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ΠΡΩΣΟΓΟΝΗ ΜΟΤΙΚΗ 

 

   Γελ γλσξίδνπκε ρξνληθά ην πόηε εκθαλίζηεθε ε κνπζηθή ζηε δσή ηνπ 

αλζξώπνπ . Οη ζεκαληηθόηεξεο ζεσξίεο γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο κνπζηθήο 

επηθεληξώλνληαη ζηελ αλάγθε επηθνηλσλίαο , ζηελ αλάγθε  

ζπγρξνληζκνύ ησλ θηλήζεσλ ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ζηε δεκηνπξγία 

ηεο κνπζηθήο σο εμέιημε ηεο κεισδηθόηεηαο ηεο νκηιίαο . Πάλησο ε 

πξώηε κνπζηθή μεθηλά από ηε ρξήζε κόλν ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο 

αξρηθά (θξαπγέο , ρεηξνθξνηήκαηα) ή ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληηθείκελα 

πνπ ην πεξηβάιινπλ. Ο πξσηόγνλνο άλζξσπνο είρε ζαλ κνπζηθά όξγαλα 

απηά ηα αληηθείκελα πνπ βξήθε γύξσ ηνπ . Δίρε θπζηθά όξγαλα, όπσο 

θαιάκηα , πέηξεο , μύια , θέξαηα δώσλ , θ.ιπ. 

   Σν ηξαγνύδη ήηαλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ πξσηόγνλνπ 

αλζξώπνπ . Έπαηδε ζεκαληηθό ξόιν ζε θάζε ηνκέα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

(π.ρ. ηξαγνύδηα γηα ην ζπληνληζκό ηεο εξγαζίαο , γηα ηε 

δηαζθέδαζε)αιιά θαη ζηε ζξεζθεία (ηειεηέο καγείαο , ιαηξεία ζεώλ). 

   εκαληηθό ξόιν ζηε κνπζηθή ηνπ πξσηόγνλνπ αλζξώπνπ έπαηδε  ν 

ξπζκόο . Αξρηθά ε κνπζηθή είρε κόλν ξπζκό . 

   Σα όξγαλα ζηελ πξσηόγνλε επνρή ηα δηαθξίλνπκε ζε : ηδηόθσλα 

(θξνπζηά) , κεκβξαλόθσλα  (θξνπζηά) , ρνξδόθσλα  (έγρνξδα) , 

αεξόθσλα (πλεπζηά) . 

   Πιεξνθνξίεο γηα ηε κνπζηθή ηνπ πξσηόγνλνπ αλζξώπνπ παίξλνπκε 

από αξραηνινγηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε κνπζηθή , θπξίσο από 

ηνηρνγξαθίεο πνπ δείρλνπλ αλζξώπνπο λα παίδνπλ κνπζηθά όξγαλα ή λα 

ρνξεύνπλ , όπσο θαη από δηάθνξα κνπζηθά όξγαλα πνπ βξέζεθαλ από 

εθείλε ηελ επνρή . 
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Η ΜΟΤΙΚΗ ΣΟΤ ΑΡΥΑΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

      

Σε κνπζηθή δσή ησλ αξραίσλ πνιηηηζκώλ ηε κειεηάκε : 

1. από ηα δηάθνξα κλεκεία (αλάγιπθα , αγάικαηα, δσγξαθηέο , 

αγγεία , κνπζηθά όξγαλα) 

2.  από ηηο γξαπηέο πεγέο (επηγξαθέο , ηζηνξηθά θείκελα , κνπζηθά 

θείκελα) 

 

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά  

     Παξαηεξνύληαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ζε όινπο ηνπο αξραίνπο 

πνιηηηζκνύο . 

1. Πξνζπάζεηα δηακόξθσζεο ηεο ζεσξίαο ηεο κνπζηθήο κε 

καζεκαηηθή ζθέςε 

2. Κνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνπζηθήο αλάινγα 

κε ηελ θνηλσληθή ηάμε: Λόγηα θαη ιατθή κνπζηθή. Γεκηνπξγείηαη 

επαγγεικαηηθή ηάμε ησλ κνπζηθώλ . 

3. Ζ κνπζηθή έρεη ζετθή πξνέιεπζε . 

 

 

ΑΠΩ ΑΝΑΣΟΛΗ 

(Κίνα , Μογγολία , Ιμαλάια , Θιβέη , Ιαπωνία , Κορέα , Βιεηνάμ) 

 

     Ζ κνπζηθή απνηεινύζε κέξνο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ζξεζθείαο κε 

έληνλεο επηδξάζεηο ηνπ Κνκθνπθηαληζκνύ , νη αληηιήςεηο ηνπ νπνίνπ 

ζπλδύαδαλ ηε κνπζηθή κε ηελ αξκνλία θαη ηελ ηάμε ηνπ ζύκπαληνο .Γη’ 

απηό θαη θαηείρε ζεκαληηθή ζέζε ζηε ζξεζθεπηηθή θαη θνηλσληθή δσή. 
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Μνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

1. Ζ κνπζηθή  είρε ζεκεηώζεη κεγάιε αλάπηπμε ηδηαίηεξα ζην 

ζεσξεηηθό κέξνο. Με επηζηεκνληθά θξηηήξηα κειεηήζεθε ην 

θαηλόκελν «ήρνο». 

2. Υξεζηκνπνηνύληαη πεληάηνλεο αλεκίηνλεο θιίκαθεο  (π.ρ. ΦΑ 

ΟΛ ΛΑ ΝΣΟ ΡΔ ). Ζ νθηάβα ππνδηαηξείηαη ζε 12 lu.  

3. Οη θζόγγνη ζπκβνιίδνπλ θπζηθά , θνηλσληθά θαη ςπρηθά 

θαηλόκελα. 

4. Τπάξρεη πνιπθσλία θαη κνλνθσλία. 

5. Υξεζηκνπνηνύληαη ηππνπνηεκέλεο κνξθέο ξπζκώλ. 

