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ΣΤΕΛΙΟΥ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ

Ι - ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ

Οί αυλοι της Νεολιθικης εποχης που εχουν βρεθη στον έλλαδικο χωρο

(βλ Είκ. 11, 22) διαθέτουν πέντε, τουλάχιστον, όπες καί, σε πρώτη εκτί

μηση, θα ελεγε κανεις οτι θα ησαν ίκανοι να παράγουν τουλάχιστον εξι

φθόγγους, η άκόμη και περισσότερους, αν ηταν δυνατόν, με διαφορετικους

δακτυλισμους άλλα και με υπερφύσημα, να δώσουν μεγαλύτερο άριθμο

φθόγγων άπ' οτι, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται να ησαν σε θέση να παρά

γουν. Οί νεολιθικοί, λοιπόν, κάτοικοι αύτου του τόπου φαίνεται να εϊχαν

στην διάθεσή τους μια μουσικη κλίμακα με εξι, τουλάχιστον, φθόγγους

(έξατονικήΙ έξάφθογγη).

Οί αρπες του Κυκλαδικου πολιτισμου (βλ Είκ. 3), αν και δεν μαρτυ

ρουν τον άριθμο των χορδων τους, θα πρέπη να ησαν πολύχορδα οργανα,

οταν μάλιστα λάβη υπ' οψιν κανεις το μεγάλο τους μέγεθος. 'Εδω, λοιπόν,

πιστοποιουμε την δπαρξη μεγάλης σχετικα μουσικης κλίμακας, άσφα

λως πέραν της όγδόης.

Οί άπεικονίσεις των μινωικων εγχόρδων, (έπτάχορδη λύρα - βλ Είκ.

43,54), δεν άφήνουν άμφιβολία οτι το μουσικο σύστημα των Μινωιτωνδιέ

θετε μια έπτάφθογγη,τουλάχιστον,κλίμακα.

Οί Μυκηναιοι,επίσης, φαίνεται να διέθεταν και εκεινοι έπτάφθογγη,του

λάχιστον, μουσικη κλίμακα (έπτάχορδηλύρα - βλ Είκ. 65, 76). Στην Κύ

προ, άντιθέτως, οπως και στις Κυκλάδες, ή χρήση της μεγάλης τριγωνικης

αρπας (βλ Είκ. 87) συνεπάγεται, χωρις άμφιβολία, την δπαρξη μεγάλης

1. Βλ Συχκα 2005.
2. Βλ Tσίγγc.ινc.ις 1999 Χονορογιάννη-Μετόχη1999, σ. 407 μ.ε Είχ. 1.
3. Βλ Maas & Snyder 1989, σσ. 2, 16, Να 2a.
4. Βλ ΆνOpεc.ιOcXχη-BΛΙXζάχη 1996, σ. 28, Νο 28 Maas&Snyder 1989, σσ. 2, 16, Να 2b.
5. Βλ Maas & Snyder 1989, σσ. 7, 18, Να 3d.
6. Βλ Δpc.ιγώνc.ι-Λc.ιτσoυoη 1977 Maas & Snyder 1989, σσ. 7,17, Να 3a.
7. Βλ Brand 2000, σσ. 185, 252, Taf. 4, 2.



ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔAKH~

'Τι.ε-:ΙΖ.α μουσικης κλίμακας, άσφαλως μεγαλuτερης της έπτάφθογγης.

'λτ.Ο ~oυς Μο πρώτους αιωνες της 'Εποχης του Σιδήροu, άπο το 1100.
οτιλαδή, εως το 900 π.χ., τους λεγόμενοuς «Σκοτεινοuς» χρόνοuς, δεν

οια θέ~oμε μοuσικες μαρτuρίες κανενος εΙδοuς. Ούτε και τον πρωτο αΙωνα

-:-ης Γεωμετρικης έποχης, άπο το 900 ως το 800 π.χ.

ΙΙ - ΟΜΗΡΟΣ

Τον 8° αιωνα (800-700 π.χ.) έπανεμ.φανίζονται μοuσικες σκηνες στην

εΙκονογραφία. Ή πλειονότητα των λuρων παροuσιάζονται με τέσσερις

χορδες (τέσσερις περιπτώσεις - βλ π.χ. ΕΙκ. 98), άλ/α και με τρείς (2

φορες 9) και με Μο (μία, ισως, περίπτωση10),και αύτο εχει όδηγήσει ώρι

σμένοuς μελετητες 11 στην πρόταση οτι ή διαθέσιμη μοuσικη κλίμακα της

έποχης του 'Oμήροu περιοριζότανσε ενα τετράφθογγο12. την αποψη αύτη

ερχεται να ύποστηρίξηή κατα πολυ, βέβαια, μεταγενέστερημαρτuρίατης

Σούδας13, σuμφωνα με την όποία, την έπτάχορδη/έπτάφθογγηλuρα εΙσά

γει πρωτος ό Τέρπανδρος στο πρωτο μισο του 7ου αΙώνα (περ. 690-40
π.χ.), πενήντα-τόσα χρόνια, δηλαδή, μετα τον 'Όμηρο.

Γεωμετρική, λοιπόν, εΙκονογραφία και γραπτες πηγες σuνομολογοuν,

κατα μία αποψη, οτι ή έπτάφθογγη κλίμακα άποτελεί μεθομηρικη έξέλι

ξη. Αύτο σημαίνει οτι ό 'Όμηρος δεν είχε στη διάθεσή τοu το έπτάφθογγο,

άλ/α ενα τετράφθογγ014. 'Έχει προταθη ώς πιθανη ή δομη re~· rni η fa Δ

la, ενα τετράχορδο έλ/ειπές (rni-la), χωρις διηρημένο ήμιτόνιο στη βάση

( . f) \ \" "\ \ β '( .)15 Κ \ \' ξ
ΤΟU illl- a , και με εναν τονο επι το apu re-illl . ατα την αριστο ε-

νικη όρολογία, ή δομη αύτη (ηΔ) είναι το άρχικο έναρμόνιο τετράχορδο,

που ΟΙ μεταγενέστεροι ίστορικοΙ άπέδωσαν στον 'Όλuμπο (βλ ΕΙκ. 10α)16.

'Αν σuνταχθοuμε με την αποψη αύτή, τότε θα πρέπη να δεχθουμε:

8. Βλ Paquette 1984, σσ. 88, 89, Ph1 Wegner 1963, σσ. 24, 25, Να 2 Maas & S
nyder 1989, σσ. 12, 20, Να 7a.

