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Σταθακόπουλου στο 24grammata.com κλικ εδώ)

Η διαχρονικότητα της Ελληνικής μουσικής με αφορμή την 
επαναπαρουσίαση του βιβλίου : «Τα Αδώνια : ήτοι η αρχαία ελληνική 
μουσική υπό τους θόλους των ιερών ναών της Ανατολικής Ορθοδόξου ημών 

Εκκλησίας / υπό Βασιλείου Α. Μυρσιλίδου  - Τύποις Ροζάνη, 1907» διαβαστε το 
βιβλίο εδώ

  Αναδιφώντας προσφάτως στο βιβλίο του Βασ. Μυρσιλίδου: « Τα Αδώνια : ήτοι  
η  αρχαία  ελληνική  μουσική  υπό  τους  θόλους  των  ιερών  ναών  της  Ανατολικής  
Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας – εκδ. Ροζάνη 1907» (κλικ εδώ για να διαβάσετε το 
βιβλίο), μου γεννήθηκε η διάθεση ν’ αναφερθώ εκ νέου σε παλαιότερες έρευνές μου 
(πλέον των 25 ετών  )  σχετικά με τη διαχρονικότητα της Ελληνικής μουσικής, τα 
δάνεια και τα αντιδάνεια.  Ομολογώ ότι το συγκεκριμένο βιβλίο δεν το είχα υπόψιν 
μου, χάρις όμως στην ψηφιακή βιβλιοθήκη anemi του Πανεπ. Κρήτης, το έργο  έγινε 
προσβάσιμο  και  ειλικρινά  ενθουσιάστηκα  με  το  περιεχόμενό  του,  το  οποίο 
παραλληλίζει  «πειραματικά»  ,  αλλά  μάλλον  επιτυχημένα   την  αρχαία  ελληνική 
ελεγειακή / θρηνώδη υμνωδία, με την αντίστοιχη χριστιανική και συγκεκριμένα τα 
θρηνώδη άσματα για  το  θάνατο  του  Αδωνι  στα  Αδώνεια  μυστήρια  με  αυτά  των 
εγκωμίων της Μ. Παρασκευής  του Επιταφίου.

Ο  Β.  Μυρσιλίδης  υπηρέτησε  ως  διευθυντής  της  Σχολής  της  Ελληνικής 
Κοινότητας το 1897 στο χωριό Δενισλί της Λαοδικείας και μεταξύ άλλων συνέγραψε 
και  τα βίο της Αλεξανδρινής φιλοσόφου Υπατίας, ( 1926 ), την οποία ταύτιζε με την 
αγ. Αικατερίνη, είχε δε  λάβει μέρος σε θρησκευτική γιορτή «εις τιμήν και μνήμην 
Υπατίας φιλοσόφου και μάρτυρος».  Είχε  μια «επιμονή» με τη διαχρονικότητα της 
αρχαίας  Ελλάδας  μέσω  χριστιανισμού  έως  τις  μέρες  του  και  απ’  ότι  ξέρω  δεν 
θεωρήθηκε νεοπαγανιστής ή αιρετικός , αντιθέτως ήταν και είναι αποδεκτός.

Έτσι  και  εν  προκειμένω,  στο  βιβλίο  του  που  θα  επαναπαρουσιάσουμε 
ενσωματωμένο  με  το  παρόν  άρθρο  βλέπουμε  την  «επιμονή  του»  ,  έστω  και 
«πειραματικά», ν’ αποδώσει ψαλτικά όλα τα «εγκώμια του Αδωνι» ακριβώς όπως τα 
Ορθόδοξα εγκώμια της Μ. Παρασκευής.

  Hic Rhodus hic saltus για  όποιον  θα  ήθελε  να  «πειραματιστεί»  φωνητικά  / 
ψαλτικά επάνω στην πρόταση του Βασ. Μυρσιλίδη, που μακάρι να βλέπαμε το όλο 
εγχείρημα και σε ψηφιακό δίσκο ( cd ) .
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο Ελβετός εθνομουσικολόγος Σ. Μπω Μποβύ, στο θεμελιώδες δοκίμιο του για το 
Ελληνικό  δημοτικό  τραγούδι  ανακεφαλαιώνοντας  τις  έρευνές  του διαπιστώνει  ότι 
"...  η ομαλή εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας και μουσικής δεν διακόπτεται ποτέ...",  
συνεχίζει  δε  λέγοντας  ότι  "...  η  μετάβαση της  αρχαίας  προσωδιακής γλώσσας στην  
τονική Ελληνιστική έγινε ομαλά και ανώδυνα έτσι ώστε δεν άλλαξαν τα βασικά ρυθ-
μικά σχήματα.." (Εκδ. Πελ/κού λαογραφικού ιδρύματος).

Ως ελάχιστα παραδείγματα των απόψεων του Σ. Μπω Μποβύ παραθέτω τα εξής:

Όταν τα σύννεφα έκρυβαν τον ήλιο, τα Ελληνόπουλα της αρχαιότητος κτυπώντας 
παλαμάκια του φώναζαν "'Εξεχ', ω φίλ' ήλιε", το ίδιο και σήμερα στη Σάμο τραγου-
δούν σε οκτασύλλαβους τροχαϊκούς "Εβγα ήλιε, μια χαρά να πυρώσεις τα παιδιά", 
ενώ τα αρχαία χελιδονίσματα (κάλαντα της ανοίξεως, ή τραγούδια του αγερμού) που 
έλεγαν οι αρχαίοι Ροδίτες: "... Παλάθαν συ προκύκλει εκ πίονος οίκου οίνου τε δέπα-  
στρον, τυρού τε κάνιστρον", τα τραγουδούν και σήμερα ως: "Φέρε σύκα αρμαθιασμέ-  
να, απ' το πλούσιο σπίτι σου, ένα κύπελλο κρασί και καλάθι με τυρί".

Στην γνωστή στήλη του Σεικίλου, η οποία είναι του 1ου περίπου μ.Χ. αιώνα και 
ανακαλύφθηκε  στις  Τράλλεις,  σημερινό  Αϊδίνι  της  Μ.  Ασίας,  αναγράφεται  ένα 
μάλλον δημοτικοφανές/λαϊκό τραγούδι της εποχής με τα εξής λόγια: "Όσον ζης φαί-  
νου, μηδέν όλως συ λυπού. Προς ολίγον εστί το ζην, το τέλος ο χρόνος απαιτεί". Έτσι 
και σήμερα η ίδια προτροπή να γλεντήσουμε δηλαδή τα νειάτα μας, απαντάται σε 
πολλά  νεοελληνικά  δίστιχα,  όπως:  "Χαρείτε  νιοι,  χαρείται  νιες  κ'  η  μέρα  όλο  
βραδιάζει, κι ο χάρος τις ημέρες μας μια μια τις λογαριάζει, δώστε του χορού κι ας πάει  
τούτη γης θα μας εφάει, τούτη γης που την πατούμε όλοι μέσα θε να μπούμε".

Συνεχίζοντας τις διαπιστώσεις για την διαχρονικότητα των Ελλήνων, όχι μόνον 
μέσα από την μουσική τους, αλλά και από τα στοιχεία του χαρακτήρος τους, των εθί-
μων και των συνηθειών τους, στεκόμαστε στα εξής: "... Οι αρχαίοι Ελληνες, όπως και  
οι σύγχρονοι, ήσαν ιδιαιτέρως φιλέορτοι.  Γλεντούσαν σε συμπόσια, σε τραπεζώματα  
(έλεγον δε και επιτραπεζώματα τα τη τραπέζη βρώματα) και σε δείπνα από συμβολών  
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(δηλαδή δείπνα που συνέβαλαν όλοι, ρεφενέ). Η παράθεσις των φαγητών ακολουθού-
σε  τις  σημερινές  συνήθειες  και  εφρόντιζαν  τα  πιάτα  να  προσκομίζονται  ζεστά 
(εκάστω πεπυρωμένα  αυτοίς  πίναξιν  εδόθη),  άρχιζαν  δε  με  ψάρι  ή  κρέας  (ιχθύος 
πρώτον παρατίθησι και κρέα), ενώ τελείωναν το δείπνο τους με ξανθόν μέλι και γάλα 
σύμπα-  κτον  (δηλαδή  γιαούρτι  με  μέλι)  ή  τρωγάλια   και  τυρόν  Σικελιώτην. 
Τσούγκριζαν τα ποτήρια τους όπως μας αναφέρει ο Όμηρος στο Δ' της Ιλιάδος "τοί  
δε  χρυσέοις  δεπάεσσι  δειδέχατ'  αλλήλους"  (δηλαδή  τα  χρυσά  κύπελλα  διαδοχικά 
χτυπούσαν μεταξύ τους) και με την προτροπή "οίνω τέγγε πνεύμονα" δηλαδή με κρασί 
βρέξε  τα  πνευμόνια  σου  και  τα  διάφορα  ευοί  ευάν  (εβίβα)  εγεύοντο  Φαληρικήν 
αφύην (δηλαδή  μαριδάκι  από το  Φάληρο)  και  οβελίσκους  (δηλαδή  σουβλάκια  και  
σουβλιστούς μεζέδες).

