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Μνημοσύνης καὶ Ζηνὸς ἐριγδούποιο ѳύγατρες, 

Μοῦσαι Πιερίδες, μεγαλώνυμοι, ἀγλαόφημοι, 

ѳνητοῖς, οἷς κε παρῆτε, ποѳεινόταται, πολύμορφοι, 

πάσης παιδείης ἀρετὴν γεννῶσαι ἄμεμπτον, 

ѳρέπτειραι ѱυχῆς, διανοίας ὀρѳοδότειραι, 

καὶ νόου εὐδυνάτοιο καѳηγήτειραι ἄνασσαι, 

αἳ τελετὰς ѳνητοῖς ἀνεδείξατε μυστιπολεύτους, 

Κλειώ τ' Εὐτέρπη τε Ѳάλειά τε Μελπομένη τε 

Τερψιχόρη τ' Ἐρατώ τε Πολύμνιά τ' Οὐρανίη τε 

Καλλιόπηι σὺν μητρὶ καὶ εὐδυνάτηι ѳεᾶι Ἁγνῆι. 

ἀλλὰ μόλοιτε, ѳεαί, μύσταις, πολυποίκιλοι, ἁγναί, 

εὔκλειαν ζῆλόν τ' ἐρατὸν πολύυμνον ἄγουσαι. 

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

Σης Μνημοσύνης και του βροντόηχου Διός ω θυγατέρες, 

Μούσες Πιερίδες, περιώνυμες, λαμπρόφημες, στους 

θνητούς, σ’όσους παραβρεθείτε, περιπόθητες, 

πολύμορφες, γιατί εσείς γεννάτε την άμεμπτη αρετή 

κάθε παιδείας, ω θρέπτειρες ψυχής, δότριες 

ορθοκρισίας, και του πανίσχυρου νού καθοδηγήτριες 

άνασσες, που τις μυστηριακές τελετουργίες δείξατε 

στους θνητούς, Κλειω κι Ευτέρπη και Θάλεια και 

Μελπομένη και Σερψιχόρη κι Ερατώ και Πολύμνια και 

Ουρανία και η μητέρα μου Καλλιόπη, η πανίσχυρη θεά 

Αγνή. αλλά ελάτε, θεές, στους μύστες, πολυποίκιλες, 

αγνές, φέρνοντας δόξα και ποθητή πολυύμνητη ευλογία. 

 (Μουσῶν, Ορφικός Ύμνος αρ. 76) 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 
  

 

 

 

 

 

Ήταν Μάιος του 2009 όταν ένα βράδυ βρέθηκα σε μία συζήτηση για 

την αρχαιότητα και πιο συγκεκριμένα για τους αρχαίους Θράκες. Σα 

πρόσωπα που «πρωταγωνιστούσαν» στο θέμα μας ήταν ο Ορφέας και ο 

Θάμυρης. Με μεγάλη μου χαρά έλαβα μέρος στη συζήτηση θέλοντας να 

μοιραστώ τη γνώση που κατείχα, αλλά να λάβω και νέα. Όσο περνούσε η 

βραδιά γινόντουσαν πολλές αναφορές σε συγγράμματα ξένων ερευνητών, οι 

οποίοι είχαν ασχοληθεί με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλά δε γινόταν 

καμία αναφορά σε μελέτη κάποιου Έλληνα ερευνητή. 

 Αυτό οφείλω να παραδεχτώ ότι με πείραξε. Με την ελληνική μου 

ιδιοσυγκρασία, δεν μπορούσα να δεχτώ ότι σε μία συζήτηση Ελλήνων για τον 

αρχαίο ελληνικό πολιτισμό αναφέραμε σαν έγκυρη πηγή κάποιο Γερμανό ή 

Άγγλο ερευνητή, ο οποίος δεν είχε κάνει κάτι παραπάνω από το να 

μελετήσει τα ίδια αρχαία κείμενα που μελετούσαμε και εμείς, και παρ’ όλα 

αυτά μελετώντας τα κείμενα των αρχαίων μας συγγραφέων παρατηρούσαμε 

ότι η νεοελληνική απόδοση δεν είχε γίνει με βάση το αρχαίο κείμενο αλλά με 

βάση τη γλώσσα που είχε μεταφραστεί στο εξωτερικό ! 

 Ξεκίνησα λοιπόν να συλλέγω πληροφορίες για τους αρχαίους Θράκες 

και συγκεκριμένα για τον Ορφέα, του οποίου η ζωή με «μάγευε». Κατά την 

πορεία της έρευνας μου ανακάλυψα και ορισμένες μελέτες Ελλήνων 

ερευνητών, οι οποίες ενώ ήταν πολύ αξιόλογες, δυστυχώς αντιμετωπιζόταν 

από μεγάλη μερίδα του ακαδημαϊκού κόσμου ως μη έγκυρες, χωρίς όμως να 

ακούω μία ικανοποιητική εξήγηση για τις απόψεις αυτές.  

 Έτσι, πήρα την απόφαση να συγκεντρώσω τις φιλολογικές και 

εικονογραφικές πηγές που αναφέρονταν στον Ορφέα σε μία εργασία, ώστε 

να μπορεί ο κάθε ερευνητής να βρει και να μελετήσει χωρίς μεγάλο κόπο και 

αναζήτηση όσες πληροφορίες χρειάζεται, θέτοντας έτσι τις βάσεις και για 

μετέπειτα έρευνες.   

Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τις καθηγήτριες μου Κατσανεβάκη 

Αθηνά και Ρεντζεπέρη-Σσώνου Άννα-Μαρία για την βοήθεια και 

καθοδήγηση τους κατά την πορεία αυτής της εργασίας καθώς και για το 

ευχάριστο και πολύ ευδιάθετο κλίμα συνεργασίας που υπήρξε μεταξύ μας. 
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Ευχαριστώ το Αρχείο Μουσικής Εικονογραφίας του τμήματος της 

Μουσικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 

συγκεκριμένα την καθηγήτρια Γουλάκη-Βουτυρά Αλεξάνδρα και τις κυρίες 

Ζαχαρτζή Ουρανία και Ρουμπή Αντωνία για τις πολύτιμες πληροφορίες που 

μου παρείχαν. 

Ευχαριστώ τον καθηγητή της Υιλοσοφικής χολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μέντζο Αριστοτέλη, ο οποίος μου έδωσε την 

άδεια να αντλήσω πληροφορίες από το αρχείο «Corpus Vasorum 

Antiquorum» (CVA). 

Ευχαριστώ τους γονείς μου, Δημήτριο και Αγγελίνα, για την 

ψυχολογική αλλά και την οικονομική στήριξη ετών, η οποία υπήρξε 

καθοριστική για την περάτωση των σπουδών μου. 

Ευχαριστώ τον Δελφινόπουλο Δημήτριο, ιδρυτικό μέλος της 

ορχήστρας αρχαίων ελληνικών οργάνων «Ορφεία Αρμονία», ο οποίος με 

«μύησε» στο μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. 

Ευχαριστώ τον Μιχαήλ Βασίλειο, ιδρυτικό μέλος της ορχήστρας 

αρχαίων ελληνικών οργάνων «Ορφεία Αρμονία», για τις ατελείωτες ώρες 

συζητήσεων για τον Ορφέα, οι οποίες και με ενέπνευσαν στο να κάνω αυτή 

την εργασία. 

Σέλος, ευχαριστώ θερμά τη μουσικολόγο Υραγκοράπτη 

Σριανταφυλλιά - Ρόζα, απόφοιτο του Universita degli Studi di Pavia – Facolta 

di Musicologia, για την πολύτιμη θεωρητική αλλά και ψυχολογική στήριξη 

που μου παρείχε καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας μου. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Η έρευνα πάνω στην αρχαία ελληνική μουσική απoτέλεσε για πολλές 

δεκαετίες το βασικό θέμα συζήτησης πολλών διακεκριμένων ιστορικών και 

μουσικολόγων (Κ.Nef-1985, M.L.West-1999, T.Reinach-1999, A.Belis-1999, και 

άλλοι πολλοί) . Φάρη σ’ αυτού του είδους τις έρευνες γνωρίζουμε σήμερα για 

το μεγαλείο των κλασικών χρόνων της Ελλάδος και την πολιτιστική 

ανάπτυξη της Αθήνας κατά το Φρυσό Αιώνα του Περικλή. Από κείμενα 

μεγάλων φιλοσόφων της εποχής, όπως του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, 

παίρνουμε πλήθος πληροφοριών για τη μουσική στα συμπόσια, τους 

αθλητικούς αγώνες, τις θρησκευτικές εορτές αλλά και την εκπαίδευση. 

Γνωρίζουμε επίσης ότι η μουσική για τους Έλληνες των αρχαίων χρόνων 

έπαιζε για την καθημερινότητα τους τόσο σημαντικό ρόλο ώστε την είχαν 

συνδυάσει με έναν από τους μεγαλύτερους Θεούς τους, τον Απόλλωνα. 

ύμφωνα με έναν ομηρικό ύμνο, ο Ερμής, αφού έκλεψε τα βόδια του 

Απόλλωνα, για να τον κατευνάσει κατασκεύασε τη λύρα από μία χελώνα 

και τη δώρισε στον Απόλλωνα, ο οποίος στη συνέχεια έγινε μ’ αυτή 

προστάτης της μουσικής και μάγευε με το παίξιμο του τους υπόλοιπους 

Θεούς στον Όλυμπο. 

ύμφωνα με τον Πλούταρχο τον Αθηναίο, η πρώτη σχολή μουσικής 

λειτούργησε στη πάρτη τον 7ο αιώνα π.Φ., υπό την διεύθυνση του 

Σερπάνδρου από τη Λέσβο, στον οποίο και αποδίδονται πολλές καινοτομίες 

πάνω στη μουσική, όπως η δημιουργία των κιθαρωδικών νόμων και η 

αντικατάσταση της τετράχορδης δωρικής κιθάρας με μία πιο δεξιοτεχνική 

επτάχορδη. Η δεύτερη σχολή που λειτούργησε στη πάρτη λίγα χρόνια 

αργότερα, επιδόθηκε κυρίως στο χορικό λυρισμό και γνώρισε μεγάλη 

άνθηση υπό τον Θαλήτα τον Γορτύνιο, τον Ξενόκριτο τον Λοκρό, τον 

Ξενόδαμο τον Κυθήριο, τον Πολύμνηστο τον Κολοφώνιο και τον ακάδα τον 

Αργείο. ’ αυτήν επίσης εργάστηκαν και σπουδαίοι λυρικοί ποιητές της 

εποχής, όπως ο Συρταίος και ο Αλκμάν. 