9. Π.χ. Maas & Snyder 1989, σ. 18, Να 3b.
10. Βλ Maas & Snyder 1989, σ. 21, Να 8.
11. Π.χ. West 1992, σσ. 51-52 West 1981 Deubner 1929.
12. Βλ West 1981.
13. ΣσϊJδα Τ 354/Adler IV, σ. 527/Campbe1l1988, σσ. 294-295.
14. Ύπερ ένος πρώιμοΙ) τετραφθόγγοΙ) σvνηγορεϊ Τι μαρτvρία του Πολvοεuκη Όνσ

μ.αστ,χΟν o.8OΙBethe 1900, σ. 224, 17, συμφωνα με την οποία, αρχικά οί αύλοί Οιέθεταν

μόνον τέσσερις όπές (χαl τέως μ.εν τέτταρα τρυπήμ.ατα εΙχεν ό αύλός).

15. West 1992, σ. 328, ΟΠΟΙ) οίοεται το ίσοOUναμο la-si-do-mί.

16. Βλ West 1992, σ. 164.
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1) οτι ή έπτάφθογγη κλίμακα των Μυκηναίων άοιδων, που συνόδευαν

τις έπικές τους άφηγήσεις στην λuρα τους, εδωσε την θέση της στην τε

τράφθογγη κλίμακα της Γεωμετρικης έποχης, της έποχης που εζησε και

δημιοuργησεό 'Όμηρος, και οτι έκείνος, ό τελευταίος κρίκος μιας μακρας

έπικης παράδοσης με ρίζες στον μυκηνα'ίκο κόσμο, συνόδευε, τρείς αιωνες

άργότερα,την 'Ιλιάδα. και ισως και την Όδύσσειάτου σε τετράχορδηλuρα

2) οτι ΟΙ παιανες, θρηνοι, ίιμέναιοι, λίνοι, τραγοuδια του άργαλιου, χο

ρείες παρθένων και θεραπευτικες έπωδοι τις όποίες άναφέρει στο εργο

του17, είχαν ώς τονικό τους ίιλικο μία, μόνον, τετράτονη κλίμακα μεγέ

θους πέμπτης (τΤ =τ*ηΔ).

Στη θέση, ομως, αύτή (οτι, δηλαδή, το μυκηναϊκο έπτάχορδο εδωσε τη

θέση τους στη Γεωμετρικη τετράφθογγη πέμπτη) μπορεί να. ίιπάρξη άντί

λογος: διαθέτομε ouo Γεωμετρικες άπεικονίσεις λυρων με μεγαλuτερο

άριθμο χορδων άπο τέσσερις: μία των μέσων του 80u αΙώνα (περ. 750
πΧ.) με έπτα. χορδες (βλ ΕΙκ. 1118) και μία του τέλους του 8°" αΙώνα

(περ. 700 πΧ.) με εξι η έπτα. (βλ ΕΙκ. 1219). 'Ίσως, λοιπόν, ποτε να. μην

διακόπηκε ή έπτάφθογγη μινωικη και μυκηνα'ίκη παράδοση, παρα. την

γραπτη μαρτυρία για. το άντίθετο, και ΟΙ άπεικονίσεις λυρων με τρείς η

τέσσερις χορδές του 8°u πΧ. αΙώνα, αν και περισσότερες, να. μην είναι

παρα. εΙκαστικες άπλοuστεuσεις των άγγειογράφων και χαλκοπλαστων2Ο .

Αύτό, βέβαια, θα. σήμαινε οτι ή άρχαία παράδοση περι εΙσαγωγης του

έπταφθόγγου άπο τον Τέρπανδρο άποτελεί πλάνη.

Αύτό, λοιπόν, το θέμα θα. μποροuσαμε να. άποκαλέσωμε «ΤΟ πρωτο

άρμονικο ζήτημα της έλληνικης μουσικης))21.

17. Βλ ΨαρουΜκης 2002, σσ. 56-60.
18. Βλ Wegner 1963, σσ. 26, 27, Νο 3 Paquette 1984, σσ. 88, 89, Να Ph6.
19. Βλ Maas & Snyder 1989, σσ. 13, 23, Να 13.
20. Προσφάτως, ή χρονολόγηση του έλάσματος του Άμυκλαίου (βλ ΕΙκ. 6) άναθε

ωρήθηκε: πιστεύεται ΟΤΙ δεν άνήκει στην Μυκηναϊκη περίοδο άλλα την Γεωμετρική

Δημακοπούλου 1982, σσ. 76-77: « ... ή μικρη λύρα. 'Έχει άναφερθεϊ συχνα άπο άρκετους

έpεuνητες ώς μυκηναϊκη η ίιπομυκηναϊκή. 'Ωστόσο, ... δεν εΙναι άπόλυτα έξακριβωμενο

ΟΤΙ ή λύρα εΙναι μυκηναϊκή .... δεν βρεθηκε σε καθαρα μυκηναϊκη έπίχωση ... διατη

ρουνται ~ξι χορδες, άλλα φαίνεται ΟΤΙ άρχικα ίιπηρχαν οκτώ ... δεν άποκλείεται να άνή

κει στη Γεωμετρικη Έποχή ... δεν υπάρχουν σοβαροι λόγοι για να άμφισβητηθεϊ ή γεω

μετρική της προελευση ... μοιάζει άρκετα στο σχημα με τις λύρες που κρατουν ΟΙ μορφες

σε παράσταση γεωμετρικου άγγείου άπο το Άμυκλαϊω).

21. Για μια έμπεριστατωμενη άνάλυση του ζητήματος του άριθμου των χορδων στις

προϊστορικες λύρες στον αΙγαιακο χωρο (3000-700 π.χ.), βλ Ψαρουδάκης 2004, Ιδιαι

τερως τις σσ. 62-64.
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πΙ - ΟιΗΜΠΟΣ

Γιατί, Όμως, προτάθηκε για τον 'Όμηρο το τετράφθογγο re~' mi τ, fa 
la (βλ Είκ. 11α); που βασίστηκε ή δομΙΚ1] αύτη πρόταση; την άπάνΤ-Γ,=-:"

θα την βρουμε στΙς μαρτυρίες που άφορουν τον Φρύγα 'Όλυμπο, εν

αύλητή, που φαίνεται να εδρασε στον έλλαδικο χωρο γύρω στο 700 π.χ.:::,

Κατονομάζεται ώς ό είσηγητης μιας πρώιμης μορφης του έναρμονίου γ~

νους σ' ενα μουσικο σύστημα που γνώριζε ώς τότε μόνον το διατονικο Χ:Ι.

το χρωματικό23 . ΤΟ έναρμόνιο τετράχορδο του 'Ολύμπου δεν διέθετε λιxα'~

( \ \ , , 1:: \, λ ')'" ~ λ ~' d
κατα την μεταγενεστερη, αριστο"ενικη ορο ογια , ηταν, ση αση, εν:l

τρίφθογγο μεγέθους τετάρτης (<<τρίφθογγο τετράχορδOJ)), mi ΎJ fa Δ la (βί.