Μνπζηθά όξγαλα 

     Σα όξγαλα (πλεπζηά , έγρνξδα θαη θξνπζηά από μύιν , κέηαιιν ή 

πέηξα) δηαηξνύληαη ζε νθηώ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο  ήρσλ αλάινγα κε 

ην πιηθό θαηαζθεπήο ηνπο. Σα πην γλσζηά είλαη ην ζελγθ (πλεπζηό 

όξγαλα θηηαγκέλν από θνινθύζα κε θαιάκηα) , ην ηζίηεξ (θάηη αλάινγν 

κε ην δηθό καο ζαληνύξη)  θαη ην θίλγθ (7-8-πιάθεο θξεκαζκέλεο πνπ 

θάζε κία παξάγεη ήρν). 

     Δπίζεο ππάξρνπλ ζπζηνηρίεο θξνπζηώλ νξγάλσλ θαη νξρήζηξεο κε 

150-800 κέιε. 

 

Δίδε έληερλεο κνπζηθήο 

1. Μνπζηθή ηεο Απιήο :Δίλαη έληερλε κνπζηθή θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο ηειεηνπξγίεο. 

2. Μνπζηθή δηαζθέδαζεο : Λατθά ηξαγνύδηα ζε ζπλδπαζκό θαη κε 

ρνξό. 

3. Μνπζηθή ζεάηξνπ : Σξαγνπδηζηέο , αθεγήζεηο θαη παληνκίκεο . 

Μεγάιε αλάπηπμε ηεο θηλέδηθεο όπεξαο (δξάκα κε κνπζηθή). 
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ΙΝΓΙΑ 

 

     Πξόθεηηαη γηα έλαλ από ηνπο αξραηόηεξνπο κνπζηθνύο πνιηηηζκνύο 

πνπ νη αξρέο ηνπ ράλνληαη ζηνπο αηώλεο. Ζ κνπζηθή ηεο Ηλδίαο ηαπηίδεηαη 

κε ηηο έλλνηεο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο θηινζνθίαο θαη ζεσξείηαη όηη έρεη 

ζετθή πξνέιεπζε (από ηνλ ζεό Βξάρκα) .Δπηπιένλ,  ππάξρεη 

ραξαθηεξηζηηθή ελόηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζξεζθεία, πνίεζε, ζέαηξν, ρνξόο, 

κνπζηθή. Ζ κνπζηθή δηαθξίλεηαη ζε έληερλε θαη ιατθή. 

Πεγέο   

1. Γιππηηθέο θαη δσγξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο. 

2. Βεδηθά θείκελα (κνπζηθά θείκελα , αιιά θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

κνπζηθή). Πξόθεηηαη γηα ηελ παιαηόηεξε πεγή πιεξνθνξηώλ 

ζρεηηθά κε ηελ ηλδηθή κνπζηθή. 

Μνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

1. Ζ κνπζηθή είλαη κνλόθσλε θαη βαζίδεηαη ζε ηξόπνπο (θιίκαθεο). 

2. Οη θιίκαθεο έρνπλ 7 θζόγγνπο (ζα, ξη , γθα, κη, πα, ληα, λη) θαη δελ 

αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλν ηνληθό ύςνο. Δπίζεο νη θιίκαθεο 

ρξεζηκνπνηνύλ κηθξνδηαζηήκαηα πνπ νλνκάδνληαη ζξνύηη 

(απνζηάζεηο κηθξόηεξεο ηνπ εκηηνλίνπ).Τπάξρνπλ 22 ζξνύηη κέζα 

ζηε νθηάβα. 

3. Ζ κνπζηθή ζεκεηνγξαθία βαζίδεηαη ζε αξηζκεηηθά ζύκβνια. 

4. Ζ νξγαληθή κνπζηθή επεξεάδεηαη από ηε θσλεηηθή. 

5. Γύν είλαη ηα θπξίαξρα ζηνηρεία ηεο ηλδηθήο έληερλεο κνπζηθήο :ε  

ξάγθα  όπνπ ελλννύκε ηα κεισδηθά ζηνηρεία κηαο ζύλζεζεο θαη ε 

ηάια   πνπ αλαθέξεηαη ζε όια ηα ξπζκηθά ζηνηρεία ηεο. 

Μνπζηθά όξγαλα 

1. Δγρνξδα: Βίλα , ζηηάξ , ηακπνύξα 

2. Πλεπζηά: Γηάθνξνη ηύπνη απιώλ, ζελάη 

3. Μεκβξαλόθσλα: Σάκπια  
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Η ΜΟΤΙΚΗ ΣΩΝ ΛΑΩΝ ΣΗ ΜΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗ 

(Αρταία Αίγσπηος , λαοί ηης Μεζοποηαμίας , Ιζραήλ) 

 

ΑΙΓΤΠΣΟ 

     Ο κνπζηθόο πνιηηηζκόο ηεο Αηγύπηνπ είλαη έλαο από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο θαη αξραηόηεξνπο ζηνλ θόζκν(πιεξνθνξίεο έρνπκε από 

ην 4000 π. Υ.). Ζ κνπζηθή  παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ηδησηηθή θαη 

δεκόζηα δσή ησλ αξραίσλ Αηγππηίσλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρνπλ νη 

παξαζηάζεηο ζηηο νπνίεο  ζύλνια κνπζηθώλ πνπ ηξαγνπδνύλ θαη παίδνπλ 

όξγαλα ηα δηεπζύλεη ν ρεηξνλόκνο (καέζηξνο)  πνπ κε θηλήζεηο ησλ 

ρεξηώλ θαζόξηδε ηε κεισδία , ην ξπζκό θαη ηελ έθθξαζε ηνπ έξγνπ πνπ 

εθηεινύληαλ. Δπίζεο ε Μηλσηθή Κξήηε θαη νη Κπθιάδεο δέρηεθαλ ηελ 

επίδξαζε ηνπ αηγππηηαθνύ πνιηηηζκνύ. 

