόνο με τα δά-

κτυλα – νύχια. 

Β) Το λαούτο και η Vihuela de penola έχουν κανονικά αντηχείο 

με κυρτό (oval ) πυθμένα, όπως η αρχαία Ελληνική Λύρα και 6 ζεύγη 

χορδών, δηλαδή συνολικά 12 χορδές (υπήρχαν και με 7 ή και 4 ζεύγη 

χορδών συν μια μονή, δηλαδή 9 συνολικά χορδές), που παίζονταν 

μόνο με πλήκτρο, εξ ου και .η ονομασία Vihuela de penola (πένας , 

πλήκτρου).  

Γ) Τα μουσικά όργανα με ένα μόνο βραχίονα (μπράτσο) δεν 

εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ισπανία ή τουλάχιστον όχι μόνο 

εκεί, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη. Το πιο γνωστό αρχαίο μουσικό 

έγχορδο που κατασκευάστηκε σε ευρωπαϊκό χώρο με ένα μόνο μπρά-

τσο ήταν αυτό που παίζει μια μούσα  στο  ανάγλυφο, 330 – 320  π.Χ.,  

από τη Μαντινεία (ΕΑΜ Αθηνών) απ΄όπου προέρχεται όχι μόνο η 
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σύγχρονη κιθάρα, αλλά και τα διπλόχορδα:  ταμπουράς, μπουζούκι 

κ.α.  

Δ) Η σύγχρονη κιθάρα δεν ανήκει στην οικογένεια του λαούτο, 

όπως λένε μερικοί, αλλά στην οικογένεια  της αρχαίας κιθάρας, αφού 

η σύγχρονη κιθάρα έχει αντηχείο όπως αυτό της αρχαίας, δηλαδή με 

πλακωτό πυθμένα και μονές χορδές που παίζονται βασικά με τα δά-

κτυλα, ενώ το λαούτο έχει αντηχείο με κυρτό πυθμένα και διπλές 

(ζευγαρωτές) χορδές που παίζονται με πένα. Απλά η κιθάρα και το 

λαούτο έχουν μακρούς πήχεις-χορδές 

Ε) Η καλούμενη Μαυριτανική Κιθάρα (= αγγλικά Moorisca Gui-

tarra)  δεν είναι κανονικά κιθάρα, αλλά τύπος λύρα με πλήκτρο, πέ-

νας (vihuela da penola, orphancies lyra), αφού έχει 6  ζεύγη χορδών 

και μια μονή, δηλαδή σύνολο 13 χορδές  και αντηχείο με κυρτό πυθ-

μένα,  άρα σωστότερα είναι τύπος Ούτι, Mandola, Λαούτου  κ.λπ.  
 

 
 

Εξάχορδη Vihuela de mano ή 

άλλως Orphenica Lyra, από το βιβλίο 

του Luis de Milán:  Libro de Música 

de mano de Vihuela intitulado El 

maestro, 1536 μ.Χ 

 
 

Επτάχορδη Vihuela 

de mano,  Declaración 

de Instrumentos musi-

cales 1555, de Juan Ber-

mudo 
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Ισπανοί μουσικοί που o ένας 

παίζει τοξωτό  και ο άλλος νυκτό. 

Το τοξωτό έχει σχήμα oval > viele 

και λέγεται Vihuela de arco = ιτα-

λικά Viola da arco. Το νυκτό έχει 

6 μονές χορδές, αντηχείο με επί-

πεδο πυθμένα (σχήμα όπως περί-

που αυτό της σημερινής Κιθάρας) 

και στα Ισπανικά λέγεται Vihuela 

de mano (χειρός) ή Orphenica 

Lyra ή Ισπανική Κιθάρα (guitarra). 

(Ύμνοι της Παναγίας = Cantigas 

de Santa María de Alfonso X el Sa-

bio, 1288 μ.Χ., Ισπανία). 

 

 
Ισπανοί μουσικοί που 

o πρώτος παίζει vihuella de 

mano (χειρός) ή άλλως (ι-

σπανική) guitarra (έχει 6 

μονές χορδές) και  o άλλος 

vihouela de penola (πλή-

κτρου), η οποία έχει  4 

ζεύγη χορδών και 1 μονή, 

σύνολο 9 χορδές. Συνεπώς 

δεν είναι Κιθάρα, αλλά τύ-

πος Μάντολας (Ύμνοι της 

Παναγίας = Cantigas de 

Santa María de Alfonso X el 

Sabio, 1288 μ.Χ., Ισπανία). 

 

4. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΘΑΡΑ, Η ΚΙΝΑΡΑ  

ΚΑΙ Η ΑΡΠΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟ ΟΡΓΑΝΟ 
 

Μερικοί ισχυρίζονται ότι η αρχαία ελληνική κιθάρα ήταν ίδιο 

όργανο με την αρχαία εβραϊκή κινάρα, καθώς και με την άρπα, κάτι 

που είναι αναληθές. Απλά είναι συγγενικά όργανα. 

Στη Γένεση (4,21) του Μωυσή αναφέρεται , σύμφωνα με τη 

μετάφραση των Ο’, ότι ο Ιουβάλ είναι εκείνος που κατέδειξε την κι-

θάρα: «και όνομα τω αδελφώ αυτού Ιουβάλ· ούτος ην ο καταδείξας 

ψαλτήριον και κιθάραν (Γένεσις 4,21),  που όμως στο εβραϊκό κεί-

μενο της Γένεσης αναγράφεται ότι ο Ιουβάλ κατέδειξε όχι την κιθάρα, 

αλλά την «κνρ» (οι Εβραίοι δεν έγραφαν τα φωνήεντα και γι αυτό 
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σήμερα υπολογίζεται ότι η λέξη αυτή είχε προφορά «κινάρα/ kinnοr», 

που κατά τα αρχαία λεξικά προέρχεται από το ελληνικό κινώ > κι-

νάρα), ένα έγχορδο μουσικό όργανο που  ήταν κάτι μεταξύ κιθάρας 

και μικρής άρπας  και που απλώς μεταφράστηκε στα ελληνικά από 

τους Ο’ με τη λέξη κιθάρα, επειδή οι Έλληνες δε είχαν και δε γνώρι-

ζαν το εν λόγω εβραϊκό όργανο. 

 Και το ότι η κιθάρα είναι άλλο όργανο από την  κινάρα προκύ-

πτει από το ότι στα αγγλικά το ως άνω εδάφιο της Γένεσις μεταφρά-

στηκε από τον King James με τη λέξη άρπα, επειδή οι Άγγλοι  είχαν 

την άρπα και όχι την κινάρα: «And his brother's name was Jubal: he 

was the father of all such as handle the harp and organ/pipes”. Ο-

μοίως στους Ψαλμούς του Δαβίδ αναφέρεται η κιθάρα, που όμως   και 

εδώ στο εβραϊκό κείμενο  αναγράφεται η λέξη κινάρα («kinnοr»), η 

οποία μεταφράστηκε στα ελληνικά από τους Ο’ με τη λέξη κιθάρα και 

αυτό για το λόγο που είδαμε πιο πριν: «Αινείτε αυτόν εν ήχω σάλ-

πιγγος· αινείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα…..·( Ψαλμός ΡΝ΄. 150)   

και στα αγγλικά από τον King James με τη λέξη άρπα: «Praise him 

with the sound of the trumpet: praise him with the psaltery and 

harp». (King James Bible,  psalm ΡΝ΄. 150)  

Ανατρέχοντας επίσης στα αρχαία χειρόγραφα ψαλτήρια βλέ-

πουμε οι μουσικοί να παίζουν διάφορα έγχορδα όργανα που σήμερα 

αυτά ονομάζονται: άρπα, κιθάρα, λύρα, ψαλτήρι ή τρίγωνο κ.α. Τα 

όργανα αυτά, όπως είναι εμφανές και από την εικόνα τους,  είναι της 

αυτής οικογένειας, όμως διαφορετικά μεταξύ τους. Από αυτά η κι-

θάρα και η λύρα είναι επινόηση ελληνική. 

 

5. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ Η ΛΥΡΑ ΜΕ ΔΟΞΑΡΙ ΚΑΤΑΓΕ-

ΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΒΙΑ Ή ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑ  

 

Μερικοί ισχυρίζονται ότι η Λύρα με δοξάρι έχει πρόγονο, κατά-

γεται από τον Περσικό κεμεντζέ και κάποιοι άλλοι ότι η Λύρα με δο-

ξάρι και ο Περσικός Κεμεντζές κατάγονται, έχουν πρόγονο το αρα-

βικό τοξωτό Ρεμπάμπ, το οποίο έφεραν οι Άραβες Σαρακηνοί στην 

Ελλάδα, όταν κατέλαβαν την Κρήτη το 823-961 μ.Χ. 

 Ωστόσο όλα αυτά είναι αυθαίρετα και εκτός πραγματικότητας, 

γιατί απλούστατα: 

Α) Άλλης τεχνολογίας είναι η Λύρα και άλλης  ο Κεμεντζές και 

το  Ρεμπάμπ, άρα και άλλος ο εφευρέτης της Λύρας και άλλος ο ε-

φευρέτης του Ρεμπάμπ και του Κεμεντζέ. Η λύρα με δοξάρι φτιάχνε-

ται από ένα κοντό σχετικά μονοκόμματο ξύλο κάπου 45 – 60  πό-

ντους  πελεκίζοντάς το έτσι ώστε να σχηματίσει αντηχείο που να είναι 

καυκαλοειδές, δηλαδή  κυρτό, όπως η λύρα του Ερμή, κάτι που δεν 

ισχύει στα άλλα τοξωτά και ως εξ αυτού η λύρα βγάζει διαφορετικό 
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ήχο, παίζεται με διαφορετικό τρόπο κ.α.  Ο Κεμεντζές και το 

Ρεμπάμπ, που το ένα από αυτά προήλθε από το άλλο, είναι εμφανές, 

αφού έχουν μικρές διαφορές,   αποτελούνται όχι από ένα μονοκόμ-

ματο ξύλο, αλλά από ένα μακρύ και ίσιο ραβδί που στο ένα άκρο του 

υπάρχει κολλημένο ένα μικρό αντηχείο που είναι όπως ένα κοινό 

κουτί κ.α., άρα  άλλος ο εφευρέτης της Λύρας και άλλος ο εφευρέτης 

του Ρεμπάμπ και του Κεμεντζέ, κάτι όπως συμβαίνει και με τον εφευ-

ρέτη της λύραw και me τον εφευρέτη του βιολιού κ.α. 

Όμοια τοξωτά μουσικά όρ-

γανα με το Ρεμπάμπ  και τον Κεμε-

ντζέ, όχι όμως με τη λύρα,  είναι 

το Morin khur (Μογγολίας}, το 

Ravanahatha (Ινδίας), το Erhu 

(Κίνας), το Byzaanz (Ρωσίας)  κ.α.  

Β)  Στην καταγραφή των βυ-

ζαντινών μουσικών οργάνων που 

έκανε τον 9ο αιώνα και συγκεκρι-

μένα το  870 μ.Χ. ο Πέρσης γεω-

γράφος Abu'l Qasim Ubaid'Allah 

ibn Khordadbeh , ο οποίος έζησε 

από το 820 έως το 912 μ.Χ.,  κα-

τόπιν εντολής του χαλίφη Al 

Mutamid  ( 869-885 μ.Χ.), βλέπε:  

«Margaret J. Kartomi: On Concepts and Classifications of Musical 

Instruments. Chicago Studies in Ethnomusicology, University of 

Chicago Press, 1990»), αναφέρεται ότι η λύρα ( lura), μαζί με το 

urghunι (= το εκκλησιαστικό όργανο), το shilyani ( πιθανολογείται 

ότι ήταν ένα είδος άρπας) και το salandj (= η ασκομανδούρα ή γκάι-

ντα)  είναι τα τυπικά όργανα των Βυζαντινών και από αυτά η λύρα 

είναι ένα ξύλινο όργανο με πέντε χορδές και παρόμοιο, όχι όμοιο,  με 

το αραβικό Ρεμπάμπ, που  όλα αυτά σημαίνουν σαφώς ότι: 

α) Η βυζαντινή Λύρα δεν προέρχεται από το αραβικό Ρεμπάμπ 

ή τον 

 περσικό Κεμεντζέ γιατί αφενός ο εν λόγω γεωγράφος ως Πέρ-

σης θα το γνώριζε και θα το έγραφε στην έκθεσή του  και αφετέρου 

δε θα έλεγε ότι η λύρα είναι παρόμοιο, αλλά όμοιο όργανα με το 

αραβικό Ρεμπάμπ  ή τον περσικό Κεμεντζέ  Επίσης, αν η λύρα με 

δοξάρι είχε προέλθει το αραβικό Ραμπαμπ ή τον περσικό Κεμεντζέ  ο 

εν λόγω Πέρσης  έτσι θα την ονόμαζε και όχι με την ελληνική ονο-

μασία λύρα. 

β) Αφού η λύρα δεν είναι ίδιο όργανα με το Ρεμπαμπ, άρα όπως 

το βιολί είναι παρόμοιο όργανο από τη λύρα με δοξάρι και άλλος ο 

εφευρετης της Λύρας και άλλος ο εφευρέτης του Βιολιού, έτσι 

 
Persian Kemancheh 
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συμβαίνει και με τη Λύρα και τον Περσικό Κεμενζέ και το Αραβικό 

Ρεμπάμπ. 

γ) Η βυζαντινή Λύρα υπάρχει στο Βυζάντιο πολύ  πριν από την 

εποχή του εν λόγω γεωγράφου, ήτοι το 820 – 912 μ.Χ. (επίσης πιο 

πριν και από το έπος του Διγενή Ακρίτα που χρονολογείται από το 

811 – 886 μ.Χ.), ‘άρα και πριν καταλάβουν οι Άραβες Σαρακηνοί την 

Κρήτη το 823 μ.Χ., διαφορετικά η λύρα δεν θα ήταν τότε, το 811 - 

820  μ.Χ., ένα από τα τυπικά μουσικά όργανο όλων των Βυζαντινών 

(Κρητών, Ποντίων, Ιταλών, Μικρασιατών  κ.α.). 

 

Εικόνα 1: Οθωμανοί μουσικοί στην Κων-
σταντινούπολη το 1586,  παίζουν κεμε-
ντζέ με δοξάρι και κεμεντζέ με πλήκτρο. 
(Ottoman Illustrations from: Ι Turchi. 
Codex Vindobonensis 8626). Χειρό-
γραφο του Bartolemeo von Pezzen, πρε-
σβευτή στην Κωνσταντινούπολη 1586- 
1591 επί  αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊ-
κής Αυτοκρατορίας  Ρούντολφ ΙΙ, που δια-
τηρείται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Βιέννης 

 

 

ΠΟΙΟ ΤΟΞΩΤΟ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΟ 

 

Παρατηρώντας τις αρχαίες αναφορές και απεικονίσεις των μου-

σικών οργάνων  βλέπουμε ότι τόσο η λύρα, όσο και τα άλλα τοξωτά, 

ήτοι ο περσικός Κεμεντζέ (Kamanch) και  το αραβικό Ρεμπάμπ 

(Rabab), ήταν αρχικά νυκτά και μετά με μικρές ή μεγάλες παρεμβά-

σεις παίζονταν και με δοξάρι . Για παράδειγμα σε εικόνα του χειρό-

γραφο του Bartolemeo von Pezzen, πρεσβευτή στην Κωνσταντινού-

πολη 1586- 1591, βλέπουμε Οθωμανούς μουσικούς στην Κωνστα-

ντινούπολη το 1586  να παίζουν κεμεντζέ με δοξάρι και κεμεντζέ με 

πλήκτρο  (βλέπε Εικόνα 1). 

Κατόπιν αυτού είναι φανερό  ότι τόσο η λύρα με δοξάρι όσο και 

ο Κεμεντζές και το Ρεμπάμπ συνέχισαν να λέγονται με την αρχική 

τους ονομασία, αν και έγιναν τοξωτά μουσικά όργανα, επειδή αφενός 

σταμάτησαν βασικά να παίζονται με πλήκτρο και αφετέρου διατήρη-

σαν κάπως το σχήμα τους και πολλά άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα 

η λύρα με πλήκτρο και η λύρα με δοξάρι έχουν το ίδιο αντηχείο, ήτοι 
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σε σχήμα όπως το καύκαλο της χελώνας,  και όχι επίπεδο όπως έχει 

η κιθάρα και τα κιθαροειδή και συνάμα πολύ κοντύτερες και λιγότε-

ρες χορδές απ’ ό,τι έχουν οι κιθάρες και τα κιθαροειδή. 