Είκ. 11δ). Ό 'Όλυμπος χρησιμοποίησε το τρίφθογγο αύτο έναρμόνιο τε

τράχορδο, άπ' δ,τι φαίνεται, άποκλειστικα στα λειτουργικα σπονδεΊα μέί.τ

τα όποία συνέθετε, καΙ μάλιστα, στη μορφη mi ΎJ fa Δ la -τ* si ΎJ do, δπως cr'J

νάγεται άπο την άνάλυση των σχετικων χωρίων 24, δηλαδη με την προσθ'r,

κη έπΙ το όξυ ένος τόνου (1a ~* si) καΙ ένος ήμιτονίου (si ΎJ do), το όποίο ήμι

τόνιο μπορουσε ένίοτε να μεγεθυνθη στα 3τ/4, mi ΎJ fa Δ la ~* si 3~/4 d07 .

όπότε του διδόταν το ίδιαίτερο ονομα συντονώτερος σπονδειασμ6ς. >/Εχε:

διατυπωθη ή αποψη Ότι, πιθανόν, το la να λειτουργουσε ώς τονικο κέντ~1j

της κλίμακας, το δε dot ώς «δορυφόρος))του si, ισως κάτι σαν προσαγω

γέας σ' αύτό 25 . Διαπιστώνομε, λοιπόν, Ότι γύρω στο 700 π.χ. ύφίστατα:

μια πεντάφθογγη - αύλητικη τουλάχιστον - κλίμακα, ή όποία χρησιμο

ποιείται στο σπονδεΊον λειτουργικο μελικο εΙδος, με όλικο μέγεθος μιά~

πέμπτης (mi π si), με περιστασιακες προεκτάσεις στην πέμπτη αύξημέντ,

- δπως θα λέγαμε σήμερα (χρήση του do) - η, στην περίπτωση του συν

τονώτερου σπονδειασμου, στην πέμπτη αύξημένη συν τέταρτο του τόνο'.)

(χρήση του dot)26.
Οί πηγές μας, Όμως, τοποθετουν το διατονικο καΙ χρωματικο γένo~

πρΙν το έναρμόνιο του 'Ολύμπου. Αύτο σημrxίνει δτι τετράχορδα πλήρη, της

μορφης mi ΎJ fa ~ sol ~ la (διατονικό) καΙ mi ΎJ fa ~p fa# ~p la (χρωματικό)

22. Έπι Μιδα, 738-696 π.χ. ΣoίJδα Ο 221 λημ.μ.α «'Όλυμ.πος)) /Adler ΠΙ σ. 522.
23. ΆΡιστbξενος στον Ψευδο-Πλουταρχο ΠερΙ μουσιχης 11.1134f.
24. Ψευδο-Πλουταρχος ΠερΙ μουσιχης 11.1134f-35c/Campbell 1988 Π, σσ. 276

279. Βλ Barker 1, σ. 255 κ.έ. West 1992, σ. 173 μ.ε σημ.. 45 Φιλολογικη Όμ.άδα Κά

κτου 1997, 29, σσ. 186-189 Winnington-Ingram 1928.
25. West 1992, σ.174.
26. Για τον "Ολυμ.πο, το σΠΟΥδείοΥ, τον σΠΟΥδειάζΟΥτα τρόπο και σχετικη βιβλιογρα

φια, βλ Ροehlmann&Σπηλιοποuλοu 2007, σσ. 53, 61-62, 67.
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ησαν έν χρήσει πριν το 700 π.χ .. Αύτο να σημαίνη, αραγε, οτι ό 'Όμηρος

είχε στη διάθεσή 'tou, έκτος άπο το διατονικό, καΙ το χρωματικο γένος;

Καί, ένδεχομένως, ό άοιδος σuνδύαζε τα δύο γένη με κάποιον τρόπο στην

μελοποιία των έπικων 'tou άσμάτων; Μια πρώιμη, δηλαδή, ΥεΥικη μεταβο

λή, εστω στα πλαίσια ένος μόνοu τετραφθόγγοu; Δεν θα ηταν παράλογο να

το ίιποθέσωμε, αν βασιστουμε στον λόγο του Άριστόξενοu περΙ άπώτατης

άρχαιόΤΎ)'τος του διατονικου καΙ του χρωματικου; Άπο την αλλη πλεuρα

ομως, ΟΙ μεταγενέστεροι "OλUΜπoς καΙ Τέρπανδρος, λέγεται οτι άπέφεuγαν

την μεταβολή, άρκούμενοι σε μέλη άπλα καΙ όλιγόφθογγα 27 . "Ισως, λοι

πόν, καΙ ό 'Όμηρος να ίιπηρξε της ιδιας φιλοσοφίας: μέλος άπλό, όλιγό

φθογγο (τετράφθογγο, έν προκειμένφ) και άμετάβολο. "Εχει, ομως, άμφι

σβΎ)'τηθη'ή θέση αύτη του Άριστοξένοu, και εχει προταθη 'ή άντίθετη απο

ψη: οτι το τρίφθογγο έναρμόνιο είναι αύτο ποι) προηγήθηκε, και άποτελεί

την μήτρα των &λλων δύο (διατονικου και χρωματικου), οταν άπο τρί

φθογγο έναρμόνιο, με την διαίρεση του διτόνοu σε δύο διαστήματα, μεταλ

λάχθηκε σε πληρες τετράχορδ0 28 . "'Αν σuνταχθουμε μ' αύτην την &ποψη,

τότε πρέπει να δεχθουμε οτι ό 'Όμηρος δεν είχε στην διάθεσή '"ou ουτε το

διατονικο oUτε το χρωματικο πληρες τετράχορδο, οπως ειπαμε πρίν, άλλα

μόνον το πρώιμο τρίφθογγο έναρμόνιο τετράχορδο, ποι) ομως, δεν θα μπο

ρουσε να το εχη, άφου ό "OλUΜπoς ποι) το έπινόησε είναι μεταγενέστερός

'"ou: κύκλος φαυλος, λοιπόν, αν δεχθουμε την &ποψη οτι προηγήθηκε 1στο

ρικα στον έλλαδικο χωρο το τρίφθογγο έναρμόνιο τετράχορδο. Μήπως, λοι

πόν, παρ' ολα ταυτα, δεν εσφαλε στα λεγόμενά 'tou ό Άριστόξενος;

Αύτό, λοιπόν, θα μπορούσαμε να άποκαλέσωμε «ΤΟ δεύτερο άρμονικο

ζήτημα της έλληνικης μοuσικης».