Κατά δε τον Αθήναιο στους Δειπνοσοφιστές "...  άπαντες ορχούνται ευθύς αν οί-
νου μόνον οσμήν ίδωσιν,  κροτούντες τον λιχανόν δάκτυλον...".  Μετά το πέρας του 
δείπνου και επιστρέφοντας στην οικία τους "σκνιποί "δηλαδή σκνίπα στο μεθύσι, κα-
τέληγαν έξω από την θύρα της αγαπημένης τους κάνοντάς την να σηκωθεί από την 
κλίνη της "αωρόνυκτος", δηλαδή αγουροξυπνημένη, προκειμένου να της τραγουδή-
σουν το παρακλαυσίθυρον ή θυροκοπικόν άσμα του Μυσαίου: "... Οφθαλμός δε οδός 
εστίν. Απ' οφθαλμοίο βολάων έλκος ολισθαίνει και επί φρένας ανδρός οδεύει.", όπως 
σήμερα οι νεο'Ελληνες τραγουδούν "... από τα μάτια πιάνεται, στα χείλη κατεβαίνει, 
κι από τα χείλη στην καρδιά ριζώνει και δεν βγαίνει..".

Δυστυχώς όμως όσο και εάν αυτές οι διαπιστώσεις φαίνοται αυτονόητες, παρ' όλα 
αυτά δεν είναι, αφού ιδιαίτερα σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται να 
αποδεχθούν ότι η ομιλουμένη Ελληνική, είναι κατευθείαν απόγονος της γλώσσας του 
Ομήρου, της Σαπφούς, των τραγικών και του Πλάτωνα, όπως επίσης αρνούνται να 
αποδεχθούν ότι η μουσική  έρχεται αδιάσπαστη εν μέσω των αιώνων, ήδη από την 
εποχή του Ορφέα, του Αρχίλοχου, του Πυθαγόρα, του Αριστόξενου, του Πτολεμαίου, 
του Ιωάννη Δαμασκηνού, του Ιωάννη Κουκουζέλη, του Πέτρου Πελοποννησίου των 
ανωνύμων δημοτικών/λαϊκών δημιουργών των παραδοσιακών τραγουδιών, έως τον 
Συριανό ρεμπέτη Μάρκο Βαμβακάρη και τον Μ. Χατζιδάκι.

Τα τραγούδια των Ελλήνων τα οποία έρχονται από τα βάθη των αιώνων, στηριγ-
μένα στον ποιητή που υφαίνει από γενιά σε γενιά τον στίχο αφηγούμενος τα βάσανα, 
τις πίκρες και τις χαρές του λαού, τα όνειρα και τα στοιχεία που συνοδεύουν την 
ύπαρξή του εδώ και χιλιάδες χρόνια σ' αυτά τα χώματα, αντικατοπτρίζουν τα διαχρο-
νικά βιώματα της φυλής μας, είναι δηλαδή σαν να ακούμε ζωντανές τις φωνές των 
προγόνων μας μέσα από το παρελθόν.  H ίδια η ιστορία αυτού του τόπου είναι ένα 
ατέλειωτο δημοτικό/λαϊκό τραγούδι.

Το  να  γνωρίσουμε  την  μουσική  μας  παράδοση,  η  οποία  είναι  πανάρχαια  και 
πάμπλουτη σε στοιχεία,  είναι  της ιδίας αξίας με την προσπάθεια που κάνουμε να 
γνωρίσουμε την αρχαία γλώσσα, την φιλοσοφία και την ιστορία μας.
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Έρευνες μεγάλων σύγχρονων μουσικολόγων, λαογράφων, ιστορικών και κοινω-
νιολόγων απέδειξαν την αδιάσπαστη παρουσία και συνέχεια του Ελληνισμού στον 
χώρο και στον χρόνο. Οι μελέτες τους έχουν φωτίσει μια πλουσιοτάτη μουσική ιστο-
ρία 7.500 χρόνων, που ξεκινάει από τον αυλό του 5.600 π.Χ. που ανακάλυψε ο καθη-
γητής Χουρμουζιάδης στο Δισπηλιό της Καστοριάς, περνάει από την Κυκλαδική επο-
χή του Αιγαίου και το Βυζάντιο για να φτάσει έως τις μέρες μας.

Κλίμακες, μελωδίες, ρυθμοί, χοροί και μουσικά όργανα έχουν διαφυλάξει στο πέ-
ρασμα των αιώνων, το ύφος και το ήθος μιας φυλής για την οποία το τρίπτυχο ποίηση 
- μουσική - χορός, είναι ταυτόσημα με την ίδια της την υπόσταση και την ελευθερία.

Υποτιμάμε την μουσική μας, λέει ο σύγχρονος Έλληνας Εθνομουσικολόγος και 
καθηγητής  του πανεπιστημίου Αθηνών Λάμπρος  Λιάβας,  επειδή ακριβώς  δεν την 
γνωρίζουμε,  αφού  έχουμε  μέσα  μας  μια  εντελώς  παραμορφωμένη  εικόνα  της, 
συνδεδεμένη με ένα παρελθόν προβληματικό ή τσολιαδάκια που χορεύουν σ’ έλατα 
και θυμάρια. Είναι όμως κυριολεκτικά σαν το ποτάμι του Σεφέρη, που αφήνουμε να 
περνάει μέσα από τα δάκτυλά μας χωρίς να πιούμε ούτε μία στάλα.

Α. Αρχαίοι χρόνοι

Το που πρωτοήχησε η μουσική στον κόσμο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε δεδο-
μένου ότι η μουσική συνυπάρχει μαζί με τον άνθρωπο χιλιάδες χρόνια από τότε που 
αυτός πρωτοεμφανίστηκε στην γη, εκείνο όμως που γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας εί-
ναι  ότι  οι  αρχαίοι  Έλληνες  υπήρξαν οι  πρώτοι  που έβγαλαν την μουσική  από το 
εμπειρικό στάδιο και την ανήγαγαν σε επιστήμη.

Έτσι λοιπόν για τους προγόνους μας, μία εκ των τριών επιστημών, -απαραίτητη  
για την ψυχική και πνευματική ισορροπία του ανθρώπου και εκτός της φιλοσοφίας και  
γυμναστικής-, ήταν η Μουσική.

Η λέξη  μουσική,  η  οποία  αυτούσια  πέρασε σε  όλες  τις  γλώσσες  του κόσμου 
(music,  musica κ.τ.λ.)  προέρχεται  από την αρχαιοελληνική  ρίζα μω,  που σημαίνει 
"ερευνώ, ζητώ να μάθω" (απ' όπου προέρχονται επίσης οι λέξεις μύστης και μυστήριο). 
Ο Διόδωρος Σικελιώτης  αναφέρει  ότι  οι  Μούσες  ονομάστηκαν έτσι  από το μυείν 
ανθρώπους,  ενώ  άλλοι  σύγχρονοι  του  θεωρητικοί  ανέφεραν  ότι  η  λέξη  μούσα 
ταυτίζεται με την γνώση "επειδή απάσης Παιδείας αύτη τυγχάνει αιτία".

Στην  αρχαία  Ελληνική  μυθολογία  βλέπουμε  το  πόσο  αρμονικά  η  έννοια  της 
μουσικής γεφύρωνε το παρελθόν με το μέλλον: Οι Μούσες ήταν κόρες του Διός και 
της Μνημοσύνης, ενώ ο Απόλλων -εκτός από θεός της μουσικής και του φωτός- ήταν 
παράλληλα και Θεός της μαντικής, ο οποίος με το μαντείο του αναδεικνυόταν σε 
ρυθμιστή  της  πολιτικής  ζωής  του  αρχαίου  Ελληνικού  κόσμου.  Ο  Απόλλων  ήταν 
επίσης  και  πατέρας  του  Ασκληπιού  και  εκ  του  λόγου  τούτου  μπορούμε  να 
διακρίνουμε την σχέση μουσικής και Ιατρικής, αφού δεν ήταν τυχαία η χρήση της 
μουσικής  κατά  τις  εγκοιμήσεις  στα  αρχαία  Ιερά  (αντίστοιχες  με  τις  ορθόδοξες 
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ολονυκτίες).  Στα  αρχαία  Ιερά  δίδονταν  επίσης  μουσικές  συνταγές  για  θεραπεία 
ψυχικών ασθενειών πολύ πριν η σύγχρονη επιστήμη ξανανακαλύψει την μέθοδο της 
μουσικοθεραπείας.  Ο  Πίνδαρος  υμνούσε  τον  Ασκληπιό  που  θεράπευε  όλες  τις 
ασθένειες με τραγούδια, ενώ ο μαθητής και διάδοχος του Αριστοτέλους Θεόφραστος 
χρησιμοποιούσε μελωδίες του Φρύγιου ήχου για να "επικουφίζει τα άλγη".