 

Τώρα,  αφού το Ρεμπάμπ και ο Κεμεντζές είναι διαφορετικά το-

ξωτά από τη λύρα, όπως είδαμε πιο πριν, το ερώτημα που μένει να 

απαντηθεί είναι ποιο και από ποιόν από τα τοξωτά επινοήθηκε πρώτο 

και έδωσε αφορμή και ιδέα στο να φτιαχτούν τα άλλα ως παραλλαγές  

Δεδομένου ότι και η λύρα με 

δοξάρι και ο Κεμεντζές και το 

Ρεμπάμπ παρουσιάζονται για πρώτη 

φορά, όπως προκύπτει από τις πηγές 

που είδαμε πιο πριν (Έπος Διγενή Α-

κρίτα, απογραφή του Πέρση Ibn 

Khurradadhbih προς τον Πέρση χα-

λίφη Al Mutamid ) σε περιοχές της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κατά τον 

7-8ο αι. μ.Χ., εποχή που οι Βυζαντι-

νοί ήταν ο πιο αναπτυγμένος πολιτι-

στικά και επιστημονικά λαός, ο λόγος 

και για τον οποίο οι Πέρσες κ.α. λαοί  

έστελναν απεσταλμένους στο Βυζά-

ντιο προκειμένου να αντιγράψουν α-

κόμη και τα μουσικά του όργανα, ό-

πως είδαμε πιο πριν, άρα οι Βυζαντι-

νοί είναι αυτοί που επινοήσαν το πρώτο τοξωτό μουσικό όργανο, ήτοι 

τη λύρα με δοξάρι. Υπενθυμίζεται ότι όχι μόνο η Κρήτη, αλλά και η 

Περσία, καθώς και πολλά αραβικά μέρη ήταν μέρος της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας, τουλάχιστον  κατά διαστήματα, καθώς και πιο πριν 

επί Μ. Αλεξάνδρου. ‘Άλλωστε ο Διγενής Ακρίτας λεγόταν διγενής,  

γιατί καταγόταν από δύο γένη, το αραβικό και το ελληνικό. 

Πέρα αυτού η πραγματική μουσική ιστορία των τοξωτών αρ-

χίζει από την εποχή που επινοήθηκε να χρησιμοποιείται το κολοφώ-

νιο (= στερεό κίτρινο κατακάθι από την απόσταξη της ρητίνης διά-

φορων κωνοφόρων δέντρων, σχετικό με το υγρό της ρετσίνας) για 

την επάλειψη των χορδών του δοξαριού, διαφορετικά δε βγαίνει δυ-

νατός και σωστός μουσικός ήχος και του οποίου η ανακάλυψη, η ε-

πεξεργασία  και το όνομά του σχετίζεται, λένε, με την αρχαία Ελλη-

νική Ιωνική πόλη Κολοφώνα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

1) Οι μουσουλμάνοι Τούρκοι, Πέρσες κ.α. αποκαλούν την πο-

ντιακή λύρα «klassikal kamantcheh / kamancha”  >  Κεμεντζέ, ενώ 

 
Σημερινός μουσικός που παί-
ζει το αραβικό τοξωτό Rebab 
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δεν είναι Κεμεντζές, αλλά φιαλόσχημη λύρα, που σημαίνει ότι ανα-

γνωρίζουν ότι ως τοξωτό όργανο προηγήθηκε. Απλά τη λένε και αυτή 

κεμεντζές,  επειδή έτσι αποκαλούν οι Μουσουλμάνοι Τούρκοι κ.α.  το 

δικό τους τοξωτό μουσικό όργανο.  (Περισσότερα βλέπε «Ποντιακή 

λύρα» 

2) Οι μουσουλμάνοι της Ισπανίας  αποκαλούσαν Rebec, κατά 

παραφθορά της ονομασίας του αραβικού τοξωτό Ρεμπάμπ ή Rabab 

αν και αυτό δεν είναι Ρεμπάμπ, αλλά είδος μεταξύ βιολιού και λύρας. 
 

6. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΡΑ ΜΕ ΔΟ-

ΞΑΡΙ ΚΑΤΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ 

 

O «Γεώργιος Ι. Χατζηδάκις στο “ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ” αναφέρει, 

κάτι που είναι λάθος, όπως θα δούμε πιο κάτω,  ότι είναι της άποψης 

ότι αφού από τη μια η σύγχρονη λύρα δεν είναι ίδιο όργανο με την 

αρχαία λύρα, η αρχαία παιζόταν με πλήκτρο, ενώ η σύγχρονη είναι 

δοξάρι, και από την άλλη ένα παλιό ινδιάνικο τοξωτό που εκτίθεται 

στο Μουσείο Φυσικών Επιστημών της Νέας Υόρκης συνοδεύεται με 

ένα σημείωμα που γράφει ότι «το όργανο τούτο μετακομίστηκε από 

τας Ινδίας στην Αμερική», άρα, λέει, το τόξο (δοξάρι), η λύρα και το 

βιολί  είναι προϊόν της ανατολής.  έλκουν την καταγωγή τους από τις 

Ινδίες. Λέει επίσης ότι αυτό πιστοποιείται και από το ότι ο Σ. Ζαμπέ-

λιος στους «Κρητικούς Γάμους» αναφέρει: «μανθάνομεν ότι διά τον 

μεγαλοπρεπέστερον εορτασμόν των γάμων του υιού του Γ. Καντα-

νολέοντος (1570) προσεκλήθησαν τύμπανα και άσκαυλοι. Τούτο α-

ποτελεί μίαν αξιόλογον μαρτυρίαν ότι δεν υπήρχε τότε η λύρα εις την 

Κρήτην…». 

Ωστόσο όλα τα ως άνω δεν ευσταθούν, είναι εκτός πραγ-

ματικότητας, γιατί, περαν των όσων ειδαμε πιο πριν,: 

1) Πράγματι άλλο μουσικό όργανο είναι η λύρα με δοξάρι και 

άλλο η λύρα με πλήκτρο. Αλλιώς παίζεται η αρχαιοελληνική και αλ-

λιώς η σύγχρονη λύρα, άλλο ήχο βγάζει η μία και άλλο η άλλη.  

Ωστόσο η λύρα με δοξάρι δεν είναι ένα εντελώς άσχετο μουσικό 

όργανο με τη λύρα με πλήκτρο,  άλλα είναι αυτή τούτη η αρχαία 

λύρα μόνο που τώρα παίζεται  με δοξάρι (καμπύλο τόξο)  αντί να 

παίζεται με πλήκτρο, όπως παιζόταν πρώτα και ως εκ τουτου βγάζει 

και άλλο ήχο κ.α. 

 Και η λύρα με δοξάρι και η λύρα με πλήκτρο αφενός έχουν ίδιο 

αντηχείο, ήτοι σε σχήμα όπως το καύκαλο της χελώνας,  και όχι επί-

πεδο όπως έχει η κιθάρα και τα κιθαροειδή και αφετέρου πολύ κο-

ντύτερες και λιγότερες χορδές απ’ ό,τι έχουν οι κιθάρες και τα κιθα-

ροειδή. Και επειδή η λύρα δεν άλλαξε βασικά ως όργανο (μόνο ως 

ήχος), απλά αντικατέστησε το πλήκτρο  με το δοξάρι, γι αυτό και η 
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λύρα με δοξάρι διατήρησε το ελληνικό της όνομα,  το όνομα λ(ο)ύρα 

=  lura (βυζαντινά) > λύρα. 

2) Πράγματι  ο Σ. Ζαμπέλιος στην αναφορά του, σχετικά  με 

«τον μεγαλοπρεπέστερον εορτασμόν των γάμων του υιού του Γ. Κα-

ντανολέοντος (1570)» αναφέρει ότι προσεκλήθησαν τύμπανα και ά-

σκαυλοι και δεν αναφέρει ότι εκεί προσκλήθηκε λύρα, όμως αυτό  δε 

σημαίνει και ότι τότε, δηλαδή επι Ενετοκρατίας,  δεν υπήρχε η λύρα 

με δοξάρι, γιατί αφενός ο ίδιος συγγραφέας σε άλλο έργο του ανα-

φέρει ότι η λύρα με δοξάρι υπήρχε τότε, πρβ: : 
«Οι δε Κρήτες, γένος ενθουσιώδες, θερμουργόν, και φιλόμολπον, οι 

Κρήτες, θαυμαστοί αυτοσχεδιασταί (improvisateaurs) και παραμυθολόγοι, κα-
τέστησαν την λύρα όπλον κατά του τυράννου μάλλον επίφοβον, παρα το 
τόξον, εις την χρήσιν του οποίου, άλλωτε ευδοκιμήσαντες, ετεκτηντο φήμην 
μεγάλην. Μάτην οι κατά καιρούς Αρμοσταί καθείρξαν, εδίωξαν, ετίμωσαν τους 
αλήτας Τραγουδητάς και ομηρίδας. Η ποίησης, ασυλληπτον πνεύμα, θεά 
προστάτις των κακουχουμένων, κατεγέλασε την αδημονίαν και τας φροντίδας 
των. Οι Κρήτες του καιρού ήγειραν δια των τραγουδίων μνημεία, καθ΄ων δεν 
ίσχυσαν το πυρ και ο σίδηρος των Ενετών….. (Σπύρου Ζαμπέλιου, Ιστορικά 
σκηνογραφήματα, σελίδα 62) 

«Έτυχε μεταξύ των οχληρών και τις αοιδός, εκ των εξ επαγγέλματος 
ψαλλόντων δημοτικούς ιάμβους, όστις επενόησε να διασκεδάση του δεσμώ-
του την κατήφειαν δια της ηδυφωνίας του. Αρμόσας ουν την λύραν, συνώ-
δησεν άσμα τι περίακτον, συντεθέν αρτίως εις εξύμνησιν της Κρητικής ελευ-
θερίας. Ο Δούξ ηγνόει την Ελληνικήν._ Τι λέγει το ποίοημα αυτό; Ηρώτησεν 
ιταλιστί τον ραψωδόν, ήδη την σιγήσασαν λύρα εξαρμόζοντα. _- Λιμπερτά (= 
Ελευθερία)! Απήντησεν ούτος εμφαντικώτατα, εκφωνήσας λέξιν ιταλικήν, κοι-
νήν κατ’ εκείνας τας ημέρας. Και δια χειρονομίας επειράθη ν’ αγγείλη προς τον 
πρώην Αρμοστήν, ότι άσμα εκείνο περιήρχετο την νήσο όλην από στόματος 
εις στόμα, και υπ αυτών των νηπίων περιαδόμενον.  Canzonette e Liberta, e 
duo cose che no sta. (Δε στεριώνουνε τα τραγουδάκια την ελευθερία) φώναξε 
σαρκαστικά ο Ενετός. (Σπύρου Ζαμπέλιου, Ιστορικά σκηνογραφήματα, σελίδα 
97) 

 

7. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ Η ΛΥΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ 

 

Ο Χανιώτης βιολάτορας Κωνσταντίνος Παπαδάκης ή Ναύτης 

στο βιβλίο του «Κρητική λύρα, ένας μύθος» (Χανιά, 1989), βλέπε και 

συνέντευξή του στις «Μουσικές διαδρομές» της ιστοσελίδα του  Ιν-

στιτούτου Μεσογειακών Μελετών του ΙΤΕ, απόψεις που προβάλει ο 

γνωστός συγγραφέας Ι. Τσουχλαράκης, ισχυρίζεται  ότι η λύρα είναι 

το εθνικό όργανο των Τούρκων,  το οποίο έφεραν  το 1723 οι Καρα-

μανλήδες και οι Λαζοί Μουσουλμάνοι στην Αμπαδιά  και στα Ανώγεια 

στο Ρέθυμνο, όταν ήρθαν εκεί από την Τουρκία προς ενίσχυση των 

Οθωμανών κατακτητών,  και συνεπώς, καταλήγει, κακώς ο τότε 
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Δ/ντης του Ε.Ι.Ρ  Σίμος Καρράς είχε δώσει εντολή να μη μεταδίδονται 

τα τραγούδια με βιολί, όπως τα δικά του και να μεταδίδονται αυτά με 

τις λύρες των Ανωγειανών.   

Ο συγγραφέας Ιωάννης Τσουχλαράκης στο «ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΜΟΥ-

ΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» (Αθήνα 2004), σχετικά με τη λύρα και 

το βιολί,  επηρεασμένος από αυτά που είδαμε να λέει πιο πριν ο ως 

άνω βιολάτορας Κ Παπαδάκης, αναφέρει τα εξής, που επίσης είναι 

εκτός πραγματικότητας, όπως θα δούμε πιο κάτω:  
 «Η λύρα άρχισε να χρησιμοποιείται στην Κρήτη, σύμφωνα με τους σύγ-

χρονους μελετητές, μετά την τουρκική κατάκτηση, το 17ο ή το 18ο αιώνα» και 
επίσης ότι  «Το Βιολί  από το 16ο αιώνα ήταν λαϊκό μουσικό όργανο των Κρη-
τών, όμως, από άγνοια και κατόπιν απαράδεκτων μεθοδεύσεων απαγόρευ-
σης της απόδοσης της κρητικής μουσικής με βιολί στο ραδιόφωνο και την τη-
λεόραση, που ξεκίνησε στα μέσα περίπου της δεκαετίας του ΄50 με πρωτερ-
γάτη το Σίμωνα Καρά, σταδιακά περιορίστηκε η χρήση του, με αποτέλεσμα να 
διαμορφωθεί στον πολύ κόσμο η άποψη ότι στην κρητική μουσική είναι νεό-
φερτο ….  Οι λύρες που συναντάμε σε κείμενα της Ενετοκρατίας αφορούν τις 
αναγεννησιακές Λύρες νταμπράτσο και δεν έχουν καμία σχέση με τη λύρα 
που σήμερα παίζεται στην Κρήτη».  

 

Φυσικά και όλα τα ανωτέρω είναι αυθαίρετα, εκτός πραγ-

ματικότητας, γιατί, πέραν των άλλων που είδαμε στα πιο πριν: 

1)  Η Λύρα με δοξάρι δεν είναι όργανο των Οθωμανών ή άλλως 

Τούρκων, αλλά των Ελλήνων. Οι Οθωμανοί χρησιμοποιούν ως το-

ξωτά όργανα και την ελληνική Λύρα και τον περσικό Κεμεντζέ κ.α. 

2) Το έτος 870 μ.Χ. ο Πέρσης γεωγράφος Abu'l Qasim 

Ubaid'Allah ibn Khordadbeh, όπως είδαμε πιο πριν,  αναφέρει ότι η 

λύρα με δοξάρι ήταν ένα από τα τυπικά μουσικά όργανα των Βυζα-

ντινών. Πέραν αυτού η Λύρα με δοξάρι αναφέρεται και στο έπος του 

Διγενή Ακρίτα κ.α.   

Επομένως η λύρα με δοξάρι, υπήρχε στο Βυζάντιο, άρα και 

στην Κρήτη μια και η Κρήτη ήταν μέρος του Βυζαντίου, όχι μόνο πριν 

από την Τουρκοκρατία  της Κρήτης (1669-1898), αλλά και πριν από 

την Ενετοκρατία της Κρήτης (1204 – 1669), καθώς και πριν οι Άρα-

βες Σαρακηνοί καταλάβουν την Κρήτη (823-961 μ.Χ.),  Η λύρα με 

δοξάρι έκτοτε υπάρχει συνεχώς στην Ελλάδα και την Κρήτη, όπως 

αναφέρουν οι παρακάτω πηγές 

 

Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΛΥΡΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 

Προηγούμενα είδαμε αφενός ότι η Λύρα ως όργανο, η Λύρα με 

πένα,  εφευρέθηκε από ένα Κρητικό, το Θεό Ερμή, όταν ήταν εν ζωή,  

και  η Λύρα με δοξάρι υπήρχε στο Βυζάντιο ήδη από τον 7 – 8ο αι. 

μ.Χ. Έκτοτε η λύρα με δοξάρι υπάρχει συνεχώς  στην Κρήτη, πρβ: 
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Ο Στέφανος Σαχλίκης, 1331 – 1403, ποιητής και δικηγόρος του 

Χάνδακα (Ηρακλείου Κρήτης) σε ποίημά του αναφέρει: « λοιπόν, ό-

ποιος ορέγεται να μάθη διά την μοίραν, / το πώς παίζει τον άτυχον, 

ωσάν παιγνιώτης λύραν / ας έλθη ν’ αναγνώση εδώ τούτο το κατα-

λόγι….» (Στ. Σαχλίκης, «Παράξενος ή Περί των χωριατών και των 

αβουκάτων», σ. 85-169.) 