Ιv - ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ

Μετα τον "Ολuμπο τοποθετείται ό Τέρπανδρος, σημαντικός, κατα τΙς

πηγές μας, άναμορφωτης της έλληνικης μοuσικης 29. Ό Τέρπανδρος άνή

κει στην πρώιμη Άρχα'ίκη έποχή, ποι) ξεκινα περι το 700 π.χ., καΙ 'ή δράση

'tou τοποθετείται στο πρωτο μισο του 7ου αίώνα 3Ο • Παρέλαβε, μας λέει ό

27. Ψευδο-ΠλούταΡΧΟζ Περl μ,oυσιxΎjς 12.1135d.
28. West 1992, σ. 164.
29. Για τους μ.ουσιχους νεωτερισμ.ους του Tερπιiνδρoυ βλ Poehlmann & Σπηλιοπού

λου 2007, σσ. 75-76.
30. ΈπΙ Μίδα, 738-696 π.Χ .. Νιχητ-ης στα Kιiρνεια του 676-673 π.χ. χατα τον

Έλλιiνιxo του 5°u π.χ. σ,ίώνα προγενέστερος του '!φχιλόχου (περ. 680-640 π.χ.) χατα
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rΟι.ος. μια ~ετpάχopδη λύρα καΙ την μετέτρεψε σε έπτάχορδη31. Ή εί'J":Ι:

ωγ-η ~ης έπτάχορδης λύρας στην έλληνικη μουσικη άποδΙδεται στον T~

πανδρο καΙ άπο αλλους, μεταγενέστερους συγγραφεις 32.

Άπο τα λεγόμενα του Νικομάχου33, συνάγεται οτι την πρώιμη έπ::ι:

φθογγη κλΙμακα της λύρας - που ηταν σε χρήση πρΙν τον Πυθαγό?

οπως λέει, αρα έκεΙνη που εΙσηγήθηκε ό Τέρπανδρος - άποτελουσαν Ο"/.

συνημμένα τετράχορδα διατονικά, mi-1a καΙ 1a-re': mi ΎJ fa ' sol τ 1a " siO


do' τ re' (βλ ΕΙκ. 10ζ). Ό Ψευδ'-Άριστοτέλης 34, ομως, άναφερόμενος Ζ:

αίιτός, κατα πα.σαν πιθανότητα, στο έπτάφθογγο του Τερπάνδρου (r'

άρχαϊΌι), κάνει λόγο για πυκνό, προφανως χρωμ.ατιχΟ (ηη) η έναρμ.ό .'
(00). 'Αν, λοιπόν, συνυπολογΙσωμετΙς δύο μαρτυρΙες, τότε πρέΠΏ να δ~

χθουμε οτι ό Τέρπανδρος κούρδιζε την νέα, έπτάχορδη λύρα του καΙ σ'7'J.

τρΙα γένη. ΤΟ έναρμόνιό του, άσφαλως, δεν θα ηταν το πρώιμο τρΙφθογγ,

του 'Ολύμπου - αλλωστε, δύο συναφη τρΙφθογγα έναρμόνια τετpάχoρG:ι:

καταλαμβάνουν μόνον πέντε χορδές - άλλα το έξελιγμένο, με το ήμιτόνιι:ι

της βάσης διηρημένο σε δύο διέσεις. Είχε, λοιπόν, ό Τέρπανδρος στην διά

θεσή του τρΙα κουρδΙσματα, τρεΙς έπτάφθογγες εβδομες (βλ Είκ. l1ζ-θ):

1mi ΎJ 2fa τ 3s01 τ 41a ΎJ 5sib ' 6do'" γe'

mi ΎJ fa ΎJ fa# "ρ la ΎJ sίb'η si "? re'
mi δ mi.!. δ fa Δ la δ la t δ sib Δ re'

διατονικο

χρωματικο

έναρμόνιο

Δυστυχως, δεν γνωρΙζομε με ποιόν τρόπο χρησιμοποιουσε ό Τέρπαν

δρος τΙς τρεΙς αυτες κλΙμακες (την μ.ελοποιία τους, δηλαδή), άλλα κα:

για ποιές περιστάσεις έπέλεγε την κάθε μΙα.

Στον Τέρπανδρο, ομως, άποδΙδεται καΙ ή άλλαγη στο κούρδισμα τΊΊς

έπτάχορδης λύρας, ετσι ωστε να δημιουργηθ'η μια κλΙμακα με εκταση με,ι

όγδόης (άντΙ έβδόμης), πλην ομως, χωρΙς αυξηση του άριθμου των

τον Γλαυχο Ρηγϊνο του 5_4°V π.χ. αΙώνα στον Ψεuοο-Πλούταρχο Πε,ο! μουσικΤις

4.1132e/Campbell 1988 ΙΙ, σσ. 298-299 645-644 π.χ. χατα το Πά,οιο Χ,oοvικόICam

pbell 1988 ΙΙ, σσ. 296-297 642-641 π.χ. χατα τον Εύσεβιο, Χ,οΟΥΙΚΟ! καΥόΥες

34.3/Campbe1l1988 ΙΙ, σσ. 296-297.
31. τερπανορος στον Στράβωνα ΓεωΥ,οαφιχα 13.2.4 (= Τερπανορος Άπόσπασμ,cz

6/Campbe1l1988 ΙΙ, σσ. 316-318).
32) Σουδα λoijIJoIJoQ: "Τερπανορος»/CamΡbe1l1988 ΙΙ, σσ. 294-295 Ψεuοο-Πλούτα?

χος Πε,ο! μουσικης 30.1141c/Campbe1l1988 ΙΙ, σσ. 306-307.
33. i'I.,oμοvικΟv έΥχεφίδΙΟΥ 51Jan 244-245, 71 Jan 249 =BaIker ΙΙ, σ. 259.
34. Ψεuο' -Άριστοτελης Π,οοβλήματα 19.47/Hett 1970 Ι, σσ. 412-413.
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χορδων άπο έπτα σε όκτώ. 35 Αύτό, λέει ό Ψευδ' -'Αριστοτέλης, το πέτυχε ό

Τέρπανδρος όξύνοντας τον φθόγγο της εκτης χορδης κατα τόνο και της

έβδόμης κατα τόνο, δημιουργώντας ετσι την όγδόη της βάσης 36. Ή δομη

~ης κλίμακας αύτης ηταν λοιπον (βλ ΕΙκ. 10ι):

mi η fa τ s01 η la τ' si τρ re' τ rni',

ενα σύστημα άπο δύο διεζευγμένα τετράχορδα, χωρις την τρίτη (παρυ

πατoειδΎj) του όξέος τετραχόρδου. Στην έναρμόνια μορφή της θα εΤχε την

δομή (βλ ΕΙκ. 10ια):

1mi ο 2rnit ο 3fa Δ 41a τ' 5si τρ βre τ Ίrni'

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε για τον Τέρπανδρο Ότι αν, 6ντως,

uπηρξε ό είσηγητης του έπταφθόγγου, έγκαταλείποντας το uποτιθέμενο

Γεωμετρικο τετράφθογγο το όποίο παρέλαβε, τότε τα μέλη του, άπλα, τρί

χορδα και άμετάβολα Όπως τα περιγράφουν οΙ πηγές μας37, στηρίζονταν

στα δύο εϊδη έπταφθόγγου που έξετάσαμε, ενα με εκταση έβδόμης και

ενα με εκταση όγδόης, τόσο στο διατονικο Όσο και στο πληρες έναρμόνιο

(μόνο στο βαρυ τετράχορδο), άλλα ϊσως και στο χρωματικό, τουλάχιστον

στην περίπτωση της έπτάφθογγης έβδόμης.