 τη Λέσβο του 8ου και του 7ου αιώνα π.Φ. , λειτούργησε ο θίασος της 

απφούς, ο οποίος έπαιζε το ρόλο ωδείου για αριστοκράτισσες. Εκεί ,οι 

γυναίκες αυτές διδάσκονταν χορό και μουσική. ημαντικός μουσικός της 

Λέσβου υπήρξε και ο Αλκαίος. Επίσης, η μουσική σχολή του Άργους και 

αργότερα της Θήβας συνέβαλαν στην άνθιση και την εξάπλωση της 

αυλητικής τέχνης, με κορύφωση τον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Φ., όπου 

αποφοίτησαν από αυτές πολλοί διάσημοι αυλητές της εποχής. 
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Αυτά και άλλα πολλά ήταν τα μουσικά επιτεύγματα των αρχαίων 

Ελλήνων. Η αρχή και η βάση όμως όλων αυτών βρίσκεται στο βορειότερο 

τμήμα του ελλαδικού χώρου, τη Θράκη, όπου γεννήθηκε ο Ορφέας, ο υιός του 

Οιάγρου και της Μούσας Καλλιόπης. Ο Ορφέας γεννήθηκε στην Πίμπλα της 

Πιερίας και ονομάζονταν Θράξ επειδή την εποχή εκείνη η περιοχή από τον 

Όλυμπο μέχρι τον Ελλήσποντο ονομάζονταν Θράκη. Καθιέρωσε στην 

Ελλάδα τα Διονυσιακά Μυστήρια και λατρεύτηκε από πολλούς ως ημίθεος, 

αλλά και ως πατέρας της μουσικής, λόγω των ικανοτήτων του στη μουσική 

και το τραγούδι. Η παράδοση μάλιστα έλεγε ότι το παίξιμο της λύρας του το 

δίδαξε ο ίδιος ο Απόλλων.  

 Λόγω των θεολογικών του γνώσεων αλλά και των μουσικών του 

ικανοτήτων, του ζητήθηκε να λάβει μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία, 

όπου και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωση της αποστολής. Σο 

μεγαλύτερο μέρος της ζωής του έζησε και έδρασε στα Λείβηθρα της Πιερίας, 

ενώ αργότερα δολοφονήθηκε από γυναίκες της Θράκης. 

 Για τη συμμετοχή του στην Αργοναυτική Εκστρατεία, οι πληροφορίες 

που κατέχουμε από τον Απολλόδωρο, τον Απολλώνιο τον Ρόδιο και τον 

Διόδωρο τον ικελιώτη μπορούμε να πούμε ότι είναι επαρκέστατες για να 

καταλάβουμε το λόγο της συμμετοχής του αλλά και το ρόλο του στην 

ολοκλήρωση της αποστολής. Όσο για τη θεολογική του πλευρά όμως, οι 

πληροφορίες (ιστορικές και εικονογραφικές) που διαθέτουμε είναι ελάχιστες 

και με πολλά κενά. Λέγεται ότι μεγάλο μέρος των έργων του καταστράφηκε 

στη μεγάλη πυρκαγιά της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας ενώ άλλα χάθηκαν 

και καταστράφηκαν κατά την περίοδο του Μεσαίωνα. Μία από τις λίγες 

πηγές που διαθέτουμε είναι οι Ορφικοί Ύμνοι. 

 Οι 87 Ορφικοί Ύμνοι είτε αποδίδονται στον Ορφέα είτε σε μετέπειτα 

ορφικούς υμνολόγους, είναι θρησκευτικά άσματα που ανήκουν στην 

κατηγορία της λυρικής ποίησης. Οι μελετητές όμως διαφωνούν στο θέμα της 

χρονολόγησης τους. Άλλοι υποστηρίζουν ότι είναι κείμενα παλαιότερα των 

Ομηρικών, ενώ κάποιοι άλλοι τα θεωρούν έργα της Νεοπλατωνικής σχολής. 

ύμφωνα με μια μαρτυρία του Ηροδότου (Ιστορία VII,6), η περισυλλογή των 

Ορφικών Ύμνων έγινε από μια ομάδα ειδικών με επικεφαλής τον 

Ονομάκριτο μετά από εντολή του Πεισιστρατίδη Ιππάρχου τον 6ο αιώνα π.Φ. 

Σο γεγονός ότι ο Ίππαρχος εξόρισε τον Ονομάκριτο όταν ανακαλύφθηκε ότι 

προσπάθησε να προσθέσει κάποιους στίχους στα Ορφικά κείμενα, 

αποδεικνύει τον σεβασμό που έτρεφαν οι αρχαίοι Έλληνες γι’ αυτά. Η 

μαρτυρία αυτή επιβεβαιώνει ότι τα Ορφικά κείμενα υπήρχαν τουλάχιστον 

τον 6ο αιώνα π.Φ. Για τους υποστηρικτές όμως της άποψης  πως οι Ορφικοί 

Ύμνοι είναι πολύ μεταγενέστερα έργα, ακόμη και του 2ου αιώνα μ.Φ. η 

γλώσσα των ύμνων είναι απλώς μίμηση της γλώσσας του Ομήρου και του 
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Ησιόδου. 

Μετά τον Ορφέα αναδείχθηκαν ορισμένοι ικανότατοι μουσικοί από τη 

Θράκη, όπως ο Λίνος και ο Θάμυρης (ο οποίος σύμφωνα με τον Όμηρο και 

τον Απολλόδωρο ήταν τόσο καλός ώστε προκάλεσε σε μουσικό αγώνα τις 

ίδιες τις Μούσες), οι οποίοι θεμελίωσαν τη μουσική παράδοση ολόκληρης της 

Ελλάδας. 

Εδώ όμως δημιουργείται ένα πρόβλημα. Ο Ορφέας, όπως και οι άλλοι 

Θράκες μουσικοί που ανέφερα, θεωρούταν ήδη «αρχαίος» από τους αρχαίους 

Έλληνες και έτσι, λόγω έλλειψης πρωτογενών πηγών, τοποθετήθηκε στη 

σφαίρα της μυθολογίας. Η έννοια του μύθου όμως, με την πάροδο των 

αιώνων, υποβιβαζόταν για να φτάσει στις μέρες μας να ταυτίζεται από τους 

περισσότερους με το παραμύθι. Η άποψη όμως των αρχαίων Ελλήνων αλλά 

και των Ρωμαίων αργότερα, οι οποίοι υιοθέτησαν τον ελληνικό πολιτισμό, 

για τους μύθους ήταν τελείως διαφορετική. Ο μύθος γι’ αυτούς ήταν η 

προφορική τους παράδοση, ένας τρόπος σύνδεσης με το παρελθόν, αλλά και 

μια μέθοδος διδασκαλίας για τις νεώτερες γενιές. Και για το πούμε και πιό 

σύντομα και περιεκτικά, η μυθολογία για τους αρχαίους Έλληνες της «προ-

Ηροδότου» εποχής ήταν η ιστορία τους. 

ε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω την άποψη του αλούστιου 

(αλούστιος,2005: ζ’,4), ενός Ρωμαίου φιλοσόφου του 4ου μ.Φ. αιώνα, περί 

μύθων, ο οποίος στο έργο του «Περί Θεών και Κόσμου» κάνει αναφορά για 

τη λειτουργία των μύθων ως μέθοδο διδασκαλίας: 

 

*Πρός δέ τούτοις ,το μέν πάντας τήν περί Θεων 

αλήθειαν διδάσκειν εθέλειν τοις μέν ανόητοις διά τό 

μή δύνασθαι μανθάνειν, καταφρόνησιν ,τοις δέ 

σπουδαίοις ραθυμίαν εμποιεί. τό δέ διά μύθων ταληθές 

επικρύπτειν τους μέν καταφρονειν ουκ εα, τούς δέ 

φιλοσοφειν αναγκάζει.+  

 

*Επιπλέον, αν κάποιος θελήσει να διδάξει προς όλους 

την περί Θεών αλήθεια, θα προκαλέσει περιφρόνηση 

στους ανόητους, επειδή αδυνατούν να μάθουν, και 

ραθυμία στους μορφωμένους, ενώ η απόκρυψη της 

αλήθειας μέσα στους μύθους δεν αφήνει τους πρώτους 

να περιφρονήσουν τους μύθους και αναγκάζει 

δεύτερους να φιλοσοφήσουν.+  
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Ο αλούστιος, με την άποψη του αυτή, επιβεβαιώνει ότι οι μύθοι είναι 

απλά μία παραλλαγή της πραγματικότητας και ότι στην ουσία μπορούμε 

«αποκωδικοποιώντας» τους να ανακαλύψουμε τα γεγονότα που συνέβησαν 

πραγματικά. Έτσι, οφείλουμε και εμείς, οι Έλληνες της σύγχρονης εποχής, 

να αντιμετωπίσουμε τους μύθους της αρχαιότητας όπως ακριβώς και οι 

αρχαίοι μας πρόγονοι, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο μια παράδοση 

χιλιετηρίδων με τη σύγχρονη μας ιστορία. 

Για τον Ορφέα αντλούμε διάσπαρτες πληροφορίες από πλήθος 

συγγραφέων. Η παρούσα εργασία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μπορεί κανείς να ανατρέξει εύκολα σε κάποια φιλολογική ή εικονογραφική 

πηγή. το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται οι σχετικές με τον 

Ορφέα πληροφορίες, οι οποίες αντλούνται από κείμενα αρχαίων, 

μεσαιωνικών και σύγχρονων συγγραφέων, ενώ στο τέλος του προστίθεται 

ένα μέρος στο οποίο διαφαίνεται η επιρροή που άσκησε η προσωπικότητα 

του Ορφέα σε μουσικοσυνθέτες από την εποχή της Αναγέννησης μέχρι 

σήμερα. Οι πηγές δεν τοποθετούνται ανάλογα με τη χρονολόγηση τους αλλά 

σύμφωνα με τις απόψεις των συγγραφέων πάνω σε μια συγκεκριμένη 

περίοδο της ζωής του Ορφέα. 

 το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εικονογραφικές πηγές όπου 

εμφανίζεται ο Ορφέας. το πρώτο τμήμα του δευτέρου κεφαλαίου 

παρουσιάζω και περιγράφω ένα μέρος απεικονίσεων αγγείων και άλλων 

παραστάσεων από την ελληνική αρχαιότητα, ενώ στο δεύτερο τμήμα 

παραθέτω έναν κατάλογο όπου αναφέρονται οι απεικονίσεις του Ορφέα από 

τα αρχαϊκά έως τα νεότερα χρόνια. το πρώτο τμήμα επέλεξα να περιγράψω 

απεικονίσεις από την ελληνική αρχαιότητα επειδή είναι αφ’ ενός πιό κοντά 

χρονολογικά στην εποχή του Ορφέα και αφ’ ετέρου συνέχεια της ίδιας 

παράδοσης. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

    Ο Ορφέας σύμφωνα με τις φιλολογικές πηγές  

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ορφέας, σύμφωνα με έναν ύμνο του Πινδάρου, που μιλάει για την 

Αργοναυτική Εκστρατεία και είναι αφιερωμένος στον Αρκεσίλαο τον 

Κυρηναίο, αναφέρεται ως πατέρας όλων των αοιδών (Πίνδαρος,2001: 

Πυθιόνικοι,Δ,176)  

  

 *Εξ Απόλλωνος δέ φορμικτάς αοιδάς πατήρ       

 έμολεν ευαίνητος Ορφεύς.+ 

   

*Από τον Απόλλωνα θα φθάσει ο πατέρας της 

φόρμιγγας και των ασμάτων, ο δοξαστής Ορφέας.+ 

 

Κατά το βυζαντινό λεξικό ουίδα (10ος αι. μ.Φ.), έζησε 11 γενιές πριν 

τον Σρωικό πόλεμο και του αποδίδεται πλήθος έργων. 

