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      Αρχαία Ωδεία



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
Εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις, ιδιαίτερα δημοφιλείς στην 
αρχαία Ελλάδα ήταν και οι μουσικές εκδηλώσεις (αγώνες μουσικής, 
τραγουδιού, ποίησης και χορού) στο πλαίσιο μεγάλων 
θρησκευτικών εορτών. 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΩΔΕΙΟ
Στην αρχαία Αθήνα, στη νότια πλαγιά της Ακρόπολης, 
κατασκευάζεται για πρώτη φορά τον 5ο αι. π.Χ., στα χρόνια του 
Περικλή ένα κτίριο κατάλληλο για μουσικούς αγώνες. Ονομάζεται 
Ωδείο, από τη λέξη ωδή που σημαίνει άσμα. Είναι όμως στα 
ρωμαϊκά χρόνια που τα ωδεία, οι χώροι για τα μουσικά θεάματα, 
γνωρίζουν μεγάλη διάδοση, ενώ πολύ συχνά χτίζονται ακριβώς 
δίπλα από τα θέατρα.



ΜΑ ΤΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ; …
Η μορφή τους ήταν αντίστοιχη με εκείνη των θεάτρων. Έχουν, 
δηλαδή, έναν κεντρικό χώρο για την παρουσίαση των θεαμάτων, 
γύρω από τον οποίο κάθονταν οι θεατές. Η βασική διαφορά τους 
από τα θέατρα είναι ότι συνήθως τα ωδεία είναι στεγασμένα. 
Μπορείτε να ξεχωρίσετε το θέατρο από το ωδείο στις παρακάτω 
εικόνες ;



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΑΤΡΩΝ – ΩΔΕΙΩΝ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ 

• Απέριττο και ανοικτό
• Κυκλική ορχήστρα
• Απλή σκηνή
• Ακουστική κατάλληλη για 

λόγο (αρχαίο δράμα)

ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΔΕΙΟ

• Βαρύ και στεγασμένο
• Ημικυκλική ορχήστρα
• Περίπλοκη σκηνή 
      (μεγαλύτερη, πιο περίτεχνη)
• Ακουστική κατάλληλη για μουσική

Επιμέλεια : Γρηγοριάδη Μαριάμ, Μαρκάκης Γεώργιος, Πολυχρονάκη Κωνσταντίνα



ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Από το πρώτο ωδείο και μοναδικό των αρχαίων χρόνων, το Ωδείο 
του Περικλή, μέχρι τα νεότερα ρωμαϊκά ωδεία, η αρχιτεκτονική 
μορφή των κτιρίων αυτών εξελίσσεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει ένας συγκεκριμένος και σταθερός τύπος. Έτσι, το 
ελληνικό ωδείο των κλασικών χρόνων με την τετράγωνη κάτοψη 
και τους πολλούς κίονες που στηρίζουν τη στέγη διαδέχονται τα 
πρώτα ορθογώνια ρωμαϊκά ωδεία που εσωτερικά μοιάζουν με 
θέατρα και αργότερα τα νεότερα ημικυκλικά ωδεία που έχουν όλα τα 
χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής του 
θεάτρου: κοίλο, ορχήστρα και σκηνή.



Χ Ρ Η Σ Ε Ι Σ      Ω Δ Ε Ι Ω Ν
Στην πορεία του χρόνου τα ωδεία κλήθηκαν να εξυπηρετήσουν 
πολλαπλές λειτουργίες. Πράγματι, ενώ το ωδείο του Περικλή 
χρησιμοποιούνταν κυρίως για μουσικές εκδηλώσεις, τα ρωμαϊκά 
ωδεία φιλοξενούσαν ποικίλα θεάματα, όπως διαλέξεις, 
απαγγελίες ποιημάτων, παραστάσεις μίμων και χορούς 
παντομίμας. Λειτουργούσαν ακόμα και ως χώροι συναθροίσεων 
των βουλευτών. Μάλιστα, η χρήση των ωδείων δεν ήταν πάντοτε 
διαχωρισμένη από αυτή των θεάτρων, αφού πολλές φορές 
φιλοξενούσαν θεατρικές παραστάσεις. Τα ωδεία προσφέρονταν 
κυρίως για εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας και επομένως 
απευθύνονταν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα. 

 



Ας δούμε τώρα μερικά από τα πιο γνωστά 
ωδεία του ελληνικού χώρου



  Ηρώδειο

• Το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού (ρωμαϊκής περιόδου) βρίσκεται στη 
νοτιοδυτική πλαγιά της Ακρόπολης των Αθηνών.