ν - Ίος πΧ. ΑΙΩΝΑΣ

Ό Ίος πΧ. αΙώνας, έκτος άπο τον Τέρπανδρο, εχει να έπιδείξη και

αλλους σπουδαίους μουσικους και συνθέτες. Στην γραμμη της λεσβιακης

κιθαρωδίας διακρίνεται ό μαθητής του Κηπίων38 . Στο εΤδος του αύλφδι

κου νόμου έπιδίδεται ό Τεγεάτης η Θηβαίος Κλονας (ό όποίος μάλιστα

χαρακτηρίζεται ώς ό πρωτος συστησιΧμενος τους αύλφδικους νόμους39

και συνθέτης των νόμων ilπόθετος και Σχοινίω,jtΟ, ένδεχομένως και του

Τρψερους νόμου41 ) και άργότερα, περι το 600 πΧ., ό Κολοφώνιος Πολύ-

35. Ψευο' -Άριστοτελης Προβλήματα 19.32/CampbeIl1988 Π, σσ. 304-305.
36. Ψευο' -Άριστοτελης Προβλήματα 19.32/CampbeIl1988 Π, σσ. 304-305 έξελι;η

την τρίτην [άπο πάνω] Τέρπανδρος την νήτψ [= νητη οιεζευγμενων] προσέθηχεν.

37. Βλ West 1992, σ.173 με σημ. 42-43. Πβ. Poehlmann& Σπηλιοποuλοu 2007, σ.

53 με σημ. 36.
38. Ψεuοο-Πλοuταρχος ΠερΙ μουσιχης 1132d, 1133c.
39. ΉραχλεΙοης ΣυναΥωΥη των έν μουσιχ'fj διαπρεψάντων στον Ψεuοο-Πλοuταρχο

ΠερΙ μουσιχης 1132c.
40. Ψεuoo-Πλoύταpχoς Περ! μουσιχης 1133a.
41. :4ναΥραφη Σιχυωνος στον Ψευοο-Πλούταρχο Περ! μουσιχης 1134b.
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μνηστος. Στην Σπάρτη κάνουν καριέρα ό Κρητικος Θαλήτας με τo~

παιανες42 και τις χορείες του, ό Τυρταίος με τα έμβατήριά του, και πιθ'-t

νότατα ό Κυθήριος Ξενόδαμος με τους παιανες του43 και τα ύπορχήμα72

του44 • Στον ιδιο, 7° π.Χ. αιωνα, δραστηριοποιουνται και ό αuλητης και λ'J

ρικος Μίμνερμος (προ του 600-660 π.χ.), και ό Άλκμαν (μέσα 70υ π.λ_

αΙώνα) γνωστος για τα παρθένειάτου, που τραγουδουσανχορεύοντας κcί

ρίτσια με την συνοδεία λύρας η αuλου η συνδυασμουτων δύ045 .

Τέλη 7°u
_ άρχες 60υ π.χ. αΙώνα, ό Άρίων στην Κόρινθο του Περιάνδρο'"

(585-625 π.χ.) έπινοεί τον διθύραμβο, ένω στην Κάτω 'Ιταλία, ό ΛοκρΌς

Ξενόκριτος συνθέτει στην έπτάχορδη κιθάρα του ήρωικα άφηγηματικ-i

τραγούδια, κατ' αλλους παιανες, κατ' αλλους διθύραμβους.46 'Ένας Ξάν

θος, που συνέθεσε παρόμοια με τον Ξενόκριτο άφηγηματικα ασματα.

'ίσως ηταν κι αuτος 'Ιταλιώτης. Στην 'Ιμέρα της Σικελίας και τους Λο

κρους της Κάτω 'Ιταλίας άναδείχθηκε σε σπουδαίο συνθέτη και μουσικο

ό Στησίχορος (556-632 π.χ.), με τα έκτεταμένα του εργα στην τριαδικ'(,

μορφη στροφη-άντιστροφη-έπφδ6ς,που μαλλον άπέδιδε σόλο ό ιδιος με

την συνοδεΙα της κιθάρας του, ένω χορος χόρευε ταυτοχρόνως47. Ό Στη

σίχορος, έπίσης, εκανε χρήση του Άρματείου νόμου, τον όποίο προ πολλου

είχε καθιερώσει ό 'Όλυμπος .48 Ό Σχολιαστης του Εuριπίδη ('Ορέστης

1384) ταυτίζει τον άρμάτειο νόμο με τον Νόμο της Άθηνας, δημιούργημα

του 'Ολύμπου κι αuτος, σε άρμονία φρυγιστ! και γένος έναρμόνιο49 . την

'ίδια έποχη με τον Στησίχορο στην Κάτω 'Ιταλία, ό 'Αλκαίος και ή Σαπφω

καλλιεργουνστη Λέσβο το μονωδικο τραγούδι, και λίγο άργότερα ό Τήιος

Πύθερμος συνθέτει στην ίαστ! άρμονία5Ο •

Στον 6° αιωνα, θα διακριθουν για την τέχνη τους ό Άρκας Έχέμβρο

τος στον άγωνα της αύλωδίας (Πύθια του 586 π.χ.), και άκόμη περισσό

τερο ό Άργείος Σακάδας στον άγωνα της αύλητιχ-ης, με τον Πυθιχο νόμο

42. Ό Ψευδο-Πλούταρχος Περ! μ-ουσικης 1134d λέει οτι άμ.φισβητεΙται το οτι ό Θα-

λήτας συνέθεσε παιανες.