  

 *Ορφεύς, Λειβήθρων των εν Θράκη (πόλις δ’εστίν 

υπό τη Πιερία), υιός Οιάγρου και Καλλιόπης. ο δέ 

Οίαγρος πέμπτος ην από Άτλαντος, κατά Αλκυόνην 

μίαν των θυγατέρων αυτού. γέγονε δέ πρό ια’ γενεων 

των Σρωικων καί φασι μαθητήν γενέσθαι αυτόν Λίνου...+    

  

 Πάρα πολλοί αρχαίοι συγγραφείς ασχολήθηκαν με τη ζωή του Ορφέα, 

του οποίου η μουσική μάγευε ανθρώπους, ζώα αλλά και τον ίδιο τον Θεό του 

Κάτω Κόσμου, Πλούτωνα, ο οποίος μαγεύτηκε τόσο πολύ από τη μουσική 

του Ορφέα ώστε τον άφησε να επιστρέψει από το σκοτεινό Άδη στη γη των 

ζωντανών μαζί με την αγαπημένη του Ευρυδίκη. ύμφωνα με το μύθο, ο 

Ορφέας δε θα έπρεπε να γυρίσει να κοιτάξει την Ευρυδίκη μέχρι να φτάσουν 

πάνω στη γη. Ο Ορφέας όμως δεν άντεξε από την πολύ του αγάπη να 

περιμένει και γύρισε και την κοίταξε, με αποτέλεσμα η Ευρυδίκη να 

επιστρέψει μόνιμα πια στον Άδη και αυτός να γυρίσει μόνος και 

απαρηγόρητος στον κόσμο των ζωντανών (Απολλόδωρος,2002: Α,3,2).  
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*Καλλιόπης μὲν οὖν καὶ Οἰάγρου, κατ᾽ ἐπίκλησιν δὲ 

Ἀπόλλωνος, Λίνος, ὃν Ἡρακλς ἀπέκτεινε, καὶ Ὀρφεὺς 

ὁ ἀσκήσας κιθαρῳδίαν, ὃς ᾄδων ἐκίνει λίθους τε καὶ 

δένδρα. ἀποθανούσης δὲ Εὐρυδίκης τς γυναικὸς αὐτοῦ, 

δηχθείσης ὑπὸ ὄφεως, κατλθεν εἰς Ἅιδου θέλων 

ἀνάγειν αὐτήν, καὶ Πλούτωνα ἔπεισεν ἀναπέμψαι. ὁ δὲ 

ὑπέσχετο τοῦτο ποιήσειν, ἂν μὴ πορευόμενος Ὀρφεὺς 

ἐπιστραφῆ πρὶν εἰς τὴν οἰκίαν αὑτοῦ παραγενέσθαι· ὁ δὲ 

ἀπιστῶν ἐπιστραφεὶς ἐθεάσατο τὴν γυναῖκα, ἡ δὲ πάλιν 

ὑπέστρεψεν.+  

 

  *Η Καλλιόπη με τον Οίαγρο γέννησε το Λίνο, που 

σκότωσε ο Ηρακλής και τον Ορφέα, που όταν έπαιζε 

κιθάρα και τραγουδούσε ζωντάνευαν οι πέτρες και τα 

δέντρα. Όταν πέθανε η γυναίκα του, Ευρυδίκη, από φίδι, 

κατέβηκε στον Άδη θέλοντας να την ξαναπάρει και 

έπεισε και τον Πλούτωνα να την στείλει πίσω. Και ο 

Πλούτωνας το υποσχέθηκε με τον όρο να μη γυρίσει 

πίσω το κεφάλι του ο Ορφέας μέχρι να φτάσει σπίτι. 

Όμως αυτός παράκουσε και γυρνώντας είδε τη γυναίκα 

του, που επέστρεψε στον Άδη.+ 

 

 Ο τράβων (τράβων,2004: 10.3.17.1-17.17) υποστηρίζει ότι η μουσική 

ξεκίνησε από τη Θράκη και την Ασία. Γι’ αυτό και όσοι ασχολήθηκαν με την 

αρχαία μουσική θεωρούνταν Θράκες.  

 

*Ἀπὸ δὲ τοῦ μέλους καὶ τοῦ ῥυθμοῦ καὶ τῶν ὀργάνων καὶ 

ἡ μουσικὴ πσα Θρᾳκία καὶ Ἀσιτις νενόμισται. δλον 

δ΄ ἔκ τε τῶν τόπων ἐν οἷς αἱ Μοῦσαι τετίμηνται· Πιερία 

γὰρ καὶ Ὄλυμπος καὶ Πίμπλα καὶ Λείβηθρον τὸ παλαιὸν 

ἦν Θρᾴκια χωρία καὶ ὄρη͵ νῦν δὲ ἔχουσι Μακεδόνες· τόν 

τε Ἑλικῶνα καθιέρωσαν ταῖς Μούσαις Θρᾶκες οἱ τὴν 

Βοιωτίαν ἐποικήσαντες͵ οἵπερ καὶ τὸ τῶν Λειβηθριάδων 

νυμφῶν ἄντρον καθιέρωσαν. οἵ τ΄ ἐπιμεληθέντες τς 

ἀρχαίας μουσικς Θρᾶκες λέγονται͵ Ὀρφεύς τε καὶ 

Μουσαῖος καὶ Θάμυρις͵ καὶ τῷ Εὐμόλπῳ δὲ τοὔνομα 

ἐνθένδε͵ καὶ οἱ τῷ Διονύσῳ τὴν Ἀσίαν ὅλην 

καθιερώσαντες μέχρι τς Ἰνδικς ἐκεῖθεν καὶ τὴν 

πολλὴν μουσικὴν μεταφέρουσι· καὶ ὁ μέν τίς φησιν 
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κιθάραν Ἀσιτιν ῥάσσων͵ ὁ δὲ τοὺς αὐλοὺς Βερεκυντίους 

καλεῖ καὶ Υρυγίους· καὶ τῶν ὀργάνων ἔνια βαρβάρως 

ὠνόμασται νάβλας καὶ σαμβύκη καὶ βάρβιτος καὶ 

μαγάδις καὶ ἄλλα πλείω.+ 

 

* Όσον αφορά τη μελωδία, τον ρυθμό και τα όργανα 

η μουσική στο σύνολό της θεωρείται θρακική και 

ασιατική και η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από τα 

μέρη λατρείας των Μουσών. Η Πιερία, για παράδειγμα, 

ο Όλυμπος, η Πίμπλα και το Λείβηθρον ήταν την παλιά 

εποχή θρακικές περιοχές και όρη, ενώ τώρα ανήκουν 

στους Μακεδόνες. Σον Ελικώνα τον αφιέρωσαν στις 

Μούσες Θράκες έποικοι της Βοιωτίας, οι οποίοι ίδρυσαν 

και το ιερό των νυμφών του Λείβηθρου. Επίσης, όσοι 

ασχολήθηκαν με την αρχαία μουσική θεωρούνται 

Θράκες: ο Ορφέας, ο Μουσαίος και ο Θάμυρις, ακόμη και 

το όνομα του Εύμολπου αποδίδεται στη Θράκη. Αλλά 

και οι θιασώτες του Διονύσου ιδρύοντας ιερά σε όλη την 

Ασία μετέφεραν πολλά μουσικά στοιχεία μέχρι και από 

τον Ινδικό ωκεανό. Και ενώ κάποιος αποκαλεί την 

κιθάρα ‘ασιάτισσα’, κάποιος άλλος ονομάζει τους 

αυλούς ‘Βερεκύντιους’ ή ‘Υρύγιους’. Μερικά δε από τα 

μουσικά όργανα έχουν πάρει το όνομά τους από τους 

βαρβάρους, όπως, λόγου χάριν, το ‘νάβλας’, η 

‘σαμβύκη’, η ‘βάρβιτος’, η ‘μάγαδις’ και πολλά άλλα.+ 

  

 Ο Σιμόθεος μας παρουσιάζει τους σημαντικότερους μουσικούς μέχρι 

την εποχή του, ξεκινώντας από τον Ορφέα (Page D.L.,1962:413) 

  

*ἀλλ΄ ὦ χρυσεοκίθαριν ἀέξων μοῦσαν νεοτευχ͵ 

ἐμοῖς ἔλθ΄ ἐπίκουρος ὕμνοις ἰήιε Παιάν· ὁ γάρ μ΄ 

εὐγενέτας μακραίων πάρτας μέγας ἁγεμὼν βρύων 

ἄνθεσιν ἥβας δονεῖ λαὸς ἐπιφλέγων ἐλι τ΄ αἴθοπι 

μώμωι͵ ὅτι παλαιοτέραν νέοις ὕμνοις μοῦσαν ἀτιμῶ· ἐγὼ 

δ΄ οὔτε νέον τιν΄ οὔτε γεραὸν οὔτ΄ ἰσήβαν εἴργω τῶνδ΄ 

ἑκὰς ὕμνων· τοὺς δὲ μουσοπαλαιολύμας͵ τούτους δ΄ 

ἀπερύκω͵ λωβητρας ἀοιδν͵ κηρύκων 

λιγυμακροφώνων τείνοντας ἰυγάς. πρῶτος 

ποικιλόμουσος Ὀρφεὺς χέλυν ἐτέκνωσεν υἱὸς 

Καλλιόπας Πιερίαθεν· Σέρπανδρος δ΄ ἐπὶ τῶι δέκα ζεῦξε 
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μοῦσαν ἐν ὠιδαῖς· Λέσβος δ΄ Αἰολία νιν Ἀν- τίσσαι 

γείνατο κλεινόν· νῦν δὲ Σιμόθεος μέτροις ῥυθμοῖς τ΄ 

ἑνδεκακρουμάτοις κίθαριν ἐξανατέλλει͵ θησαυρὸν 

πολύυμνον οἴξας Μουσν θαλαμευτόν·+ 

  