Ο Γεώργιος Χορτάτζης, 1580 – 1600,  στον Κατζούρμπο κάνει  

αναφορά για μια μικρότερου μεγέθους λύρα, το λυρόνι:  «Ανίσως κι 

εκουδούνιζε στο σπίτι μου αποκάτω / μιαν ώρα το σακούλι του με 

κίτρινα γεμάτο, / δεις ήθελες πώς άνοιγα, με μένα με λυρόνι / μηδέ 

με το τραγούδι του ποσώς δε με κομπώνει…» (Κατζούρμπος, πράξη 

Α΄, στ. 195-198) «Πήγαινε κι έρχου, Νικολό, μόνο με το λυρόνι, 

τραγούδα κι αναστέναζε, / κι άλλος ας ξεφαντώνει.» (Κατζούρμπος, 

πράξη Β΄, στ. 409-410) 

Το 1546 ο Κρητικός ζωγράφος Θεοφάνης Στρελίτζας Μπαθάς 

ζωγράφισε τη «Μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης»  στο Καθολικό  

της Ι, Μονή Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους, όπου απεικονίζεται λυ-

ράρης να παίζει βυζαντινή λύρα Lura = με μεγάλο μέγεθος, όχι Λυ-

ρόνι),. 

Το 1743 κατασκευάστηκε η «Αχλαδόσχημη λύρα Κρήτης», που 

φυλάσσεται στο Μουσείο «Φ. Ανωγιαννάκη». 

Το 1749, ο Άγγλος Lord Charlemont  ταξιδεύοντας για Κρήτη 

κ.λπ. περιγράφει χορευτική σκηνή στη Δήλο με τρεις μουσικούς που 

είχαν δυο λύρες και μια κιθάρα: «…Sailors on the seashore of Delos, 
Cyclades Islands, 1749…… Three musicians, two lyres and a guitar, passing 
from Tinos, had spied our boat, and in hopes of employment, had landed 
here….». (Stanford, W. B. & Finopoulos, E. J. (eds.): The travels of Lord Char-
lemont in Greece & Turkey from his own unpublished journals. London, Tri-
graph, 1984). 

Το 1765 ο Άγγλος περιηγητής Chandler, Richard , περιγράφο-

ντας χορούς στην Αθήνα , αναφέρει ότι κοινά μουσικά όργανα των 

Ελλήνων  είναι η λύρα,  ο Ταμπουράς, η  Pipe (φλογέρα),  το τύ-

μπανο κ.λπ.», πρβ: «The Greeks are frequently seen engaged in the same 
exercise, generally in pairs, especially on the anniversaries of their saints, and 
often in the areas before their churches. Their common music is a large tam-
bour and pipe, or a lyre and tympanum, or timbrel. Some of their dances are 
undoubtedly of remote antiquity….. ».( Chandler, Richard: Travels in Asia Mi-
nor and Greece or an account of a tour made at the expense of the Society of 
the Dilettanti. Oxford, 1774 (Oxford, Clarendon Press, 1825), 

Το 1768 ο Βρετανός διπλωμάτης (πρέσβης ) στην Υψηλή Πύλη 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη Sir James 

Porter  στο βιβλίο του «Παρατηρήσεις σχετικά με τη θρησκεία, το 

δίκαιο, την κυβέρνηση, και τα ήθη των Τούρκων». Λονδίνο, Nourse, 
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1768), αναφέρει ότι οι Έλληνες έχουν διατηρήσει προσεχτικά 

«την κρητική λύρα» ( υπενθυμίζεται ότι ο Διόδωρος (5.74-77) λέει 

ότι τη λύρα εφεύρε ο Κρητικός Ερμής μετά που ο αδελφός του ο 

Απόλλωνας βρήκε την κιθάρα), πρβ:  «……. They have carefully pre-
served the Cretan Lyre, an Pans’s pipe, the septem imparibus calamis, “seven 
unegual “reeds,” and also the pipe of Arcadian Shepherd. They still use the 
ancient long dance led by one person, either with women alone, or intermixed 
with men and women, called by pre-eminence the Romeika, or Greek dance.  
They have also the manly martial Pyrrhic dance, and those most obfcene in-
famous love-dances, accompanied with the Ionici Motus, offensive to all mod-
esty and decency”.  (Sir James Porter: “Observations on the religion, law, gov-
ernment, and manners of the Turks”. London, Nourse, MDCCLXVIII = 1768, 
VOL 1) 

Το 1788 ο Γάλλος αιγυπτιολόγος,  μεταφραστής Κορανίου και 

περιηγητής Savary, Claude-Etienne στο βιβλίο του “letters on Greece 

Elliot & Kay” περιγράφει χορευτικές σκηνές που είδε το 1779 στην 

Κάσο, στις οποίες ο οργανοπαίχτης ήταν λυράρης, πρβ: <<Circular 
dance in Kassos, Dodecanese Islands, 1779: They brought along with them a 
young man who played on the lyre, and accompanied the instrument with his 
voice. …. Two lyrists, and two singers, seated in an elevated niche, animated 
and directed the sprightly motions of the dancers. Gaiety sparkled in every 
eye. The young men, newly arrived, were placed near their wives or mis-
tresses. In the dance, they were infolded in their arms. They felt the throbbing 
of each others hearts…The Sphachiots are the only part of the Cretans who 
still retain the pyrrhic dance…… ». (Claude-Etienne Savary: Letters on 
Greece Elliot & Kay, 1788. "Letters" p. 140-142) 

Το 1800-1810 δημιουργήθηκε το τραγούδι «Ο άγριος Μεχμέ-

τακας και ο Τουρνατζής» , το οποίο αναφερει: Σ τη Στεία ‘ς τα σερά-

για μου είνιε τα γονικά μου/ Και στέκουν κι’ανημένουν με μαζί με τα 

παιδιά μου./ ΄Στη Στεία ‘ς τα σεράγια μου εκρέμασα τη λύρα,/ Παιδιά 

μου ! μένετε’ορφανό κ’εσύ χανούμη χήρα».  40 

Το 1812 δημιουργήθηκε το τραγούδι «Του Χατζή Οσμάν», το 

οποίο αναφέρει: Στο παραθύρι πού ’βγαινα και έπαιζα τη λύρα, / 

βάλε, Νενέ μου, χτίσε το γιατ’ ήσουν κακομοίρα./ Θωρείς τα τα δα-

χτύλια μου τα μακροκονδυλάτα, / παιδιά και δεν την έπαιζα(ν) τη 

λύρα βαγιωνάτα / Θωρείς τα τα δαχτύλια μου τα κονδυλοσερμένα, / 

παιδιά και δεν την έπαιζα(ν) τη λύρα χαϊδεμένα. 
Το 1817 δημιουργήθηκε το δημοτικό τραγούδι για το φόνο του περιβό-

ητου γενίτσαρου Τσούλη (1817), και του οποίου μια παραλλαγή που διέσωσε 
ο στρατηγός Ι. Αλεξάκης  αναφερει: «…Το τσουλάκι ξεφαντώνει / και τσι κο-
πελιές μαζώνει, /κι ήπαιζέ τως και τη λύρα /και στα μάτια τσι συντήρα, / κι 
ήδιδέν τως και παράδες / να του λένε μαντινάδες / ήδιδέν τως και ριαλάκια, / 
να του λένε τραγουδάκια….».( «Αλεξάκη Ιωάννου: Ο Τσούλης και το τραγούδι 
του») 
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Το 1818 γραφτηκε το ριζίτικο τάβλας «Θοδωρομανώλης (τρα-

γούδι για τον Εμμανουήλ Θεοδώρου Μαραγκάκη, 1778-1818, από το 

Επανωχώρι Σελίνου), το οποίο αναφέρει: «….Εκάλεσε το λυρατζή το 
Θοδωρομανώλη/ να πάνε να γλεντίσουνε στου Κομπιτσομανώλη./……. Έλα 
Μανώλη, ομπανέ και βάστα και τη λύρα/ σέρνε και τσοι ξαδέρφες σου και 
σέρνε και τη χήρα…..». Ο αντρειωμένος Θοδωρομανώλης σκότωσε τον άγριο 
Αγά του Επανωχωριού Εμίν Βέργερη, επειδή τον διέταξε να έρθει με τη λύρα 
του και να φέρει τις ξαδέρφες του και τη χήρα θεια του «να διασκεδάσουν» 
στον οντά του Βέργερη. Ο Θοδωρομανώλης φυγοδίκησε και τελικά συνε-
λήφθη στον Ομαλό, θανατώθηκε και το λείψανό του σύρθηκε για τρεις ημέρες 
στους δρόμους των Χανίων, δεμένο στην ουρά ενός αλόγου, για παραδειγμα-
τισμό. Ήταν μόλις 40 ετών.  

Το 1819 ο περιηγητής Dodwell, Edward: A classical and topo-

graphical tour through Greece, during the years 1801, 1805, and 

1806. London, Rodwell & Martin, 1819, 2 vol., σχετικά με τα μουσικά 

όργανα στην Αττική το 1801, αναφέρει ότι κύρια όργανα της είναι η 

τρίχορδη τοξωτή λύρα, το μανδολίνο, το λαούτο, η φλογέρα κ.α., 

πρβ:   <<Musical instruments at present used in Attica. The lyre is nearly 
shaped like a mandoline, and about the same size. It has three strings, and is 
played upon with a bow like a violin. The sound is clear. The lute is used chiefly 
in the islands: it is larger than the lyre; has eight strings, and is played upon 
with a quill. Its form is nearly that of a guitar. Its modern name is Λαγού-
τον….>> (Dodwell, Edward: «A classical and topographical tour through 
Greece, during the years 1801, 1805, and 1806». London, Rodwell & Martin, 
1819, 2 vol.), 

Το 1829 ο Αρχιεπίσκοπος Δυρραχίου Χρύσανθος στο «Θεωρη-

τικόν Μέγα της Μουσικής» ( 1770-1846) αναφέρει: «Είδη δε της λύ-

ρας καθ’ ημάς τρία· το τρίχορδον, ω μάλιστα χαίρουσιν οι χυδαίοι 

των νυν Ελλήνων· το τετράχορδον, ω μάλιστα χρώνται ο Ευρωπαίοι, 

ονομάζοντες αυτό Γαλλιστί violin, και το επτάχορδον, ω καθ’ υπερ-

βολήν ενηδύνονται οι ευγενείς των νυν Ελλήνων και Οθωμανών, ο-

νομάζοντες αυτό τουρκιστί Κεμάν». 

Το 1837 ο Άγγλος περιηγητης George Cohcrane: “Wanderings 

in Greece”, vol 1, london 1837, σχετικά με το χορό των Αθηναίων , 

αναφέρει ότι οι Αθηναίοι στο πανυγήρι της Καισαριανής στις 

28/5/1836 γλεντούσαν χορευοντας τον κυκλικό χορό Ρωμέϊκα  και 

άλλοι με τη μουσική του βιολιού και άλλοι  με τη μουσική της λύρας, 

πρβ: <<Early this morning I walked out with my dominie as far as the new 
palace; the Athenians were passing in crowds to the place of festivity…. This 
was the first time I had ever seen the Romaika danced by women. They did 
not dance with the men, however, but formed a circle by themselves. Their 
attitudes were very graceful, and they performed the dance very prettily, un-
accompanied by any demonstrations of rude or boisterous mirth. The lyra was 
the music, to the sweetness of which was added, every now and then, the 
warbling of the women's voices, but so softly as not to be heard above the 
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sound of the lyre, and only chiming in harmoniously with it at that part of the 
tune which corresponded with the chorus……>>  

Το 1842 ο Μ. Χουρμούζης Βυζάντιος στα «Κρητικά» (1842)  α-

ναφέρει: «Η λύρα είναι το κοινόν των Κρητών όργανον, την οποία 

κρούουν ωραία, και είναι σπάνιον να υπάρχη χωρίον όπου να μην 

είναι εις ή δυο, κρούοντας τη λύρα». (Μ. Χουρμούζης- Βυζάντιος, 

Κρητικά, Αθήναι 1842). 

Το 1866-68,  στα «Απομνημονεύματα εθελοντού της Κρητικής 

Επαναστάσεως κατά τα έτη 1866-67-68 υπό Π. Γρύπου» (Αθήνα 

1884), αναφερεται : «…ούτω δ’ αφ’ ού εκορέσθημεν ποτού και φαγητού 
αρχίσαμεν να άδωμεν και να χορεύωμεν τον Τσάμικον, ενώ και εκ των νέων 
Κρητικών τινές συνόδευσαν ημάς διά της Κρητικής των λύρας άδοντες και χο-
ρεύοντες τον λεγόμενον Πενταζάλη όπερ είναι ο ωραίος Κρητικός χορός, μά-
λιστα δε όταν ο πρωταγωνιστής είναι καλός χορευτής..»  

Ο Ιωάννης Κονδυλάκης (1862-1920)  στον Πατούχα περιγρά-

φει γλέντι των Βιαννιτών επι Τουρκοκρατίας ακόμη στην Κρήτη υπό 

τους ήχους της λύρας του τυφλού λυράρη Αλεξαντρή,  στο οποίο 

επιχείρησαν να εισχωρήσουν μερικοί θερµόαιµοι νεαροί Τουρκοκρή-

τες και καταδιώχθηκαν από τον Πατούχα (Ι. Κονδυλάκη, Ο Πατού-

χας, κεφ. Η ). 

Ο Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957) στα μυθιστορήματά του α-

ναφέρει μόνο τη λύρα και τους λυράρηδες, τους οποίους θεωρεί εκ-

φραστές της αγωνίας της σκλαβωμένης Κρήτης και του ονείρου της 

λευτεριάς. Η λύρα αντιμετωπίζεται ως η ψυχή της Κρήτης – ελληνική 

και μόνο ελληνική (η υπόθεση του «Καπεταν Μιχάλη» τοποθετείται 

στην Κρητική επανάσταση του 1889, δηλαδή εποχή που η κρήτη ή-

ταν ακόμη υπο τουρκική κατοχή):«Ο Βεντούζος, ο φουμιστός λυράρης, 
κατέβαινε στο λιμάνι τυλιγμένος στην πατατούκα του, βιαστικός, είχε παραγ-
γείλει για την ταβέρνα του ένα βαρέλι κισαμίτικο κρασί και πήγαινε να το πα-
ραλάβει, μα ως είδε τον καπετάν Μιχάλη από μακριά, με κατεβασμένο το κε-
φαλομάντηλο ως τα φρύδια, κατάλαβε κι αναγύρισε»….. ( Νίκος Καζαντζά-
κης  1883 – 1957 «Καπεταν Μιχάλης") 

«Θρονιάστηκαν κι οι τρεις, πήραν το σκαμνί, γέμισαν τα τάσια· ξεκρέ-
μασε ο δάσκαλος από τον ώμο τη βροντόλυρα, την έστησε στα γόνατά του 
όρθια· άπλωσε το χέρι, άρπαξε μιαν μπουκιά κρέας, να φάει, προτού βαρέσει 
τη λύρα, να πάρει δύναμη… (Ο καπετάν Μιχάλης, κεφ. ΧΙΙΙ) 23. 

Το 1829 ο Αρχιεπίσκοπος Δυρραχίου Χρύσανθος στο «Θεωρη-

τικόν Μέγα της Μουσικής» ( 1770-1846  αναφέρει ότι η τρίχορδη 

λύρα, δηλαδή η κρητική, ήταν τότε λαϊκό όργανο  ή άλλως αυτό που 

χαίρονταν οι  «χυδαίοι των Ελλήνων», ενώ η τετράχορδη λύρα ή 

άλλως Βιολί και τουρκικά Κεμάν θεωρούνταν το  όργανο των ευγε-

νών  Ελλήνων και Οθωμανών ήτοι των αφεντικών και των κατακτη-

τών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΤΟΞΩΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 

 

1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΟΞΩΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

Τοξωτά ονομάζονται τα έγχορδα μουσικά όργανα που ο ήχος  

τους παράγεται με τριβή των χορδών τους, χρησιμοποιώντας γι αυτό 

το καλούμενο δοξάρι. Λόγω του συνεχούς και έντονου ακουστικά 

χαρακτήρα τους αποτελούν το κύριο όργανο (solo) με συνηθισμένη 

τη συνοδεία άλλων οργάνων, όπως το λαούτο, το μαντολίνο κ.α. 