43. Κατα τον Ψευδο-Πλούταρχο Περ! μ-ουσικης 1134c.
44. Κατα τον ΠρατΙνα στον Ψεuδο-ffiοuταΡΧΟ Περ! μ-ουσικης 1134cd.
45. Βλ West 1992, σ. 338 μ.ε σημ.. 29.
46. Κατα τον Γλαυχο στον Ψευδο-Πλούταρχο Περ! μ-ουσικης 1134ef.
47. Βλ West 1992, σ. 339 μ.ε σημ.. 45.
48. Κατα τον Γλαυχο στον Ψεuδο-ffiοuταΡΧΟ Περ! μ-ουσικης 1133f.
49. Βλ West 1992, σσ. 216, 339.
50. Κλήμ.ης ΣΤΡωμ.ατεΙς 6.88.1 Άριστ6ξενος στον Άθήναιο ΔεΙΠΥοσοφιστα! 625c.

Πβ. West 1992, σ. 332 μ.ε σημ..17.
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του, στις τρείς συνεχόμενες νίκες του, το 586, το 582 και το 578 πΧ. Τον

Σακάδα υπερκέρασε σε άριθμο νικων στ~ν ιχύλητικ"ή ό Σικυώνιος Πυθό

κριτος, που στέφθηκε πρώτος σε εξι συνεχόμενες άγωνιστικες περιόδους

ατα Πύθια: 574, 570, 566, 562, 558, 554 πΧ. Τέσσερα χρόνια πρίν, το

558 πΧ., εΤχε μόλις εΙσαχθη στα Πύθια το άγώνισμα της κιθιχριστικης,

σόλο κιθάρας, δηλαδή, με πρωτο νικητ~ σ' αύτο τον Τεγεάτη 'Αγέλαο.

Στ~ν Σάμο του ΑΙάκη και του γιου του Πολυκράτη (545-22 πΧ.), θα

άναπτύξουν δραστηριότητα ό Ρηγίνος 'Ίβυκος και ό Τήιος 'Ανακρέων (;
570175 πΧ.), ό όποίος και θα συνεχίση στα τέλη του αιωνα τ~ σταδιοδρο

μία του στ~ν 'Αθήνα του 500 πΧ., κομίζοντας τ~ν περίτεχνη Ιωνικ~ τέ

χνη του στα συμπόσια των 'Αθηναίων. Ό αΙώνας θα κλείση με τ~ν έμφά

νιση σπουδαίων μουσικων και συνθετων, δπως ό Σιμωνί.οης, ό Βακχυλί

δης και ό Πίνδαρος, και των πρώτων τραγικων: Θέσπις, Πρατίνας, Φρύ

νιχος. Τότε, λίγο πριν τ~ στρoφ~ του 6°" πΧ. αιωνα στον 5°, θα πρωτοφανη

και το εΤδος «homo musicotheoreticus», με πρώτους έκπροσώπους του τον

Έρμιονέα Λασο και τον Σικυώνιο Έπίγονο. Στους έπόμενους ouo αιωνες,

5° και 4°, παράλληλα με τ~ν καλλιέργεια της μουσικης τέχνης, θα άνα

πτυχθη ζωηρότατο ένδιαφέρον στον τομέα της μουσικολογίας και της φυ

σικης άκουστικης. Μακρυς ό κατάλογος των θεωρητικων της μουσικης:

Πυθαγόρας ό Σάμιος, 'Ίππασος ό Μεταποντίνος, Λαμπροκλης1- Σίμος,

Έρατοκλης, Πυθαγόρας ό Ζακύνθιος, Δάμων, Φιλόλαος, 'Αρχύτας, 'Αγή

νωρ ό Μυτιληναίος, 'Ηρακλείδης ό Ποντικός, Στρατόνικος και «ό μουσι

κός» 'Αριστόξενος, του όποίου το εργο άποτελεί το έπιστέγασμα της θεω

ρητικης σύλληψης του δλου μουσικου φαινομένου, στα τέλη του 4°" πΧ.
αΙώνα. 'Η ένασχόληση με τα μουσικοθεωρητικα θέματα θα συνεχιστη με

άμείωτο ένδιαφέρον &ς τ~ν 6ψιμ.η, μεταχριστιανικ~ άρχαιότητα.

νι - ΑΡΜΟΝΙΕΣ

ΕΤναι μεγάλος ό κατάλογος των συνθετων, μουσικων και θεωρητικων

που άκολούθησαν στους έπόμενους αιωνες μέχρι τον 'Αριστόξενο, στα τέ

λη του 4°u πΧ. αΙώνα (βλ ΕΙκ. 13). 'Απο τα σωζόμενα λόγια των τρα

γουδιων άφενός, άφετέρου άπο τις θεωρητικες πραγματείες, γίνεται φα

νερο δτι το τονικο υλικο των μελοποιωνπεριεχόταν στις λεγόμενες άρμ.ο

νέες, στις κλίμακες-τρόπους-ηχους, δηλαδή, που άποτελουσαν,Ιδίως στ~ν

'Aρχαϊκ~ και Kλασικ~ έποχή, το έλληνικο μουσικο σύστημα.Ό 'Όμηρος

δεν άναφέρεται στις άρμονίες, άλλα άπο το 700 πΧ. κι επειτα άπαντουν

συχνότατα στ~ γραμματεία. Με τ~ν σεφα που πρωτοεμφανίζονται στα
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κείμενα εΤναι ΟΙ έξΊjς:
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όωρ,στΙ

Τέρπανδρος*, 'Αλκμάν, 'Ανακρέων, Σιμωνίδης, Βακχυλίδης, Πίν

δαρος, Σακάδας*, Πρατίνας*, ΈρατoκλΊjς*, τραγικοί*, 'Αριστο

φάνης, Πλάτων, 'Αριστοτέλης, 'Αριστόξενος*, Ήρακλείδης Πον

τικός*, Διονύσιος 'Αλικαρνασσεύς, Λουκιανός, ΠτολεμαΤος, 'Αρι

στείδης Quintilianus, Πρόκλος*, 'Αντιγένης, Πολυδεύκης, Α

puleius, Φώτιος, Ψελλός

φΡIJΎ'στΙ

'Όλυμπος*, Στησίχορος, Σακάδας*, Δάμων*, Τελέστης*, Σο

φoκλΊjς*, Ευριπίδης, 'Αγάθων*, Πλάτων, Ψευδο-Πλάτων, 'Αρι

στοτέλης, 'Αριστόξενος, Πλούταρχος, Ψευδο-Πλούταρχος, Λου

κιανός, 'Αριστείδης Quintilianus, Πρόκλος, Πρόκλος*, Πολυδεύ

κης, Σέξτος Έμπειρικός, 'Ιάμβλιχος, Apuleius, Cicero, Capella.
Lucretius, Quintilianus, Cassiodorus, Φώτιος, Ψελλός

λυό,στΙ

'Όλυμπος*, Τόρηβος*, 'Ανακρέων*, Πίνδαρος, Σχολιαστης Πιν

δά:ρου, Ψευδο-Πίνδαρος, Σακάδας*, Τελέστης*, ΣoφoκλΊjς*.