 *Εσύ που βοήθησες να ανατείλει η καινούρια εποχή 

στη μουσική της χρυσής λύρας, κύριέ μου Θεραπευτή, 

έλα να με συντρέξεις στους ύμνους μου. Γιατί ο ευγενής, 

σπουδαίος άρχοντας της πάρτης και ένας ολόκληρος 

λαός φορτωμένος με τα άνθη της νιότης, με 

αναστατώνει και μαίνεται εναντίον μου με τη φλόγα της 

μομφής ότι ατιμάζω την παλιότερη μουσική με τους 

καινούριους μου ύμνους. Αλλά εγώ δεν αποκλείω 

κανέναν, νέο ή γέρο ή συνομήλικό μου από τους ύμνους 

μου. Μόνον εκείνους τους ξεπερασμένους μουσικούς της 

παλιάς εποχής απορρίπτω, εκείνους που ρημάζουν τα 

τραγούδια βγάζοντας διαπεραστικές και μακρόσυρτες 

κραυγές. Πρώτος ο Ορφέας, γιος της Καλλιόπης, με την 

περίπλοκη μουσική του δημιούργησε τη λύρα από 

όστρακο χελώνας πάνω στα Πιέρια όρη: ο Σέρπανδρος 

σύνδεσε τη μουσική με τις δέκα μελωδίες – η Λέσβος των 

Αιολέων γέννησε τον ένδοξο αυτόν άνδρα, στην 

Άντισσα. Και τώρα ο Σιμόθεος με τα μέτρα και τους 

ρυθμούς για έντεκα χορδές φέρνει πάλι στο προσκήνιο 

την μουσική της λύρας ανοίγοντας τον γεμάτο ύμνους 

θαμμένο θησαυρό των Μουσών. + 

  

 Ο Απολλόδωρος, ο Αθηναίος γραμματικός που κατέγραψε την 

ελληνική μυθολογία σε ένα σχολικό εγχειρίδιο γύρω στο 150 π.Φ., μας 

αναφέρει ότι ο Ορφέας, ως ένας από τους άριστους των Ελλήνων, έλαβε 

μέρος στην Αργοναυτική Εκστρατεία και έπαιξε μάλιστα πολύ σημαντικό 

ρόλο με τη μουσική του στη θετική έκβαση ολόκληρης της αποστολής  

(Απολλόδωρος,2002: Α,9,16) 

 

*...δὲ ἡ ναῦς κατεσκευάσθη, χρωμένῳ ὁ θεὸς αὐτ    

πλεῖν ἐπέτρεψε συναθροίσαντι τοὺς ἀρίστους τῆς 

Ἑλλάδος. οἱ δὲ συναθροισθέντες εἰσὶν οἵδε· Σῖφυς Ἁγνίου, 

ὃς ἐκυβέρνα τὴν ναῦν, Ὀρφεὺς Οἰάγρου,Ζήτης καὶ 

Κάλαϊς Βορέου, Κάστωρ καὶ Πολυδεύκης ∆ιός, Σελαμὼν 

καὶ Πηλεὺς Αἰακοῦ, Ἡρακλῆς ∆ιός, Θησεὺς Αἰγέως...+ 
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*...μόλις η κατασκευή του πλοίου ολοκληρώθηκε, ο 

Ιάσων πήρε χρησμό από το Θεό, ότι για να ξεκινήσει το 

πλοίο πρέπει να μαζευτούν οι πιο γενναίοι Έλληνες. 

Και αυτοί που συγκεντρώθηκαν ήταν ο Σύφις, ο υιός 

του Αγνίου, που κυβερνούσε και το πλοίο, ο Ορφέας, 

υιός του Οιάγρου, ο Ζήτης και ο Κάλαις, υιοί του Βορέα, 

ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης, παιδιά του Δία, ο 

Σελαμών και ο Πηλέας, οι υιοί του Αιακού, ο Ηρακλής, 

υιός του Δία, ο Θησέας, υιός του Αιγέα...+ 

  

Επίσης αναφέρεται και το γεγονός του περάσματος των Αργοναυτών  

από τις ειρήνες, οι οποίες με το μαγικό τους τραγούδι προσέλκυαν τους 

ναυτικούς και στη συνέχεια τους κατασπάραζαν. Ο Ορφέας τότε έπαιξε με 

τη λύρα του μία πιο γλυκιά μελωδία, η οποία κάλυψε τη μελωδία των 

ειρήνων και έσωσε τους Αργοναύτες  (Απολλόδωρος,2002: Α,9,25) 

 

*...παραπλεόντων δὲ ειρῆνας αὐτῶν, Ὀρφεὺς τὴν  

ἐναντίαν μοῦσαν μελῳδῶν τοὺς Ἀργοναύτας 

κατέσχε.μόνος δὲ Βούτης ἐξενήξατο πρὸς αὐτάς, ὃν 

ἁρπάσασα Ἀφροδίτη ἐν Λιλυβαίῳ κατῴκισε.+ 

 

      *...‘Οταν έπλεαν κοντά στις ειρήνες, ο Ορφέας 

τραγουδώντας μία σύνθετη μελωδία εμπόδισε τους 

Αργοναύτες να τις πλησιάσουν. Μόνο ο Βούτης 

κόντεψε, όμως τον άρπαξε η Αφροδίτη και τον 

εγκατέστησε στο Λιλυβαίο.+  

  

Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος στο έργο του «Αργοναυτικά» κάνει αρκετές 

εκτενείς αναφορές στο όνομα του Ορφέα. Αρχικά μας αναλύει την 

καταγωγή του Ορφέα αλλά και τις μουσικές του ικανότητες, με τις οποίες 

μάλιστα μάγεψε τις βελανιδιές τις Θράκης και τις οδήγησε στην Πιερία 

(Απολλώνιος ο Ρόδιος,1999: Α,23-31)   
 

*Πρώτα  νυν Ορφηος  μνησώμεθα,τον ρά ποτ’αυτή 

Καλλιόπη Θρήικι φατίζεται ευνηθεισα Οιάγρω σκοπιης 

Πιμπληίδος άγχι τεκέσθαι. αυτάρ τόνγ’ ενέπουσιν 

ατειρέας ούρεσι πέτρας θέλξαι αοιδάων ενοπη ποταμών 

τε ρέεθρα·φηγοί δ’αγριάδες κείνης έτι σήματα μολπης 

ακτη Θρηικίη Ζώνης έπι τηλεθόωσαι εηείης στιχόωσιν 
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επήτριμοι,άς όγ’επιπρό θελγομένας φόρμιγγι κατήγαγε 

Πιερίηθεν.+ 

  

*Ας θυμηθούμε πρώτα τον Ορφέα, αυτόν που, κατά 

την παράδοση, τον γέννησε στην κορυφή της 

Πομπληίδας, η Καλλιόπη σαν ενώθηκε με τον Οίαγρο. 

Πάνω στα όρη, όπως λένε, μάγεψε εκείνος με τα 

τραγούδια του τα νερά των ποταμών και τα άγρια 

βράχια. Οι πυκνόφυλλες αγριοβαλανιδιές, που 

σκεπάζουν την παράλια Θράκη ίσαμε τη Ζώνη, 

δηλώνουν ακόμα ότι αυτός με τη φόρμιγγα του τις 

μάγεψε και τις οδήγησε στην Πιερία.+ 

  

 Η επόμενη αναφορά που κάνει ο Απολλώνιος είναι (Απολλώνιος ο 

Ρόδιος,1999: Α,494-515) για μία φιλονικία που είχαν οι Αργοναύτες μεταξύ 

τους. Ο Ορφέας πήρε τη λύρα του και τραγούδησε ένα τραγούδι, στο οποίο 

γίνεται και λεπτομερής αναφορά, κατορθώνοντας όχι μόνο να ηρεμήσει 

τους συντρόφους του αλλά και μετά το τέλος του τραγουδιού να τους 

κρατήσει σιωπηλούς. 

  

*άν δέ καί Ορφεύς, λαιη αωσχόμενος κίθαριν, 

πείραζεν αοιδης. Ήειδεν δ’ώς γαία καί ουρανός ηδέ 

θάλασσα, πρίν έτ’αλλήλοισι μιη συναρηρότα 

μορφή,νείκειος εξ ολοοιο διέκριθεν αμφίς έκαστα...καί ο 

μέν φόρμιγγα σύν αμβροσίη σχέθεν αυδηΧτοί δ’άμοτον 

λήξαντος έτι προύχοντο κάρηνα,πάντες ομως ορθοισιν 

επ’ούασιν ηρεμέοντες κηληθμω τοιόν σφιν ενέλλιπε 

θέλκτρον αοιδης.+ 

  

*κι ακόμα και ο Ορφέας πήρε την κιθάρα του και 

άρχισε να τραγουδά. Έψελνε πως η γη, ο ουρανός κι η 

θάλασσα, που παλιά σε μια μορφή ήταν ενωμένοι, από 

την καταστροφική φιλονικία χωρίσανε ο ένας από τον 

άλλο... Με τούτα έπαψε και την κιθάρα και τη γλυκιά 

φωνή του αλλά κι ας είχε σταματήσει, οι άλλοι όλοι 

μαζί ακίνητοι γύριζαν το κεφάλι προς το μέρος του 

εντείνοντας την ακοή τους- τόσο τους γοήτευε το 

θελκτικό τραγούδι.+ 
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τη συνέχεια (Απολλώνιος ο Ρόδιος,1999: Α,540-541 ) γίνεται αναφορά 

και πάλι στον Ορφέα, ο οποίος με τη μουσική του έδινε δύναμη στους 

Αργοναύτες να κωπηλατούν και τούς βοηθούσε να μη χάνουν το ρυθμό 

τους, 
 

*...ως οι υπ’Ορφηος κιθάρη πέπληγον ερετμοις    

πόντου λάβρον ύδωρ...+ 

 

*...έτσι στους ήχους της κιθάρας του Ορφέα 

χτυπούσανε με τα κουπιά τα λάβρα ύδατα της 

θάλασσας...+  

 

ενώ λίγο παρακάτω (Απολλώνιος ο Ρόδιος,1999: Α,569-579) γίνεται αναφορά 

σε ένα τραγούδι του Ορφέα,το οποίο έκανε τα ψάρια να ακολουθούν την 

Αργώ όπως ακριβώς ακολουθούν τα πρόβατα το βοσκό με τη φλογέρα. 