Η μουσική για τους αρχαίους Έλληνες είχε διφυή χαρακτήρα. Ήταν μεν μέσον 
διασκέδασης και τέρψης της ψυχής, αλλά παράλληλα ήταν και μέσον επικοινωνίας 
με το Θείον.

Εξάλλου η τεράστια σημασία που δινόταν από τους προγόνους μας στην μουσική 
και στην σχέση της με την πολιτική, αντικατοπτρίζεται θαυμάσια στην πολύ γνωστή 
ρήση του Πλάτωνος "Ουδαμού γαρ κινούνται μουσικής τρόποι, άνευ πολιτικών νόμων 
των μεγίστων...", όπου με σαφήνεια διατυπώνεται η άποψη ότι η μουσική «εδύνατο 
να μεταβάλει έως και τους νόμους της πολιτείας».

Αλλά και  τα τρία κύρια συστατικά της μουσικής,  δηλαδή την Μελωδία -  την 
Αρμονία - τον Ρυθμό, τα συναντούμε παγκοσμίως με τις Ελληνικές τους ονομασίες 
melody - harmony - rythm.

Η  λέξη  ρυθμός  (από  το  ρήμα  ρέω),  πρωτοεμφανίζεται  στον  Πάριο  ποιητή 
Αρχίλοχο (680-640 π.Χ.) στην πολύ χαρακτηριστική φράση/στίχο: "Γίγνωσκε δ' οίος  
ρυσμός  ανθρώπους  έχει"  (μάθε  ποιος  ρυθμός/ιδιαίτερη  μοίρα  κρατά  δεμένους  τους  
ανθρώπους).

Επικουρικά πρέπει να σημειωθεί ότι και η ίδια η αρχαία γλώσσα είχε μια έμφυτη 
μουσικότητα μιάς και το Ελληνικό αλφάβητο εκτός των γνωστών του ιδιοτήτων για 
την  παραγωγή δηλαδή λέξεων  και  μαθηματικών  ακολουθιών,  (αφού τα  γράμματα  
ήταν  και  αριθμοί),  χρησιμοποιούμενο  όρθιο,  αναποδογυρισμένο  ή  υπερφορτωμένο 
αποτελούσε 1620 συνολικά μουσικολογικά σημεία (δηλ. νότες για την παρασήμανση-
αποτύπωση  των  μουσικών  μελών),  με  τα  οποία  σημεία  εκφράζονταν  τα  δύο 
συστήματα τονισμού που είχαν  οι  προγονοί  μας,  ταυτόσημα μεν  στην λειτουργία 
τους, αλλά με διαφορετικό σύνολο συμβόλων, τα μεν για τα οργανικά μέρη, τα δε για 
τα φωνητικά, δημιουργώντας έτσι ορθώς την διαπίστωση των Αρχίλοχου, Βακχυλίδη, 
Αριστόξενου και τόσων άλλων αρχαίων αρμονικών συγγραφέων, ότι οι Έλληνες δια 
του λόγου τραγουδούσαν και δια του τραγουδιού ομιλούσαν.

Η  μουσικότητα  της  αρχαιοελληνικής  γλώσσας,  επέτρεψε  στους  Έλληνες  την 
παραγωγή πολλών μουσικών επιλογών/αρμονιών ή τρόπων όπως τους ονόμαζαν, με 
τους οποίους οδηγούσαν μεν την μουσική, αλλά συνάμα δίδασκαν και ήθος, αφού ο 
κάθε τρόπος δηλ. αρμονία-κλίμακα δίδασκε μία ξεχωριστή μορφή ύφους και ήθους, 
έτσι:

1. Το ήθος του Δώριου τρόπου περιγράφεται σαν ανδρώδες και μεγαλοπρεπές 
(Ηρακλ. Ποντικός, Πλούταρχος, Αριστοτέλης).
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2. Το ήθος του Φρύγιου τρόπου περιγράφεται σαν "Ένθεον " (Αριστοτελ. Πολ. 
Η' 5,7 - Δουκιανός στον Αρμονίδη) και ως εκ τέτοιο χρησιμοποιείτο στην μελοποιία 
των διθυράμβων.

3. Το  ήθος  του  Δύδιου  τρόπου  το  χαρακτηρίζει  ο  Πλάτων  (Πολιτεία  δ')  ως 
συμποτικόν και μαλακόν, ο δε Αριστοτέλης πίστευε ότι έχει μορφωτικό χαρακτήρα 
(... δια το δύνασθαι κόσμον τ' έχειν και παιδείαν).

4. Το  ήθος  του  Μιξολύδιου  τρόπου  περιγράφεται  από  τον  Αριστοτέλη  σαν 
θρηνώδες, από δε τον Πλούταρχο σαν ιδιαίτερα παθητικό.

5. Το ήθος του Υποδώριου ή παλαιού Αιολικού τρόπου περιγράφεται από τον 
Ηρακλ. Ποντικό στον Αθην. ΙΔ' ως περήφανο, πομπώδες και ακόμη σαν σταθερό και 
υψηλό.

6. Το ήθος  του Ιαστί  (Ιωνικού)  ή  Υποφρύγιου  τρόπου περιγράφεται  από τον 
Ηρακλείδη Ποντικό ως σκληρό και αυστηρό, ενώ ο Δουκιανός το χαρακτηρίζει ως 
Γλαφυρόν.

7. Το ήθος του Υπολύδιου τρόπου θεωρείται γενικώς από τους περισσοτέρους 
αρμονικούς συγγραφείς ως Βακχικό, φιλήδονο και μεθυστικό.

Εντύπωση  κάνει  ενδεχομένως  το  γεγονός  ότι  δύο  από  τους  κυρίους  τρόπους-
αρμονίες των αρχαίων Ελλήνων είχαν "αλλοεθνή"(;) ονομασία (Φρύγιος και Λύδιος  
τρόπος). Οι ανωτέρω ονομασίες όπως και σήμερα έτσι και κατά την αρχαιότητα είχαν 
δημιουργήσει  απορίες  και  προβληματισμούς  στο  κατά  πόσον  είχαν  Ελληνικό  ή 
Ανατολίτικο  ύφος.  Για  να  επιλυθεί  όμως  η  ανωτέρω  σύγχυση  απαιτείται  να 
στραφούμε προς την μυθολογία και την ιστορία προκειμένου να διασαφηνίσουμε την 
καταγωγή των Φρυγών και Λυδών. Σύμφωνα λοιπόν με τα μυθολογικά και ιστορικά 
στοιχεία  οι  Φρύγες  ήταν  {Β}-ΡΥΓΕΣ,  δηλαδή  θρακικό  φύλο  το  οποίο  είχε 
μεταναστεύσει  στην  Μ.  Ασία,  στο  μέρος  που  μετέπειτα  ονομάσθηκε  υπ'  αυτών 
Φρυγία, οι δε Λυδοί είχαν γεννήτορα τον Λυδό, υιό του Άτυ, υιό του Μάνου, απ’ 
όπου  υποδηλώνεται  η  Κρητική  τους  προέλευση  με  αρχικό  γεννήτορα  τον 
Μάνο/Μινωα. Εκ των ανωτέρω ευκρινώς προκύπτει ότι τόσον οι Φρύγες όσον και οι 
Λυδοί ανήκαν στην ευρύτερη εθνολογική ομάδα των Πελασγών στην οποία ανήκαν 
και  οι  υπόλοιποι Έλληνες  και  φυσικά είχαν κοινά  πολιτιστικά  και  μουσικολογικά 
στοιχεία  προερχόμενα  από  το  μέγα  γένος  των  αυτοχθόνων  Πελασγών.  (  σχετ.:  
Επίτομον λεξικόν μυθολογίας και ιστορίας Κωνσταντινίδη, στο λήμμα Λυδοί ). 

Οι θεωρητικές μουσικές  σχολές των αρχαίων Ελλήνων,  ήταν κυρίως τρεις  και 
αυτές  εκφράζονταν  μέσω  του  Πυθαγόρα,  του  Αριστόξενου  και  του  Κλαυδίου 
Πτολεμαίου.

Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, είχε διατυπώσει το εξής θεώρημα: "Χορδές από το ίδιο  
υλικό,  ισοπαχείς  και  ίσης  τάσεως,  αλλά  διαφορετικού  μήκους,  παράγουν  φθόγγους  
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διαφορετικούς, ως προς το ύψος αντιστρόφως ανάλογους του μήκους τους. Η Πυθα- 
γόρεια σχολή μελετούσε τις σχέσεις μήκους των χορδών, άρα και τα μουσικά διαστή-
ματα, ως σχέσεις ακεραίων αριθμών, εκφράζοντας τα διαστήματα σαν μαθηματικούς 
λόγους, παρήγαγε δε τα διαστήματα σαν διαφορές των μικρότερων από τα μεγαλύτε-
ρα. Όλες οι μαθηματικές σχέσεις κατά τους Πυθαγορείους είναι ρητές, η δε τελεία 
μουσική ανήκει στην σφαίρα της διανοίας και άπτεται του θείου.

Ο Αριστόξενος ο Ταραντίνος, μαθητής του Αριστοτέλη, αντιμετώπιζε την Πυθα- 
γόρεα θεωρία σαν διανοητικό παραλήρημα και εισηγείτο το σύστημα της ακουστικής 
διαιρέσεως  του  τόνου  σε  ίσα  τμήματα,  ούτως  ώστε  να  εξυπηρετηθεί  η  μουσική 
πράξη, ενώ ο Κλαύδιος Πτολεμαίος,  εισηγείτο την θεώρηση των διαστημάτων ως 
επιμορίων  λόγων,  δηλαδή  κλασματικούς  αριθμούς  που  ο  παρανομαστής  και  ο 
αριθμητής τους έχουν διαφορά μονάδος (π.χ. 9/8, 7/8 κ.ο.κ.), διασφαλίζοντας με αυτό 
τον  τρόπο  ευκολία  στην  γεωμετρική  κατασκευή  των  οργάνων.  Στους  παραπάνω 
πρέπει να προστεθεί και ο Ευκλείδης με το έργο του "Κατατομή Κανόνος", το οποίο 
στην σύγχρονη εποχή έχει επιμεληθεί και εκδώσει ο καθηγ. Χαρ. Σπυρίδης.

Από αναφορά του Πλάτωνα στους νόμους (Z' 812 d) μαθαίνουμε ότι οι αρχαίοι 
Έλληνες ενώριζαν την πολυφωνία, την οποία αποκαλούσαν ετεροφωνία, πλην όμως 
δεν θεωρούσαν πρέπον να ασκούν τα παιδιά τους σε τέτοια πράγματα. Αντιθέτως 
προτιμούσαν την ταυτοφωνία φωνών και οργάνων, όπως μέχρι σήμερα ισχύει στην 
εκκλησιαστική και την δημοτική μας μουσική.

B. Αρχαία μουσική γραφή (Παρασημαντική)

Ότι γνωρίζουμε σήμερα για την αρχαία παρασημαντική η οποία ήταν η τέχνη της 
μουσικής γραφής των κειμένων, το οφείλουμε στον δικηγόρο και μουσικογράφο του 
3ου μ.Χ. αιώνα Αλύπιο, ο οποίος στο έργο του "Εισαγωγή μουσική" μας παραθέτει 
όλα τα σύμβολα της φωνητικής και της οργανικής σημειογραφίας που αντιστοιχούν 
σε όλους τους τρόπους, χάρις δε στην εργασία αυτή του Αλύπιου στάθηκε εφικτό η 
εκ  νέου  μελοποίηση  των  σωζόμενων  αρχαιοελληνικών  μουσικών  κειμένων  και  η 
έκδοσή  τους  σε  δίσκους  και  CD's,  τόσο  από  αλλοδαπούς  (Gregorio Paniagua -  
χορωδία  Κηρύλος),  όσο  και  από  Έλληνες  (Χριστόδουλος  Χάλαρης,  Πέτρος 
Ταμπούρης).

Σύμφωνα με τον Πυθαγόρειο φιλόσοφο Νικόμαχο Γερασηνό (αρμονικόν εγχειρί-  
διον υπαγορευθέν εξ υπογύου κατά το παλαιόν) "... τα μεν ουν ονόματα των φθόγγων 
από των κατ'  ουρανόν  ιόντων  επτά  αστέρων και  την  γην  περιπολευόντων  πιθανόν 
ωνομάσθαι...", δηλαδή: "...  τα ονόματα των φθόγγων (νότες), πιθανόν ονομάστηκαν  
έτσι από τα επτά ουράνια αστέρια που περιτριγυρίζουν την γη.". Έτσι λοιπόν σύμφωνα 
με  τον  Πυθαγόρειο  Νικόμαχο  Γερασηνό  οι  επτά  φθόγγοι  της  αρχαίας  Ελληνικής 
μουσικής είχαν την εξής προέλευση και αντιστοιχία:

ΚΡΟΝΟΣ       ΖΕΥΣ ΑΡΗΣ      ΗΛΙΟΣ     ΕΡΜΗΣ      ΑΦΡΟΔΙΤΗ     ΣΕΛΗΝΗ
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 ΥΠΑΤΗ ΠΑΡΥΠΑΤΗ ΥΠΕΡΜΕΣΗ ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΜΕΣΗ ΥΠΕΡΝΕΑΤΗ ΝΕΑΤΗ

Στην  συνέχεια  θα  αναφερθούμε  στην  Βυζαντινή  μουσική  και  το  πώς  αυτή 
επηρέασε λαούς μέχρι τα βάθη της ανατολής και όχι μόνον. Πριν όμως αναφερθούμε 
στην Βυζαντινή μουσική, είτε ιερή, είτε κοσμική, καθώς και την σχέση της με την 
αρχαία, δέον όπως αναφέρουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε μόνον η ιερή 
μουσική  ή  η  μουσική  των  θεών  σαν  αυτή  που  αναφέραμε  προηγουμένως,  αλλά 
υπήρχε  και  η κοσμική  μουσική  ή η  μουσική  των ανθρώπων,  η οποία παρότι  δεν 
αποτυπωνόταν  γραπτώς,  (δηλαδή με  μουσικές  νότες)  πιστεύουμε  ότι  διατηρήθηκε 
ανά  τους  αιώνες  με  την  προφορική  παράδοση,  τους  χορούς  και  τα  δημοτικά 
τραγούδια, όπως λέει ο Σ. Μπω Μποβύ.

Έτσι λοιπόν τα δημοτικά τραγούδια των αρχαίων Ελλήνων, μπορούμε σε γενικές 
γραμμές  να τα χωρίσουμε σε 11 περίπου κατηγορίες.  Στην πρώτη κατηγορία που 
είναι  τα  τραγούδια  των  καθημερινών  ασχολιών,  υπάγονται  τα  τραγούδια  των 
λουομένων  (Βαλανείων  ωδαί),  τα  νανουρίσματα  (βαυκαλήματα),  τα  γεωργικά 
τραγούδια  (γεωργών  ωδαί),  τα  τραγούδια  της  υφαντικής  (όπως  ο  Ελικών),  τα 
τραγούδια  του  πατήματος  των  σταφυλιών  (όπως  ο  Επιλήνιος),  τα  τραγούδια  του 
μύλου (Επιμύλιαι ωδαί), τα τραγούδια των κωπηλατών (τα Ερετικά), τα τραγούδια 
των θεριστών, όπως ο Λιτυέρ- σης (Θεριστών ωδαί), τα τραγούδια της βρύσης και 
του πηγαδιού (Ιμαίος και Ιμαλίς), τα τραγούδια του δεσίματος των δεματιών (όπως ο 
Ίουλος), τα τραγούδια του φουρ- ναρίσματος (όπως οι πτισμοί), τα τραγούδια των 
βοσκών (τα ποιμενικά ή νόμια) και τέλος τα τραγούδια των σκαπανέων (σκαπανέων 
ωδαί).  Στην  δεύτερη  κατηγορία  υπάγονται  τα  έμμετρα  διδάγματα,  τα  οποία  είναι 
αμέτρητα και μεγάλης ποικιλίας,  στην τρίτη κατηγορία υπάγονται οι  γρίφοι,  όπως 
"πότερον η όρνις ή το ωόν εγένετο; ή διατί ο ήλιος δύει μεν αλλ' ου κολυμβά; ή ειμί 
πατρός λευκού μέλαν τέκος, ευθύς δε γεννηθείς λύομαι εις αέρα (ο καπνός) κ.τ.λ.", 
ενώ στην τέταρτη κατηγορία υπάγονται τα προληπτικά τραγούδια για την αποφυγή 
δηλαδή  της  κακοτοπιάς.  Στην  πέμπτη  κατηγορία  υπάγονται  τα  τραγούδια  των 
ζητιάνων,  τα  τραγούδια  των  τυφλών  και  των  ομάδων  που  ζητούσαν  δώρα  σε 
αντάλλαγμα των τραγουδιών τους. Τέτοια τραγούδια ήταν η Ειρεσιώνη (κάτι σαν τα 
σημερινά κάλαντα), το κορώνισμα, το Ρόδιο χελιδώνισμα, το τραγούδι των Σικελών 
βοσκών και ο κάμινος ή κεραμείς, που αποδίδεται στον Όμηρο. Στην έκτη κατηγορία 
υπάγονται τα τραγούδια για χορό και παιχνίδι, ενώ στην έβδομη κατηγορία ανήκουν 
τα σατυρικά τραγούδια, όπως οι Ιθύφαλλοι  και οι αυτοκάβδαλοι  (παρόμοια με τα 
σύγχρονα  αποκριάτικα  δημοτικά  τραγούδια).  Στην  όγδοη  κατηγορία  έχουμε  τα 
τραγούδια της αγάπης ήδη από την εποχή του Αλκμάνα και στην ένατη κατηγορία 
έχουμε τα νυφικά < τραγούδια του γάμου, όπως τα επιθα- λάμια και οι υμέναιοι. Στην 
δέκατη κατηγορία υπάγονται οι Θρήνοι και οι ολοφυρμοί, όπως ο Ιάλεμος, ενώ τέλος 
στην ενδεκάτη κατηγορία ανήκουν τα τραγούδια που έπαιρναν το όνομά τους 
από  μυθολογικά  πρόσωπα  όπως  ο  Λίνος,  το  τραγούδι  του  Υακίνθου  και  τα 
τραγούδια του Άδωνι.
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Γ. Πρώιμοι χριστιανικοί και βυζαντινοί χρόνοι (εν συντομία)