Πλάτων, 'Αριστοτέλης, 'Αριστόξενος, Παυσανίας, Ψευδο-Πλού

ταρχος, 'Αριστείδης Quintilianus, Πρόκλος*, Πολυδεύκης, Κλή

μης 'Αλεξανδρεύς, Ποσειδώνιος*, Σωτήριχος; Cassiodorus, Φώ

τιος, Ψελλός

σlJvτoνoλυό,στl

Πλάτων, 'Αριστείδης Quintilianus, Πολυδεύκης
μ,ξολυό,στl

Τέρπανδρος*, Σαπφώ*, τραγικοί, Πλάτων, Ψευδ'-'Αριστοτέλης.

'Αριστόξενος, Πλούταρχος, Ψευδο-Πλούταρχος, 'Αριστείδης Quin
tilianus, Ψελλός

λοκρ,στl

λυρικοί, Σιμωνίδης, Πίνδαρος*, Φιλόξενος*, Κλεονείδης, Βακ

χεΤος, Γαυδέντιος, Πολυδεύκης. ,
,αστ,

Πύθερμος*, ΑΙσχύλος, Φρυνις*, Τιμόθεος, 'Αριστοφάνης, Πλάτων.

'Αριστόξενος, Ήρακλείδης Ποντικός*, Λουκιανός, Πολυδεύκης.

Apuleius, Cassiodorus, Ψελλός
αloλtστl

Λασος*, Πίνδαρος, Ήρακλείδης Ποντικός*
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ύποόωρ,στΙ

'Αγάθων*, 'Αριστοτέλης, Ήρακλείδης Ποντικός*, Κλεονείδης,

Βακχείος, Γαυδέντιος, 'Ανώνυμος, Ψελλός

ύποφρυΎ'στΙ

'Αγάθων*, 'Αριστοτέλης, 'Ανώνυμος, Πρόκλος*, Boethius(;), Ψελ
λός

Δυστυχως, μουσικα εργα της 'Αρχαϊκης καΙ Κλασικης έποχης δεν

διαθέτομε, γραμμένα σ' αύτες τΙς άρμονίες. 'Έτσι, δεν γνωρίζομε ουτε

την στατική τους μορφη (κλίμακα) ουτε την δυναμική τους (μελοποιία).

Να είχε, τουλάχιστον περισώση ή χειρόγραφη παράδοση το «ΠερΙ μελο-

ποιίας» κεφάλαιο του 'Αριστόξενου ! - δμως, δεν το διαθέτομε. Οί δια-
, , , , ι .... Ύ \, ,

φορες αναμεσα στους χαρακτηρες των αρμονιων ησαν, κατα τις πηγες

μας, σημαντικές: ενα τραγούδι τονισμένο στην δωριστί, π.χ., έμπεριείχε

έξέφραζε-ένέπνεε θάρρος, σοβαρότητα, εύγένεια, άξιοπρέπεια, σταθερό-
, ~ , , -" "λλ ,\ ξ λ ~ ι "

τητα, ανοροπρεπεια, ενω ενα α ο, τονισμενο στην μι ο υοιστι, π.χ., απε-

πνεε μαλθακότητα, χαλαρότητα, συναισθηματισμό, θλίψη. 'Αναλόγως

καΙ οΙ υπόλοιπες, κάθε μία με την δική της ίδιοσυγκρασία.

'Ένα μικρο «παραθυράκι» στο σπουδαίο ζήτημα των άΡμονιiiJV και των

χαρακτήρων τους, του ήθους τους, άνοίγει ό 'Αριστείδης Quintilianus στο

ΠεΡI μουσιχης σύγγραμμά του51 . Μας παρουσιάζει τΙς δομες των εξι

άρμονιων, τον χcφακτηρα των όποίων, άπ' δ,τι λέει, σχολιάζει ό Πλάτων

στην Πολιτεία του52 . Οί «πλατωνικες» αύτές, λεγόμενες, άρμονίες είναι οΙ

έξης (βλ Είκ. 14):

δωρισΤI 1re τ 2rni δ 3mit δ 4fa Δ 51a το 6si δ 7sit δ 8do' Δ gmi'
4χ 4χ----

φρυΎισΤI 1reor 2mi δ 3rnit δ 4fa Δ 51a or
0

6si δ 7sit δ 8do' τ gre'
---- 4χ 4χ

μιξολυδισΤI 1rni δ 2mit δ 3fa τ 4s01 τ 51a δ 61at δ 7sib ΤΡ 8mi'
_____ 4χ _

51. Ή πλέον πρόσφατη εχδοση: Winnington-Ingram 1963.
52. 'Αριστείδης Quintilianus Περί μουσιχηι; cx.9/Winnington-Ingram 1963, σσ. 19

20.
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, ,
ιαστι

συΥΤΟΥολυδιστι'

λυδιστί

ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ.-

1mi δ 2mit δ 3fa Δ 41a τρ 5do' τ 6re'
----4χ---I-- 4χ--

1mi ο 2mit δ 3fa Δ 41a τρ 5do'
----4χ---

1mit ο 2fa Δ 31a τ' 4si δ 5sit δ 6do' Δ 7mi' δ 8mit'
----4χ---

Πολλα εχουν γραφη για την γνησιότητα η [J-η των εξι αυτων κλΙ[J-ά

κων53 . ΕΤναι, Ο[J-ως, το [J-όνο προ-άριστοξενικο δΟ[J-ικό, άΡ[J-ονικο υλικο που

διαθέτψε, σχετικο [J-E τΙς κλί[J-ακες έν χρήσει την 'Αρχαϊκη καΙ Κλασικη

περίοδο, καΙ ως έκ τούτου, υλικο πολύτψο. 'Άν δεχθΟU[J-ε την έγκυρότητά

τους, τότε έγείρονται πολλα έρωτή[J-ατα σχετικα [J-E τΙς άΡ[J-ονίες καΙ τους

ποικίλους χαρακτηρες τους.