  

*τοισι δέ φορμίζων ευθήμονι μέλπεν αοιδη Οιάγροιο 

πάις Νηοσσόον ευπατριδών Άρτεμιν,ή κείνας σκοπιάς 

αλός αμφιρρέπετε ρυομένη καί γαια Ιωλκίδα.τοί δέ 

βαθείης ιχθύες αίσσοντες υπερθ’αλός, άμμιγα παύροις 

άπλετοι, υγρά κέλευθα διασκαίροντες έποντοΧως  

δ’οπότ’αγραύλοιο  μετ’ίχνια  σημαντηρος  μυρία 

μηλ’εφέπονται άδην κεκορημένα ποίης εις αυλιν,ο δέ 

τ’εισι πάρος, σύριγγι λιγείη καλά μελιζόμενος νόμιον 

μέλος ως άρα τοίγε ωμάρτευν τήν δ’αιέν επασσύτερος 

φέρεν ουρος.+ 

  

*Γι’ αυτούς λοιπόν, ο υιός του Οιάγρου έψαλλε με τη 

λύρα του αρμονικό τραγούδι στην κόρη του τρανού 

πατέρα, την Άρτεμη που προστάτευε τα καράβια, που 

όριζε τις θαλασσινές σκοπιές και φύλαγε τη γη της 

Ιωλκού. Σα ψάρια πηδούσαν από τα βάθη της 

θάλασσας, μεγάλα και μικρά μαζί, και με τινάγματα 

ακολουθούσαν τον υγρό δρόμο. Κι όπως τα αμέτρητα 

πρόβατα τα χορτασμένα χόρτο γυρνούν στη στάνη 

ακολουθώντας το βοσκό τους κι αυτός πάει μπροστά 

παίζοντας στη φλογέρα του καλότεχνα ποιμενικό 

σκοπό, έτσι και τα ψάρια ακολουθούσαν -και συνεχώς 

φυσούσε ο ούριος άνεμος.+ 
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το δεύτερο βιβλίο των Αργοναυτικών, ο Απολλώνιος  αναφέρεται σε μία 

θυσία προς τον Απόλλωνα, κατά την οποία ο Ορφέας συνόδευε με τη λύρα 

του (Απολλώνιος ο Ρόδιος,1999: Β,701-704) 

 

*αμφί δέ δαιομένοις ευρύν χορόν εστήσαντο, καλόν 

Ιηπαιήον’ Ιηπαιήοντα Φοιβον μελπόμενοι,σύν δέ σφιν εύς 

παίς Οιάγροιο Βιστονίη φόρμιγγι λιγείης ήρχεν αοιδης.+ 

  

*Γύρω από τα σφάγια στήσανε μεγάλο χορό 

ψέλνοντας «Ιώ παιάν, Ιώ παιάν, ωραίε Υοίβε». Μαζί 

τους ο λαμπρός υιός του Οιάγρου μελωδικό άσμα 

ξεκίνησε με τη βιστωνική του λύρα.+ 

 

 τη συνέχεια (Απολλώνιος ο Ρόδιος,1999: Β,928-929) αναφέρεται μία 

περιοχή στην οποία ο Ορφέας αφιέρωσε τη λύρα του και έκτοτε ονομάζεται 

Λύρα. 

  

  *άν δέ καί Ορφεύς θηκε λύρην εκ του δέ Λύρη πέλει 

ούνομα χώρω.+ 

  

*εκεί ο Ορφέας αφιέρωσε τη λύρα του, κι από αυτό η 

περιοχή ονομάστηκε Λύρα.+ 

 

 Η τελευταία και ίσως η πιο σημαντική αναφορά  στη μουσική του 

Ορφέα γίνεται στο τέταρτο βιβλίο των Αργοναυτικών, όπου ο Ορφέας έσωσε 

με τη λύρα του ολόκληρη την εκστρατεία από την καταστροφή κατά το 

πέρασμα από τις ειρήνες. ε αυτό το σημείο ο Απολλώνιος μας αναφέρει 

ότι με το που ξεκίνησαν το τραγούδι τους οι ειρήνες οι Αργοναύτες 

μαγεύτηκαν και θα είχαν σίγουρα βουτήξει στη θάλασσα με αποτέλεσμα να 

κατασπαραχθούν εάν η γλυκιά μελωδία της λύρας του Ορφέα δεν 

υπερίσχυε του τραγουδιού τους. (Απολλώνιος ο Ρόδιος,1999: Δ,902-911) 

  

*απηλεγέως δ’άρα καί τοις ίεσαν εκ στομάτων όπα 

λείριον  οι δ’από νηός ήδη πείσματ’έμελλον επ’ηιόνεσσι 

βάλεσθαι,ει μή άρ’Οιάγροιο πάις Θρηίκιος 

Ορφεύς,Βιστονίην ενί χερσίν εαις φόρμιγγα τανύσσας, 

κραιπνόν ευτροχάλοιο μέλος κανάχησεν αοιδης, 

όφρ’άμυδις κλονέοντος επιβρομέωνται  ακουαί  κρεγμω  

παρθενίην δ’ενοπήν εβιήσατο  φόρμιγξ, νηα  δ’ομου 

ζέφυρός  τε καί ηχηεν φέρε κυμα πρυμνόθεν 
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ορνύμενον,ταί δ’άκριτον ίεσαν αυδήν.+ 

 

*Ξαφνικά άφησαν από τα στόματα τους μία 

ολόγλυκη φωνή κατά τη μεριά των αντρών κι αυτοί 

ήταν έτοιμοι να δέσουν τα σχοινιά στη στεριά, αν ο 

Θράκας Ορφέας, ο υιός του Οιάγρου, δε χόρδιζε τη 

βιστωνική του φόρμιγγα στα χέρια του και δεν έπαιζε 

το γρήγορο σκοπό ενός χαρούμενου τραγουδιού, έτσι 

που γέμισαν τα αυτιά τους από τους ήχους του 

τραγουδιού του. Η φόρμιγγα σκέπασε τις κοριτσίστικες 

φωνές, ενώ το πλοίο το έσπρωχναν ο ζέφυρος και μαζί 

το βουερό κύμα που ερχότανε από την πρύμνη, ενόσω 

η φωνή των ειρήνων γινόταν δυσδιάκριτη.+ 

 

Ο Διόδωρος ο ικελιώτης, στο τέταρτο βιβλίο της ιστορικής του 

βιβλιοθήκης επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του Ορφέα στην Αργοναυτική 

Εκστρατεία προσθέτοντας επίσης και ένα θαύμα του Ορφέα, το οποίο έσωσε 

τους Αργοναύτες. Σο θαύμα έλαβε χώρα λίγο μετά την αναχώρηση των 

Αργοναυτών από ίγειο της Σρωάδας, όπου ο Ηρακλής σκότωσε το 

θαλάσσιο τέρας και έσωσε την κόρη του βασιλιά Λαομέδοντα, όταν έπεσαν 

σε μία μεγάλη θύελλα. Σότε ο Ορφέας προσευχήθηκε στους Θεούς της 

αμοθράκης κατευνάζοντας τους ισχυρούς ανέμους και σώζοντας την Αργώ  

(Διόδωρος ο ικελιώτης,2005: Δ,43,1)  

  

  *Επιγενομένου δέ μεγάλου χειμωνος,καί των αριστέων 

απογινωσκόντων τήν σωτηρίαν,φασίν Ορφέα, της τελετής 

μόνον των συμπλεόντων μετεσχηκότα,ποιήσασθαι τοις  

αμόθραξι τας υπέρ της σωτηρίας ευχάς.Ευθύς δέ τιυ 

πνεύματος ενδόντος...+  

 

*Έπεσαν όμως σε μεγάλη τρικυμία, οι άριστοι έχασαν 

κάθε ελπίδα σωτηρίας και ο Ορφέας, λένε, που ήταν ο 

μόνος από τους συμπλέοντες που είχε συμμετάσχει στα 

μυστήρια, έκανε στους Θεούς της αμοθράκης 

προσευχή για τη σωτηρία τους και τότε ο άνεμος 

υποχώρησε...+ 

  

Όταν οι Αργοναύτες ξεκίνησαν από την Κολχίδα για το δρόμο της 

επιστροφής, έπεσαν ξανά σε μεγάλη θύελλα και ο Ορφέας με τον ίδιο τρόπο 

έσωσε και πάλι την Αργώ (Διόδωρος ο ικελιώτης,2005: Δ,48,6). 
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Ο Πλάτων αναφέρει ότι δε βρέθηκε ποτέ κανένας αρκετά ικανός ώστε 

να σχολιάσει το παίξιμο του Ορφέα (Πλάτων.2004: 4) 

 

  *Ουδ’ενον αυλήσει γε ουδέ εν ραψωδία,ειδες                     

άνδρα , όστις  περί μεν Όλυμπον   δεινός   εστι   

εξηγείσθαι ή περί Θαμύρα ή περί Ορφέος ή περί   

Φημίου του Ιθακησίου ραψωδού ...+ 

 

 *ούτε στο παίξιμο του αυλού ,ούτε στο παίξιμο της 

κιθάρας ούτε στην κιθαρωδία ούτε στην απαγγελία 

επών είδες ποτέ άνθρωπο, ο οποίος για τον Όλυμπο ή 

το Θάμυρη ή τον Ορφέα ή τον Υήμιο τον Ιθακήσιο να 

είναι ικανός να μιλήσει...+ 

 

Ο Παυσανίας τοποθετεί τον Ορφέα πάνω από όλους τους θνητούς 

(Παυσανίας,1992: 9,30,30) 

 

*Ο δέ Ορφεύς υπερεβάλετο επών κόσμω τούς πρό       αυτού 

καί επί μέγα ηλθεν ισχύος, οία πιστευόμενος ευρηκέναι 

τελετάς θεών καί έργων ανοσίων καθαρμούς, νόσων τε 

ιάματα καί τροπάς μηνυμάτων θείων.+ 

 

 Ο Οβίδιος, στην Σέχνη του Έρωτα (Ars Amatoria) κάνει λόγο για την 

μαγευτική ιδιότητα της φωνής να εντυπωσιάζει το ακροατήριο και 

υποστηρίζει ότι κάθε κοπέλα, για να προσελκύσει τους άνδρες, θα πρέπει να 

ξέρει να τραγουδά. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι ορισμένες κοπέλες μπορούν 

να προωθηθούν καλύτερα με τη φωνή παρά με το πρόσωπο τους. αν 

παράδειγμα για το τί μπορεί να κάνει η φωνή με τη μουσική φέρνει τον 

Ορφέα και τον Αρίωνα  (Wille G.,1967: 351) 

   

[Res est blanda canor: discant cantare puellae: Pro facie 

multis vox sua lena fuit. Et modo marmoreis referant audita 

theatris, Et modo Niliacis carmina lusa modis. Nec plectrum 

dextra, citharam tenuisse sinistra Nesciat arbitrio femina 

docta meo. Saxa ferasque lyra movit Rhodopeius Orpheus, 

Tartareosque lacus tergeminumque canem. Saxa tuo cantu, 

vindex iustissime matris, Fecerunt muros officiosa novos. 