Σύμφωνα  με  τους  εθνομουσικολόγους  Curt Suchs και  Υαρ Kunst,  η  μουσική 
παράδοση  των  Ελλήνων,  ήδη  από  την  εποχή  του  Κυκλαδικού  πολιτισμού,  του 
Μινωικού, των κλασσικών Ελλήνων και των Ελληνιστικών χρόνων, είχε φτάσει έως 
τις Ινδίες και μέσω αυτής επηρέαζε μέχρι και την μουσική παράδοση χωρών όπως η 
Κίνα  και  η  Ιαπωνία,  σήμερα  δε  οι  λεγόμενοι  απόγονοι  του  Αλεξάνδρου  Καλάς, 
διατηρούν  ζωντανή  την  αρχαία  Ελληνική  μουσική  παράδοση  σε  χώρες  όπως  το 
Πακιστάν.

Το αρχαίο Ελληνικό σύστημα μουσικής γραφής, διατηρήθηκε τουλάχιστον μέχρι 
και τον 3ο-4ο μ.Χ. αιώνα. Το 1918 ο ARTHUR HUNT στην Οξύρυγχο της Αιγύπτου 
ανακάλυψε έναν πάπυρο ο οποίος περιείχε ύμνο στην Αγία Τριάδα και του οποίου η 
μελωδική γραμμή ήταν καταγεγραμμένη σύμφωνα με το αρχαίο μουσικό σύστημα. Η 
ανωτέρω ανακάλυψη καταδεικνύει περίτρανα ότι η αρχαία μουσική χρησιμοποιήθηκε 
και από τους πρώτους Χριστιανούς μελωδούς.

Καταφανείς ομοιότητες ποιητικών μουσικών κειμένων σε Απόλλωνα- Φοίβο και 
την Αγία Τριάδα:

Ύμνος στον Ήλιο
έργο του  Μεσομήδη του Κρητός

2ος αιώνας μ.Χ

Εὐφαμείτω πᾶς αἰθήρ,
γῆ καὶ πόντος καὶ πνοιαί,

οὔρεα, τέμπεα σιγάτω,
ἦχοι φθόγγοι τ᾽ ὀρνίθων·

μέλλει γὰρ προς ἡμᾶς βαίνειν
Φοῖβος ἀκερσεκόμας εὐχαίτας.

χιονοβλεφάρου πάτερ Ἀοῦς,
ῥοδόεσσαν ὃς ἄντυγα πώλων
πτανοῖς ὑπ᾽ ἴχνεσσι διώκεις,

χρυσέαισιν ἀγαλλόμενος κόμαις
περὶ νῶτον ἀπείριτον οὐρανοῦ

ἀκτῖνα πολύστροφον ἀμπλέκων,
αἴγλας πολυδερκέα παγάν

περὶ γαῖαν ἅπασαν ἑλίσσων,
ποταμοὶ δὲ σέθεν πυρὸς 

ἀμβρότου
τίκτουσιν ἐπήρατον ἁμέραν.

σοὶ μὲν χορὸς εὔδιος ἀστέρων
κατ᾽ Ὄλυμπον ἄνακτα χορεύει

ἄνετον μέλος αἰὲν ἀείδων
Φοιβηίδι τερπόμενος λύρᾳ,
γλαυκὰ δὲ πάροιθε Σελάνα
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χρόνον ὥριον ἁγεμονεύει
λευκῶν ὑπὸ σύρμασι μόσχων·
γάνυται δέ τέ σοι νόος εὐμενής
πολυείμονα κόσμον ἑλίσσων.

Πρωτοχριστιανικὸς Ὕμνος εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδαν *

*Yμνος στὴν Ἁγία Τριάδα, ἀπὸ τὸν πάπυρο 1786 (Γ´ αἰ.μ.Χ ) τῆς Ὀξυρύγχου ( Αίγυπτος ), στὴν  
ἀρχαία ἑλληνικὴ ἀλφαβητικὴ σημειογραφία, που βρήκε ο Arthur Hunt  τη δεκαετία του 1920.  
Πρόκειται  για  ἕνα  μοναδικὸ  ὄσο  κι  ἔξοχο  δεῖγμα,  ἀποκαλυπτικὸ  καὶ  χαρακτηριστικὸ  τῆς  
ἐξαπλώσεως καὶ τῆς ἐπιρροῆς τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς στην Ἀνατολική Μεσόγειο καὶ κατὰ τοὺς  
πρωτοχριστιανικοὺς χρόνους με καταφανείς ομοιότητες με τον ύμνο στον Ηλιο του Μεσομήδη.

                                     -----------------------------------------------

        Σε πάτερ κόσμων, πάτερ αἰώνων, μέλπωμεν ὁμοῦ, πᾶσαι τε θεοῦ λόγιμοι δοῦλοι. 
ὅσα κόσμος ἔχει  πρὸς  ἐπουρανίων ἁγίων σελάων πρυτανήσω σιγάτω μηδ᾿  ἄστρα 
φαεσφόρα  λαμπεσθων  ἀπολειόντων  ῥιπαὶ  πνοιῶν,  πηγαὶ  ποταμῶν  ῥοθίων  πᾶσαι 
ὑμνούντων  δ᾿  ἡμῶν  πατέρα  χυιόν,  χάγιον  πνεῦμα  πᾶσαι  δυνάμεις  ἐπιφωνούντων 
Ἀμήν Ἀμήν. κράτος, αἶνος ἀεὶ καὶ δόξα Θεῷ σωτῆρι μόνῳ πάντων ἀγαθῶν. Ἀμήν 
Ἀμήν.

Τὸ ποιητικὸ κείμενο, ὅπως ἀνευρέθη, ἔχει ὡς εξής (τὰ ἐντὸς ἀγκυλῶν ἐλλείπουν)·

[ΣΕ ΠΑΤΕΡ ΚΟΣΜΩΝ,  ΠΑΤΕΡ  ΑΙΩΝΩΝ,  ΜΕΛΠΩΜΕΝ]  ΟΜΟΥ,  ΠΑΣΑΙ  ΤΕ 
ΘΕΟΥ  ΛΟΓΙΜΟΙ  ΔΟ[ΥΛΟ]Ι.  ΟΣΑ  Κ[ΟΣΜΟΣ]  [ΕΧΕΙ  ΠΡΟΣ  ΕΠΟΥΡΑΝΙΩΝ 
ΑΓΙΩΝ  ΣΕΛΑΩΝ  ΠΡ]ΥΤΑΝΗΣΩ  ΣΙΓΑΤΩ  ΜΗΔ᾿  ΑΣΤΡΑ  ΦΑΕΣΦΟΡΑ 
Λ[ΑΜΠ]ΕΣΘΩΝ  [ΑΠ]ΟΛΕΙ[ΟΝΤΩΝ]  Ρ[ΙΠΑΙ  ΠΝΟΙΩΝ,  ΠΗΓΑΙ]  ΠΟΤΑΜΩΝ 
ΡΟΘΙΩΝ  ΠΑΣΑΙ  ΥΜΝΟΥΝΤΩΝ  Δ᾿  ΗΜΩΝ  [Π]ΑΤΕΡΑ  ΧΥΙΟΝ,  ΧΑΓΙΟΝ 
ΠΝΕΥΜΑ  ΠΑΣΑΙ  ΔΥΝΑΜΕΙΣ  ΕΠΙΦΩΝΟΥΝΤΩΝ  ΑΜΗΝ  ΑΜΗΝ.  ΚΡΑΤΟΣ, 
ΑΙΝΟΣ [ΑΕΙ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΘΕΩ] Σ[ΩΤ]Η[ΡΙ] ΜΟΝΩ ΠΑΝΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΑΜΗΝ 
ΑΜΗΝ.