 

Παρατηρώντας τα διάφορα  τοξωτά μουσικά όργανα που υπάρ-

χουν επί γης σήμερα βλέπουμε ότι ως προς τη δομή – μηχανισμό 

τους διακρίνονται σε τρία είδη, τρεις οικογένειες, τις εξής: 

Α) Αυτών που αφενός αποτελούνται από μονοκόμματο ξύλο και 

συνάμα έχουν αφενός μικρό βραχίονα (λαιμό) και αφετερου αντηχείο 

σε σχήμα καυκαλοειδές (όπως αυτό της λύρας του Ερμή, δηλαδή με 

κυρτό πυθμένα) που καλούνται στα ελληνικά Λύρες (ιταλικά lyre/ 

lira) με δοξάρι,  

Β) Αυτών που έχουν κοντό βραχίονα,  ίδιο με της λύρας,  όμως 

δεν αποτελούνται από μονοκόμματο ξύλο, αλλά με συναρμολόγηση 

ειδική  και το αντηχείο τους δεν είναι σε σχήμα όπως της λύρας, αλλά  

σε σχήμα κουτιού, όπως της κιθάρας του Απολλωνα, δηλαδή με επί-

πεδο πυθμένα, που σήμερα έχει το σχήμα του αριθμού 8 και  που στα 

ιταλικά καλούνται Βιολιά (violin), και  

Γ) Αυτών που ο βραχίονας τους είναι πολύ μακρός και το αντη-

χείο τους αφενός πολύ μικρό σε σχέση με αυτά της λύρας, το οποίο 

προσκολλάται στη μια άκρη του βραχίονα  και αφετέρου σε σχήμα  

είναι όπως ένα κουτί και τα όργανα αυτά καλούνται αραβικό Ρεμπμπμ 

και Περσικός Κεμεντζές.   

 

Ειδικότερα οι λύρες , ιταλικά lira/lyre: Lira da braccio,Lira da 

gampa, Lyroni …, αποτελούνται -κατασκευάζονται από ένα μονοκόμ-

ματο ξύλο,  σφεντάμι ή μουριά κ.α., μήκους περίπου μισό μέτρο, 45 

– 60 εκατοστά, και του οποίου η μια άκρη πελεκίζεται και γίνεται 

κοντός πήχης (ή άλλως λαβή ή λαιμός) κάπου 20  πόντους , που 

βοηθά στο να τεντώνονται οι χορδές, αλλά και να κρατείται το όρ-

γανο,  και η άλλη άκρη σκάπτεται και γίνεται αντηχείο σε σχήμα όπως 

το καύκαλο της χελώνας, της λύρας του Ερμή,  είτε επακριβώς όμοιο 
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είτε παρεμφερές (φιαλόσχημο ή αχλαδόσχημο κ.λπ.). Ο πήχης  

βοηθά και στο πάτημα εκεί των χορδών με τα δάκτυλα κατά το παί-

ξιμο. Τέτοια τοξωτά, τέτοιες λύρες είναι  η κρητική, η Ποντιακή, η 

Καλαβρίας,  η Πολίτικη κ.α. Τέτοιο τοξωτό, δηλαδή λύρα,  είναι και 

η gadulka Βουλγαρίας, η  lijerica Δαλματίας κ.α.  

Τα τοξωτά που καλούνται  στα αραβικά Ρεμπάμπ (rebab) και 

στα περσικά Κεμεντζές (chemenche) δε δημιουργούνται-αποτελού-

νται  από μονοκόμματο ξύλο κ.λπ., αλλά από ένα πολύ μακρύ ξύλο 

ή μια μακρά μεταλλική ράβδο, κάπου ένα μέτρο, που βοηθά στο τέ-

ντωμα, αλλά και στο πάτημα των χορδών με τα δάκτυλα κατά το 

παίξιμο,  και αφετέρου από ένα αντηχείο ημισφαιρικό, όπως το ημι-

σφαίριο της καρύδας ή και άλλου σχήματος, που προσαρτάται προς 

το τέλος του μακρύ ξύλου ή της μεταλλικής ράβδου. Συνεπώς τα 

Ραμπάμπ (rampabah) ή Κεμεντζέδες είναι διαφορετικής κουλτούρας, 

από τις λύρες. Απλά και τα με και τα δε παίζονται με δοξάρι.  Όμοια 

τοξωτά με το αραβικό rebab είναι  το morin khur (Μογγολίας}, το 

Ravanahatha (Ινδίας), το Erhu (Κίνας), το Byzaanz (Ρωσίας)  κ.α. 

Τα όργανα αυτά, αν και έχουν διαφορετικό όνομα, διαφέρουν μόνο 

στο υλικό κατασκευής και στις μικρολεπτομέρειες εμφάνισης. 

H οικογένεια των βιολιών αποτελείται από το Βιολί, τη Βιόλα, 

το Bιολοντζέλο και το Κοντραμπάσο, που είναι το αυτό όργανο σε 

διάφορα μεγέθη. Κατασκευάζονται όχι με μονοκόμαατο ή με ένα μα-

κρύ ξύλο και ένα αντηχείο, αλλά από πολλά ξύλα και ειδική συναρ-

μολόγηση.   

Η βασική διαφορά μεταξύ λύρας και βιολιού είναι στο αντηχείο, 

η λύρα έχει αντηχείο με κυρτό πυθμένα (καυκαλοειδές), ενώ το βιολί 

σαν της κιθάρας, ήτοι με επίπεδο πυθμένα, κάτι που δεν είναι εύκολο 

να γίνει με μονοκόμματο ξύλο και γι αυτό το βιολί γίνεται με συναρ-

μολόγηση. 

Η ποντιακή λύρα από μερικούς λέγεται και Κεμεντζές, όμως κα-

νονικά δεν είναι κεμεντζές, αλλά λύρα, που πολλοί την ονομάζουν 

και με την περσική ονομασία των τοξωτών. Οι λύρες φτιάχνονται από 

μονοκόμματο ξύλο, ενώ οι κεμεντζέδες όχι, άρα άλλο η ποντιακή 

λύρα και άλλο ο κεμεντζές.  

 

2. ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΤΟΞΩΤΩΝ 

 

Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΥΡΑ (LURA) ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΡΟΝΙ  

 

Από τις περιγραφές και τις απεικονίσεις των τοξωτών μουσικών 

οργάνων διαχρονικά προκύπτει σαφέστατα ότι  ήδη επι εποχής Βυ-

ζαντινών, 7ος – 8ος αι. μ.Χ., υπήρχαν δυο λογιών λύρες, αυτές με 

μικρό μέγεθος (βλέπε π.χ. το τοξωτό που απεικονίζεται στην 
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κασετίνα από ελεφαντόδοντο του Palazzo del Podestà, Museo 

Nazionale Florence και η οποία είναι κάτι όπως η σημερινή Κρητική 

Λύρα και χρονολογείται στο 900 μ.Χ.) και αυτές με μεγάλο μέγεθος 

(βλέπε π.χ. τα τοξωτά που απεικονίζονται  στο Ελληνικό Βυζαντινό 

χειρόγραφο του 1066  μ.Χ. της Βιβλιοθήκη Βατικανού,  επίσης στο 

Βυζαντινό χειρόγραφο του 11 αι. μ.Χ. της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης 

Ιεροσολύμων).  

Η λύρα με μεγάλο μέγεθος λέγονταν Lura και αυτή με μικρό 

μέγεθος λυρόνι (λατινικά lironi): «Πήγαινε κι έρχου, Νικολό, μόνο 

με το λυρόνι, τραγούδα κι αναστέναζε,  κι άλλος ας ξεφαντώνει.» 

(Κατζούρμπος, πράξη Β΄, στ. 409-410) 

Οι μικρού μεγέθους λύρες αφενός μεταφέρονται εύκολα στους 

αγρούς και στα βουνά και αφετέρου βγάζουν οξύ και διαπεραστικό 

ήχο, ενώ οι μεγάλου μεγέθους δε μεταφέρονται εύκολα, όμως βγά-

ζουν βροντερό ήχο, όπως αυτό που επιζητούν τα μουσικά σύνολα. 

Από τη λύρα μεγάλου μεγέθους προέκυψε αρχικά η Lira da braccio 

και η lira da gaba και από αυτές  η οικογένεια των βιολιών: βιολί 

(violin), βιόλα (viola), Βιολοντσέλο (violoncello) και κοντραμπάσο 

(contrabass), που στη συνέχεια αντικατέστησαν τις εν λόγω λύρες 

και γι αυτό σήμερα δεν υπάρχουν. Από τη λύρα μικρού μεγέθους 

προέκυψε η οικογένεια της λύρας: η Κρητική, η Ποντιακή, η Καλα-

βρίας, το Ρεμπέκ κ.λπ..  

Οι λύρες μικρού μεγέθους κατασκευάζονταν και κατασκευάζο-

νται  από μονοκόμματο ξύλο, από σφεντάμι ή μουριά κ.α., μήκους 

περίπου μισό μέτρο, 45 – 60 εκατοστά, και του οποίου η μια άκρη 

πελεκίζεται και γίνεται κοντός πήχης (ή άλλως λαβή ή λαιμός) κάπου 

20  πόντους  και η άλλη άκρη σκάφτεται και γίνεται αντηχείο σε 

σχήμα με κυρτό πυθμένα, δηλαδή όπως το καύκαλο της χελώνας, 

είτε επακριβώς όμοιο είτε παρεμφερές (φιαλόσχημο ή αχλαδόσχημο 

κ.λπ.). Ο πήχης  βοηθά αφενός στο να κρατείται από εκεί το όργανο  

και αφετέρου στο τέντωμα, αλλά και πάτημα εκεί των χορδών με τα 

δάκτυλα κατά το παίξιμο. Τέτοιες λύρες είναι  η κρητική, ποντιακή, η 

lύρα Καλαβρίας στην Ιταλία, η Πολίτικη λύρα στην Κωνσταντινού-

πολη της Τουρκίας κ.α. Τέτοια λύρα είναι η gadulka Βουλγαρίας, η  

lijerica Δαλματίας κ.α.  

Οι λύρες μεγάλου μεγέθους κατασκευάζονταν συνήθως με συ-

ναρμολόγηση, κάτι όπως γίνεται σήμερα στα βιολιά και ήταν δυο λο-

γιών, η λύρα μπράτσου ( lira da braccio),   που ονομάζονταν έτσι, 

επειδή παιζόταν επάνω στο μπράτσο-ώμο, δηλαδή όπως το βιολί, και 

η lira da gaba, που ονομάστηκε έτσι, επειδή παίζεται στις γάμπες. 

Σήμερα οι λύρες αυτές δεν υπάρχουν, γιατί από αυτές προέκυψε η 

οικογένεια των βιολιών.  
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Σήμερα οι μουσουλμάνοι Τούρκοι, Πέρσες κ.α. αποκαλούν τη 

Βυζαντινή λύρα, δηλαδή την Πολίτικη και την Ποντιακή ελληνική 

λύρα,  είτε «rumi kamantcheh / kamancha» (= τοξωτό των Ρωμιών, 

Ελλήνων) είτε «klassikal kamantcheh / kamancha”  >  Κεμεντζέ (= 

κλασικό τοξωτό) σε αντιδιαστολή προς τον «περσικό Κεμεντζέ», που 

σημαίνει ότι οι εν λόγω αναγνωρίζουν ότι η Λύρα ως τοξωτό όργανο 

είναι και πιο καλό και πιο παλιό από τον Κεμεντζέ. Αποκαλούν τη 

βυζαντινή λύρα κεμεντζέ,  επειδή έτσι αποκαλούν οι Μουσουλμάνοι 

Τούρκοι, Πέρσες κ.α. κάθε  τοξωτό μουσικό όργανο.  

 

 
Βυζαντινή μουσικοχορευτική παράσταση με μια γυναίκα να χορεύει Οριε-
ντάλ (χορό της κοιλιάς, κάτι όπως το σημερινό τσιφτετέλι). Από τους μου-
σικούς ο ένας παίζει πάνω στο μπράτσο του ευμεγέθη λύρα με δοξάρι (lura 
da braccio) που μοιάζει βιολί και οι άλλοι πλαγίαυλο, τύμπανο (νταουλάκι), 
κύμβαλα, κρόταλα κ.λπ.  (  Ελληνικό χειρόγραφο του 1066, Myriam danc-
ing. 1066, Painting, manuscript illumination, miniature, Vatican, Biblioteca. 
From the Barberini psalter) 

 
Βυζαντινή μουσικορευτική σκηνή με μια γυναίκα που χορεύει Οριεντάλ (το 
χορό της Σαλώμης, που ήταν κάτι όπως το σημερινό τσιφτετέλι). Από τους 
μουσικούς ο ένας παίζει πάνω στο μπράτσο του ευμεγέθη λύρα με δοξάρι 
(lura da braccio) που μοιάζει βιολί. (Βυζαντινό χειρόγραφο 11 αι. μ.Χ., Πα-
τριαρχική Βιβλιοθήκη Ιεροσολύμων) 
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Τοιχογραφία του Κρητικού ζωγράφου Θεοφάνη Στρελίτζα Μπαθά (1490 – 
1559) με παράσταση της Μεταφοράς της Κιβωτού της Διαθήκης, 1546,  

Άγιον Όρος, μονή Σταυρονικήτα, καθολικό. Συνοδεύει ομάδα μουσικών με 
αρχιμουσικό το Δαυίδ που παίζει ψαλτήρι (κανονάκι) και οι άλλοι: ζουρνά, 

λαούτο, ντεφι (κρόταλα), ασκομανδούρα  και λύρα (lura) με δοξάρι από 
την οποία προέκυψε η βιόλα  κ.α. 

 
Αίνοι. Ομάδα μουσικών με αρχιμουσικό το Δαυίδ να παίζει ψαλτήριο 

(κανονάκι) και οι λοιποί:  λαούτο, σάλπιγγα και τη βυζαντινή μεγάλη λύρα 
(lura) με δοξάρι κ.λπ.. Τοιχογραφία του Φράγκου Κατελάνου, Μεταβυζα-
ντινή περίοδος, 1560 μ.Χ.. Ιωάννινα, νησί, Ι. Μ. Φιλανθρωπηνών, Εξω-
νάρθηκας 
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Μεταφορά της Κιβωτού της Διαθήκης. Συνοδεύει ομάδα μουσικών 

που παίζουν ζουρνά, ψαλτήρι,  μεγαλόσχημη λύρα (lira/viola da braccio, 
λαούτο, σύριγγα, γκάιντα και ντέφι. Τοιχογραφία του Φράγκου Κατελάνου, 
1548 μ.Χ., Μετέωρα, Ι. Μ. Βαρλαάμ). 

 

 
Τοιχογραφία από το καθολικό 

της Ι.Μ. Βαρλαάμ στα Μετέωρα, 
1548. Ένας από τους μουσικούς παί-
ζει  λαούτο και οι άλλοι ζουρνά και  
rebec 

 
Τοξωτό Rebec  (Gerard 

David - vers 1510, Μουσείο Καλών 
Τεχνών  Ρουέν) 
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Χειρόγραφο Ψαλτήρι  Tiberius 

Psalter, Winchester, 1050 μ.Χ. Ο 
Δαυίδ παίζοντας άρπα και περιβαλ-
λόμενος από  μουσικούς που παίζουν 
διάφορα όργανα μεταξύ των οποίων 
και λύρα που παίζεται στον ώμο (Lira 
da braccio) 

 
Χειρόγραφο ψαλτήρι, Αγ-

γλία 1170, Coll Σπ. MS U.3.2 
Hunter (229), Πανεπιστήμιο της 
Γλασκώβης. Ο Δαυίδ παίζοντας 
άρπα και οι λοιποί διάφορα όργανα  
μεταξύ των οποίων και λύρες που 
παίζονται στον ώμο (Lira da 
braccio) και επάνω στο γόνατο ως 
η κρητική 

 

 

Β. Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΥΡΑ 

 

Λύρα μου με τσι τρεις χορδές, ωσάν τσι τρεις τσι χάρες,  

χαρίζεις όμορφες χαρές και σβήνεις τσι λαχτάρες. 

 

Ο Πλούταρχος και ο Αθήναιος αναφέρουν  ότι οι αρχαίοι Κρήτες 

χρησιμοποιούσαν τη λύρα (που τότε παιζόταν με πλήκτρο) στις πο-

λεμικές επιχειρήσεις, όπως άλλοι τη σάλπιγγα ή τους αυλούς, κάτι 

που γίνεται και σήμερα με τη λύρα που παίζεται με δοξάρι, πρβ:   
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 « Οι δε και προς λύραν ε-

ποίουν την πρόσοδον την προς 
τους εναντίους, καθάπερ ἱστο-
ροῦνται μέχρι πολλού χρήσασθαι 
τω τρόπῳ τούτῳ της επί τους πο-
λεμικούς κινδύνους εξόδου Κρή-
τες.  Οι δ´ έτι καὶ καθ´ ημάς σάλ-
πιγξι διατελούσι χρώμενοι» 
(Πλούταρχος, Περί μουσικής 258)   

«Και εις τους πολέμους δε 
εξιόντες οἱ Λυδοί παρατάττονται 
μετά συρίγγων και αυλών, ως φη-
σιν Ηρόδοτος. Καὶ Λακεδαιμόνιοι 
δε μετ' αυλών εξορμώσιν επί τούς 
πολέμους, καθάπερ Κρήτες μετὰ 

λύρας». (Αθήναιος, Δειπνοσοφιστές,  Le Livre XII des Deipnosophistes) 

 

Η Κρητική λύρα , όπως και η Ποντιακή κ.α., προέρχεται από τη 

βυζαντινή λύρα (lura). Είναι ένα από τα καλούμενα λυρώνια της. 