Quamvis mutus erat, voci favisse putatur Piscis, Arioniae 

fabula nota lyrae. Disce etiam duplici genialia nablia palma 

Verrere: conveniunt dulcibus illa iocis.] 
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*Πειστικό μέσο είναι το τραγούδι: να μάθουν να 

τραγουδούν οι κοπέλες· για πολλές από αυτές η φωνή 

παρά το πρόσωπό τους μπορεί να τις προωθήσει. Ας 

επαναλαμβάνουν όσα ακούγονται τώρα στα μαρμάρινα 

θέατρα, τα τραγούδια που τώρα εκτελούνται σύμφωνα με 

την αιγυπτιακή μόδα. Κάθε καλλιεργημένη γυναίκα, 

κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ξέρει πώς να κρατά το 

πλήκτρο με το δεξί της χέρι και την κιθάρα με το 

αριστερό. Με τη λύρα του ο Ορφέας από τη Ροδόπη 

μετακινούσε βράχους και καρδιές, τις λίμνες στα Σάρταρα 

και τον τρικέφαλο σκύλο. Παρ’ όλες τις προσπάθειές σου, 

και παίρνοντας εκδίκηση για τη μητέρα σου, οι πέτρες 

από μόνες τους έχτιζαν καινούρια τείχη. Αν και άφωνο, 

ένα ψάρι , όπως πιστεύεται, συγκινήθηκε από τη φωνή 

στη γνωστή ιστορία της λύρας του Αρίωνα. Επιπλέον, 

μάθε να παίζεις με ευχέρεια την ιδιοφυή άρπα των 

Υοινίκων· είναι όργανο που μπορεί να αποδειχτεί πολύ 

ευχάριστη διασκέδαση. + 

 

Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος κάνει λόγο για τη δημιουργία της μουσικής 

αλλά και των μουσικών τρόπων αναφερόμενος στους ανθρώπους που τη 

δημιούργησαν και τη διαμόρφωσαν  (Wille G.,1967:514) 

  

[musicam Amphion, fistulam et monaulum Pan 

Mercuri, obliquam tibiam Midas in Phrygia, geminas tibias 

Marsyas in eadem gente, Lydios modulos Amphion, Dorios 

Thamyras Thrax, Phrygios Marsyas Phryx, citharam 

Amphion, ut alii, Orpheus, ut alii, Linus. septem chordis 

primum cecinit III ad IIII primas additis Terpander, octavam 

Simonides addidit, nonam Timotheus. cithara sine voce 

cecinit Thamyris primus, cum cantu Amphion, ut alii, Linus. 

citharoedica carmina conposuit Terpander. cum tibiis canere 

voce Troezenius Ardaus instituit. saltationem armatam 

Curetes docuere, pyrrichen Pyrrus, utramque in Creta.] 

 

 *Ση μουσική εφηύρε ο Αμφίων, ενώ ο Πάνας, γιος του 

Ερμή, ήταν ευρετής της σύριγγας και του μονού αυλού, ο 

Μίδας στη Υρυγία του πλαγίαυλου, ο Μαρσύας στην ίδια 

χώρα του διπλού αυλού, ο Αμφίων των λυδικών τρόπων, ο 
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Θάμυρις από τη Θράκη των δωρικών, ο Υρύγας Μαρσύας 

των φρυγικών τρόπων, ο Αμφίων ή, όπως λένε άλλοι, ο 

Ορφέας, ή σύμφωνα με άλλους, ο Λίνος της κιθάρας. 

Πρώτος ο Σέρπανδρος τραγούδησε σε επτά χορδές 

προσθέτοντας τρεις καινούριες στις τέσσερις αρχικές, ο 

ιμωνίδης πρόσθεσε την όγδοη χορδή και ο Σιμόθεος την 

ένατη. Πρώτος ο Θάμυρις έπαιξε σόλο κιθάρα χωρίς τη 

συνοδεία τραγουδιού, ενώ ο Αμφίων ή, σύμφωνα με 

άλλους, ο Λίνος συνόδευσε το παίξιμό του με τραγούδι. Ο 

Σέρπανδρος συνέθεσε τραγούδια για κιθάρα και φωνή. Ο 

Άρδαλος από την Σροιζήνα δίδαξε το τραγούδι με τη 

συνοδεία αυλού, ενώ τον ενόπλιο χορό οι Κουρήτες, και 

τον πυρρίχιο ο Πύρρος – οι δύο τελευταίες ευρέσεις έγιναν 

στην Κρήτη. ] 

  

Ο Ιμέριος οφιστής αναφέρεται σε μία ομάδα νέων, οι οποίοι ενώ 

πρώτα χοροπηδούσαν άτακτα τώρα κάθονται ήσυχοι μέσα στους ναούς σαν 

να άκουσαν τη μουσική του Ορφέα (Colonna A.,1951) 

 

*ἀγέλαι δὲ νέων, σκιρτῶσαι πρόσθεν ἀτάσθαλα, | 

νῦν ὥσπερ τινὸς Ὀρφέως+ ἥ Ἀμφίονος κινηθείσης 

κιθάρας ἥσυχα μὲν νέμονται, ἥσυχα δὲ καὶ σηκοῖς (85) 

ἐναυλίζονται. νῦν δὲ | πσα μὲν ἐπὶ σοὶ κινεῖται+ ειρήν, 

πσα δὲ <σὲ> βάρβιτός τε καὶ λύρα φθέγγεται, δμοι δὲ 

ᾄδουσι καὶ πόλεις τὰ σά. νῦν | ἄπεισι θεωρὶς ὁλκ+ὰς εἰς 

Δλον, Ἀττικὸν ἄγουσα τῷ θεῷ χορὸν καὶ οἷον καὶ 

Θησέα λόγος στσαι μετὰ Κρήτην Ἀπόλλωνι+ 

 

*Και ομάδες νέων, που παλιότερα χοροπηδούσαν 

χωρίς τάξη, τώρα σαν να τέθηκε σε λειτουργία η κιθάρα 

κάποιου Ορφέα ή Αμφίονα, και ήσυχα συμπεριφέρονται 

και ήσυχα παραμένουν στους ναούς. Σώρα κάθε σειρήνα 

κινείται για σένα, κάθε βάρβιτος και κάθε λύρα καλεί 

εσένα, οι δήμοι και οι πόλεις τραγουδούν τα σχετικά με 

σένα. Σώρα φεύγει το πλοίο που επιθεωρεί για τη Δήλο, 

μεταφέροντας στον θεό αττικό χορό, τέτοιον που και ο 

Θησέας λένε ότι έστησε για τον Απόλλωνα μετά την 

Κρήτη.+  
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Ο Λουκιανός μας λέει για την κόρη του Πανδίονα, η οποία έπαιζε 

κιθάρα και τραγουδούσε τόσο καλά, ώστε ακόμα και ο Αμφίων αλλά και ο 

Ορφέας δεν θα έπαιζαν καλύτερα. Εδώ βέβαια ο Λουκιανός εκθειάζει τη 

μουσική της κόρης του Πανδίονα αλλά τοποθετεί τον Ορφέα τόσο ψηλά ώστε 

να γίνει ένα πρότυπο προς μίμηση για τους νεότερους μουσικούς (Wille 

G.,1967:355) 

  

*Ὀρφεὺς δὲ καὶ Ἀμφίων͵ οἵπερ ἐπαγωγότατοι 

ἐγένοντο τῶν ἀκροατῶν͵ ὡς καὶ τὰ ἄψυχα ἐπικαλέσασθαι 

πρὸς τὸ μέλος͵ αὐτοὶ ἄν͵ οἶμαι͵ εἴ γε ἤκουσαν͵ 

καταλιπόντες ἂν τὰς κιθάρας παρεστήκεσαν σιωπῆ 

ἀκροώμενοι. τὸ γὰρ τς τε ἁρμονίας τὸ ἀκριβέστατον 

διαφυλάττειν͵ ὡς μὴ παραβαίνειν τι τοῦ ῥυθμοῦ͵ ἀλλ΄ 

εὐκαίρῳ τῆ ἄρσει καὶ θέσει διαμεμετρσθαι τὸ ᾆσμα καὶ 

συνῳδὸν εἶναι τὴν κιθάραν καὶ ὁμοχρονεῖν τῆ γλώττῃ τὸ 

πλκτρον͵ καὶ τὸ εὐαφὲς τῶν δακτύλων καὶ τὸ εὐκαμπὲς 

τῶν μελῶν͵ πόθεν ἂν ταῦτα ὑπρχε τῷ Θρᾳκὶ ἐκείνῳ καὶ 

τῷ ἀνὰ τὸν Κιθαιρῶνα μεταξὺ βουκολοῦντι καὶ κιθαρίζειν 

μελετῶντι;+ 

 

 *Όσον αφορά τον Ορφέα και τον Αμφίονα που 

μάγευαν τους ακροατές τους σε τέτοιο βαθμό ώστε ακόμη 

και τα άψυχα να απαντούν στο κάλεσμα του τραγουδιού 

τους, και αυτοί, κατά τη γνώμη μου, θα άφηναν κατά 

μέρος τις κιθάρες τους, αν άκουγαν την κόρη του 

Πανδίονα, και θα έστεκαν σιωπηλοί για να την ακούσουν. 

Η σχολαστική τήρηση του χρόνου προκειμένου να μην 

κάνει κανένα λάθος στον ρυθμό και προκειμένου το 

τραγούδι της, όσο κρατούσε, να κρατά τον χρόνο με 

χτύπημα ακριβές τόσο κατά τη θέση όσο και κατά την 

άρση, η συνοδεία της κιθάρας, και ο συγχρονισμός του 

πλήκτρου με τη γλώσσα της, η απαλότητα του 

αγγίγματός της, η ευχέρεια στην αλλαγή των αρμονιών – 

πώς μπορεί όλα αυτά τα χαρίσματα να τα συνδυάσει ο 

Θράκας σου, ή εκείνος εκεί που έκανε εξάσκηση στο 

παίξιμο της κιθάρας στα διαλείμματα των βουκολικών 

του δραστηριοτήτων; + 
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Από τον Λουκιανό λαμβάνουμε επίσης και πληροφορίες για το 

θάνατο του Ορφέα (Bellis A.,1999:134,138). Αναφέρει λοιπόν ότι ο Ορφέας 

δολοφονήθηκε και στη συνέχεια ακρωτηριάστηκε από γυναίκες της Θράκης. 

Σα μέλη καθώς και η λύρα του πετάχτηκαν στον ποταμό Έβρο και αφού 

έπλευσαν στο Αιγαίο έφτασαν στη Λέσβο. 