Η αρχαιοελληνική ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ μουσική γραφή ( π.χ ): 
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θα εγκαταλειφθεί σταδιακά στην διάρκεια του 4ου μ.Χ. αιώνα και στηριζόμενη στην 
λογική των προσωδιακών συμβόλων (τόνων) που πρώτος ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος 
είχε εισάγει κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους (2ος π.Χ. αιώνας), θα εξελιχθεί κατά 
τον 7ο μ.Χ.  αιώνα κυρίως  από τον Ιωάννη Δαμασκηνό,  σ'  αυτό που ονομάστηκε 
Βυζαντινή παρασημαντική (αγκιστροειδής), π.χ: 

Οι τρόποι/κλίμακες των αρχαίων, μετονομάσθησαν από τους Βυζαντινούς μελω-
δούς σε "ήχους" η δε αντιστοιχία με τους αρχαίους Ελληνικούς ήταν η εξής:

Ο  Δώριος  τρόπος  μετονομάσθηκε  σε  ήχο  πρώτο,  ο  Λύδιος  τρόπος  σε  ήχο 
δεύτερο, ο Φρύγιος τρόπος σε ήχο τρίτο,  ο Μιξολύδιος τρόπος σε ήχο τέταρτο,  ο 
Υποδώριος  ή  παλαιός  Αιολικός  τρόπος  σε  ήχο  πλάγιο  του πρώτου,  ο  Υπολύδιος 
τρόπος σε ήχο πλάγιο του δευτέρου, ο Ιαστί (Ιωνικός) ή Υποφρύγιος τρόπος σε ήχο 
Βαρύ και ο Υπο- μιξολύδιος τρόπος σε ήχο πλάγιο του τετάρτου, μάλιστα κατά τον 
Βασ. Μυρσιλίδη ως εξής: 
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Επί των ανωτέρω τρόπων/κλιμάκων/ήχων/δρόμων, στηρίχθηκαν οι λαϊκοί δρόμοι 
τόσο του δημοτικού μας τραγουδιού όσο και του αστικού μας τραγουδιού (αυτού που 
σήμερα αποκαλούμε  Σμυρνέικο,  Ρεμπέτικο  ή  λαϊκό),  σημειώνοντας  δε  ότι  η  όποια 
μουσικολογική μετάλλαξη που δημιουργείτο από τους απλούς μελωδούς- τραγουδο- 
ποιούς ή τους έντεχνους συνθέτες ή μαΐστορες όπως επί π.χ. ο Ιωάννης Κουκουζέλης, 
ο Εμμανουήλ Χρυσάφης, ο Πέτρος Πελοποννήσιος, ο Π. Μπερεκέτης, ο Ρήγας Φερ- 
ραίος, ο Μακρυγιάννης, ο Βαγ. Παπάζογλου ο Σκαρβέλης από την Σμύρνη, και ο 
Μάρκος Βαμβακάρης στηρίζονταν πάντα στις ίδιες κοινές μουσικολογικές βάσεις.

Επί Βυζαντίου επίσης, διατηρήθηκε το διπλό σύστημα μουσικής γραφής των αρ-
χαίων Ελλήνων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν άλλα μουσικά σύμβολα (νότες) για τα 
οργανικά μέρη και άλλα για τα φωνητικά. Έτσι και οι Βυζαντινοί ακολούθησαν την 
ιδία λογική έχοντας το εκφωνητικό και το νευματικό σύστημα μουσικής γραφής.
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Επίσης,  εάν  παρατηρήσουμε  με  προσοχή  τις  επτά  νότες  της  μεταΒυζαντινής 
μουσικής:  πα,  βου,  γα,  δη,  κε,  ζω,  νη,   που  καθιέρωσε  η  επιτροπή  των  τριών 
(Χουρμούζιος,  Γρηγόριος,  Χρύσανθος)  το  1814,  στηριζομένη  στα  απηχήματα  των 
βυζαντινών ήχων (ανανές, νεανές νεάγιε κ.τ.λ.) στα αρχαιοελληνικά τα τε τη τα, και 
την ανάβαση-κατάβαση της φυσικής κλίμακας με την ρήση: "... νε - ού - τως - ούν -  
ανά - βαι - νε, νε - ού - τως - και - κατά - βαι - νε." με έκπληξη θα διαπιστώσουμε ότι 
τελικώς και αυτές στηρίζονται στην αρχαιοΕλληνική μουσική και ότι η ηχητική τους 
δεν είναι τίποτε άλλο από την μουσική εκφορά των επτά πρώτων γραμμάτων του 
Ελληνικού αλφαβήτου Α, Β, Γ, Δ, Ε, Z, Η, όπου:

A B Γ Α Ε Ζ Η

ι ι ι ι ι ι ι

πΑ Βου Γα Δη κΕ Ζω νΗ

    Αλλά ακόμα και τα πιο άσημα στοιχεία, συλλαβές και φθόγγους όπως είναι οι τε-
ρετισμοί, οι Βυζαντινοί τα έβαλαν στην εκκλησιαστική μουσική παίρνοντάς τα από 
τους αρχαίους Έλληνες.

Το τερέτισμα, γνωστό στην εκκλησιαστική μουσική ως τερερέμ, είναι άσημη συλ-
λαβή χωρίς ιδιαίτερο νόημα στην μουσική, αναφέρεται δε από τον Πολυδεύκη στο 
"ονομαστικόν"  λέγοντας  "...  μέλη  δε  αυλημάτων,  κρούματα,  συρίγματα,  τετετισμοι,  
τερετίσματα, νίγλαροι...", ο δε Ησύχιος γράφει "... Τερετίσματα: ωδαί απατηλαί, τα της  
κιθάρας κρούματα και τα των τετίγων άσματα.".

Οι  τερετισμοί  και  τα  συναφή  τους,  τα  οποία  ονομάζονται  κρατήματα, 
αποδείχθηκε  περίτρανα  ότι  είναι  αρχαιοΕλληνικής  προελεύσεως  όταν  η 
μουσικολόγος του πανεπιστημίου της Σορβόννης Annie Bellis, στο διεθνές συμπόσιο 
Ελληνικής μουσικής στους Δελφούς, τον Σεπτέμβριο του 1986, παρουσίασε θραύσμα 
αγγείου του 5ου π.Χ. αιώνος, στο οποίο εικονίζεται σαλπιγκτής με μουσικά σύμβολα 
γραμμένα γύρω του, κάτω από τα οποία υπάρχουν οι "άσημοι" φθόγγοι τα, τε, τη, τα 
(βλ. και ανωτέρω).

Έχει καθιερωθεί (κατ' εμέ κακώς),  να θεωρούμε ως Βυζαντινή μουσική, μόνον 
την  εκκλησιαστική  μουσική,  δηλαδή τους  ψαλμούς  και  την  υμνολογία,  οι  οποίοι 
βεβαίως δεν χορεύονται και έχουν ένα ύφος και ήθος, αυστηρό, αγνοώντας εντελώς 
την πλουσιωτάτη ΘΥΡΑΘΕΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ εκείνης της περιόδου, δηλαδή 
τα  συμποτικά  τραγούδια,  τα  θυμελικά  κρατήματα,  την  μουσική  για  θεατρικές 
παραστάσεις,  τα  ακριτικά  τραγούδια  κ.λπ.,  της  Βυζαντινής  και  μεταΒυζαντινής 
περιόδου την οποία συνέθεταν οι Έλληνες ή οι έχοντες Ελληνική παιδεία (Ρωμιοί).

Τα  κρατήματα,  τα  θυμελικά  κρατήματα,  οι  μουσικές  για  θεατρικά  έργα,  τα 
συμποτικά τραγούδια,  τα ψαλτοποιήματα σαν αυτά που ευρέθησαν σε αγιορίτικες 
ανθολογίες, ήταν παρασημασμένα με την Βυζαντινή παρασημαντική, η οποία όπως 
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είπαμε ήταν η εξέλιξη της αρχαίας Ελληνικής κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους, τα 
εκτελούσαν δε συνήθως τα τραγούδια και τα κρατήματα αυτά, ορχήστρες εγχόρδων 
και πνευστών, γνωστές ως ορχήστρες λεπτών οργάνων.

Στις ορχήστρες αυτές συμμετείχαν ταμπουράδες (πανδουρίδες),  το λαούτο (μία 
άλλη μορφή της πανδουρίδος), τα ψαλτήρια ή κανονάκια (επίσης αρχαία Ελληνικά όρ-
γανα), καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός από φιαλόσχημα, αχλαδόσχημα, οκτώσχη- 
μα έγχορδα, σε μεγάλη μορφολογική ποικιλία, που παίζοταν με δοξάρι. Τέλος συμμε-
τείχαν και ξύλινα πνευστά (π.χ. ο δόναξ ή αυλός του Ορφέα, ή νέυ κατά τους Ανατο-
λίτες, φλογέρες κ.λπ.) που μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούνται στην εκτέλεση της πα-
ραδοσιακής Ελληνικής μουσικής.