Λυρόνι (λατινικά lironi) λέγεται η μικρότερη σε μέγεθος λύρα: 

«Πήγαινε κι έρχου, Νικολό, μόνο με το λυρόνι, τραγούδα κι αναστέ-

ναζε, κι άλλος ας ξεφαντώνει.» (Κατζούρμπος, πράξη Β΄, στ. 409-

410). 

Είναι τρίχορδο τοξωτό μουσικό όργανο που κατασκευάζεται 

από μονοκόμματο ξύλο, συνήθως από σφεντάμι, καρυδιά ή μαύρη 

μουριά, του οποίου το μήκος, πλάτος και ύψος (βάθος) εξαρτάται  

από το τι είδους λύρα θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή αν θέλουμε να 

κάνουμε μικρή και με οξύ ήχο ή μεγάλη και με μπάσο ή βροντόφωνο 

ήχο κ.α. Συνήθως η κανονική κρητική λύρα, που έχει σχήμα κάπου 

αχλαδοειδές,  φτιάχνεται από ξύλο μήκους κάπου 50 εκατοστών, 

πλάτους 20-22 εκατοστών και ύψος (βάθους) 5 – 6 εκατοστών. Το 

σκάφος (αντηχείο) της, όπως π.χ.  στις καλούμενες κρητικές λύρες 

τύπου Σταγάκη, γίνεται 28 εκατοστά μάκρος επί 21 εκατοστά  πλά-

τος, επί 5 με 5,2  πάχος. Το καπάκι (εμπρόσθιο μέρος) του αντηχείου, 

που είναι αυτό που επηρεάζει άμεσα τον ήχο του οργάνου,  κατα-

σκευάζεται συνήθως από ξύλο κατράνι, (ξύλο ηλικίας πολλών ετών). 

Η ταστιέρα (ή άλλως «γλώσσα ή γραβάτα») της κατασκευάζεται  από 

ξύλο κατράνι με επένδυση πλαστικής μεμβράνης, για να μη γίνεται 

αλλοίωση του ήχου κατά το παίξιμο και συγκολλάτε πάνω στη σκάφη 

( αντηχείο) της λύρας. Το λούστρο της λύρας γίνεται από ρητίνη 

δένδρου (γομάλακα)  για τέλεια ηχητική απόδοση και αισθητική. Πα-

λιά οι χορδές ήταν εντερικές και το δοξάρι είχε τρίχες από ουρά αλό-

γου που συνήθως έφερε μια σειρά από σφαιρικά κουδουνάκια, τα 

λεγόμενα γερακοκούδουνα. Σήμερα που η λύρα συνοδεύεται από 

 
ΚΡΗΤΙΚΗ ΛΥΡΑ (ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΓΑΚΗ):  
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άλλα μουσικά όργανα (λαούτο, κιθάρα κ.α.) χρησιμοποιείται συνή-

θως δοξάρι βιολιού.  Η  κρητική λύρα παρουσιάζεται με τις εξής μορ-

φές:  

α) Το Λυράκι, αν είναι σε λίγο μικρότερα μεγέθη (με μικρότερο 

λαιμό και με μικρότερο σε πλάτος και βάθος ηχείο) και ως εκ τούτου 

και με οξύτερο και διαπεραστικό ήχο.  Ο τύπος αυτός της λύρας δη-

μιουργήθηκε, ώστε και η μεταφορά της να είναι πιο εύκολη τόσο στις 

καντάδες, όσο και πάνω στα όρη και τα βουνά,  

β) Η βροντόλυρα, αν είναι με λίγο μεγαλύτερο μέγεθος από 

τη συνηθισμένη  Λυρόνι και  ο παραγόμενος ήχος της είναι εντονό-

τερος, βροντώδης,  

γ) Η βιολόλυρα, αν είναι κάτι μεταξύ λύρας και βιολιού.  

Με τον τύπο αυτό οι τόνοι γίνονται γλυκύτεροι, όμως όχι σύμ-

φωνοι προς την αυστηρότητα και αδρότητα του Κρητικού ήθους. Το 

βιολί είναι λύρα μόνο που δε γίνεται από μονοκόμματο ξύλο, όπως 

γίνεται στη Λύρα, αλλά με συναρμολόγηση, επειδή το αντηχείο του 

βιολιού δεν είναι όπως το καύκαλο χελώνας, αλλά πλακωτό, δηλαδή 

όπως της κιθάρας, οπότε αυτό επιτυγχάνεται με συναρμολόγηση. 

Η κρητική λύρα είναι όργανο που χρησιμοποιείται και στην α-

στική και στη λαϊκή μουσική. Συνοδεύεται από ένα κρουστό (το ντα-

ούλι) , μια κιθάρα και  ένα ή περισσότερα ζευγόχορδα (λαούτο ή 

μαντολίνο) , που το ένα παίζει πρίμα τη μουσική και το άλλο παίζει 

"πάσο", δηλ. ακομπανιάρει σε συγχορδίες (μινόρε - μαντζόρε ή α-

πλές). Το λαούτο είναι πιο παλιό συνοδευτικό της λύρας από το μα-

ντολίνο, εξ ου και ο όρος λαουτιέρης = ο πασαδόρος. Τα γερακοκού-

δουνα δεν είναι συνοδευτικό όργανο της λύρας, αλλά  για ποικιλία 

ήχων, κάτι ως το θυμιατήρι. Δευτερευόντως σημειώνουν-τονίζουν το 

ρυθμό, κυρίως  σε έλλειψη πασαδόρου ή λαουτιέρη. Οι χορδές της 

κρητικής λύρας, που αρχικά ήταν εντερικές, είναι τρεις και παίζονται 

με τα νύχια του αριστερού χεριού, καθώς και με το δοξάρι που το 

κρατά το δεξί χέρι.  Η μουσική έκταση της κρητικής λύρας είναι 2 

οκτάβες, το κούρδισμά της κατά πέμπτες καθαρές και οι χορδές 

κουρδίζονται περίπου στις Νότες LA (η ψιλή ή καντίνι), RE η μεσαία 

και SOL η μπάσα. Η τονικότητά των χορδών για τη σύγχρονη λύρα 

της Κρήτης είναι Λα (4ης οκτάβας), Ρε (4ης οκτάβας) και Σολ (3ης 

οκτάβας). 

Κούρδισμα κρητικού Μαντολίνου: Mi(E5), La(Α4), Re(D4), 

Sol(G3).  

Κρητικού Λαούτου: Mi(E), La(A), Re(D), Sol(G) 

Κρητικής Λύρας (τετράχορδης): Mi(E5), La(Α4), Re(D4), 

Sol(G3) 

Κρητικής Λύρας (τρίχορδης): La(Α4), Re(D4), Sol(G3) 
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Τα εξαρτήματα-μέλη της Κρητικής Λύρας: 

1: Η κορφή ή κεφαλή,  

2: Τα στριφτάρια ή  κλειδιά,  

3: Ο ζυγός ή πάνω καβαλάρης. 

4: Ο βραχίονας ή λαιμός ή λαβή,  

5: Η γλώσσα ‘η ταστιέρα ή γραβάτα,  

6: Το αντηχείο ή σκάφος, σχήματος αχλαδόσχημο ή  ως το 

καύκαλο χελώνας. 

7: Το καπάκι του αντηχείου 

8: Ο στύλος ή γάιδαρος: είναι ένας κυλινδρικός ξύλινος στύ-

λος που η κάτω απόληξή του στηρίζεται στο εσωτερικό του σκά-

φους και η άνω στο πέλμα της γέφυρας από την πλευρά της ψιλής 

χορδής 

9: Οι οπές του αντηχείου - μάτια,  

10: Ο καβαλάρης ή γέφυρα 

11: Οι χορδές ή άλλως κόρδες,  

12: χορδοδέτης, απ’ όπου αρχίζουν οι χορδές,  

13: Το πάτημα ή ουρά,  

14:  Το καμάρι, μια επιμήκη ράβδο κατά μήκος τους κεντρι-

κού εσωτερικού τμήματος του καπακιού. 

 

 
Τύπος δοξαριού κρητικής λύρας 
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Κρητική λύρα και  βιο-

λόλυρα  

 

 

 

Γ. Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΛΥΡΑ 

 

Η Ποντιακή λύρα προέρχεται σαφώς από τη βυζαντινή λύρα 

(lura). Είναι ένα από τα καλούμενα λυρώνια της. Λυρόνι (λατινικά 

lironi) λέγεται η μικρότερη σε μέγεθος λύρα: «Πήγαινε κι έρχου, 

Νικολό, μόνο με το λυρόνι, τραγούδα κι αναστέναζε, κι άλλος ας 

ξεφαντώνει.» (Κατζούρμπος, πράξη Β΄, στ. 409-410). 

Η ποντιακή λύρα είναι τρίχορδο τοξωτό  και κατασκευάζεται 

από μονοκόμματο ξύλο, κάπου 45-60 εκατοστά (πλάτους 7-11 εκα-

τοστά και βάθος 4-7 εκατοστά), του οποίου η μια άκρη πελεκίζεται 

προκειμένου να γίνει πήχης απ΄όπου  θα πιάνεται η λύρα και συνάμα 

να βοηθά στο  να τεντώνονται και να πατιούνται εκεί οι χορδές με τα 

δάκτυλα και η άλλη  άκρη σκάφτεται προκειμένου να γίνει αντηχείο 

με κυρτό πυθμένα και συγκεκριμένα όπως το καύκαλο χελώνας, ό-

μως σε φιαλόσχημο σχήμα. Το ξύλο που κατασκευάζεται η ποντιακή 

λύρα είναι είτε από ξύλο κοκκύμελου (δαμασκηνιάς) είτε από ξύλο 

αρτούτζιν (άρκευθος), αλλά και από μουριά, καρυδιά, κέδρο κ.ά. Το 

καπάκι του αντηχείου είναι πάντα από ξύλο πεύκου ή έλατου. Η φια-

λόσχημη λύρα των Ελλήνων του Πόντου είναι με τρεις χορδές κουρ-

δισμένες σε τέταρτες καθαρές. Οι μικρές διαστάσεις του καβαλάρη 

επιτρέπουν στο δοξάρι να τρίβει και στα δάχτυλα να πατούν συχνά 

δυο χορδές ταυτόχρονα, δημιουργώντας έτσι την ιδιόρρυθμη πολυ-

φωνία που χαρακτηρίζει την ποντιακή λύρα. Ο κεμεντζές  η λύρα που 

παίζουν οι  Έλληνες του Πόντου και της Καππαδοκίας ,έχει φιαλό-

σχημο ηχείο και κοντό χέρι που συνεχίζει το ηχείο, χωρίς μπερντέδες, 
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κλειδιά εμπρός προς τα πίσω, ταστιέρα, καβαλάρη, τρεις μονές χορ-

δές στερεωμένες στον κορδοδέτη και παίζεται με δοξάρι. Το δοξάρι 

της ποντιακής λύρας λέγεται «τοξάρι» (κρατά την αρχαία Ελληνική 

ονομασία), έχει μήκος 50-55 εκ., είναι κατασκευασμένο από ξύλινη 

ράβδο  και  έχει τρίχες από αρσενική αλογοουρά. 

Η ποντιακή Λύρα φτιάχνεται σε διάφορα μεγέθη, με μικρές ό-

μως διαφορές στις διαστάσεις. Το τοίχωμα του ηχείου δεν πρέπει να 

είναι περισσότερο από 3-4 χιλιοστά πάχος, ενώ το καπάκι πρέπει να 

είναι λεπτότερο, γύρω στα 2-3 χιλιοστά. Στο ηχείο της ανοίγονται, 

«για τη φωνή», από δύο τρύπες σε κάθε πλευρά και στο καπάκι τέσ-

σερις, τα λεγόμενα τρυπία. Στο καπάκι ανοίγονται και τα ρωθώνια, 

δύο μακρόστενες και συνήθως λίγο κυρτές προς τα έξω τρύπες. Στα 

τρία κλειδιά, τα ώτια  –συνήθως σε σχήμα Τ – τυλίγονται οι τρεις 

χορδές που ακουμπούν στον πάνω καβαλάρη, στον κάτω καβαλάρη 

και δένονται στον κορδοδέτη, το παλληκάρ·  Ο κάτω καβαλάρης, ο 

γαιδίαρον  ή το γαϊδούρ, είναι λεπτός, πολύ λίγο κυρτός και πολύ 

μικρός στις διαστάσεις του σε σύγκριση με τον καβαλάρη της αχλα-

δόσχημης λύρας. Η ψυχή, το σουλάρ’ (στύλος), ακουμπάει με το ε-

πάνω άκρο στο καπάκι (περίπου κάτω από το αριστερό πόδι του κα-

βαλάρη, στη μεριά της υψηλότερα κουρντισμένης χορδής) και με το 

κάτω άκρο στη βάση του ηχείου. Το μήκος των χορδών που πάλλο-

νται με το τρίψιμο του δοξαριού, δηλαδή η απόσταση από τον πάνω 

έως τον κάτω καβαλάρη είναι συνήθως γύρω στα 28-32 εκατοστά. 

Η ποντιακή λύρα είναι από τα λίγα αυτοσυνοδευόμενα μουσικά 

όργανα.  Παίζεται στα πατήματα των χορδών με τη ψίχα των δακτύ-

λων και όχι με το νύχι , όπως η κρητική λύρα, η Πολίτικη κ.α. Ο 

κύριος τρόπος παιξίματος είναι διπλόχορδος (δάκτυλα και δοξάρι), 

που θεωρείται και ο γνησιότερος. Σε αυτήν την περίπτωση η μία 

χορδή δίνει τη μελωδία και η άλλη τη συνοδεία, δημιουργώντας έτσι 

τα μουσικά διαστήματα. Ο μονόχορδος τρόπος, ο οποίος χωρίζεται 

σε δύο κατηγορίες: α) το μονόχορδο παίξιμο με το δοξάρι, ενώ τα 

δάχτυλα πατάνε δύο χορδές ταυτόχρονα, απομονώνοντας τη δεύ-

τερη που δημιουργεί τον ισοκράτη. β) η κλασική μονοχορδία, όπου 

δάχτυλα και δοξάρι παίζουν μία χορδή. Η διαφορά των δύο παρα-

πάνω είναι στο ηχόχρωμα.  

Ο λυράρης, όταν κάθεται,  παίζει ακουμπώντας τη λύρα πάνω 

στον αριστερό μηρό ή ανάμεσα στα δύο πόδια, που κρατάει ενωμένα 

Και στις δύο περιπτώσεις ο κεμεντζές δεν κρατιέται κάθετος, αλλά 

γερμένος λίγο προς τα αριστερά και μπροστά.  Όταν παίζει όρθιος, ο 

κεμεντζές στηρίζεται στον αντίχειρα και το δείκτη του αριστερού χε-

ριού, που ακουμπάει στην κεφαλή του οργάνου. 

 

Σημειώνεται ότι: 
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1) Σήμερα οι μουσουλμάνοι Τούρκοι, Πέρσες κ.α. αποκαλούν 

τη Βυζαντινή λύρα, δηλαδή την Πολίτικη και την Ποντιακή ελληνική 

λύρα,  είτε «rumi kamantcheh / kamancha» (= τοξωτό των Ρωμιών, 

Ελλήνων) είτε «klassikal kamantcheh / kamancha”  >  Κεμεντζέ (= 

κλασικό τοξωτό) σε αντιδιαστολή προς τον «περσικό Κεμεντζέ», που 

σημαίνει ότι οι εν λόγω αναγνωρίζουν ότι η Λύρα ως τοξωτό όργανο 

είναι και πιο καλό και πιο παλιό από τον Κεμεντζέ. Αποκαλούν τη 

βυζαντινή λύρα κεμεντζέ,  επειδή έτσι αποκαλούν οι Μουσουλμάνοι 

Τούρκοι, Πέρσες κ.α. κάθε  τοξωτό μουσικό όργανο.  

2) Η ονομασία κεμεντζές δεν είναι λέξη τούρκικη, αλλά περ-

σική,  σύνθετη από τις περσικές λέξεις keman/kæman  =  τόξο, και 

–cheh = μικρό, δηλαδή μικρό τόξο, δοξάρι.  