 

*Οὐκ ἄκαιρον δ΄ ἂν γένοιτο καὶ Λέσβιον μῦθόν 

τινα διηγήσασθαί σοι πάλαι γενόμενον. ὅτε τὸν 

Ὀρφέα διεσπάσαντο αἱ Θρᾶτται͵ φασὶ τὴν κεφαλὴν 

αὐτοῦ σὺν τῆ λύρᾳ εἰς τὸν Ἕβρον ἐμπεσοῦσαν 

ἐκβληθναι εἰς τὸν μέλανα κόλπον͵ καὶ ἐπιπλεῖν γε 

τὴν κεφαλὴν τῆ λύρᾳ͵ τὴν μὲν ᾄδουσαν θρνόν τινα 

ἐπὶ τῷ Ὀρφεῖ͵ ὡς λόγος͵ τὴν λύραν δὲ αὐτὴν ὑπηχεῖν 

τῶν ἀνέμων ἐμπιπτόντων ταῖς χορδαῖς͵ καὶ οὕτω μετ΄ 

ᾠδς προσενεχθναι τῆ Λέσβῳ͵ κἀκείνους 

ἀνελομένους τὴν μὲν κεφαλὴν καταθάψαι ἵναπερ νῦν 

τὸ Βακχεῖον αὐτοῖς ἐστι͵ τὴν λύραν δὲ ἀναθεῖναι εἰς 

τοῦ Ἀπόλλωνος τὸ ἱερόν͵ καὶ ἐπὶ πολύ γε σώζεσθαι 

αὐτήν.+ 

 

*Δεν είναι εκτός τόπου και χρόνου να σας 

διηγηθώ ακόμη μια ιστορία για κάποιο γεγονός που 

συνέβη παλιά στη Λέσβο. Λένε ότι, όταν οι 

Θρακιώτισσες κομμάτιασαν τον Ορφέα, το κεφάλι 

και η λύρα του έπεσαν στον Έβρο ποταμό και 

μεταφέρθηκαν στο Αιγαίο πέλαγος, και ότι το 

κεφάλι επέπλεε πάνω στη λύρα τραγουδώντας 

κάποιον θρήνο, όπως λένε για τον Ορφέα, ενώ η 

λύρα από μόνη της έβγαζε γλυκούς ήχους καθώς ο 

άνεμος έπαλλε τις χορδές της. Έτσι, έφτασαν ως τη 

Λέσβο με τη συνοδεία μουσικής, όπου και οι 

άνθρωποι τα περισυνέλεξαν θάβοντας το κεφάλι 

εκεί όπου σήμερα βρίσκεται ο ναός του Διονύσου, και 

κρεμώντας τη λύρα στο ιερό του Απόλλωνα, όπου 

και σωζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα.+ 

  

Για το θάνατο του Ορφέα αναφέρεται επίσης και ο Υανοκλής. ε 

αντίθεση όμως με τον Λουκιανό, ο οποίος λέει ότι ενώ το κεφάλι του 

θάφτηκε η λύρα του τοποθετήθηκε στο ιερό του Απόλλωνα οπού σωζόταν 

για πολύ καιρό, υποστηρίζει ότι η λύρα θάφτηκε μαζί με το κεφάλι σε έναν 
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τύμβο. Τποστηρίζει επίσης ότι ο λόγος για τον οποίο ο Ορφέας 

δολοφονήθηκε από τις Θρακιώτισσες είναι ότι δίδασκε στους άντρες τον 

ομοφυλοφιλικό έρωτα (Powell J.,1970) 

  

*Σὸν μὲν Βιστονίδες κακομήχανοι ἀμφιχυθεῖσαι 

ἔκτανον͵ εὐήκη φάσγανα θηξάμεναι͵ οὕνεκα πρῶτος 

ἔδειξεν ἐνὶ Θρῄκεσσιν ἔρωτας ἄρρενας͵ οὐδὲ πόθους 

ᾔνεσε θηλυτέρων. Σοῦ δ΄ ἀπὸ μὲν κεφαλὴν χαλκῷ 

τάμον͵ αὐτίκα δ΄ αὐτὴν εἰς ἅλα Θρηϊκίῃ ῥῖψαν ὁμοῦ 

χέλυϊ ἥλῳ καρτύνασαι͵ ἵν΄ ἐμφορέοιντο θαλάσσῃ 

ἄμφω ἅμα͵ γλαυκοῖς τεγγόμεναι ῥοθίοις. Σὰς δ΄ ἱερῆ 

Λέσβῳ πολιὴ ἐπέκελσε θάλασσα· ἠχὴ δ΄ ὣς λιγυρς 

πόντον ἐπέσχε λύρης͵ νήσους τ΄ αἰγιαλούς θ΄ 

ἁλιμυρέας͵ ἔνθα λίγειαν ἀνέρες Ὀρφείην ἐκτέρισαν 

κεφαλήν͵ ἐν δὲ χέλυν τύμβῳ λιγυρὴν θέσαν͵ ἣ καὶ 

ἀναύδους πέτρας καὶ Υόρκου στυγνὸν ἔπειθεν ὕδωρ.+ 

 

*Ενάντια στον Ορφέα ξεχύθηκαν οι δόλιες 

Θρακιώτισσες, και τον σκότωσαν καρφώνοντάς τον 

με ξίφη κοφτερά. Και αιτία για τον χαμό του στάθηκε 

ότι πρώτος αυτός έκανε γνωστό στους Θράκες τον 

φιλομόφυλο έρωτα για άνδρες, καθώς ποτέ του δεν 

εξύμνησε τον πόθο για γυναίκες. Σου έκοψαν, λοιπόν, 

την κεφαλή με το σπαθί, και αμέσως την έριξαν στο 

Θρακικό το πέλαγος στερεώνοντας μαζί τη λύρα από 

όστρακο χελώνας, για να πλανώνται μαζί στη 

θάλασσα, ενώ το γαλανό το κύμα θα τους βρέχει. Και 

η θάλασσα η ασημόγκριζη τους έφερε στην ιερή τη 

Λέσβο να αράξουν. Ο ήχος της οξύφωνης της λύρας 

κατέκλυσε το πέλαγος, και τα νησιά, και τις 

ακρογιαλιές, όπου οι άνθρωποι κήδεψαν την 

τραγουδιστή κεφαλή του Ορφέα, εναποθέτοντας στον 

τύμβο και την οξύφωνη από όστρακο χελώνας λύρα, 

που ακόμη και τους άφωνους του Υόρκου βράχους, 

και το φρικτό το πέλαγος μπορούσε να κινήσει.+ 

  

Ο Ευσέβιος της Καισαρείας, ως εκπρόσωπος της νέας τότε θρησκείας 

του Φριστιανισμού, παρουσίασε μία διαφορετική εκδοχή του μύθου του 

Ορφέα  (Heikel I.A.,1902) 
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*οὕτω δτα ὁ κοινὸς ἁπάντων σωτὴρ εὐεργετικὸν 

ἑαυτὸν τοῖς (10) πσι καὶ σωτήριον παρέσχε δι’ ὀργάνου 

οὗ προβέβλητο ἀνθρωπίνου, οἷά τις μουσικὸς ἀνὴρ διὰ 

τς λύρας τὴν σοφίαν δεικνύμενος. (5.) ᾿Ορφέα μὲν δὴ 

μῦθος ῾Ελληνικὸς παντοῖα γένη θηρίων θέλγειν τῆ ᾠδῆ 

ἐξημεροῦν τε τῶν ἀγρίων τοὺς θυμούς, ἐν ὀργάνῳ 

πλήκτρῳ κρουομένων χορδῶν, παραδίδωσιν, καὶ τοῦθ’ 

῾Ελλήνων ᾄδεται χορῷ, καὶ πιστεύεται ἄψυχος λύρα 

τιθασεύειν τοὺς θρας καὶ δὴ καὶ *τὰ δέν- (5) δρα+ τὰς 

φηγοὺς μεταβάλλειν μουσικῆ εἴκοντα. τοιγαροῦν ὁ 

πάνσοφος καὶ παναρμόνιος τοῦ θεοῦ λόγος ψυχαῖς 

ἀνθρώπων πολυτρόποις κακίαις ὑποβεβλημέναις 

παντοίας θεραπείας προβαλλόμενος, μουσικὸν ὄργανον 

χερσὶ λαβών, αὐτοῦ ποίημα σοφίας, τὸν ἄνθρωπον, ᾠδὰς 

καὶ ἐπῳδὰς διὰ τούτου λογικοῖς ἀλλ’ οὐκ ἀλόγοις θηρσὶν 

ἀνεκρούετο, (10) πάντα τρόπον ἀνήμερον ῾Ελλήνων τε 

καὶ βαρβάρων πάθη τε ἄγρια καὶ θηριώδη ψυχῶν τοῖς τς 

ἐνθέου διδασκαλίας φαρμάκοις ἐξιώμενος, καὶ νοσούσαις 

γε ψυχαῖς ταῖς τὸ θεῖον ἐν γενέσει καὶ σώμασιν 

ἀναζητούσαις οἷά τις ἰατρῶν ἄριστος συγγενεῖ καὶ 

καταλλήλῳ βοηθήματι θεὸν ἐν ἀνθρώπῳ παρίστη.+ 

 

*Έτσι λοιπόν ο κοινός ωτήρας όλων έδωσε τον εαυτό 

του ευεργετικό και σωτήριο σ’ όλους διαμέσου 

ανθρώπινου οργάνου το οποίο παρουσίαζε, όπως ένας 

μουσικός που δείχνει τη σοφία του με τη λύρα. Ο μεν 

ελληνικός μύθος διδάσκει ότι ο Ορφέας έθελγε με την 

ωδή του όλα τα γένη θηρίων και εξημέρωνε τους θυμούς 

των άγριων, με τη κρούση των χορδών του οργάνου, και 

αυτό τραγουδιέται από τους Έλληνες στο χορό και 

πιστεύεται ότι η άψυχη λύρα τιθασεύει τα θηρία και 

ακόμα κινεί τα δέντρα που υποχωρούν στη μουσική. Ο 

πάνσοφος λοιπόν και παναρμόνιος Λόγος του Θεού, 

θέλοντας να προβάλει όλα τα είδη θεραπειών στις ψυχές 

των ανθρώπων που είναι υποτεταγμένες σε πολύτροπες 

κακίες, έλαβε στα χέρια μουσικό όργανο, ποίημα της 

σοφίας του, τον άνθρωπο, και έκρουε με αυτόν ωδές και 

επωδές σε λογικά και όχι σε άλογα θηρία, θεραπεύοντας 

με τα φάρμακα της ένθεου διδασκαλίας κάθε ανήμερο 

τρόπο Ελλήνων και βαρβάρων, άγρια και θηριώδη πάθη 
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των ψυχών. τις άρρωστες ψυχές που αναζητούσαν το 

θείο στο ανθρώπινο γένος και στα σώματα, παρουσίασε 

ως ιατρός άριστος με το συγγενές και κατάλληλο 

βοήθημα το Θεό μέσα στον άνθρωπο. + 

  

Σο όνομα του Ορφέα δινόταν και σε κοινούς θνητούς, όπως μαρτυρεί 

η επιγραφή του 4ου π.Φ. αιώνα από τη Θράκη: «ΟΡΥΕΤ ΚΙΛΗΒΤΙΟ»              

( Μπακαλάκης Γ.,1959-60). 

 Η Λίντα Λεούση (Λεούση Λ.,2003), υποστηρίζει ότι η θεμελιώδης 

διαφορά ανάμεσα στους ανατολικούς λαούς και στην αρχαία Ελλάδα είναι η 

εξής: Οι αρχαίοι Έλληνες, σε αντίθεση με τους ανατολικούς λαούς που 

κρατούσαν την τέχνη και τη φιλοσοφία κυρίως στους ναούς, δίδαξαν τη 

μουσική και την έκαναν κτήμα του λαού. Πολυάριθμοι μουσικοί 

εκπαιδεύτηκαν κοντά σε δασκάλους της εποχής, γιατί η μουσική ήταν 

επιβεβλημένο μάθημα και έτσι ο καθένας μπορούσε να απολαμβάνει το θείο 

δώρο της μουσικής. ε αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο ο Ορφέας. 

 Ο . Κοψαχείλης (Κοψαχείλης .,1996) ξεκινάει την ιστορική του 

διαδρομή από μία φράση του Θράκα συγγραφέα Γ. Βιζυηνού: «...Από τη 

Θράκη βρε παιδιά, απ’ τον Ορφέα εγίνη η πρώτη ψαλτοσύνη».  