• Χτίστηκε με δαπάνες του Ηρώδη του Αττικού το 2ο αιώνα μ.Χ., προς 
τιμήν της συζύγου του Ρηγίλλης, η οποία πέθανε νέα το 160 μ.Χ. 
Προοριζόταν κυρίως για μουσικές εκδηλώσεις και για το λόγο αυτό 
ονομάστηκε Ωδείο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82


• Ο χώρος που προοριζόταν για το κοινό είχε 32 σειρές 
από μαρμάρινες κερκίδες και χωρούσε περίπου 5000 θεατές. Η 
ορχήστρα είχε ημικυκλικό σχήμα. Το σκηνικό οικοδόμημα 
βρισκόταν υπερυψωμένο στο βάθος της σκηνής και είχε τρεις 
ορόφους, δύο εκ των οποίων διατηρούνται μέχρι σήμερα σε ύψος 
28 μέτρων. Το ωδείο ήταν στεγασμένο με ξύλινη οροφή από ξύλο 
κέδρου.

• Αργότερα καταστράφηκε από τους Έρουλους επιδρομείς. Από τα 
διάφορα ευρήματα ανασκαφών, όπως κρανία ανθρώπων και 
ταύρων, πιθανολογείται ότι ο χώρος χρησιμοποιήθηκε και για 
μονομαχίες και ταυρομαχίες. 

• Οι τοίχοι του οικοδομήματος χρησιμοποιήθηκαν αργότερα ως 
οχυρωματικό έργο, εντασσόμενο στο τείχος που περιέβαλλε τη 
βάση του λόφου της Ακρόπολης. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B9


• Η πρώτη δοκιμαστική ανασκαφή έγινε το 1848 παρουσία του 

Βασιλέα Όθωνα. 

• Η εκκένωση του Ωδείου από τις επιχώσεις που είχαν 

συσσωρευτεί στα ερείπια της στέγης και έφθαναν τα 15 μ. ύψος, 

ξεκίνησε το 1857. 

• Τελικά η σοβαρή αναστήλωση άρχισε τμηματικά μετά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο στη δεκαετία του 1950, οπότε και 
αποκαλύφθηκε όλο το αρχαίο αυτό οικοδόμημα βρίσκοντας τον 

άλλοτε προορισμό του. 

• Οι θέσεις των θεατών επενδύθηκαν με πεντελικό μάρμαρο και η 

ορχήστρα με πλάκες από μάρμαρο Υμηττού. 



• Έκτοτε το Ωδείο χρησιμοποιείται, κυρίως τους θερινούς μήνες για 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ πλειάδα Ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών έχει εμφανιστεί στον χώρο αυτό, (όπως η Ελληνίδα 
ντίβα της Όπερας Μαρία Κάλλας το 1957, για ένα ρεσιτάλ).



     

 

Ας δούμε τώρα και άλλα ωδεία που σώζονται:

Ωδείο  Θεσσαλονίκης



Ρωμαϊκό Ωδείο Πάτρας 



Ρωμαϊκό Ωδείο Ρόδου



Ρωμαϊκό Ωδείο στην Κω



Ρωμαϊκό Ωδείο Δίου

Επιμέλεια : Βασιλάκη Φωτεινή, Ανδρεαδάκη Φανή, 
Γιγουρτάκη Ειρήνη, Δρακομαθιουλάκη Μαρία 



Πού είναι, ρε παιδιά, η Νικόπολη 
; Η Νικόπολη της Ηπείρου (= η πόλη της νίκης), είναι κτισμένη 

στη χερσόνησο που χωρίζει τον Αμβρακικό κόλπο από το 
Ιόνιο πέλαγος. 

Βρίσκεται απέναντι από το Άκτιο 6 χλμ. βόρεια από την 
Πρέβεζα. Θαλάσσιοι και χερσαίοι δρόμοι οδηγούσαν στη 
Νικόπολη και την κατέστησαν σημαντικό εμπορικό κέντρο. 

Η πόλη ιδρύθηκε ως σύμβολο της μεγάλης νίκης του 
Οκταβιανού ενάντια στο Μάρκο Αντώνιο και την Κλεοπάτρα Ζ΄ 
της Αιγύπτου στο Άκτιο το 31 π.Χ. και άκμασε κατά τη ρωμαϊκή 
περίοδο. 



ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
Για να συνοικίσει τη Νικόπολη ο Αυτοκράτωρ Αύγουστος Οκταβιανός, μετέφερε 
από παντού κατοίκους παλιών, κατεστραμμένων από τους Ρωμαίους, πόλεων. Οι 
κάτοικοι 70 πόλεων διέφυγαν στα ορεινά ως περιφερόμενοι νομάδες και για να 
τους προσελκύσει στη Νικόπολη ο Οκταβιανός χορήγησε προνόμια όπως 
φορολογική ατέλεια και ισοπολιτεία με τους Ρωμαίους πολίτες. 

Η θέση της Νικόπολης συγκέντρωνε αξιόλογα πλεονεκτήματα ως προς την 
οικονομία το εμπόριο και τη στρατηγική σημασία της. Η ίδρυσή της αποσκοπούσε 
κυρίως στο στρατιωτικό έλεγχο της δυτικής Ελλάδας από τους Ρωμαίους, καθώς 
και στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής η οποία είχε περιέλθει σε κατάσταση 
πλήρους ερήμωσης μετά τη ρωμαϊκή καταστροφή.



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ
8 χλμ. βόρεια της Πρέβεζας, σ' ένα καταπράσινο τοπίο σε έκταση 9000 
στρεμμάτων, βρίσκεται η αρχαία Νικόπολη σε ισθμό του οποίου το πλάτος στο 
σημείο αυτό δεν ξεπερνά τα 2,5 χλμ. 
Το Ιόνιο πέλαγος βρίσκεται στο δυτικό μέρος ενώ στο ανατολικό μέρος είναι το 
τμήμα εκείνο του Αμβρακικού κόλπου που λέγεται Μάζωμα και είναι ένα είδος 
λιμνοθάλασσας, που ήταν άλλοτε ιχθυοτροφείο. 
Η περιοχή αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως «αρχαιολογική ζώνη Α». Καμία 
δραστηριότητα επιτρέπεται σε αυτή, πέραν των ήπιων αγροτικών καλλιεργειών. 



Χάρτης της ρωμαϊκής πόλης της Νικόπολης



Μνημεία της Νικόπολης που σώζονται έως  σήμερα

Στάδιο
Αρχαίο θέατρο
Τείχη

Επιμέλεια : ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΣΑΚΗ - 

ΕΛΕΝΑ ΦΩΤΑΚΗ - ΛΕΝΤΑ ΑΛΤΑΝΙ

ΑΜΠΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΑΛΩΜΗ ΜΑΓΑΡΑΚΗ



Το  Ρωμαϊκό ωδείο της Νικόπολης

Ιστορικό κτίσης

Εξωτερική περιγραφή 

Χρήση του στη Ρωμαϊκή εποχή

                         Χρήση του στη σύγχρονη εποχή

ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΚΑΒΛΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΠΑΠΠΑΣ ΠΑΡΗΣ

ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ



ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το ρωμαϊκό ωδείο της Νικόπολης αποτελεί πραγματικό 
αρχιτεκτονικό έργο τέχνης, δημιούργημα κάποιου άγνωστου αλλά 
σπουδαίου αρχιτέκτονα. 

Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στη δυτική πλευρά του 
παλαιοχριστιανικού τείχους και συνορεύει με τη ρωμαϊκή αγορά 
(forum). 

Το ωδείο είχε χωρητικότητα περίπου 1.000 ατόμων και 
προοριζόταν για μουσικές εκδηλώσεις, απαγγελίες ποιητών με 
συνοδεία μουσικών οργάνων, ομιλίες και συζητήσεις ρητόρων.

Το υπόλοιπο διάστημα λειτουργούσε και ως βουλευτήριο, καθώς 
γειτνίαζε με την αγορά. Κατασκευάσθηκε επί Αυγούστου (αρχές 
1ου αι. μ.Χ.) και δέχθηκε διάφορες επισκευές και μετατροπές στο 
τέλος του 2ου - αρχές 3ου αι. μ.Χ. 



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Το ωδείο της Νικόπολης συνέχισε να χρησιμοποιείται μέχρι το β’ 
μισό του 3ου αι. μ.Χ. Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε και 
σκεπάστηκε από μεγάλους σωρούς χώματος.

Ευρωπαίοι περιηγητές ανακάλυψαν το Ωδείο με τις ανασκαφές 
που έγιναν τη δεκαετία του 1960. Σύντομα έγιναν και εργασίες 
αναστήλωσης και έτσι το 1969 λειτούργησε ξανά.



ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΡΗΣΗ ΩΔΕΙΟΥ 

Από το 1969 έως το 2007 φιλοξενούσε τα καλοκαίρια 
περιορισμένο αριθμό θεατρικών παραστάσεων και μουσικών 
εκδηλώσεων
Από το 2008 γίνονται στο ωδείο εργασίες αποκατάστασης και 
ανάδειξης που βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι σήμερα. Στο 
διάστημα αυτό, το ωδείο άνοιξε τις πύλες του μόνο για μία 
παράσταση, το καλοκαίρι του 2010, όταν παρουσιάστηκαν οι 
«Τρωάδες» του Ευριπίδη.



Εξωτερική περιγραφή 
Τοξωτά ανοίγματα στον εξωτερικό τοίχο του κοίλου
Ημικυκλική στοά που αγκάλιαζε περιμετρικά το κοίλο
Οι 2 πάροδοι (στεγασμένοι διάδρομοι που οδηγούσαν στην 
ορχήστρα) 

Αίθουσα που εξυπηρετούσε λατρευτικούς σκοπούς
2 κλίμακες που οδηγούσαν στις ψηλότερες θέσεις του κοίλου (η 
μια δεν σώζεται καλά)

Η εξωτερική όψη είχε πλούσια διακόσμηση με γλυπτά 



ΜΕΡΗ ΩΔΕΙΟΥ 

Το κοίλον

• Χωρίζεται σε 2 διαζώματα.
• Αποτελείται σε 20 σειρές εδωλίων, φτιαγμένα από ντόπιο ασβεστόλιθο.
• Οι μικρότερες κλίμακες στα πλάγια και στο κέντρο βοηθούσαν για την 

είσοδο του ωδείου.



Τα ορθογώνια ανοίγματα 
που στηρίζουν το κοίλον 
μέσω των στοών, ενισχύουν 
τη ακουστικότητα, τον 
εξαερισμό και φωτισμό.

Μία ακόμα δίοδος, με  
δάπεδο και τοίχους 
επενδυμένους από πλάκες, 
χρησίμευε στην επικοινωνία 
της ορχήστρας με το κοίλον.



To κοίλον είναι στραμμένο προς το βορρά.

Το χαμηλότερο τμήμα αποτελείται από 2 κερκίδες και 4 
κλίμακες, για την μετακίνηση των θεατών.

Το ανώτερο τμήμα είναι μεγαλύτερο και χωρίζεται σε 4 κερκίδες 
από 5 σκάλες .



Στα δύο άκρα του κοίλου υπήρχαν θέσεις για τα επίσημα 
πρόσωπα, τα θεωρεία και βρίσκονται πάνω από τις 
παρόδους, που οδηγούν στην ορχήστρα.

Επιμέλεια : Στυλιανάκης Ευάγγελος 



Σκηνή και ορχήστρα

                                       

Το σκηνικό οικοδόμημα ήταν διώροφο και διέθετε επιμελημένη 
πρόσοψη. 

Τρείς είσοδοι εξασφάλιζαν την πρόσβαση στο δρόμο βόρεια του 
Ωδείου. 

Μπροστά από τη σκηνή ένας στενός διάδρομος 0,90 μ. πλάτος και 
βάθος 

2,82 μ. χρησίμευε πιθανότατα στην ανύψωση της αυλαίας σε κάθε 

παράσταση και στην αποθήκευση των σκηνικών.

ΜΕΡΗ ΩΔΕΙΟΥ 
 



        Πρόσοψη
• Η πρόσοψή της, δηλαδή ο τοίχος που έβλεπαν οι θεατές, ήταν 

διακοσμημένη με κίονες, γλυπτά και αγάλματα και είχε τρεις 
εισόδους με μια σειρά σκαλοπατιών η καθεμία 

• Οι είσοδοι αυτές ένωναν το εσωτερικό της σκηνής με το λογείο, 
το πλάτωμα που σχηματίζεται μπροστά τους. Πρόκειται για το 
χώρο όπου εμφανίζονταν οι πρωταγωνιστές των θεαμάτων. 