3) Το ότι η Ποντιακή λύρα δεν προέρχεται από τον (περσικό) 

κεμεντζέ, αλλά από τη βυζαντινή λύρα,  γίνεται αμέσως φανερό αν 

βάλουμε μια ποντιακή λύρα δίπλα σε ένα περσικό κεμεντζέ, καθώς 

και ένα αραβικό rebab. Και κάνοντας αυτό βλέπουμε ότι η ποντιακή 

λύρα αποτελείται από ένα μονοκόμματο ξύλο περίπου 50 πόντων, 

του οποίου η μια άκρη πελεκίζεται και γίνεται πήχης ή άλλως λαιμός  

κ.λπ. (βλέπε πιο πριν),  ενώ αντίθετα ο κεμεντζές και το rebab απο-

τελούνται από ένα μακρύ ξύλο, ενός μέτρου περίπου, στου οποίου 

το κάτω μέρος προσκολλάται ένα μικρό στρογγυλό αντηχείο σε 

σχήμα όπως το ημισφαίριο της καρύδας κ.λπ.. Επομένως η ποντιακή 

λύρα είναι όπως η κρητική και προέρχεται από τη βυζαντινή Λύρα, 

ενώ ο περσικός κεμεντζές είναι ίδιο τοξωτό με το rebab . 

4) Η ποντιακή και η κρητική λύρα έχουν κάποιες διαφορές στο 

σχήμα και στον τρόπο του παιξίματος. Η Ποντιακή λύρα έχει τρείς 

χορδές και σχήμα φιάλης (μπουκαλιού), ενώ η κρητική λύρα έχει 3 

ή 4 χορδές και σχήμα αχλαδιού. Η κρητική λύρα παίζεται με το λυ-

ράρη να ακουμπά τη λύρα πάνω στο γόνατο, σαν ένα μικρό βιολο-

ντσέλο. Δεν πιέζει τα δάχτυλά του πάνω στις χορδές, αλλά τα νύχια 

από τα πλάγια, σαν να τις "τσιμπάει". Η Ποντιακή λύρα κρατιέται όρ-

θια, προς τα κάτω, χωρίς να ακουμπά πουθενά. Έτσι, ο λυράρης μπο-

ρεί να κινείται με ευχέρεια ανάμεσα στον κύκλο των χορευτών, τρα-

γουδώντας και συνάμα προκαλώντας τους χορευτές για χορό.  
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ 

Ποντιακή ο-

νομασία 

Εξαρτήματα - μέλη της ποντιακής Λύρας 

 

Το κιφάλ Η κεφαλή, η κορφή του βραχίονα/λαιμού όπου είναι 

τα στριφτάλια 

Τα ωτία Αυτιά (ώτα)  ή άλλως κλειδιά ή χορδοδέτες, στρι-

φτάλια 

Η γούλα Ο λαιμός, ο πήχης, βραχίονας 

Η γλώσσα Η ταστιέρα, σπαλέρ 

Το καπάκ Καπάκι, κάλυμμα 

Τα ρωθώνια Ρουθούνια, οι οπές του αντηχείου 

Ο γάιδαρον Κάτω καβαλάρης (από πάνω του  περνούν οι χορ-

δές) 

Το παλικάρ Παλικάρι, ο  κορδοστάτης, για να στερεώνονται οι 

χορδές, 

Το σκαφίδ Σκάφος, καβούκι, το αντηχείο 

Το στυλάρ Στυλιάρι, υποστήριγμα μέσα στο σκάφος και από τη 

μία πλευρά του ακουμπάει στην πλάτη και από την 

άλλη στο καπάκι, από τα δεξιά πλευρά, όπως βλέ-

πουμε τη Λύρα, κάτω ακριβώς από τον «γάιδαρο» 

και δίπλα από το δεξί «ρουθούνι», συνήθως στο μέ-

σον, ώστε να ξεχωρίζει τις ψιλές φωνές από τις χα-

μηλές (ζιλ-καπάν). 

Τα κόρδας Χορδές, κόρδες 

Τοξάρ Το δοξάρι 

 

 

Οι  3 χορδές της ποντιακής λύρας, όπως και της Κρητικής, 

ήταν αρχικά  εντερικές ή μεταξένιες και μετά μεταλλικές. Το κούρδι-

σμα τους είναι σε διαστήματα 4ης καθαρά (κλασικός τρόπος) π.χ. 

πρώτη χορδή Λα(Ζιλ), δεύτερη χορδή Μι(Μεσαία), Τρίτη χορδή 

Σι(Καπάν) και η μουσική κλίμακά της περίπου δυόμισι μέτρα. Το κα-

νονικό της κούρδισμα είναι: ΛΑ, ΜΙ και ΣΙ. Η μουσική κλίμακά της 

είναι περίπου δυόμισι μέτρα. Ο τρόπος παιξίματος της ποντιακής λύ-

ρας είναι συγχορδία, ενώ το τοξάρι κρατιέται ή παίζεται κάπως δια-

φορετικά.  

Συνοδεύεται με ό,τι  άλλα έγχορδα συνοδεύονται και οι άλλες 

λύρες. Η ζύγια είναι από ένα κρουστό (το νταούλι), ένα νυκτό ( κι-

θάρα) και  ένα ή περισσότερα ζευγόχορδα: λαούτο ή μαντολίνο, που 

το ένα παίζει «πρίμα»  και το άλλο παίζει "πάσο" δηλ. ακομπανιάρει 

σε συγχορδίες (μινόρε - μαντζόρε ή απλές). 
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Δ.  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΡΑ (RUMI KAMANTCHE/ KLASSIK 

KAMANTCHEH) 

 

Η Πολίτικη Λύρα (= Λύρα Κωνσταντινούπολης) προέρχεται από 

τη Βυζαντινή Λύρα με δοξάρι, όπως και η Κρητική, η Ποντιακή κ.α. 

Έχει  τρεις εντερικές ή μεταλλικές χορδές, οι οποίες παίζονται με τα 

νύχια του αριστερού χεριού, όπως γίνεται και στην Κρητική Λύρα.  

 Παίζεται στηριζόμενη ανάμεσα στα πό-

δια του οργανοπαίκτη (λυράρη), όπως η Πο-

ντιακή Λύρα και η μουσική της έκταση είναι 

2 οκτάβες. Το κούρδισμα της είναι ΛΑ-ΡΕ-ΛΑ. 

Συναντάται ως όργανο κλειστού χώρου στην 

αστική μουσική της Κων/πολης. Για την κα-

τασκευή της Πολίτικης Λύρας χρησιμοποιού-

νται σκληρά ξύλα  και πιο μαλακά για το κα-

πάκι, όπως γίνεται και στην Κρητική Λύρα. Η 

Πολίτικη Λύρα από τους Μουσουλμάνους λέ-

γεται  cemenze («κεμεντζές»), επειδή πι-

στεύουν ότι προέρχεται από  το περσικό το-

ξωτό Κεμεντζέ. Ωστόσο το μόνο κοινό σημείο 

που έχουν είναι ότι και τα δυο όργανα παίζο-

νται και τα δυο με δοξάρι.  

Η Πολίτικη Λύρα, όπως είναι εμφανές, 

αποτελείται από μονοκόμματο ξύλο, έχει κο-

ντό λαιμό και  σκαφτό  αχλαδοειδές αντηχείο, 

άρα είναι όπως  ακριβώς και  η  Κρητική 

Λύρα.  Αντίθετα ο Περσικός Κεμεντζές δεν α-

ποτελείται από μονοκόμματο ξύλο, αλλά από 

ένα πολύ μακρύ ξύλο που παίζει το ρόλο του 

βραχίονα (λαιμού) και ένα πολύ μικρό κυ-

κλικό αντηχείο προσαρμοσμένο στο κάτω μέρος του βραχίονα, άρα 

το τοξωτό αυτό είναι όμοιο με το Rebab και όχι με την Πολίτικη Λύρα. 

 

Σήμερα οι μουσουλμάνοι Τούρκοι, Πέρσες κ.α. αποκαλούν τη 

Βυζαντινή λύρα, δηλαδή την Πολίτικη και την Ποντιακή ελληνική 

λύρα,  είτε «rumi kamantcheh / kamancha» (= τοξωτό των Ρωμιών, 

Ελλήνων) είτε «klassikal kamantcheh / kamancha”  >  Κεμεντζέ (= 

κλασικό τοξωτό) σε αντιδιαστολή προς τον «περσικό Κεμεντζέ», που 

σημαίνει ότι οι εν λόγω αναγνωρίζουν ότι η Λύρα ως τοξωτό όργανο 

είναι και πιο καλό και πιο παλιό από τον Κεμεντζέ. Αποκαλούν τη 

βυζαντινή λύρα κεμεντζέ,  επειδή έτσι αποκαλούν οι Μουσουλμάνοι 

Τούρκοι, Πέρσες κ.α. κάθε  τοξωτό μουσικό όργανο.  

Πολίτικη Λύρα 

(Κωνσταντινούπο-

λης) 
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ΠΟ-

ΝΤΙΑΚΗ 
ΛΥΡΑ (ΦΙΑ-
ΛΟΣΧΗΜΗ) 

 
ΛΥΡΑ ΚΑΠΑΔΟΚΙΑΣ 
(ΦΙΑΛΟΣΧΗΜΗ) 

 

Ε. ΟΙ ΛΥΡΕΣ ΔΑΛΜΑΤΙΑΣ, ΡΩΣΙΑΣ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΣΕΡ-

ΒΙΑΣ 

  

Στα Βαλκάνια και στην Ευρωπαϊκή Ρωσία επικρατεί το αρχέτυπο 

της Βυζαντινής  αχλαδόσχημης λύρας με τρεις ανισομήκεις χορδές. 

Στη Βουλγαρία χρησιμοποιείται μία αχλαδόσχημη λύρα (γκαντούλκα) 

που έχει πλήθος χορδών. Έχει τρεις ή τέσσερις κύριες χορδές και έως 

και δέκα συμπαθητικές (αντηχείου). Μόνο οι κύριες (μελωδικές) χορ-

δές αγγίζονται με τα δάχτυλα του λυράρη. Στη Σερβία φέρει το ελ-

ληνικό όνομα λύρικα. Παράλληλα, στους μουσουλμανικούς πληθυ-

σμούς της πρώην Γιουγκοσλαβίας χρησιμοποιείται ένα μονόχορδο 

που είναι τύπος  περσικού κεμεντζέ, που ονομάζεται Γκούσλα. Η 

gudok ή hudok είναι ένα σλαβικό έγχορδο, κάτι μεταξύ λύρας και 

βιολιού, που παίζεται με δοξάρι. Έχει  συνήθως τρεις χορδές, δύο εκ 

των οποίων από κοινού συντονισμένες και η τρίτη συντονισμένη ένα 

πέμπτο υψηλότερο. Μερικές φορές η gudok έχει αρκετές συμπαθητι-

κές χορδές (μέχρι οκτώ) κάτω από το αντηχείο. Κάτι που κάνει τον 

ήχο του gudok ζεστό και πλούσιο. 
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Τρίχορδη 
λύρα ( lijerica) 
Δαλματίας (= 
Κροατίας και 
Ερζεγοβίνης). 

 
 
 
 

 
Η πολύ-
χορδη λύρα  

gadulka 
των χρι-

στιανών  
Βουλγα-

ρίας. Έχει 
συνήθως 

τρεις ή τέσ-
σερις κύριες 
χορδές και 
έως δέκα  
συμπαθητι-
κές,  . Μόνο 

οι κύριες μελωδικές χορδές αγγίζο-
νται με τα δάχτυλά του παίκτη, χωρίς 
να πιέζονται προς τα κάτω για να αγ-
γίξουν το λαιμό 

Μονό-
χορδη  Gusla ή 
Gusle των μου-

σουλμάνων 
Βουλγαρίας, 

Σερβίας, Κροα-
τίας και Μαυρο-
βούνιου. Στα 
σερβικά  και αλ-
βανικά λέγεται  
lahuta  στα 
βουλγαρικά : 
гусла και στα 
ρουμανικά : 
guzlă  

 
 

Σλαβική 
λύρα Gudok 
ή hudok  

 

  

 

 

 

 

ΣΤ. ΟΙ  ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΛΥΡΕΣ (LYRA / VIOLA  = VIHUELA) 

 

Ανατρέχοντας στα αρχαία ισπανικά χειρόγραφα Cantigas de 

Santa María de Alfonso X el Sabio, 1288 μ.Χ., καθώς και στα αρχαία 

Ισπανικά μουσικά συγγράμματα:  El Maestro by Luis Milán (1536),  

Los seys libros del Delphin by Luis de Narváez (1538),  Tres Libros 
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de Música by Alonso Mudarra (1546),  Silva de sirenas by Enríquez 

de Valderrábano (1547),  Libro de música de Vihuela by Diego 

Pisador (1552) Orphénica Lyra by Miguel de Fuenllana (1554), El 

Pamasso by Estevan Daça (1576) (βλέπε και Encyclopedia 

Britannica, λέξη Guitar) βλέπουμε ότι:  

Α) Οι Ισπανοί με την ονομασία  vihuela de arco = ιταλικά lira/ 

viola da arco  λέγεται το έγχορδο που παίζεται με δοξάρι, vihuella/ 

lyra de mano = Ιταλικά  viola/lira da mano λέγεται το έγχορδο που 

παίζεται με τη χέρα-δάκτυλα και vihuella de penola = Ιταλικά  viola 

da penola  λέγεται το έγχορδο που παίζεται με πένα (πλήκτρο). Οι 

ονομασίες ισπανικά vihuela/ lyra = ιταλικά viola /  lira  εναλλάσσο-

νται.   

Β) Οι Ισπανοί με την ονομασία  με την ελληνική ονομασία κι-

θάρα > cithara (λατινικά) > guitarra ή orphenica lyra ονομάζουν το 

έγχορδο   Vihuella da mano που είχε μονές χορδές και αντηχείο με 

επίπεδο πυθμένα,   επειδή θεωρούν ότι η κιθάρα τους κατάγεται από 

την  αρχαία λύρα του Ορφέα , του γιου της μούσας Καλλιόπης και 

του Κρητικού  Απόλλωνα ή κατ’ άλλους του Θρακιώτη Οίαγρου. Απλά 

η σύγχρονη κιθάρα έχει αφαιρέσει τον ένα πήχη (μπράτσο) από τους 

δυο που είχε η αρχαία. 

 

Ισπανοί μουσικοί  που ο ένας παίζει  vihuela 
de arco, κάτι όπως η Ποντιακή και η Κρητική 
λύρα και ο άλλος vihouela de penola ή άλλως 
μαυριτανική κιθάρα (ούτi, που έχει 4 ζεύγη 
χορδών και 1 μονή, δηλαδή συνολικά  9 χορ-
δές 

Ισπανοί μουσικοί παίζουν vihuela de arco, το-
ξωτά με σχήμα vial (= φιάλη ), όπως ακριβώς η 
ποντιακή λύρα. 
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Ισπανός μουσικός που παίζει λύρα 

rabel (= το ραπάνι ρεπάνι, λατινικά rapum)  
Πρόκειται για ένα ποιμενικό τοξωτό έγχορδο 
όργανο που αποτελείται από δύο ή τρεις 
χορδές συντονισμένες σε τέταρτα ή πέμπτα.. 
Συνοδεύει χορευτικά τραγούδια, μπαλάντες 
και τραγούδια πικαρέ 

 
Ισπανοί μουσικοί που o ένας παίζει vi-

huela de arco (lira da braccio) και ο άλλος 
Vihuela/Viola de mano ή άλλως Orphenica Lyra/ 
guitarra 

ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ 1288 μ.Χ. (Ύμνοι της Παναγίας = 

Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, 1288 μ.Χ., Ισπανία). 

 

Ισπανικό χειρόγραφα 

Beatus, 1180 μ.Χ. με ισπανούς 

μουσικούς που παίζουν δυο λο-

γιών τοξωτά, αυτά με αντηχείο 

oval (ωοειδές), τα οποία παίζο-

νται πάνω στο μπράτσο 

(viola/lira da braccio)   και αυτά 

με αντηχείο οκτάσχημο, τα ο-

ποία παίζονται ανάμεσα στις γά-

μπες (viola/lira da gamba). Την 

εποχή αυτή οι ονομασίες vi-

huela =ιταλικά villa και lira = 

ελληνικά λύρα εναλλάσσονταν. 