Πεγέο 

     Πιεξνθνξίεο αληινύκε από: 

1. Σνηρνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ ηειεηέο κε ηε ρξήζε κνπζηθήο 

2. Λνγνηερληθά θαη ζξεζθεπηηθά θείκελα ζε κνξθή παπύξσλ 

3. Μνπζηθά όξγαλα ζε άξηζηε θαηάζηαζε 

Μνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

1. Υξήζε δηαηνληθώλ θαη ρξσκαηηθώλ θιηκάθσλ 

2. Γελ ππάξρεη κνπζηθή ζεκεηνγξαθία , ε κνπζηθή ζηεξηδόηαλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ πξνθνξηθή παξάδνζε 

Μνπζηθά όξγαλα 

Άξπα , δηάθνξνη ηύπνη θινγέξαο , απινί , θξνπζηά 
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ΜΔΟΠΟΣΑΜΙΑ 

(οσμέριοι , Αζζύριοι , Υαλδαίοι , Βαβσλώνιοι , Πέρζες) 

 

     Οη  αζηαηηθνί ιανί ηεο Μεζνπνηακίαο θαίλεηαη πσο αλέπηπμαλ έλαλ 

πινπζηόηαην κνπζηθό πνιηηηζκό , αιιά νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε είλαη 

ιίγεο. Πεγέο καο είλαη  θπξίσο αλάγιπθεο παξαζηάζεηο κε κνπζηθά 

ζέκαηα όπνπ δηαθξίλνληαη κεγάια νξγαληθά θαη θσλεηηθά ζύλνια πνπ 

παίδνπλ ζε δηάινγν (εηεξνθσλία). Ζ κνπζηθή δηαθξίλεηαη ζε θνζκηθή θαη 

ζξεζθεπηηθή. Γηάζεκνη κνπζηθνί ηεο πεξηνρήο επηζθέπηνληαη ηελ 

Διιάδα.  

Μνπζηθά όξγαλα : Άξπα , ιύξα , δηάθνξνη ηύπνη ζάιπηγγαο , θξνπζηά. 

 

ΙΡΑΗΛ 

 

     Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε είλαη πεξηνξηζκέλεο ιόγσ ησλ κεγάισλ 

θαηαζηξνθώλ. Γελ ζώζεθαλ κνπζηθά θείκελα , νύηε κνπζηθά όξγαλα. 

Κύξηα πεγή πιεξνθόξεζεο απνηειεί ε Παιαηά Γηαζήθε. 

εκαληηθόηεξνο κνπζηθόο είλαη ν βαζηιηάο Γαβίδ. Ωο κνπζηθό θέληξν 

αλαθέξεηαη ν λαόο ηνπ νινκώληα θαη θπξίαξρε κνπζηθή κνξθή ν 

ςαικόο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε αγθηζηξνεηδήο ζεκεηνγξαθία. 

 

ΑΡΑΒΙΑ 

     Ο αξαβηθόο πνιηηηζκόο  εθηείλεηαη ζε κεγάιν γεσγξαθηθό πιάηνο  θαη 

γη’ απηό δέρεηαη επηδξάζεηο από Ηλδία , Μεζνπνηακία , Διιάδα , Αίγππην. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο κνπζηθήο , ε νπνία αλαθέξεηαη θαη σο ηζιακηθή 

είλαη  ε επξεία ρξήζε κεζνδηαζηεκάησλ θαη  ησλ καθάκ , πνπ ήηαλ 

κνπζηθνί ηξόπνη (θιίκαθεο κε ζπγθεθξηκέλν ήζνο). 
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Η ΜΟΤΙΚΗ ΣΗ ΑΦΡΙΚΗ 

 

     Ζ Αθξηθή είλαη κία κεγάιε ήπεηξνο κε πνιιέο ηδηνκνξθίεο. Σν βόξεην 

ηκήκα ηεο είλαη επεξεαζκέλν από ηζιακηθά ζηνηρεία , ελώ ζηα θεληξηθά 

θαη λόηηα επηθξαηεί ε κνπζηθή ησλ απηνρζόλσλ Αθξηθαλώλ, δειαδή ε 

λέγξηθε κνπζηθή. Ζ αλάκημε  δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ θαη πνιιώλ 

θπιώλ νδήγεζε ζηελ αλνκνηνγέλεηα ηεο κνπζηθήο γιώζζαο θαη ηελ 

αλάπηπμε κνπζηθώλ ηδηαηηεξνηήησλ ζε θάζε θνηλόηεηα ρσξηζηά. Υώξνη 

κνπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε πιαηεία ηνπ ρσξηνύ, ν λαόο, ην παιάηη 

ηνπ θύιαξρνπ, θ.ι.π. Ζ κνπζηθή ζπλνδεύεη θάζε θνηλσληθό γεγνλόο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ν απηνζρεδηαζκόο. 

     Ωζηόζν, ζπλαληνύκε ζε νιόθιεξε ηελ αθξηθαληθή ήπεηξν θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, όπσο: 

1. Ζ πξνθνξηθή κεηάδνζε ηεο κνπζηθήο παξάδνζεο 

2. Ζ πνιπξπζκία (αθνύγνληαη ηαπηόρξνλα πνιιά δηαθνξεηηθά 

ξπζκηθά ζρήκαηα) 

3. Ζ πνιπθσλία (αθνύγνληαη ηαπηόρξνλα πνιιέο δηαθνξεηηθέο 

κεισδίεο πνπ είλαη αξκνληθά ζπλδπαζκέλεο κεηαμύ ηνπο, αιιά θαη 

αλεμάξηεηεο) 

4. Οη θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη θπξίσο πεληάθζνγγεο θαη 

επηάθζνγγεο 

Μνπζηθά όξγαλα 

     Γηαθξίλνληαη ζε : 

1. Υνξδόθσλα: Σζίηεξ , ιανύην, ιύξα, άξπα 

2. Αεξόθσλα : Απινί(απινί θαη δηπινί), απινί ηνπ Πάλα, ζάιπηγγεο, 

θόξλα 

3. Ηδηόθσλα: μπιόθσλα, ην κπίξα, ην κπάια 

4. Μεκβξαλόθσλα : δηάθνξνη ηύπνη ηπκπάλσλ  
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Η ΜΟΤΙΚΗ ΣΗ ΑΜΔΡΙΚΗ 

 

     Ζ κνπζηθή ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ απνηειεί κίμε ηξηώλ 

δηαθνξεηηθώλ πνιηηηζκώλ: 

1. Σεο κνπζηθήο ησλ Ηλδηάλσλ 

2. Σεο κνπζηθήο ησλ Δπξσπαίσλ 

3. Σεο Αθξηθαληθήο κνπζηθήο. 