1. Γιατί ολες οΙ κλί[J-ακες δίδονται στο έναΡ[J-όνιο γένος; Γιατί δεν άντι

προσωπεύονται τα γένη χρω[J-ατικο καΙ διατονικό; Να υποθέσω[J-ε οτι οΙ

κλί[J-ακες αυτές, [J-E τΙς δέουσες άλλαγες στΙς διαιρέσεις των τετραχόρ

δων, θα [J-ποροuσαν να λάβουν καΙ τΙς τρεϊς Υενικες [J-ορφές; 'Ότι, δηλαδή,

υπηρχαν τρεϊς δωριστί, τρεϊς φρυγιστΙ κλπ, [J-la για κάθε γένος; - άκούγε
ται πολυ σuστη[J-ατοποιη[J-ένο. 'Απο την αλλη, πως να εΡ[J-ηνεύσω[J-ε την

χρω[J-ατικη δωριστΙ που παραθέτει ό Plinius (Historia naturalis 2.84), καΙ
την όποία αντλησε άπο πυθαγορικηπηγη της Έλληνιστικης έποχης;54

2. πως εΤναι δυνατόν, [J-ια [J-ικρη δΟ[J-ικη διαφορα άνά[J-εσα στΙς κλί[J-α

κες δωριστί καΙ φρυγιστί (το κορυφαϊο διάστη[J-α [J-όνο διαφέρει: Δ στη δω

ριστί, τ στη φρυγιστΙ) να άλλάζΏ τον χαρακτηρα των δύο άΡ[J-ονιων στον

βαθ[J-Ο που [J-ας περιγράφουν οΙ πηγές, ή [J-la σχεδον άντίθετη της αλλης;

ΕΤναι δυνατον να δεχθΟU[J-ε ΟΤΙ το τονικο υλικο [J-όνο του καί, ένδεχψένως,

ή διαφορετικη [J-ελοποία των Μο κλΙ[J-άκων, να ησαν οΙ [J-όνοι υπεύθυνοι για
\!1" \ "'θ .

την οιαφορα τους στο η ος;

3. Δύο άπο τΙς άΡ[J-ονίες είναι όκτάφθογγες ([J-ιξολuδιστί, λυδιστΙ) καΙ

δύο έννεάφθογγες (δωριστί, φρυγιστί). πως χωρουσαν στΙς επτα χορδες

της λύρας; ΚαΙ [J-άλιστα, άπ' τΙς δύο έννεάφθογγες, ίδιαιτέρως ή δωριστ!,

την όποία υποτίθεται, περισσότερο άπο όποιαδήποτε αλλη, δίδασκαν οΙ

[J-οuσικοδιΟιΧσκαλοι στα άγόρια των 'Αθηναίων; Δεν [J-ΠΟΡΟU[J-ε να φαντα-

53. Βλ π.χ. Winnington-Ingram 1936/1968, σ. 21 χ. έ.

54. West 1992, σ. 175 σημ. 49 Burkert 1961, σσ. 28-43.
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στουμ.ε οτι στ~ν περίοδο της κυριαρχίας του επταχ6ρδου, άκ6μ.η και στον

άγωνιστικο μ.ουσικΟ στίβο της Άρχα'ίκης και πρώψης Κλασικης έποχης,

ό μ.αθητ~ς των δέκα-δεκατριων έτων διέθετε λυρα μ.ε περισσ6τερες άπο

επτα. χορδές. 'Άν, πάλι, εΙχε τ~ν δυνατ6τητα ή έννεάφθογγη δωριστι να.

προσαρμ.οστη σε επτα. χορδές, μ.ε ποι6ν τρ6πο, αραγε, γιν6ταν; Ποιοι φθ6γ-

θ 'ζ \ - K~' " , ~ , ,~ , ,
γοι υσια ονταν προς τουτο; ι αν αυτο γινοταν οεκτο, ποιες οι επιπτω-

σεις στ~ν μ.ελοποιία, και έν τέλει στο περίφημ.ο ηθος της;

ΕΙναι φανερο ΟΤΙ, το άρμ.ονικΟ τουτο ζ~τημ.α δεν εχει ευκολη λυση. Ή

μ.εταγενέστερη άpιστoξενικ~ ~ αλλη άpμ.oνικ~ θεωρία δεν προσέρχεται

άρωγ6ς, άλλα. ουτε τα. σωζ6μ.ενα μ.έλη, τα. όποία άν~κoυν στ~ν Οψιμ.η

Έλληνιστικ~ έπoχ~ και τ~ν Ρωμ.αιοκρατία. Και παραμ.ένει το έρώτημ.α

καυτ6: ποιά ηταν, μ.εταξυ αλλων, αύΤ~ ή κατ' έξoχ~ν δωpικ~ μ.oυσικ~ των

Έλλ~νων, που τ6σο έκτίμ.ησαν ΟΙ μ.εγάλοι φιλ6σοφοι, και που δίχως της

. καμ.μ.ια. πολιτεία δεν θα. μ.πορουσε ποτε να. ευνoμ.~ση;

ΣΎΜΒΟΛΑ

δ δίεσις- η "ήμ.ιτόνcoν - τ τόνος - τ* διαζεuxτιxoς τόνος - τρ τριημ.ιτόνcoν - Δ δίτονον - Τ

δια τεσσαρων - Π δια πέντε - Ο δια πασων - οξuνση φθόγγοu κατα τέταρτο του τόνοu

- Δασος* μ.αΡΤUΡiα (testimonium) για τον Δασο - 1re τ 2mi πρωτη χορδη re, δεύτερη

χορδη mi, ένδιάμ.εσο διάστημ.α τόνοu - 4χ τετράχορδο
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Είκ.1.

Αυγη Καστοριας (κον

τα στον Δημο 'Αγίας

Τριάοας): Μο όστέϊνοι

αυλοι τοσ 5.500 π.χ.

(Πηγη της φωτογρα;φία;ς:

Σύχχα; 2005).

α

Είκ.2.
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White & Leon Leνy).

ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ:

Είκ.4.
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ΎστερομινωικηςΠΙβ έποχης/Μετα

νακτορικης περιόδου (1200-1300
π:Χ.). Οί δύο Οψεις. Χανιά, Άρχαι

ολογικο Μουσείο 3903. (Κάρτ-πο

στάλ).
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ΕΙκ. 10. Κλίμακες.

ΕΙκ.11.

'Ά 'β , ,να υσσος, ταφος: καν-

θαρος με λυριστη καΙ χο

ρευτες της Ύστερογεωμε

τρικης έποχης (μέσα 8°u

π.χ. αΙώνα). Άθήνα, 'Ε

θνικΌ ΆρχαιολογικΌ Mou
σείο 14447.
(ΦωτογραφΙα του γράφοντος)
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στερογεωμετρικης περιόδου

(750-700 πΧ.). 'Αθήνα, Έ

θνικο 'Αρχαιολογικο Μου

σείο (χωρίς άριθμό).

(Πηγη της φωτογραφΙας: Maas
& Snyder 1989, σ. 23, Νο 13)
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Είκ. 14. ΟΙ «δαμώνιες»/«πλατωνικες» άρμονίες του 'Αριστείδη Quintilianus.
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