 

 

 

 

 

 

Ζ. ΤΟ ΑΡΑΒΙΚΟ ΡΕΜΠΑΜΠ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΕΜΕΝΤΖΕΣ   

 



80 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΙΔΗ ΚΛΠ) 

 
Το αραβικό τοξωτό ρεμπάμπ ( Rebab, rabāb, rabābah ) είναι 

όμοιο τεχνικά μουσικό τοξωτό με αυτό που στα περσικά λέγεται κε-

μεντζές (chemenche, Kamanch). Διαφορές έχουν μόνο στο είδος των 

υλικών κατασκευής, καθώς και στο μέγεθος – εμφάνιση του οργά-

νου. Στο ραμπάμπ (rampabah) π.χ. η ράβδος συνήθως είναι ξύλινη 

και στον κεμεντζέ μεταλλική. Δεν κατασκευάζονται από μονοκόμματο 

ξύλο, όπως συμβαίνει με τις λύρες, αλλά από ένα πολύ μακρύ ξύλο 

ή μια μακρά μεταλλική ράβδο, κάπου ένα μέτρο, που βοηθά στο τέ-

ντωμα, αλλά και στο πάτημα των χορδών με τα δάκτυλα κατά το 

παίξιμο,  και αφετέρου από ένα αντηχείο σε σχήμα είτε όπως είναι 

του βιολιού περίπου είτε όμως είναι το ημισφαίριο της καρύδας κ.α., 

που προσαρτάται προς το τέλος του μακρύ ξύλου. Είναι με τρεις ή 

τέσσερεις χορδές και τέτοια τοξωτά είναι και το morin khur (Μογγο-

λίας}, το Ravanahatha (Ινδίας), το Erhu (Κίνας), το Byzaanz (Ρω-

σίας)  κ.α. Η ποντιακή λύρα λέγεται και κεμεντζές, όμως δεν είναι 

κεμεντζές, αλλά λύρα, που λέγεται με περσική ονομασία.  

 
 

Περσικός 4χορδος 
κεμεντζές (  
Qyamancha,  
Kemenche/ 
Kamancha) 

 

Ο κεμεντζές χρησιμοποιείται ευρέως στην κλασική μουσική του 

Ιράν , Αρμενία ,  Αζερμπαϊτζάν , Ουζμπεκιστάν και Τουρκμενιστάν , 

με μικρές διαφοροποιήσεις στη δομή του οργάνου. Η ονομασία κεμε-

ντζές (kamānche ή kamāncha) σημαίνει  "μικρό τόξο» (στα περσικά  

kæman  = τόξο, και -cheh , υποκοριστικό).  

Ο κεμεντζές παίζεται κανονικά ακουμπισμένος στη γη και γι 

αυτό κάτω από το αντηχείο έχει μια σιδερένια ακίδα, για να στηρίζετε 

στη γη. Τα πατήματα στις χορδές γίνονται με την καλούμενη ψίχα 

των δακτύλων, όπως και στην ποντιακή,  και όχι με τα νύχια, όπως 

γίνεται στην κρητική λύρα κ.α. Ο βραχίονας του κεμεντζέ κατασκευ-

άζεται από διάφορα είδη ξύλου (π.χ. μουριά, καρυδιά, δρυ, σφε-

ντάμι), ενίοτε και από μέταλλο, κυρίως ασήμι. Ο παραδοσιακός  

kamancheh έχει τρεις μεταξένιες χορδές και σήμερα τρείς ή τέσσερεις 

μεταλλικές συντονισμένες  σε τέταρτα ή πέμπτα.  
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Byzaanz Ρωσίας,  τοξωτό ί-
διο περίπου με τον περσφικό κε-
μεντζέ και το αραβικό rebab. Έχει 
4 χορδές και  ξύλινο κυλινδρικό, 
σπάνια κυβικό,  αντηχείο.  Είναι 
παρόμοιο τοξωτό με το Κινεζικό 
sihu . 

 

Ραβάνα-
στρο 

(ravanahatha) 
τοξωτό ίδιο πε-
ρίπου με τον 
περσικό κεμε-
ντζέ και το αρα-
βικό rebab. Με-
ρικοί ισχυρίζο-
νται ότι προέρ-
χεται από τη Σρι 
Λάνκα στην ε-
ποχή του βασι-
λιά Ravana, που  
έζησε το 3000 
π.Χ.  Ωστόσο η 
αλήθεια είναι ότι 
και το όργανο 
αυτό αρχικά ή-
ταν νυκτό και 
μετά, όταν επι-
νοήθηκε το δο-
ξάρι,  έγινε και 
τοξωτό. Το α-

ντηχείο του αρχικά κατασκευάζονταν 
από κέλυφος καρύδας, το στόμιο του 
οποίου καλύπτεται με προβιά κατσί-
κας. Σήμερα οι κύριες χορδές του είναι 
δύο: μία από χάλυβα και η άλλη από 
χοντρότριχες. Το δοξάρι έχει και κου-
δουνίστρες. 
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Khushtar από την Περιφέρεια Ουι-
γούρων στη δυτική Κίνα. Διαθέτει 
4 χορδές  συντονισμένες G, D, A, 
E. Μερικές φορές έχει και συμπα-
θητικές χορδές., όπως η λύρα  
gadulka της Βουλγαρίας. 
Το όργανο αυτό είναι λύρα. Απλά 
το αντηχείο του κατασκευάζεται 
από σανίδες (ούγες)  από ξύλο 
μουριάς ή βερίκοκου. Το καπάκι 
είναι από πεύκο. Το όργανο έχει 
συχνά σκάλισμα ενός πουλιού 
στην κορυφή του κεφαλιού κύλι-
σης. Τα στριφτάρια συχνά είναι 
κατασκευασμένα από ξύλο καρυ-
διάς. 

 

  
Μοrin khur Μογγολίας, τοξωτόίδιο πε-
ρίπου με τον κεμεντζέ. Αποτελείται 
από δυο χορδές που τεντώνονται 
πάνω από ένα κυβικό ( τραπεζοειδές) 
ξύλινο αντηχείο με επίπεδο πυθμένα 
με τη βοήθεια ενός ξύλινου και πολύ 
μακρού βραχίονα, ο οποίος καταλήγει 
σε κεφαλή αλόγου.  Είναι παρόμοιο με  
τα Erhu (Κίνας), Byzaanzy Ρωσίας,  
Kamanch (Περσίας)  κ.α. και σύμ-
φωνα με τη Μογγολική Μυθολογία, έ-
νας νέος είχε ένα άλογο που το αγα-
πούσε υπερβολικά και όταν πέθανε 
από τα κόκαλά του και από τις τρίχες 
της ουράς του έφτιαξε το μουσικό όρ-
γανο αυτό, για να το θυμάται. 
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Σημερινός τρίχορδος περ-

σικός κεμεντζές (  Qyamancha,  
Kemenche Kemanche, 
Kamancha) 

 
Παίζοντας Kamancheh  (Ζω-

γραφική από το Hasht-Behesht 
palace, Isfahan, Iran,1669) 

 
 

 
Τουρκικό τοξωτό  rebab/ 

lar  (Μεβλανά μαυσωλείο, 
Konya, Τουρκία) 

 

 

Η. ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ  LIRA DA BRACCIO ΚΑΙ  LIRA DA 

GAMPA ΣΤΟ REBEK ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ VIOLIN 

 

A. ΑΠΟ ΤΗ LYRA DA BRACIO ΣΤΟ REBEK ΚΑΙ ΣΤΟ VIOLIN 
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Στην Ιταλία αρχικά υπήρχαν οι ίδιες λύρες που υπήρχαν και σε 

όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (Ελλάδα, Μ. Ασία κ.λπ.) μια των ο-

ποίων είναι π.χ. η λύρα Καλαβρίας (lira Calabresa). Η λύρα Καλα-

βρίας είναι  περίπου ίδια με την κρητική λύρα. Δηλαδή γίνεται από 

μονοκόμματο ξύλο, είναι και αυτή τρίχορδη ή και τετράχορδη και με 

αντηχείο όπως το καύκαλο χελώνας, παίζεται όρθια στηριζόμενη επί 

του γόνατος κ.α.. Το αριστερό χέρι συνήθως κρατάει τη λαβή του 

οργάνου και αγγίζει τις χορδές με τα νύχια πλαγίως, όπως και στην 

κρητική λύρα, ενώ το δεξί του χέρι του οργανοπαίκτη κρατάει το 

δοξάρι. Οι τρεις χορδές (η κεντρική είναι λίγο μεγαλύτερη) παλιά 

φτιάχνονταν από έντερο ζώου, ενώ το δοξάρι από τρίχες αλόγου.  

 

Στην Ιταλία μετά δημιουργήθηκαν η λύρα μπράτσου και η λύρα 

γάμπας, από τις οποίες μετά προήλθε μετά η οικογένεια του βιολιού, 

που αντικατέστησε τις λίρες αυτές και σήμερα δεν υπάρχουν. Το βιολί  

και η βιόλα (= το μεγάλο βιολί) προέρχονται  από τη lira da braccio 

και το βιολοντσέλο και το κοντραμπάσο προέρχονται από τη lira da 

gaba.  Μάλιστα αρχικά, κατά τον 11ο και 12ο αιώνα,  οι Ευρωπαίοι 

συγγραφείς χρησιμοποιούν εναλλακτικά τους όρους viola και lira, ό-

ταν γίνεται αναφορά σε τοξωτά όργανα. Στην Κρήτη, Ιταλία και σε 

άλλα μέρη από παλιά υπάρχουν συνάμα και τοξωτά όργανα που είναι  

βιολόλυρες ( lyre viol) 

 

 
Ο Δαυίδ με ψαλτήρι 

και μουσικό που παίζει lira 
da braccio (Από χειρό-
γραφο ψαλτήρι του  12ου 
αι. μ.Χ., Δημοτική Βιβλιο-
θήκη, Μάντοβα, Ιταλία) 

 

Η lira da braccio ήταν ένα από τα πιο σημαντικά έγχορδα όρ-

γανα της Αναγέννησης. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως από λυρικούς μου-

σικούς της Ιταλίας, για να συνοδεύσει απαγγελίες ποιημάτων. Είναι 

σχηματικά παρόμοια με το βιολί και με δυο οπές στο αντηχείο σε 

σχήμα C. Έχει 7 χορδές, όπως και η αρχαία ελληνική λύρα, που παί-

ζονται με δοξάρι και από τις οποίες οι 2 χορδές είναι «κηφήνες» και 

παίζονται με το νύχι, Ειδικότερα οι πέντε χορδές πάνω από την 
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ταστιέρα παίζονται με δοξάρι, ενώ οι δύο χορδές μπάσου από την 

πλευρά του οργάνου παίζονται με τα νύχια του αριστερό αντίχειρα 

του λυράρη. 

Η lira da gamba ήταν η μπάσα της οικογένειας της λύρας και 

έχει 9 - 16   χορδές, από τις οποίες 2 είναι «κηφήνες» (ισοκρατικές), 

αυξάνοντας έτσι το τονικό εύρος των πιθανών (και, κατά συνέπεια, 

το ρεπερτόριο) σε σχέση με τη λύρα του βραχίονα (lira da braccio).  

Ήταν πολύ διαδεδομένη μεταξύ 1500 και 1700 και χρησιμοποιούντα 

κυρίως ως συνοδευτικό της φωνής.  

 

 
The lirone or lira da 

gamba (is the bass member 

of the lira  

 
La lira calabresa (Λύρα Κα-

λαβρίας). Είναι ίδια με την κρητική 

και παίζονται όμοια, δηλαδή το πά-

τημα των χορδών γίνεται με τα νύ-

χια κ.λπ.  

 

 

Β. ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΤΟΞΩΤΟ REBEC  

 

Το rebec ( > rebecha, rebeckha ….) είναι ένα έγχορδο τοξωτό 

μουσικό όργανο  της Μεσαιωνικής εποχής και της πρώιμης Αναγέν-

νησης, το οποίο αφενός εμφανίστηκε στη δυτική Ευρώπη (Γαλλία, 

Ισπανία κ.α.) και αφετερου ήταν  με αντηχείο που ήταν  με  επίπεδο 

πυθμένα (ήτοι κάτι όπως της κιθάρας  και όχι όπως αυτό της κρητικής 

λύρα)  και με 1-5 χορδές. Παίζεται είτε πάνω στο χέρι (όπως η lira 

da brachia) ή κάτω από το πηγούνι (όπως το βιολί). Δεν αποτελείται 

από μονοκόμματο ξύλο, όπως συμβαίνει στην κανονική λύρα (Κρη-

τική, Ποντιακή κ.α.), αλλά φτιάχνεται με συναρμολόγηση, όπως 
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συμβαίνει με το βιολί και ως εξ αυτού από πολλούς θεωρείται ο πρό-

γονος του βιολιού. Η ονομασία rebec θεωρείται ότι είναι παραφθορά 

της αραβικής ονομασίας rabab , λέξη με την οποία αποκαλείται το 

αραβικό τοξωτό, ενώ δεν είναι Ρεμπαμπ. 

. Το αραβικό τοξωτό rabab είναι όπως ο περσικός κεμεντζές, 

ήταν αποτελείται α[ο ένα μακρύ ξύλο ή σιδελο που στη μια άκρη έχει 

ένα μικρό αντηχείο, ενώ το Rebe είναι κάτι μεταξύ λλύρας και βιο-

λιού. 

 

 
Το τοξωτό μουσικό όργανο Rebec 

 

 

Γ. ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ  

 

Η οικογένεια του βιολιού  αποτελείται από τέσσερα διαφορετι-

κού μεγέθους τοξωτά, τα εξής: το Βιολί (Violin), η Βιόλα (Viola), το 

Βιολοντσέλο (Violoncello) και το Κοντραμπάσο (Contrabass), έτσι ώ-

στε να μπορούν να καλύπτουν από πολύ ψηλές νότες μέχρι πολύ 

χαμηλές, κάπως σε αντιστοιχία με τις ανθρώπινες φωνές της σο-

πράνο, της κοντράλτο, του τενόρου και του μπάσου.  

Το πιο μικρό είναι το Βιολί (Violin)  με τον πιο ψηλό ήχο. ‘Όλα 

τα είναι το αυτό όργανο, όμως σε διάφορα μεγέθη. Ακολουθεί η με-

γαλύτερη Βιόλα (Viola)  με λίγο πιο βαθύ και σκοτεινό ήχο. Ακόμα 

μεγαλύτερο είναι το Βιολοντσέλο (Violoncello), που πλέον το μέγε-

θός του δεν του επιτρέπει να παίζεται στον ώμο, αλλά ακουμπισμένο 

στο πάτωμα, και έχει έναν βαθύ, πλούσιο και ζεστό ήχο. Τέλος έ-

χουμε και το Κοντραμπάσο (Κοντραμπάσο) με το βαθύτερο ήχο απ’ 
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όλα. Το Βιολί και η Βιόλα παίζονται τον πάνω πηγούνι  του χεριού 

που τα κρατά, όπως και η ιταλική Lira da braccio (=  Λύρα που παί-

ζεται πάνω από το μπράτσο του χεριού που την κρατά) απ΄όπου κα-

τάγονται το βιολί και το rebec.  

Το Βιολοντσέλο 

και το Κοντραμπάσο 

παίζονται ακουμπισμένα 

στη γη ή ανάμεσα στα 

πόδια, όπως η ιταλική 

lira da gamba ( = η 

Λύρα που παίζετε ανά-

μεσα στις γάμπες) ή 

Lirone (= μεγάλη Λύρα) 

απ’ όπου και κατάγο-

νται. Η οικογένεια του 

βιολιού είναι εξέλιξη-

παραλλαγές της ιταλικής Lira da braccio και  της ιταλική lira da 

gamba ή lιroni, αφού αφενός οι ονομασίες Viola και Lira εναλλάσσο-

νται κατά τον 11 – 12 αι. μ.Χ. και αφετέρου η lira da braccio και η 

Lira da gamba διαφέρουν λιγότερο από την οικογενεια των βιολιών 

απ΄ό,τι π.χ. το Ρεμπάμπ ή ο περσικός Κεμεντζές κ.λπ.  Πέραν αυτών 

ο Johannes Tinctoris (1435 - 1511),  Φλαμανδός συνθέτης και θεω-

ρητικός της μουσικής της Αναγέννησης, έγραψε: «η βιόλα, όπως 

λένε, ανακαλύφθηκε από τους Έλληνες». Η ονομασία βιολί ( Violin) 

προέρχεται από την ιταλική λέξη Violin(o), που σημαίνει η μικρή Viola 

(γαλλικά  Viele > violon), κάτι ως και Μantola  > Μantolino. Η ονο-

μασία βιόλα (viola)  κατ’ άλλους προέρχεται από τη Λατινική λέξη 

vitula που σημαίνει μόσχος/ δαμαλίς, επειδή αρχικά οι χορδές του 

βιολιού προέρχονταν από έντερα βοοειδών, vitulare = τραγουδώ” ή 

“ευφραίνομαι”. Η λατινική λέξη Vitula  εξελίχθητε  στα  αγγλικά 

Fid(u)la – Fiddle και κατ’ άλλους από το ό,τι το βιολί αρχικά είχε 

σχήμα οβάλ, viale, phiala > φιάλη. Στα ελληνικά, ως γνωστόν, βιόλα 

σημαίνει το λουλούδι (ιταλικά Viola =  Fiora / Fiore = λουλούδι) που 

αλλιώς λέγεται και ίον ( ή κοινώς γιούλι ή μενεξές), και του οποίου 

το χρώμα έχει η βαφή του μουσικού οργάνου βιόλα/ βιολί, τη βαφή 

με χρώμα ιώδες 

  
  

 
ΒΙΟΛΙ (VIOLIN) 
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Lira da braccio, 1511 μ.Χ. 