 

1. Ζ κνπζηθή ησλ Αδηέθσλ (Μεμηθό) θαη ησλ Μάγηα (Κεληξηθή 

Ακεξηθή), δειαδή ησλ ληόπησλ πνιηηηζκώλ, ήηαλ ζπλδεδεκέλε κε 

ηε ζξεζθεπηηθή θαη ιαηξεπηηθή δσή θαη ζπλόδεπε θάζε είδνπο 

ηειεηνπξγία. Από ηνπο θώδηθεο ησλ Μάγηα, ζπκπεξαίλεηαη όηη 

ππήξρε ε ρξήζε εηεξνθσλίαο. Ζ κνπζηθή είρε πεληαηνληθό 

ραξαθηήξα, ελώ δελ θαίλεηαη λα ππήξρε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. 

Τπήξρε απιηθή κνπζηθή θαη κνπζηθή ησλ ρσξηθώλ. Μνπζηθά 

όξγαλα πνπ αθόκα ρξεζηκνπνηνύληαη είλαη δηάθνξνη ηύπνη απιώλ, 

ηύκπαλα, μύζηξεο, θ.ι.π. , ελώ ηα έγρνξδα δελ ήηαλ δηαδεδνκέλα. 

2. Μεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο Ακεξηθήο (1492) έρνπκε επηδξάζεηο ηεο 

επξσπατθήο κνπζηθήο ζε πνιιέο πεξηνρέο. Σα ζηνηρεία πνπ 

αλαγλσξίδνπκε είλαη: ην Γξεγνξηαλό κέινο(κνλόθσλε κεισδία 

ηεο Γπηηθήο Δθθιεζίαο),νη ξπζκνί, ηα κέηξα θαη ην ρνξεπηηθό 

θιίκα ηεο ηζπαληθήο κνπζηθήο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα είδε 

κνπζηθώλ νξγάλσλ, όπσο βηνιηά, άξπεο, θηζάξεο δηαθόξσλ 

κεγεζώλ, όπσο θαη όξγαλα ζηε κνξθή ηνπ αθνξληεόλ (ηδηαίηεξα 

ζηηο νξρήζηξεο γηα ηα αξγεληηλά ηάγθν). 

3. Ζ βίαηε κεηαθνξά καύξσλ δνύισλ από ηελ Αθξηθή ζπλεηέιεζε 

ζεκαληηθά ζηε δηακόξθσζε ηεο κνπζηθήο ηεο Ακεξηθήο. 

Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην ζξεζθεπηηθό λέγξηθν ηξαγνύδη (spiritual), 

ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε Βίβιν θαη ην ζπλνδεύεη ε ξπζκηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ θνξκηνύ θαη ηα ρηππήκαηα ησλ ρεξηώλ. Δπίζεο 

ππάξρνπλ θαη ηα ηξαγνύδηα ηεο δνπιεηάο ησλ ζθιάβσλ. εκαληηθή 

είλαη ε αθξηθαληθή ζπκβνιή ζηε δηακόξθσζε ηεο ηδαδ κνπζηθήο. 

Μνπζηθά όξγαλα ήηαλ θπξίσο θξνπζηά, ην κπίξα, ελώ ην κπάληδν 

θαίλεηαη λα έρεη αθξηθαληθέο ξίδεο. 
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Η ΜΟΤΙΚΗ ΣΗ ΩΚΔΑΝΙΑ 

Απζηξαιία 

     Ζ κνπζηθή παξάδνζε ηεο απζηξαιηαλήο επείξνπ είλαη απηή ησλ 

Ακπνξηηδηλώλ (aborigines), έρεη πνιιέο ηδηαηηεξόηεηεο θαη γηα κεγάιν 

ρξνληθό δηάζηεκα κεηαβάιιεηαη ζπλερώο. Δίλαη θπξίσο θσλεηηθή πνπ 

ζπρλά ζπλνδεύεηαη από κνπζηθά όξγαλα, ρνξό, απαγγειία θαη 

ηειεηνπξγηθό ηππηθό. Ζ ρξήζε ηεο θσλήο πεξηιακβάλεη όινπο ηνπο 

δπλαηνύο ήρνπο πνπ κπνξνύλ λα παξαρζνύλ. 

Μνπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

1. Υξεζηκνπνηνύληαη δηαζηήκαηα κηθξόηεξα ηνπ εκηηνλίνπ 

2. Τπάξρεη πνιπθσλία κε παξάιιειε θίλεζε 

3. Ο ξπζκόο είλαη ζύλζεηνο (πνιπξπζκία) 

4. Οη θιίκαθεο είλαη ζπλήζσο ηξηηνληθέο θαη πεληαηνληθέο 

Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ππάξρνπλ όκσο θαη δηαθνξνπνηήζεηο. 

     Βόξεηα Απζηξαιία: Τπάξρεη παλάξραηα κνπζηθή παξάδνζε θαη 

κεγάινο πινύηνο κνπζηθώλ νξγάλσλ. Ζ κνπζηθή είλαη θπξίσο θσλεηηθή 

θαη κεηαδίδεηαη πξνθνξηθά, ελώ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν εθκάζεζεο 

ζξεζθεπηηθώλ θαη θνηλσληθώλ θαλόλσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε 

απνπζία ηξαγνπδηώλ δνπιεηάο (δελ αζρνινύληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα ή 

παξαγσγή αγαζώλ, αιιά κόλν κε ηε ζπιινγή ηνπο).Μνπζηθά όξγαλα: 

Νηηηδεξηληνύ (πλεπζηό από κπακπνύ) θαη κίξν (είδνο μύζηξαο από μύιν). 

