
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Χαιρετισμός στην εκδήλωση 

Καλησπέρα σας 

Η αρχαία ελληνική μουσική για πολλά χρόνια ήταν από τα λιγότερο "φωτισμένα" 

κεφάλαια του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Παρόλο που υπήρχαν πολλές 

παραστάσεις μουσικών οργάνων σε αγγεία, σε ψηφιδωτά, σε νομίσματα, σε 

τοιχογραφίες, σε αγάλματα, και είχαμε εξοικειωθεί με τις απεικονίσεις της λύρας, 

της φόρμιγγας, του αυλού, των κοχυλιών, του τύμπανου και των κροτάλων 

(σημερινές  καστανιέτες), ελάχιστα γνωρίζαμε για τα παραγόμενα μουσικά 

ακούσματα. 

Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντική η σημερινή εκδήλωση από το εργαστήρι 

ρητορικής και δραματικής τέχνης του τμήματος φιλολογίας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου να παρουσιάσει στους φοιτητές του αλλά και στο ευρύτερο κοινό 

της πόλης μας την αρχαία ελληνική μουσική. 

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας, το Σύνδεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας ότι 

συμμετέχουμε με τις όποιες δυνάμεις μας σ' αυτή τη διοργάνωση και ευελπιστούμε 

η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί στο μέλλον και σε άλλα θέματα φιλολογικού 

ενδιαφέροντος. Το σημαντικό είναι ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ανοίγεται 

και αγκαλιάζει τους φορείς της πόλης και αναδεικνύεται σε ζωντανό κύτταρο 

πολιτισμού. 

Οι σημερινοί ομιλητές-εισηγητές, πιο ειδικοί εμού, θα αναφερθούν διεξοδικά στην 

Αρχαία Ελληνική Μουσική. Εγώ απλώς θέλω να τονίσω ότι για τους αρχαίους 

Έλληνες η μουσική ήταν συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης των νέων και ήταν 

συνυφασμένη όχι μόνο με θρησκευτικές τελετές και δημόσιες εκδηλώσεις αλλά και 

με την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων. Για παράδειγμα ένας αυλητής 

συνόδευε τις γυναίκες στο ζύμωμα, τους εργάτες στον τρύγο, τους στρατιώτες στη 

μάχη(παιάνες) αλλά και τους αθλητές στην προπόνηση για να τους δίνουν το ρυθμό 

και να τους ενθαρρύνουν. 

Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε ήχους από ανακατασκευασμένα 

αρχαία μουσικά όργανα  και θα ακούσουμε  από τους μαθητές του Μουσικού 

Σχολείου Καλαμάτας τον "Επιτάφιο του Σείκιλου", το μόνο σωζόμενο μουσικό 

κείμενο σε ολοκληρωμένη μορφή. Ας ελπίσουμε ότι η μουσική  μέσα από τα νέα 

αυτά παιδιά, θα αποκτήσει ξανά και τον παιδευτικό της χαρακτήρα. 

 

Σας ευχαριστώ 

Μαρία Τσαγκαράκη 

πρόεδρος Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας 