(Museum,Musikinstrumente, 
Vienna, Austria) 

 
Γυναίκα μουσικός με Lira da 

Braccio , πίνακας του Τζιοβάνι Μπε-
λίνι , Sacra Conversazione , 1505 

 
 Ο Απόλλωνας, περιτριγυρισμένος από τις 9 μούσες και κόσμο, παί-

ζει lira da braccio   στον Παρνασσό (Ραφαήλ , τοιχογραφια    Βατικανού 
1510 μ.Χ.) 

 

 

 

ΤΟ ΒΙΟΛΙ (VIOLIN) 
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Italian Violino = Ελληνικά Βιολί = Frenc/Francia Violon , Cata-

lan Violi, Dutch Viol,   Icelandic Fiól, Spanish Violon, Swedish Violin, 

English Violin/ Fiddle, Alemagne/German  Geige/ Violine 

Το Βιολί είναι το μικρό-

τερος σε μέγεθος τοξωτό της 

οικογένειας των Βιολιών. Το 

όνομα Βιολί (ιταλικά Violino) 

σημαίνει η μικρή Βιόλα (ιτα-

λικά Viola), κάτι όπως και  

Μαντολίνο (ιταλικά 

mantolino) =  μικρή Μάντολα 

(Μαντορε/ Mantola).  Το βιολί 

και η Βιόλα παίζονται πάνω 

στον ώμο και κάτω από το πη-

γούνι, όπως και η ιταλική Lira 

da braccio, απ΄όπου κατάγο-

νται . Σωστότερα το βιολί 

προήλθε από το Rebek και το 

Rebek από τη Lyra da braccio. 

Η λύρα απλώς γίνεται από μο-

νοκόμματο ξύλο που πελεκί-

ζεται,, ενώ τα άλλα με συναρ-

μολόγηση. 

Το Βιολί έχει τέσσερις χορδές διαφορετικού πάχους, που κουρ-

δίζονται κατά διαστήματα πέμπτης (Σολ, Ρε, Λα, Μι), ενώ η μουσική 

του έκταση περιλαμβάνει 44 χρωματικούς φθόγγους. 

Το χέρι, το μπρατσο του βιολιού έχει ταστιέρα χωρίς τάστα. 

Οι χορδές του εκτείνονται κατά μήκος της ταστιέρας και στερεώνο-

νται με κλειδιά στο χορδοστάτη, αφού περάσουν επάνω από ένα ξύ-

λινο στήριγμα, τον καβαλάρη, που συγκρατείται στη θέση του από 

την πίεση των χορδών. Ο καβαλάρης μεταδίδει τις ταλαντώσεις των 

χορδών στο κούφιο (με αέρα) σκάφος που μεγεθύνει τον ήχο, λει-

τουργώντας κατ' ουσίαν ως αντηχείο. Στο εσωτερικό του οργάνου, 

κάτω από τον καβαλάρη, βρίσκεται ένα λεπτό ραβδάκι (ψυχή) που 

μεταβιβάζει τις ταλαντώσεις των χορδών στη ράχη του οργάνου, 

συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού ήχου του 

βιολιού. Το Βιολί παίζεται τοποθετημένο πάντα επάνω στον ώμο του 

οργανοπαίκτη και κάτω ακριβώς από το πηγούνι του. Ο μουσικός με 

το ένα χέρι πιέζει τις χορδές ανάλογα με τις νότες και με το άλλο χέρι 

κινεί το δοξάρι επάνω στις χορδές. Το σώμα (ηχείο, σκάφος) του 

βιολιού αποτελείται από δύο κυρτές επιφάνειες, τη ράχη που κατα-

σκευάζεται από σκληρό ξύλο (σφεντάμι)  και το καπάκι (αρμονική 

τράπεζα) που κατασκευάζεται από μαλακό ξύλο (πεύκο ή έλατο. Η 
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κυρτότητα των επιφανειών δεν προκύπτει με μηχανικό τρόπο, αλλά 

δημιουργείται με κατάλληλη κοπή από το σώμα της πρώτης ύλης. Το 

μπράτσο του βιολιού κατασκευάζεται από σφεντάμι και καταλήγει 

στον κοχλία, στον οποίο ανοίγονται τρύπες για να τοποθετηθούν τα 

κλειδιά.  Επάνω στο μπράτσο κολλιέται η γλώσσα από έβενο ή ροδό-

ξυλο. Από το ίδιο υλικό είναι και ο χορδοστάτης, στον οποίο στηρί-

ζονται οι χορδές. Ανάμεσα στη γλώσσα και το χορδοστάτη βρίσκεται 

ο καβαλάρης, ο οποίος στηρίζεται σε δύο ποδαράκια και έχει προορι-

σμό να μεταφέρει τις ταλαντώσεις των χορδών στο καπάκι, το οποίο 

με τη σειρά του τις μεταφέρει στην κοιλότητα του σκάφους. Πάνω 

στο καπάκι, στην άκρη του χορδοστάτη υπάρχει μία υποδοχή που 

εξυπηρετεί το κράτημα του βιολιού με το σαγόνι. Το δοξάρι του βιο-

λιού είναι ένα τόξο, με το οποίο τεντώνονται 150-250 τρίχες αλόγου. 

Οι τρίχες αλείφονται με κολοφώνιο για να "Πιάνουν" καλύτερα στις 

χορδές. Το βιολί με τη μορφή που έχει σήμερα εμφανίστηκε κάπου 

τον 16ο αιώνα. Τη σημερινή μορφή του την πήρε κυρίως στην Ιταλία, 

όπου μεγάλες οικογένειες κατασκευαστών όπως οι Αμάτι, Στραντιβά-

ριους κ.α. δημιούργησαν θαυμάσιας ακουστικής όργανα που μέχρι 

και σήμερα θεωρούνται αξεπέραστα.   

 

Οροπέδιο Λασιθίου 

1970: Γιάννης και 

Μαρία Κασαπάκη, 

κουμπάρος Α. 

Γ.Κρασανάκης, 

Βιολάτορας Μενέ-

λαος Σφακιανά-

κης, Λαουτιέρης Ι. 

Γαλανάκης 

 

 

Η ΒΙΟΛΑ (VIOLA) 

 

Η Βιόλα (Viola) είναι τοξωτό μουσικό όργανο που  ανήκει στην 

οικογένειας των Βιολιών με μέγεθος μεγαλύτερο από ό,τι το Βιολί και 

μικρότερο από το  Βιολοντσέλο και το Κοντραμπάσο. Το βιολί και η 

Βιόλα παίζονται πάνω στον ώμο και κάτω από το πηγούνι, όπως και 

η ιταλική Lira da braccio, απ΄όπου κατάγονται. Διαφέρουν μόνο στις 

διαστάσεις. H Βιόλα είναι μεγαλύτερη κατά 1/7 στο μέγεθος από το 
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Βιολί με μήκος σκάφους 40 - 42,5 cm.  Ο ήχος της Βιόλας είναι βα-

ρύτερος από αυτόν του βιολιού και παίζεται όπως και το βιολί, δη-

λαδή τοποθετημένη στον ώμο, όπως και η Lira da braccio απ΄ όπου 

προέρχεται. Έχει τέσσερις χορδές διαφορετικού πάχους (ντο, σολ, 

ρε, λα), που κουρδίζονται κατά διαστήματα πέμπτης και η μουσική 

του έκταση περιλαμβάνει 37 χρωματικούς φθόγγους.  Επίσης τα τε-

χνικά στοιχεία που ισχύουν στο Βιολί ισχύουν και για τη βιόλα. Οι 

τέσσερις χορδές της κουρδίζονται σε αποστάσεις πέμπτης στις νό-

τες: ντο, σολ, ρε1, λα1  ακριβώς μία πέμπτη κάτω από το Βιολί.  Η 

έκταση ήχων της βιόλας καλύπτει 3½ οκτάβες από το ντο μέχρι το 

φα3. Αυτή η θέση των ήχων της βιόλας της προσδίδουν ένα πιο σκο-

τεινό ήχο από εκείνο του βιολιού  H μικρή διαφορά μεγέθους από το 

Βιολί και η μεγάλη από το βιολοντσέλο, σε σύγκριση με την ενδιά-

μεση θέση όσον αφορά τον ήχο της, οφείλεται στο κράτημα της Βιό-

λας κάτω από το σαγόνι, όπως κρατιέται και το Βιολί. 

 

ΤΟ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ (VIOLONCELLO) 

Το Βιολοντσέλο είναι τοξωτό μουσικό όργανο που  ανήκει στην 

οικογένειας των Βιολιών με μέγεθος μεγαλύτερο από τη Βιόλα και 

μικρότερο από το Βιολόνε ή Κοντραμπάσο. Παίζεται τοποθετημένο 

ανάμεσα στις γάμπες του οργανοπαίκτη, όπως και η Lira da gamba 

α΄όπου προέρχεται. Έχει και αυτό τέσσερις χορδές πιο παχιές από 

του Βιολιού και της Βιόλας, που κουρδίζονται σε αποστάσεις πέμπτης 

(Ντο, Σολ, Ρε, Λα). Παίζεται με δοξάρι, αλλά και με τα δάχτυλα (πι-

τσικάτο- pizzicato). Εμφανίστηκε το 16ο αιώνα και από τις αρχές του 

19ου αιώνα εφοδιάστηκε με ακίδα, με την οποία στηρίζεται στο έδα-

φος, καθώς συγκρατείται ανάμεσα στα πόδια του οργανοπαίκτη. Το 

μέγεθος του σημερινού Βιολοντσέλου καθιέρωσε ο Στραντιβάρι με 

μήκος σκάφους 75 - 76 cm και συνολικό ύψος 125 cm. Το Βιολο-

ντσέλο έχει γεμάτο ήχο και για αυτό είναι δημοφιλές σολιστικό όρ-

γανο για πολλούς συνθέτες. 

 

ΤΟ ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ (VIOLONE) 

 

Το κοντραμπάσο ή βαθύχορδο ή Violone είναι τοξωτό μουσικό 

όργανο που  ανήκει στην οικογένειας των Βιολιών με το μεγαλύτερο 

μέγεθος, ο λόγος και για τον οποίο είναι το πιο βαθύφωνο και του 

οποίου το κάτω μέρος στηρίζεται στο έδαφος με τη βοήθεια μεταλλι-

κής ράβδου. Προέρχεται από την Lira da gamba ή Lirone, έχει  μήκος 

περίπου 1.80 μέτρα και διαθέτει τέσσερις χορδές (μι, λα, ρε, σολ), 

όπως και τα υπόλοιπα έγχορδα της συμφωνικής ορχήστρας. Παλιό-

τερα, ήταν τρίχορδο, ενώ σήμερα υπάρχουν και πεντάχορδα όργανα. 

Η καταγωγή του ανάγεται στο β’ μισό του 16ου αι. και για δύο αιώνες 
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και περισσότερο χρησιμοποιήθηκε μόνο για να ενισχύσει τη μπάσα 

μελωδική γραμμή ενός μουσικού έργου, την οποία παίζει το βιολο-

ντσέλο. Ως σολιστικό όργανο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από 

το Μότσαρτ, ενώ αξιοποιήθηκε επιτυχώς και από άλλους συνθέτες 

όπως ο Σούμπερτ και ο Στραβίνσκι. Tο μάκρος των χορδών και οι 

μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στους φθόγγους του, δυσκολεύουν κά-

ποιες τεχνικές εκτέλεσης, ενώ είναι πιο δύσκολο να παίξει γρήγορες 

μελωδίες σαν αυτές που αποδίδουν τα υπόλοιπα έγχορδα. Το κοντρα-

μπάσο είναι επίσης βασικό όργανο της τζαζ μουσικής όπου παίζεται 

συνήθως όχι με το δοξάρι αλλά με τα δάχτυλα (pizzicato). 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Το παρόν βιβλίο είναι μια πρωτότυπη μελέτη, η οποία βασίζεται απο-

κλειστικά και μόνο σε επίσημες πηγές, αρχαίες και νέες, των οποίων τα ονό-
ματα αναφέρονται εντός του βιβλίου, εκεί όπου αναφέρονται και τα λεγόμενά 
τους. 

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: 
Ο συγγραφέας Αδαμάντιος (Μάκης) Γ. Κρασανάκης έχει γράψει  πάρα 

πολλές μελέτες και άρθρα, που έχουν δημοσιευτεί στις Κρητικές και Αθηναϊκές 
εφημερίδες, καθώς και πάρα πολλά άλλα βιβλία,  όπως τα εξής: 

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ) 
3. Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  
4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 
6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ, ΚΑΝΤΑΔΑ, ΡΙΜΑ, ΡΙΖΙΤΙΚΟ, ΑΜΑΝΕΣ 

Κ.ΛΠ. 
7. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ  ΚΑΙ 
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ) 

9. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ   
10. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
11. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ 
12. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ Κ.ΛΠ.) 
13. Η ΑΘΗΝΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)    
14. Η ΘΗΒΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ  Κ.ΛΠ.)    
15. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ Κ.ΛΠ. ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ) 
16. Η ΣΠΑΡΤΗ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)  
17. Η KΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ) 
18. Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
19. ΟΙ KΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ 
20. Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 
21. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΙ Κ.ΛΠ.)  
22. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
23. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ  & ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
24. ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΟΡΟΥ- & ΟΙ  ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ 
25. MΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ Κ.ΛΠ.), 
26. ΙΣΤΟΡΙΑ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 
27. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ   
28. ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑΣ 
29. ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ 
30. ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 

http://www.krassanakis.gr/Greek_language.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_writing(grammar).pdf
http://www.krassanakis.gr/Nautical_History_of_Greek_Nation.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_literature&rhetoric.pdf
http://www.krassanakis.gr/Poetry(mantinada_cantata_serenata_etc).pdf
http://www.krassanakis.gr/Poetry(mantinada_cantata_serenata_etc).pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_civilization.pdf
http://www.krassanakis.gr/value&global_offer_greek_language.PDF
http://www.krassanakis.gr/value&global_offer_greek_language.PDF
http://www.krassanakis.gr/Linguistics.pdf
http://www.krassanakis.gr/Syntax_of_Greek_langvuage.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek-mythology.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_oenology&distillery.pdf
http://www.krassanakis.gr/Athens.pdf
http://www.krassanakis.gr/thebes.pdf
http://www.krassanakis.gr/Macedonian_History.pdf
http://www.krassanakis.gr/Sparta.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan_History.pdf
http://www.krassanakis.gr/Jupiter&religion_of_Olympian_gods.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan_traditional_costumes.pdf
http://www.krassanakis.gr/minoan_costumes&history_ofclothing.pdf
http://www.krassanakis.gr/nomoslasithiou.pdf
http://www.krassanakis.gr/Lassithi_Plateau.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan-coins&monetary_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan_traditional_dance&dance_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/music-istrumnents.pdf
http://www.krassanakis.gr/georgia-ktinotrofia.pdf
http://www.krassanakis.gr/Writing_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/sacrifice.pdf
http://www.krassanakis.gr/astronomy-astrology.pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_language(falsies).pdf
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31. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: (ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ κ.α.). 
32. ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΤΙ ΕΝΑΙ ΘΕΟΣ, ΨΥΧΗ, ΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΧΙ 
33. Η ΜΟΥΣΙΚΗ – ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΧΟΡΟΣ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ.    
34. Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΙΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΟΥ (ΥΔΡΑΛΕΤΗ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ κ.α.). 
35. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΠΑΜ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
36. ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

http://www.krassanakis.gr/Learning_problems.pdf
http://www.krassanakis.gr/thriskia.pdf
http://www.krassanakis.gr/Music_history_(guitar_flute_lyre).pdf
http://www.krassanakis.gr/windmills.pdf
http://www.krassanakis.gr/darvinos.pdf
http://www.krassanakis.gr/darvinos.pdf
http://www.krassanakis.gr/Agios-Georgios.pdf