❑ Παρασκήνια
• Χρησίμευαν ως αποθηκευτικοί χώροι ή ως χώροι 

προετοιμασίας των πρωταγωνιστών. Στην εξωτερική 
πλευρά των παρασκηνίων βρίσκονταν οι κλίμακες 
που οδηγούσαν στο δεύτερο όροφο της σκηνής 

❑ Τάφρος
• Εκεί φυλασσόταν η αυλαία που με έναν ειδικό 

μηχανισμό ανέβαινε από κάτω προς τα πάνω, 
αντίθετα δηλαδή απ’ ό,τι συμβαίνει σήμερα στα 
θέατρα.



      Η ορχήστρα, όπως και το κοίλο, είχε σχήμα κανονικού ημικυκλίου. 
Το διώροφο σκηνικό οικοδόμημα είχε μνημειακή πρόσοψη με 
πλούσιο γλυπτό διάκοσμο, καθώς οι είσοδοι και τα ανοίγματα 
πλαισιωνόταν με κίονες και κόγχες, που φιλοξενούσαν εξαιρετικής 
τέχνης, μαρμάρινα αγάλματα Θεών και Μουσών.

ΜΕΡΗ ΩΔΕΙΟΥ 
 

Η ορχήστρα



Λειτουργία Ορχήστρας
•  Η ορχήστρα βρισκόταν λίγο χαμηλότερα από τη σκηνή. Σε 

ορισμένα θεατρικά έργα ο χορός αναμειγνυόταν με τους 
υποκριτές και έτσι υποκριτές και χορευτές αρχικά κινούνταν στο 
ίδιο επίπεδο. Αργότερα οι υποκριτές χωρίστηκαν από τον χορό 
και έπαιζαν σε υπερυψωμένο δάπεδο. Η είσοδος του χορού 
στην ορχήστρα γινόταν από δύο πλευρικές διόδους, τις 
παρόδους. Στο κέντρο της ορχήστρας βρισκόταν ο βωμός του 
Διονύσου, η θυμέλη. Πίσω από τη θυμέλη έπαιρναν θέση ο 
αυλητής και ο υποβολέας

• Η ορχήστρα, ο κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος, όπου ὠρχεῖτο, ο 
χορός.



ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
• Η σημερινή κατάσταση διατήρησης της ορχήστρας δεν παρέχει 

στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού και της θέσης των 
διαζωμάτων, των κερκίδων και των κλιμάκων του Θεάτρου. Η 
είσοδος στο άνω τμήμα ήταν δυνατή από τις τρεις εισόδους της 
περιμετρικής στοάς, ενώ η πρόσβαση στο κάτω τμήμα, γινόταν 
από τους καμαροσκεπείς διαδρόμους που κατέληγαν στο 
διάζωμα, που πιθανότατα διέτρεχε το μέσον του κοίλου.           

       Γιαννακάκης Α. - Νικολίτσης Λ.
•   Λεμονάκης Α.  -  Μπελσίκου  Μ.



Ακουστική αρχαίων θεάτρων και ωδείων

Επιμέλεια : Κοζορώνη Ευαγγελία

Η  ακουστική επηρεάζεται από το υλικό το οποίο είναι φτιαγμένα τα 
εδώλια.

Η κυκλική διάταξη σε συνδυασμό με τη μεγάλη υπερύψωση μεταξύ 
σειρών και καθισμάτων συμβάλλουν στην ακρόαση. Στο ωδείο της 
Νικόπολης , τα ορθογώνια καθίσματα στη 10η σειρά του κοίλου ενισχύουν 
την ακουστική.

 Για την ομοιόμορφη κατανομή της ηχητικής ενέργειας της φωνής του 
ομιλητή  το κοίλο πρέπει να είναι κυκλικό.



Ακουστική αρχαίων θεάτρων και ωδείων.
 Η άνετη ακρόαση παρεμποδιζόταν, όταν ο ακροατής δεν έβλεπε τον 
ομιλητή. Αυτός ήταν ένας άλλος λόγος που οδήγησε στην κλίση του 
κοίλου.  

 Η απαραίτητη ησυχία καθιστά τη φωνή ικανή να ακουστεί σε μεγάλες 
αποστάσεις. Γι’ αυτό οι θέσεις των αρχαίων θεάτρων είναι επιλεγμένες 
για τη μεγάλη ησυχία του περιβάλλοντος χώρου. 



Η φωνή ενισχύεται από την ανάκλαση μπροστά σε ένα βράχο στη 
φύση . Έτσι οι ηθοποιοί παίρνουν θέσεις μπροστά στη σκηνή με 
ισχυρές ανακλάσεις πίσω και κάτω.