     Νόηηα Απζηξαιία : Ζ κνπζηθή είλαη θπξίσο θσλεηηθή κε νξγαληθή 

ζπλνδεία. Τπάξρνπλ πνιιά ηζηνξηθά ηξαγνύδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

γέλλεζε ηνπ θόζκνπ θαη ζηελ αθήγεζε θαηνξζσκάησλ. Μνπζηθά 

όξγαλα: Κξνπζηά θπξίσο. 

Νέα Γνπηλέα – Πνιπλεζία – Νέα Εειαλδία 

     Έρνπκε ζρεηηθά λεόηεξεο καξηπξίεο γηα ηνλ κνπζηθό πνιηηηζκό απηώλ 

ησλ πεξηνρώλ. Σα ηξαγνύδηα ηνπο είλαη  ζπρλά πνιπθσληθά (3-4 θσλέο) 

ελώ ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία θιηκάθσλ θαη δηαζηεκάησλ. Μνπζηθά 

όξγαλα: ηα πην δηαδεδνκέλα είλαη ηα ηδηόθσλα, κε επξεία, όκσο, ρξήζε 

θξνπζηώλ όισλ ησλ εηδώλ θαη ησλ πλεπζηώλ.     
 

 



~ 10 ~ 
 

Η ΜΟΤΙΚΗ ΣΗ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΑΓΑ 

 

     Παξόιν πνπ δελ ππάξρεη απηνύζηα πηα ε αξραία ειιεληθή κνπζηθή, 

έρνπκε πιήζνο πιεξνθνξηώλ γηα λα απνθαηαζηήζνπκε ηελ εηθόλα ελόο 

από ηνπο κεγαιύηεξνπο κνπζηθνύο πνιηηηζκνύο. Τπάξρνπλ νη 

πεξηζζόηεξεο πεγέο από όινπο ηνπο ιανύο ηεο αξραηόηεηαο γηα ηελ 

αξραία ειιεληθή κνπζηθή θαη αζθεί κεγάιε επίδξαζε ζηελ Δπξώπε θαη 

ηε Μέζε Αλαηνιή.  

Πεγέο 

1. Πξαθηηθέο : Απνζπάζκαηα κνπζηθήο (πεξίπνπ 50), ζπγθεθξηκέλα  

θάπνηνη πάππξνη ηνπ 2
νπ

 αη. π.Υ.  

2. Θεσξεηηθέο : Κείκελα γηα ηε κνπζηθή (πνηεηηθά θαη θηινζνθηθά 

θείκελα , ζεσξεηηθά κνπζηθά ζπγγξάκκαηα) 

3. Δηθνλνγξαθηθέο : γιππηέο απεηθνλίζεηο, ηνηρνγξαθίεο, απεηθνλίζεηο 

ζε αγγεία θ.ι.π. 

4. Διάρηζηα κνπζηθά όξγαλα πνπ ζώζεθαλ 

Ηζηνξηθή επηζθόπεζε 

     Κπθιαδηθόο πνιηηηζκόο (2000 π.Υ.): Έρνπκε ηηο πξώηεο κνπζηθέο 

παξαζηάζεηο πνπ ζώδνληαη. πγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα δύν καξκάξηλα 

είδσια ηα νπνία απεηθνλίδνπλ έλαλ κνπζηθό πνπ παίδεη άξπα θαη έλαλ 

πνπ παίδεη δηπιό απιό. 

     Μηλσηθόο πνιηηηζκόο (1500 π.Υ.): Παξαζηάζεηο κνπζηθώλ πνπ 

παίδνπλ άξπα θαη δηπιό απιό (αξθνθάγνο ηεο Αγίαο Σξηάδνο). 

     Μπθελατθόο πνιηηηζκόο (1000 π.Υ.): Απεηθνλίζεηο κε δίαπινπο θαη 

θπξίσο ιύξεο. Δπίζεο, ζπλαληάκε κεγάιε πνηθηιία κνπζηθώλ νξγάλσλ. 

     Οκεξηθή επνρή (9
νο 

- 8
νο

 αη. π.Υ.): Υαξαθηεξίδεηαη επίζεο θαη σο νη 

«ζθνηεηλνί αηώλεο». Δπηθξαηεί ν γεσκεηξηθόο ξπζκόο θαη αλαπηύζζεηαη 

ε κπζνινγία. εκαληηθόηεξνο πνηεηήο απηήο ηεο πεξηόδνπ είλαη ν 

Ζζίνδνο (8
νο

 αη. π.Υ.). Ζ κνξθή κνπζηθήο πνπ αλαπηύρζεθε απηή ηελ 

πεξίνδν είλαη ην έπνο , έλα καθξνζθειέο αθεγεκαηηθό εξσηθό ηξαγνύδη 

ην νπνίν αθεγνύληαλ ν ανηδόο, πκλώληαο ηα έξγα ησλ ζεώλ θαη ηηο 

πξάμεη ησλ εξώσλ. Δπίζεο, απηή ηελ επνρή έρνπκε θαη ηνπο ξαςσδνύο, 

πνπ ήηαλ πεξηπιαλώκελνη πνηεηέο - κνπζηθνί θαη απάγγειιαλ ηα νκεξηθά 

έπε. 
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      Αξρατθή θαη θιαζηθή επνρή (7
νο

-5
νο

 αη. π.Υ.): Σελ ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν έρνπκε ηε δεκηνπξγία ηεο πόιεο-θξάηνπο. ζνλ αθνξά 

ηε κνπζηθή, απνηειεί ζεκαληηθό κέξνο ηεο Παηδείαο θαη δηαθξίλνληαη 

ηξία είδε κνπζηθήο:  

1. Λπξηθή πνίεζε: Δίδνο πνίεζεο θαη κνπζηθήο πνπ νλνκάζηεθε έηζη 

γηαηί νη πνηεηέο-ζπλζέηεο ηξαγνπδνύζαλ ηα πνηήκαηά ηνπο κε ηε 

ζπλνδεία ιύξαο. ε αληίζεζε κε ην έπνο, εθθξάδεη πξνζσπηθά 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηνλ εζσηεξηθό θόζκν ηνπ πνηεηή. 