                              Πανδουρίς -  Φάνδουρος – Ταμπούρα - Ταμπουράς

Εξάλλου ο Θεατρικός χώρος δεν λειτουργούσε μόνον σαν χώρος αγωγής της ψυ-
χής, αλλά και σαν χώρος συντηρήσεως της αρχαίας παιδείας.

Η απόδοση ενός τραγικού ή κωμικού ποιητικού κειμένου με τρόπο Θεατρικό, ή η 
χοροδραματική απόδοση ενός αρχαίου μύθου, οι συμποτικοί νόμοι και τα λογής λο-
γής ασμάτια, όριζαν το οπτικοακουστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτυσσόταν το 
συμπόσιο και κατά την Βυζαντινή περίοδο. Οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις, οι 
οποίες δεν είχαν την δυνατότητα να μισθώσουν τις υπηρεσίας ενός θιάσου, ή μουσι-
κών, ορχηστρών και μίμων για να πλαισιώσουν τα συμπόσιά τους, μπορούσαν να 
καλέσουν ένα στατό αυτόματο και έναν οργανάριο.

Το  στατό  αυτόματο,  ήταν  είδος  κουκλοθέατρου,  το  οποίο  χάρις  σ'  έναν 
πολύπλοκο μηχανισμό, είχε την δυνατότητα να αποδίδει άνευ της παρεμβάσεως του 
χειριστού  του κατά  την  εξέλιξη  της  παραστάσεως.  Μεγάλες  επιτυχίες  της  εποχής 
ήταν η τραγωδία του Αίαντα και ο Θρίαμβος του Διονύσου.
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Συνέβαινε  επίσης  και  συνεχίζεται  μέχρι  και  σήμερα  στα  χωριά  μας  το  εξής 
φαινόμενο.

Οι ψάλτες της εκκλησιαστικής μουσικής, ήταν παράλληλα και οι τραγουδιστάδες 
των γλεντιών, συμποσίων και πανηγυριών, αλλά και το αντίθετο, οι τραγουδιστάδες 
των πανηγυριών, λόγω της καλλιφωνίας τους ήταν και ψάλτες στις εκκλησίες.

Έτσι λοιπόν το εκκλησιαστικό ύφος πέρναγε στα δημώδη άσματα, αλλά και το 
ύφος  της  κοσμικής/δημώδους/λαϊκής  μουσικής  περνούσε  αναπόφευκτα  μέσα στην 
εκκλησία.

Να λοιπόν η ουσιαστική και πραγματική σχέση της Βυζαντινής εκκλησιαστικής 
μουσικής, με την κοσμική Βυζαντινή μουσική και το δημοτικό τραγούδι, εφόσον δε 
άπαντες  δεχόμαστε  ότι  υπάρχει  μεγάλη  σχέση  της  αρχαίας  Ελληνικής  μουσικής 
θεωρίας με την εκκλησιαστική Βυζαντινή, τότε λόγο της επαγωγικής ιδιότητος και 
των όσων ανωτέρω αναφέραμε, θα πρέπει να δεχθούμε ότι υπάρχει άρρηκτος σύνδε-
σμος και σχέση μεταξύ αρχαίας-Βυζαντινής και  δημώδους/λαϊκής μουσικής,  αφού 
τον τόνο και το ύφος, το ήθος και τις κλίμακες, την παρασημαντική και τον ρυθμό τα 
έδινε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, ο οποίος σε καμία περίπτωση και ουδέποτε έχασε τον 
ειρμό του και την πολιτιστική του συνέχεια μέσα από τους αιώνες.

Την  ίδια  εποχή  και  ήδη  από  τον  8ο  αιώνα  γεννήθηκε  και  ανδρώθηκε  το 
ΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΑΙ (οι ωδές των τα άκρα προνοουμένων), το οποίο στηριζόμενο 
στις  ίδιες  μουσικές  κλίμακες  και  αρμονίες  των  αρχαίων  τρόπων  και  Βυζαντινών 
ήχων, διατηρήθηκε έως το 1300 περίπου, οπότε φθάρηκε λόγω της καταργήσεως του 
θεσμού των Ακριτών, το τραγούδι όμως αυτό αποτέλεσε την μαγιά για το μετέπειτα 
ονομαζόμενο κλέφτικο δημοτικό τραγούδι.

Δημώδη  τραγούδια  με  επικό  χαρακτήρα,  γραμμένα  στην  γλώσσα  του  λαού, 
σίγουρα θα υπήρχαν και πριν τον 8ο αιώνα, πλην όμως δεν διασώθηκαν, μιας και οι 
λόγιοι της εποχής δεν τα κατέγραψαν. Την παραπάνω άποψη, ότι δηλαδή υπήρχαν 
δημώδη έπη και πριν τον 8ο αιώνα, την συνάγουμε από τον επίσκοπο Καισαρείας 
Αρέθα που μας μιλάει  για  ραψωδούς που συνέθεταν "...  ωδάς,  πάθη περιεχούσας 
ενδόξων ανδρών και προς οβολόν άδοντες καθ' εκάστην οικίαν.. ,".

Ακόμα ο Νικόλαος Πολίτης μας αναφέρει για το Ακριτικό τραγούδι, ότι η φαντα-
σία του λαού, στους άθλους του Διγενή "εγκατέπλεξε μύθους", τους οποίους παρέλαβε 
από την μυθική κληρονομιά της αρχαιότητας και έτσι έπλασε το ιδεώδες του νεαρού 
ήρωα σαν τον Αχιλλέα, του κραταιού ήρωα σαν τον Ηρακλή και του ένδοξου άνδρα 
σαν τον Αλέξανδρο, στο τραγούδι δε αυτό σύμφωνα πάντα με τον Νικόλαο Πολίτη, 
"συμβολίζεται η μακραίωνη και άληκτος πάλη του Ελληνικού προς το Μουσουλμανικό 
στοιχείο".

Σημειώνεται ότι τα ακριτικά τραγούδια που έφτασαν μέχρι τις ημέρες μας, είναι 
το απόσταγμα καλλιτεχνικής διεργασίας αιώνων.
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 Δάνεια και αντιδάνεια προς την Δύση

Το πως επηρέασε η αρχαία Ελληνική μουσική θεωρία και πράξη τον αραβικό και 
ισλαμικό κόσμο και κατ’ επέκταση τον οθωμανικό, το έχω αναλύσει στη διδακτορική 
μου  διατριβή  στο  Πάντειο  πανεπιστήμιο  και  έχω  δημοσιεύει  και  εδώ: 
http://www.24grammata.com/?p=35319 

Στο σημείο αυτό όμως, -και  χωρίς να ξεφεύγουμε από το θέμα μας-,  πρέπει ν' 
αναφέρουμε,  έστω  κι  επιγραμματικά,  στο  ότι  η  Ελληνική  μουσική  παιδεία 
εξαπλώθηκε στην Δύση ήδη από την πρώιμη Ρωμαϊκή εποχή, με την διαφορά όμως 
ότι  οι  Δυτικοί  δεν  αντελήφθησαν  πλήρως  την  "τρο-  πική-modal"  μουσική  των 
αρχαίων Ελλήνων  και  λειτούργησαν  επάνω της  αφαιρετικά  καταλήγοντας  σε  δύο 
ήχους, δηλαδή τον μινόρε και τον ματζόρε, καθιέρωσαν δε τελικά την πολυφωνική 
αρμονία  σε  αντίθεση  με  τους  Έλληνες  που  παρέμειναν  σε  όλη  την  διάρκεια  της 
μουσικής ιστορίας τους μελωδικοί και μονοφωνικοί.

Ειδικότερα, έως και τον 10ο περίπου αιώνα, η μουσική της Δυτικής εκκλησίας, 
ήταν και αυτή μονοφωνική και απόλυτα δεμένη με την θρησκευτική τελετουργία. Η 
Βυζαντινή μουσική είχε μεγάλη επιρροή στις δυτικές εκκλησίες, και ήδη από τον 4ο 
αιώνα, ο Ιλάριος, επίσκοπος του Πικταβίου (Πουατιέ), επιστρέφοντας από την εξορία 
του στην Ανατολή, θέλησε να εισάγει την Βυζαντινή υμνωδία στις εκκλησίες της 
επαρχίας του.