Αρχαία μουσικά όργανα
 Πολλά από τα μουσικά όργανα της αρχαιότητας προέρχονται από  

γειτονικούς πολιτισμούς (περιοχές Μικράς Ασίας, Μέσης Ανατολής και 
Μεσογείου). Στην Ελλάδα όμως αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα και αποτέλεσαν 
τη βάση για τα σύγχρονα μουσικά όργανα. Τα βασικότερα από αυτά είναι 

τα εξής:Η πανδούρα (τρίχορδον)

 Ξύλινο τρίχορδο όργανο με μικρό αντηχείο και μακρύ λαιμό με 
δακτυλοθέσιο για την παραγωγή των διαφορετικών φθόγγων. Είναι ο 
άμεσος πρόγονος των σύγχρονων οργάνων της οικογένειας του λαούτου. 
Με την παρεφθαρμένη ονομασία "ταμπουράς" επέζησε ως τις μέρες μας. Ο 
εκτελεστής ήταν συνήθως γυναίκα.



Αρχαία μουσικά όργανα
Ο κόχλος

 Φυσική σάλπιγγα που δημιουργούνταν από ένα θαλάσσιο όστρακο 
(κοχύλι) στο οποίο είχε διανοιχθεί μια οπή (αποκόπτοντας τις τρεις πρώτες 
σπείρες του) για την εμφύσηση του αέρα. 

Η μάγαδις (άρπα)

 Πολύχορδο όργανο με ανισομήκεις χορδές. Ο ήχος της ήταν γλυκός, 
αιθέριος και αισθησιακός. Αποτελούνταν από ένα ξύλινο ηχείο με μια 
τεντωμένη παλλόμενη μεμβράνη, ενωμένο σε ορθή ή οξεία συνήθως γωνία 
με έναν ξύλινο βραχίονα που έφερε τα στοιχεία τεζαρίσματος των χορδών. 
Ο καθιστός εκτελεστής ήταν σχεδόν πάντα γυναίκα και αποκαλούνταν 
"ψάλτρια". 
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H λύρα
 Πανάρχαιο έγχορδο μουσικό όργανο (εφεύρημα του Ερμή) που ήταν 
ιδιαίτερα δημοφιλές από τους μινωικούς κιόλας χρόνους. Ήταν ένα μέσο 
εκπαίδευσης των νέων και συνδεόταν στενά με τη λατρεία του Απόλλωνα.  
Αποτελούνταν από το αντηχείο (ένα κοίλο όστρακο χελώνας με μια 
τεντωμένη παλλόμενη μεμβράνη από δέρμα βοδιού ή κατσικιού), τους δύο 
"πήχεις" (από κέρατα κατσίκας ή δύο όμοιους ελαφρά καμπύλους ξύλινους 
βραχίονες) και το "ζυγό" (ένα κυλινδρικό ξύλο, συνδεμένο με τους 
βραχίονες). Οι ισομήκεις χορδές της κατασκευάζονταν αρχικά από καννάβι 
ή λινάρι και αργότερα από στριμμένα έντερα ή τένοντες ζώων. Ο 
εκτελεστής κρατούσε τη λύρα στο αριστερό μέρος του σώματός του (συχνά 
με τη βοήθεια ιμάντα).

Αρχαία μουσικά όργανα
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Το τύμπανον
 Κρουστό όργανο (σαν το ταμπούρλο), με διεγερτικό ήχο, που 
χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από γυναίκες κυρίως στις θρησκευτικές 
εκδηλώσεις και τις οργιαστικές λατρείες. Αποτελούνταν από μια ρηχή 
ξύλινη κυλινδρική στεφάνη με τεντωμένες δερμάτινες μεμβράνες. Η 
τυμπανίστρια το κρατούσε όρθιο με το αριστερό της χέρι και το έκρουε με 
τις άκρες και τους κόμπους των δακτύλων του δεξιού χεριού της.                                                             

Ο αυλός
Το σημαντικότερο αρχαιοελληνικό πνευστό όργανο, που 
χρησιμοποιούνταν σε όλες σχεδόν τις ιδιωτικές και δημόσιες τελετές. Είχε 
χαρακτήρα οργιαστικό και ήταν συνδεδεμένος με τη λατρεία του θεού 
Διονύσου. Αποτελούνταν από έναν κυλινδρικό σωλήνα και από ένα 
βολβοειδές ξύλινο επιστόμιο.

Επιμέλεια : Κωνσταντίνα Κελεσή

Αρχαία μουσικά όργανα
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