πνπδαηόηεξνη εθπξόζσπνη είλαη: ν Σέξπαλδξνο(7
νο

 αη. π.Υ.) πνπ 

δηακόξθσζε ην λόκν (είδνο ηξαγνπδηνύ πξνο ηηκή ηνπ Απόιισλα 

κε θαζνξηζκέλε κνξθή), ν Αιθαίνο, ε απθώ (6
νο

-7
νο

 αη. π.Υ.) 

2. Υνξηθή πνίεζε:  Αλαπηύρζεθε θπξίσο ζηε πάξηε. Σν ρνξηθό 

ηξαγνύδη ήηαλ ζπλδεδεκέλν  κε θίλεζε θαη ηα όξγαλα πνπ 

ζπλόδεπαλ ήηαλ ε ιύξα θαη ν απιόο ηαπηόρξνλα. πνπδαηόηεξνη 

εθπξόζσπνη είλαη ν Άιθκαλ θαη ν αθάδαο (7
νο

-6
νο

 αη. 

π.Υ.)Ηδηαίηεξν είδνο ρνξηθνύ άζκαηνο ήηαλ ν δηζύξακβνο πνπ 

ηξαγνπδηόηαλ κε ηε ζπλνδεία απινύ πξνο ηηκή ηνπ Γηόλπζνπ θαη 

επεξέαζε ηελ εμέιημε ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο.  

3. Αξραίν δξάκα: Οη ξίδεο ηνπ δξάκαηνο βξίζθνληαη ζην δηζύξακβν 

πνπ ήδε αλαθέξζεθε .Σν δξάκα απνηειεί έλα αδηάζπαζην ζύλνιν 

ιόγνπ, θίλεζεο θαη κνπζηθήο  θαη ήηαλ έλα είδνο όρη απιώο 

ζεαηξηθό, αιιά κία ηειεηνπξγία όπνπ ε κνπζηθή παίδεη ζεκειηαθό 

ξόιν. πνπδαηόηεξνη εθπξόζσπνη   είλαη: ν Θέζπηο(6νο αη π.Υ., 

ζεσξείηαη ν δεκηνπξγόο ηνπ δξάκαηνο), ν Αηζρύινο, ν νθνθιήο,  

ν Δπξηπίδεο, ν Αξηζηνθάλεο. 

     Παξαθκή (από ην 450 π.Υ.): Έρνπκε ηελ θξίζε ηεο πόιεο-θξάηνπο. 

Απηή ηελ πεξίνδν δηαηππώλνληαη νη ζεσξίεο ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ 

Αξηζηνηέιε. Δλώ νη εηθαζηηθέο ηέρλεο είλαη ζηε κεγάιε αθκή ηνπο, ε 

κνπζηθή γλσξίδεη θαηάπησζε πνπ νθείιεηαη: α. ζηελ θνηλσληθή θαη 

εζηθή νπηζζνδξόκεζε θαη β. ζηνπο κνπζηθνύο λεσηεξηζκνύο πνπ 

αθνινύζεζαλ. 

     Διιεληζηηθή πεξίνδνο(300 π.Υ.-300 κ.Υ.): Μαο είλαη γλσζηά θάπνηα 

νλόκαηα κνπζηθώλ, κε ζεκαληηθόηεξν απηώλ ηνλ Μεζνκήδε (2
νο

 αη. 

κ.Υ.). 
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Αηζζεηηθή – Φηινζνθία 

      Ζ κνπζηθή έρεη άκεζε ζρέζε κε ζεόηεηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

δηακνξθώλεηαη ην Απνιιώλην πλεύκα, (από ηνλ ζεό Απόιισλα κε θύξην 

όξγαλν ηε ιύξα ), θαη ην Γηνλπζηαθό πλεύκα  (από ηνλ ζεό Γηόλπζν κε 

θύξην όξγαλν ηνλ απιό).    

      Καηά ηελ θιαζηθή επνρή, δηακνξθώλεηαη θαη ε δηδαζθαιία ηνπ 

ήζνπο. Ζ έλλνηα ηνπ ήζνπο ζηε κνπζηθή ζπλδέεηαη κε ηελ αληίιεςε όηη ε 

κνπζηθή κπνξεί λα αζθεί επίδξαζε ζηελ ςπρή ηνπ αλζξώπνπ θαη ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε. ύκθσλα κε απηή, ν ζπλδπαζκόο  

ξπζκηθώλ  θαη κεισδηθώλ  θηλήζεσλ κπνξεί λα επηδξάζεη ζηνλ άλζξσπν 

είηε ζεηηθά πξνηξέπνληάο ηνλ ζε κία ελέξγεηα κε ηε ζέιεζή ηνπ,  είηε 

αξλεηηθά απνηξέπνληάο ηνλ από κία ελέξγεηα. Δπίζεο, απνλεθξώλεη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηε ζέιεζε ηνπ αλζξώπνπ. Δπηπιένλ, θάζε είδνο 

κνπζηθήο, κεισδίαο θαη ξπζκνύ έρεη έλα νξηζκέλν ήζνο αλάινγα κε ηελ 

επίδξαζε πνπ αζθεί ζηελ ςπρή. Πξώηνο, αλέπηπμε ζπζηεκαηηθά ηελ 

ζεσξία ηνπ ήζνπο ν Γάκσλ ν Αζελαίνο. Ζ δηδαζθαιία πεξί ήζνπο 

έξρεηαη λα ζεκειηώζεη επηζηεκνληθά απηό πνπ αλέθαζελ ήηαλ γλσζηό, 

δειαδή όηη ε κνπζηθή επηδξά ζηε δηακόξθσζε ησλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

ςπρήο, θαη  σο αξρή, είλαη ζσζηή θαη κπνξεί αθόκα θαη ζήκεξα λα καο 

δηδάμεη πνιιά. 