Ο Αμβρόσιος των Μεδιολάνων, έβαλε τις βάσεις της θρησκευτικής μουσικής της 
Δύσης,  καθιερώνοντας  την  αντιφωνία  και  ένα  σύνολο  ύμνων  που  ονομάσθηκε 
Αμβροσιανό Μέλος. Ομοίως κατά τον 6ο αιώνα, ο πάπας της Ρώμης Γρηγόριος ο 
Μέγας,  αποφάσισε  να  συγκεντρώσει  το  σύνολο  των  ύμνων,  να  αφαιρέσει  τα 
αισθησιακά μελίσματα της Βυζαντινής υμνωδίας και να ορίσει για κάθε εορτή του 
εκκλησιαστικού έτους σταθερούς ύμνους. Το σύνολο αυτών των ύμνων, που είναι 
3.000 περίπου, ονομάσθηκε Γρηγοριανό μέλος ή ισόρρυθμο μέλος (Cantus planus).

Όλη  η  μουσική  της  Δυτικής  Εκκλησίας  στηρίχθηκε  στους  τρόπους  και  τους 
τόνους της αρχαίας Ελληνικής μουσικής, την οποία οι θεωρητικοί της εποχής εκείνης 
μελέτησαν κυρίως από το σύγγραμμα του Ρωμαίου Σεβερίνου Βοήθειου.

Ο Ρωμαίος ευπατρίδης Ανίκιος Μάνλιος Σεβερίνος Βοήθειος, ήταν κρατικός λει-
τουργός, φιλόσοφος και μουσικογράφος, ο οποίος μεταξύ του 500 και 507 μ.Χ., έγρα-
ψε την πραγματεία De institutione Musica , που αποτελείτο από 5 βιβλία και παρότι 
περιείχε αρκετές λανθασμένες ερμηνείες, χάρις σ' αυτήν μεταδόθηκαν οι γνώσεις για 
την αρχαία Ελληνική μουσική στον μεσαίωνα και την αναγέννηση.

Ακολουθώντας το σύστημα του Πυθαγόρα οι Δυτικοί, χώρισαν τους τρόπους σε 
τετράχορδα, αλλά άρχισαν να υπολογίζουν τους φθόγγους ανάποδα, δηλαδή από τον 
χαμηλότερο προς τον ψηλότερο φθόγγο και ενώ διατήρησαν τις αρχαίες ονομασίες 
των τρόπων (Δώριος, Φρύγιος κ.τ.λ ) δεν ακολούθησαν τον αντίστοιχο τόνο των αρ-
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χαίων Ελλήνων, τέλος δε απέκλεισαν το χρωματικό και το εναρμόνιο γένος, καθώς 
και τα μουσικά όργανα.

Δηλαδή  εάν  συνοψίσουμε  το  τι  υπάρχει  σήμερα  από  την  αρχαία  Ελληνική 
μουσική στην Δυτική, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα, παρά μόνον 
οι θεωρητικές ονομασίες των τρόπων και τούτο διότι οι Δυτικοί , ούτε την μονοφωνία 
των αρχαίων Ελλήνων διατήρησαν , αφού στράφηκαν προς την πολυφωνία, ούτε το 
χρωματικό  και  το  εναρμόνιο  γένος  κράτησαν,  η  δε  ανάγνωση  των  φθόγγων  των 
τρόπων έγινε αντίστροφα.

Επίσης, ως εν αφορά το σύστημα της μουσικής γραφής (παρασημαντική), οι Δυτι-
κοί αρχικώς διατήρησαν την αλφαβητική μουσική γραφή των αρχαίων Ελλήνων, την 
οποία οι Σάξονες διατηρούν έως και σήμερα, όπου:

A B C D E F G

1 1 1 1 1 1 1

la si do re mi fa sol21

( Σημ: Χρησιμοποιούν επιπλέον και το Ελληνικό γράμμα ΓΑΜΜΑ- για να σημειώσουν το sol που εί-
ναι μία 8η χαμηλότερα, με την πάροδο δε των ετών όλες οι κλίμακες ονομάσθηκαν Γ(κ)ΑΜΜΕΣ ).

Πλην όμως από τον Quinto d' Arezzo κατά τον μεσαίωνα καθιερώθηκε το πεντάγραμ-
μο και η μετονομασία των επτά φθόγγων της φυσικής κλίμακας όπως τους γνωρίζου-
με σήμερα στην δύση, εξαιτίας ενός επτάστιχου λατινικού ύμνου στον Άγιο Ιωάννη, 
όπου:

"Ut queant laxis,  =  Ντό   =  C

Resonare fibris,  = Ρέ   = D

Mira gestorum, = Μί  = E

Famuli tuorum, = Φα  = F

Solve polluti,  = Σολ  = G

Labi reatum  = Λα     = Α

Sancta Johannes" = Σι   = Β

Εξάλλου  η  δυτική  όπερα  αποτελεί  μίμηση  και  όχι  συνέχεια  του  αρχαίου 
Ελληνικού  δράματος,  αλλά  και  αντιστοίχων  Βυζαντινών  όπως  το  κωμικό  έργο 
(σκηνικό τραγούδι) ΠΟΥΛΟΛΟΓΟΣ ή οι γάμοι του Κόκορα,του 13ου μ.Χ. αιώνα, 
αγνώστου  ποιητή,  βαθιά  επηρεασμένο  από  τους  Όρνιθες  του  Αριστοφάνη  (σχετ.  
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δισκογραφική παρουσία Χρ. Χάλαρη, ΟΚΑΤΑ Ltd), όπου ο ηθοποιός τραγουδούσε τον 
ρόλο  του,  ο  χορός  χόρευε  και  συγχρόνως  τραγουδούσε,  ενώ  μουσικά  όργανα 
υποστήριζαν μελωδικά την όλη παράσταση, συχνά δε Έλληνες βρίσκονταν στη Δύση 
για να την παρουσιάσουν, τόσο στις αυλές των ηγεμόνων, όσο και στις Εκκλησίες. 
(  βλ.  σχετ.:  FRANGHISKOS  LEONTARITIS  (1518-1572),  δισκογραφική  παραγωγή  του  Νίκου  
Κοτρόκοη, με σχόλια για τον Έλληνα συνθέτη που από την Κρήτη βρέθηκε τον 16ο αιώνα στη Βενετία,  
την Βαυαρική αυλή στο Μόναχο και ξανά στην Κρήτη, διασταυρούμενη έτσι επάνω στον Φραγκίσκο  
Λεονταρίτη,  όλη  η  δανειακή  και  αντιδανειακή  σχέση  της  ελληνοβυζαντινής  παράδοσης  με  την  
λατινοϊταλική, όπως ορθά επισημαίνει ο καθηγ. Ν.Μ. Παναγιωτάκης στο σχετικό ένθετο του ομώνυμου 
cd, παραγωγής FM records ).

Οι μίμοι, οι γελωτοποιοί, η κομέντια ντελ άρτε, τα τραγούδια των τροβαδούρων 
που πήραν από τους Βυζαντινούς και τους ακρίτες μέσω των σταυροφόρων, αλλά και 
των Αράβων μετά την κατάκτηση της Ιβηρικής, όπως και το λαούτο, η αχλαδόσχημη 
λύρα, η ύδραυλις, είναι στοιχεία Ελληνικού πολιτισμού που πέρασαν στην Δύση, ήδη 
από  τον  8ο  μ.Χ.  αιώνα,  ενώ  δεν  πρέπει  να  ξεχνάμε  και  την  λαϊκή-παραδοσιακή 
μουσική που παρέμεινε βαθιά επηρεασμένη από την αρχαία Ελληνική, σε περιοχές 
όπως  το  Salento στην  Magna  Grecia,  ή  στην  Κορσική  και  την  Andalusia  της 
Ιβηρικής. (  Βλ.  σχετικά τις  δισκογραφικές  δουλειές:  "From Byzantium  to Andalusia",  δισκογραφ.  
www.naxos.com, "Luz de la Mediterrania", παραγωγή της La musica και «Τραγούδια της Μεσογείου»,  
με την Σαβίνα Γιαννά- του, παραγωγή Lyra ) .

Τέλος οι κλίμακες της λεγομένης Αγγλοσαξονικής μουσικής και της συγχρόνου 
Αμερικανικής  τζαζ  έχουν  αρχαιοελληνικά  ονόματα,  οι  νότες  αναγράφονται  με  τα 
γράμματα του Λατινικού αλφαβήτου κατ' αντιστοιχία της αρχαιοελληνικής λογικής, 
όπως προαναφέραμε, ενώ το κύριο μουσικό όργανο της αμερικανικής παραδοσιακής 
μουσικής το πάντζο διατηρεί το όνομα της αρχαιοΕλληνικής προγόνου του πανδού- 
ρας (με την παραφθορά παντζούρα / πάντζο  ).
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Τα Αδώνια : ήτοι η αρχαία ελληνική μουσική υπό τους θόλους των 
ιερών ναών της Ανατολικής Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας / υπό 

Βασιλείου Α. Μυρσιλίδου  - Τύποις Ροζάνη, 1907.
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