 

Μνπζηθή θαη παηδεία 

     Ζ κνπζηθή παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε κόξθσζε θαη ζηε γεληθόηεξε 

θαιιηέξγεηα ησλ λέσλ (ν θαιιηεξγεκέλνο άλζξσπνο νλνκάδεηαη 

«κνπζηθόο αλήξ»). Ζ κνπζηθή παηδεία πεξηιάκβαλε: 

 Σελ εθκάζεζε κνπζηθνύ νξγάλνπ από θάπνηνλ δάζθαιν 

 Σν ηξαγνύδη 

 Σνλ ρνξό. 

Σα ηξία παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλέβαιιαλ ζηελ αξκνληθή δηάπιαζε ηεο 

ςπρήο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έλλνηα πνπ απέδηδαλ νη αξραίνη Έιιελεο 

ζηε ιέμε «Μνπζηθή». Ήηαλ ε ηέρλε ησλ Μνπζώλ, πνπ πξνζδηόξηδε ηνλ 

άλζξσπν σο νλ πνπ ζθέπηεηαη, αηζζάλεηαη, πξάηηεη. 
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Σν κνπζηθό ζύζηεκα ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ 

     Σν ζεσξεηηθό ζύζηεκα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζηεξηδόηαλ ζηα 

ηεηξάρνξδα. Σν ηεηξάρνξδν ήηαλ έλα ζύζηεκα πνπ απνηεινύληαλ από 4 

θζόγγνπο, από ηνπο νπνίνπο νη 2 αθξαίνη ζρεκάηηδαλ δηάζηεκα ηεηάξηεο 

θαζαξήο. Σν δηάζηεκα απηό ηεο ηεηάξηεο ήηαλ πάληνηε ακεηάβιεην, γη' 

απηό νη δύν αθξαίνη θζόγγνη ιέγνληαλ «κέλνληεο» θαη ήηαλ ζηαζεξνί, 

ελώ νη 2 ελδηάκεζνη πνπ κεηαβάιινληαλ ιέγνληαλ «θηλεηνί». 

Υξεζηκνπνηνύζαλ ηνπο θζόγγνπο ζε θαηηνύζεο ζεηξέο. Αλάινγα κε ηε 

ζέζε ησλ θηλεηώλ θζόγγσλ, ζρεκαηίδνληαη ηξία γέλε: ην Γηαηνληθό, ην 

Υξσκαηηθό θαη ην Δλαξκόλην. 

 

     Σα ηεηξάρνξδα, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ εκηηνλίνπ δηαθξίλνληαλ ζε 

ηξία είδε: Γσξηθό, Φξπγηθό θαη Λπδηθό. 

δωρικό θρσγικό λσδικό 
Ζ - Σ - Σ Σ - Ζ - Σ Σ – Σ - Σ 

     ηαλ ελώλνληαη δύν ηεηξάρνξδα ζρεκαηίδεηαη κία θιίκαθα (κε ηε 

κνξθή πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα) πνπ νλνκάδεηαη Αξκνλία ή Σξόπνο. Σα 

είδε ησλ ηξόπσλ ήηαλ ηα εμήο: 

           α. Γώξηνο (ΜΗ-ΜΗ), β. Φξύγηνο (ΡΔ-ΡΔ), γ. Λύδηνο (ΝΣΟ-ΝΣΟ), 

δ. Μημνιύδηνο (Η-Η). Κάζε ηξόπνο έρεη θαη ηνλ πιάγην ηνπ. 

Γώξηνο (ΜΗ-ΜΗ) Τπνδώξηνο (ΛΑ-ΛΑ) 

Φξύγηνο (ΡΔ-ΡΔ) Τπνθξύγηνο (ΟΛ-ΟΛ) 

Λύδηνο (ΝΣΟ-ΝΣΟ) Τπνιύδηνο (ΦΑ-ΦΑ) 

Μημνιύδηνο (Η-Η)  

         Σν «Σέιεηνλ ύζηεκα» : Απνηειείηαη από ηνλ «Πξνζιακβαλόκελν» 

(ν θζόγγνο πνπ πξόζζεηαλ θάησ από ην πην ρακειό ηεηξάρνξδν) + 

Σεηξάρνξδν + Γώξηνο Σξόπνο + ηεηξάρνξδν (15 θζόγγνη).Τπάξρνπλ :   

α. ην ύζηεκα ηέιεηνλ έιαηηνλ, β. ην ύζηεκα ηέιεηνλ κείδνλ θαη γ. ην 

ύζηεκα ηέιεηνλ ακεηάβνινλ . 

 

http://www.musipedia.gr/wiki/%CE%A6%CE%B8%CF%8C%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://www.musipedia.gr/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%BF%CE%BD
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     Ρπζκόο 

     Τπάξρεη ηαύηηζε ησλ ξπζκηθώλ ζρεκάησλ κε ηα πνηεηηθά κέηξα. 

 Γάθηπινο : _ UU  

 Αλάπαηζηνο: UU_ 

 Σξνραίνο : _U 

 Ίακβνο : U_ 

 

Η ζημειογραθία 

     Υξεζηκνπνηείηαη ε αιθαβεηηθή ζεκεηνγξαθία (ηα γξάκκαηα ηνπ 

αιθάβεηνπ ζε δηάθνξεο ζέζεηο)  θαη ππήξραλ πάλσ από 1500 ζεκάδηα. 

Τπήξραλ δύν εηδώλ ζεκεηνγξαθίεο ,ε θσλεηηθή θαη ε νξγαληθή.  

 

Θεσξεηηθνί ηεο Αξραίαο Διιάδαο 

     Ππζαγόξαο (6
νο

 αη. π.Υ. , ρξεζηκνπνίεζε ην κνλόρνξδν γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ καζεκαηηθώλ ζρέζεσλ ησλ δηαζηεκάησλ), Αξηζηόμελνο ν 

Σαξαληίλνο (4
νο

 αη. π.Υ.),  Δπθιείδεο (25 π.Υ.), Κιαύδηνο ν Πηνιεκαίνο 

(120 κ.Υ.), Αιύπηνο ν Αιεμαλδξεύο (3
νο

-40ο αη. κ.Υ., έγξαςε ηελ  

«Δηζαγσγή Μνπζηθή», πνπ είλαη ε θύξηα πεγή ηεο γλώζεο καο γηα ηελ 

αξραία ειιεληθή ζεκεηνγξαθία θαη ηηο θιίκαθεο). 

 

 

Σν κνλόρνξδν ηνπ Ππζαγόξα 

 

      πσο θαίλεηαη από ην όλνκά ηνπ, απνηεινύληαλ από  κία ρνξδή θαη 

έλα θηλεηό θαβαιάξε  πάλσ ζε κία μύιηλε βάζε (ερείν) πνπ δηαηξνύζε ηε 

ρνξδή επηηξέπνληαο κόλν έλα ηκήκα ηεο λα ηαιαληώλεηαη. Ο Ππζαγόξαο 

κειέηεζε θαη θαζόξηζε ηηο ζρέζεηο ησλ κνπζηθώλ δηαζηεκάησλ. 

 

     σγκεκριμένα: 

Οκηάβα :1/2,               

5
η
 Καθαρή : 2/3,               

4
η
 Καθαρή: 3/4 ,  

Σόνος: 9/8  
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Μνπζηθά όξγαλα 

     Έγρνξδα όξγαλα κε πιήθηξν  

 Λύξα : κηθξό ερείν από θαύθαιν ρειώλαο (ή ζε ζρήκα ρειώλαο) 

θαη δύν βξαρίνλεο ζηεξεσκέλνπο ζην ερείν θαη είρε 7 ρνξδέο. 

 Κηζάξα: ρεηηθά κεγάιν ερείν θαη βξαρίνλεο ζπκπαγείο  

πξνζαξκνζκέλνη ζην ερείν ή ζρεκαηίδνπλ εληαίν ζώκα 

 Φόξκηγμ : παξαιιαγή ηεο θηζάξαο κε 4-6 ρνξδέο 

 Βάξβηηνο : είδνο ιύξαο κε κηθξόηεξν ερείν αιιά κεγαιύηεξεο 

ρνξδέο 

     Έγρνξδα όξγαλα  κε ηα δάθηπια (ςαιηηθά όξγαλα) 

 Σξίγσλνλ (άξπα) 

 Μάγαδηο : είρε ηξηγσληθό ζρήκα θαη 20 ρνξδέο 

 Παλδνύξα : ιανπηνεηδέο πνπ παίδνληαλ κε πιήθηξν 

     Σα έγρνξδα κε δνμάξη ήηαλ άγλσζηα ζηελ Αξραία Διιάδα. 

 

     Πλεπζηά 

 

 Απιόο ( απιόο ή δηπιόο): όξγαλν ηνπ ηύπνπ όκπνε ή δνπξλά (ζηε 

δεκνηηθή κνπζηθή) ζε δηάθνξα κεγέζε 

 ύξηγμ: Απιόο ηνπ Πάλα 

 άιπηγμ : Υξεζηκνπνηνύληαλ  από θήξπθεο ή ζε πνιέκνπο 

 

     Κξνπζηά 

 

     Ηδηόθσλα θαη κεκβξαλόθσλα 
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Η ΜΟΤΙΚΗ ΣΗ ΡΩΜΗ 

 

     Απνηειεί  ζπλδπαζκό ηεο επίδξαζεο ηεο κνπζηθήο ησλ Δηξνύζθσλ, 

ησλ Διιήλσλ θαη άιισλ  ιαώλ ηεο Αλαηνιήο. Σν ζεσξεηηθό ζύζηεκα 

ήηαλ παξόκνην κε απηό ησλ Διιήλσλ. Γηαηήξεζαλ ηηο βάζεηο ηεο 

κνπζηθήο ζεσξίαο (θιίκαθεο, γέλε), ρσξίο όκσο λα πηνζεηήζνπλ ηηο 

αληηιήςεηο πεξί ηέρλεο. Έηζη ινηπόλ ε κνπζηθή δελ είρε ηελ ηεξόηεηα θαη 

ηε ζεκαζία πνπ είρε ζηελ Διιάδα, αιιά είρε θπξίσο ςπραγσγηθό 

ραξαθηήξα. 

 

Μνπζηθή δσή   

       Ζ  κνπζηθή έπαηδε ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζξεζθεπηηθή ιαηξεία αιιά 

θαη ζηελ θνζκηθή δσή, θπξίσο ζε ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο. ηα ρξόληα ηεο 

Απηνθξαηνξίαο ε κνπζηθή πξσηαγσληζηεί ζηελ θνηλσληθή θαη δεκόζηα 

δσή. Έηζη, ζπγθξνηνύληαη πνιππιεζείο νξρήζηξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηνλ ηππόδξνκν θαη πνιινί κνπζηθνί έξρνληαη από ηελ Αλαηνιή. 

Δπηπιένλ, αλαπηύζζνληαη ηα ζπκπόζηα, πνπ παίδνπλ επίζεο ξόιν ζηε 

δηακόξθσζε ηεο κνπζηθήο δσήο ηεο Ρώκεο. 

 

Μνπζηθά όξγαλα 

 

 Απιόο (tibia) :  ην επίζεκν όξγαλν ηεο Ρώκεο, πξνήιζε από ηνπο 

Δηξνύζθνπο 

 Κηζάξα 

 άιπηγγα (tuba) 

 Lituus : γπξηζηή ζάιπηγγα 

 Cornu : ζάιπηγγα κε θπθιηθό ζηελό ζσιήλα 

 Όδξαπιηο : είλαη ν πξόγνλνο ηνπ εθθιεζηαζηηθνύ νξγάλνπ θαη 

δηάθνξεο καξηπξίεο απνδίδνπλ ηελ εθεύξεζή ηνπ ζηνλ Κηεζίβην 

από ηελ Αιεμάλδξεηα (3
νο

-2
νο

 αη. κ.Υ.). Ζ νλνκαζία ηνπ νθείιεηαη 

ζην γεγνλόο όηη κηα πνζόηεηα λεξνύ ζε έλα δνρείν έζπξσρλε ηνλ 

αέξα ν νπνίνο κε ηνλ πάηεκα ησλ πιήθηξσλ δηνρεηεπόηαλ ζε 

απινύο, παξάγνληαο έηζη ήρν. 

 