 Η ιστορία του Ορφέα και της Ευρυδίκης ενέπνευσε, κατά την πάροδο 

των αιώνων, και πολλούς συνθέτες μουσικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρω 

τούς: Jacopo Peri, ο οποίος έγραψε την όπερα «Ευρυδίκη» (1600), 

C.Monteverdi, o οποίος έγραψε την όπερα «Ορφέας» (1607), C.W.Gluck, o 

oποίος έγραψε την όπερα «Ορφέας και Ευρυδίκη» (1762),  J.G.L.Naumann, o 

oποίος έγραψε έγραψε την όπερα «Ορφέας και Ευρυδίκη» (1786), F.J.Haydn, ο  

οποίος έγραψε την όπερα «Η ψυχή του φιλοσόφου δηλαδή Ορφέας και 

Ευρυδίκη» (1791), F.Liszt, o oποίος έγραψε το συμφωνικό ποίημα «Ορφέας» 

(1854), J.Offenbach, ο οποίος έγραψε την οπερέτα σε δύο πράξεις   «Ο Ορφέας 

στον Άδη» (1858), R.Ducasse, ο οποίος έγραψε το μιμόδραμα «Ορφέας» (1913), 

E.Krenek, ο οποίος έγραψε τη λυρική όπερα «Ορφέας και Ευρυδίκη» (1926) 

και I.Stravinsky, ο οποίος έγραψε το νεοκλασικό μπαλέτο «Ορφέας» (1947). 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

Β’.α’. Ο Ορφέας στην εικονογραφία 
 

 

 
1.Υόνος του Ορφέα, ερυθρόμορφος αμφορεύς, 

Κλασική περίοδος (490-320 π.Φ.), Μόναχο, Staatliche 

Antikensammlungen (2330) 
 

 

Αριστερά μία Θρακιώτισσα με λυτά μαλλιά και δερματοστιξία στα 

χέρια, κατευθύνεται προς το μέρος του Ορφέα κρατώντας ένα ξίφος στο δεξί 

της χέρι, ενώ το αριστερό το έχει τεντωμένο μπροστά προσπαθώντας να τον 

πιάσει. Δεξιά ο Ορφέας με μακριά μαλλιά, χωρίς γένια και φορώντας ένα 

ιμάτιο φεύγει προς τα δεξιά προσπαθώντας να αποφύγει τη γυναίκα, 

κρατώντας τη λύρα και πλήκτρο στο υψωμένο δεξί του χέρι. Η λύρα φαίνεται 

από την εσωτερική μεριά και διακρίνονται οι κόλοπες, το χορδοτόνιο και ο 

καβαλάρης. 
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2. Κάτω κόσμος, ερυθρόμορφος ελικωτός κρατήρ, Κλασική περίοδος 

(490-320 π.Φ.), Καρλσρούη, Badisches Landesmuseum (B 4) 

 

 Μέσα σε ένα ναό απεικονίζονται ο Πλούτων όρθιος, η Περσεφόνη 

καθισμένη σε ένα θρόνο και μια Εριννύα. Αριστερά στέκεται ο Ορφέας 

φορώντας φρυγικό πέπλο, χιτώνα και ένα ιμάτιο πλούσια διακοσμημένο με 

εικόνες και μαιάνδρους. Κρατάει μια κιθάρα, η οποία απεικονίζεται από την 

εσωτερική της πλευρά και διακρίνονται εφτά χορδές, ο αορτήρας, οι κόλοπες 

και οι γλυπτοί βραχίονες. το δεξί του χέρι κρατάει το πλήκτρο πάνω από τις 

χορδές ενώ με το αριστερό ακουμπάει με τα δάχτυλα τις χορδές. Σριγύρω 

από το ναίσκο βρίσκεται πλήθος ηρώων σε σκηνές του Κάτω Κόσμου. 
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3. Ορφέας και Θρακιώτισσες, ερυθρόμορφος σκύφος (θραύσμα), Κλασική 

περίοδος (490-320 π.Φ.), Φαιδελβέργη, Ruprecht-Karls-Universitaet, 

Archaeologisches Institut 

 

 Ο Ορφέας με μακριά μαλλιά, φορώντας θρακικό σκούφο, χιτώνα 

διακοσμημένο με σταυρούς και ζώνες γύρω από το στήθος και τη μέση, 

κρατάει με το αριστερό του χέρι μία κιθάρα από τον αριστερό βραχίονα, η 

οποία απεικονίζεται από την εσωτερική πλευρά και διακρίνονται εννέα 

χορδές, οι κόλοπες, ο καβαλάρης και το χορδοτόνιο. Μία μορφή με 

δερματοστιξία στο σηκωμένο δεξί της χέρι κρατάει τον δεξιό βραχίονα της 

κιθάρας με το αριστερό της χέρι. Παρακάτω διαφαίνεται το χέρι μίας τρίτης 

μορφής. 
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4. Κάτω Κόσμος, κιονωτός κρατήρ, Ελληνιστική περίοδος 

(320-31 π.Φ.), Μαλιμπού, The J.Paul Getty Museum (77.ΑΕ.13) 

 

το κέντρο βρίσκεται το ανάκτορο του Πλούτωνα και της 

Περσεφόνης. Αριστερά απεικονίζεται ο Ερμής και η Εκάτη. Δεξιά η Μέγαρα 

και δύο Ηρακλείδες. το κάτω μέρος της δεξιάς πλευράς απεικονίζεται ο 

Ορφέας, φορώντας έναν μακρύ και πλούσια διακοσμημένο χιτώνα, ιμάτιο 

και φρυγικό πίλο. Κρατάει μια κιθάρα από τις χορδές στο αριστερό του χέρι 

και ένα πλήκτρο στο δεξί. Η κιθάρα απεικονίζεται από την εσωτερική της 

πλευρά και διακρίνονται επτά χορδές, οι κόλοπες και ο καβαλάρης.   
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5. Κάτω Κόσμος, ερυθρόμορφος ελικωτός κρατήρ, Κλασική περίοδος (330-

310 π.Φ.), Μόναχο, Staatliche Antikensammlungen (3297) 

 

  

το κέντρο βρίσκεται το ανάκτορο του Πλούτωνα και της Περσεφόνης 

με κίονες ιωνικού ρυθμού, στο οποίο απεικονίζονται ο Πλόυτων να κάθεται 

στο θρόνο και αριστερά του η Περσεφόνη να στέκεται όρθια. την αριστερή 

πλευρά βρίσκεται ο Ορφέας φορώντας επίσημο ένδυμα και παίζοντας 

κιθάρα. Η κιθάρα απεικονίζεται από την εσωτερική πλευρά και διακρίνονται 

επτά χορδές, οι κόλοπες και ο καβαλάρης. Σριγύρω απεικονίζονται Θεοί και 

ήρωες σε διάφορες στιγμές.  
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6. Υόνος του Ορφέα, ερυθρόμορφο κύπελλο, Κλασική περίοδος (490-

320 π.Φ.), Cincinnati, Art Museum (1979.1) 

 

 

το κέντρο απεικονίζεται ο Ορφέας σε κίνηση πτώσης φορώντας ένα 

απλό ιμάτιο, ενώ αιμοραγεί στο στήθος από τα τραύματα του. το σηκωμένο 

αριστερό του χέρι κρατάει τη λύρα, η οποία φαίνεται από την εσωτερική 

πλευρά και διακρίνονται επτά χορδές και ο καβαλάρης. τη δεξιά πλευρά 

απεικονίζεται μία γυναίκα με δεμένα μαλλιά, η οποία καρφώνει με ένα δόρυ 

το στήθος του Ορφέα. την αριστερή πλευρά απεικονίζεται μία άλλη 

γυναίκα με δεμένα μαλλιά, η οποία με το δεξί της το πόδι πατάει πάνω στον 

Ορφέα καθώς πέφτει, ενώ στα δυο της χέρια κρατάει ψηλά έναν ογκόλιθο 

για να τον ρίξει πάνω του. τα δύο άκρα απεικονίζονται άλλες δύο γυναίκες, 

οι οποίες πετάνε ακόντια στον Ορφέα. 
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7. Υόνος του Ορφέα, ερυθρόμορφος στάμνος, Κλασική περίοδος 

(490-320 π.Φ.), Βασιλεία, Antikenmuseum und Sammlung Ludwig  

(BS 1411) 

το κέντρο απεικονίζεται ο Ορφέας γονατιστός και γυμνός, φορώντας 

ένα ιμάτιο στην πλάτη και μία ταινία στα μαλλιά. το σηκωμένο δεξί του 

χέρι κρατάει τη λύρα, η οποία απεικονίζεται από την εσωτερική πλευρά και 

διακρίνονται επτά χορδές, ενώ με το αριστερό στηρίζεται κάτω. Πίσω του μία 

γυναίκα με ταινία στα μαλλιά καρφώνει ένα ξίφος στο λαιμό του, απ’όπου 

και αιμοραγεί, ενώ πίσω της μία άλλη γυναίκα ετοιμάζεται να τον χτυπήσει 

κι αυτή. Αριστερά μία γυναίκα κρατάει ψηλά έναν ογκόλιθο και από πίσω 

της έρχονται και άλλες γυναίκες κρατώντας όπλα. Σέλος, στο πόδι του 

Ορφέα είναι καρφωμένο ένα ακόντιο. 
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8. Κάτω Κόσμος, ερυθρόμορφος αμφορεύς, Κλασική περίοδος (490-

320 π.Φ.), Σάραντας, Museo Archeologico Nazionale (χωρίς αριθμό) 

 

Ο Ορφέας παίζει κιθάρα μπροστά στον Πλούτωνα, ο οποίος βρίσκεται 

καθισμένος στο θρόνο του, και την Περσεφόνη. Η κιθάρα απεικονίζεται από 

την εσωτερική της πλευρά και διακρίνονται επτά χορδές (;) και οι κόλοπες. 

Σριγύρω παρουσιάζονται διάφορες στιγμές του Κάτω Κόσμου με Θεούς και 

ήρωες. 
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9. Υόνος του Ορφέα, ερυθρόμορφος αμφορεύς, Κλασική 

περίοδος (490-320 π.Φ.), Νέα Τόρκη, Brooklyn Museum 

(59.34) 

 

την αριστερή πλευρά βρίσκεται ο Ορφέας φορώντας ένα ιμάτιο, ο 

οποίος καθισμένος σε ένα βράχο δέχεται χτύπημα στο λαιμό από το δόρυ 

μιας γυναίκας. Από το δεξί του χέρι πέφτει η λύρα του, η οποία 

απεικονίζεται από την εξωτερική πλευρά. 
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10. Υόνος του Ορφέα, ερυθρόμορφος αμφορεύς, Κλασική περίοδος 

(490-320π.Φ.), Παρίσι, Musee National du Louvre (G 436) 

 

 

Μία γυναίκα με λυτά μαλλιά, ζωσμένο χιτώνα και δερματοστιξία στα 

χέρια, επιτίθεται στον Ορφέα με ξίφος, ενώ το αριστερό χέρι το έχει 

τεντωμένο μπροστά προσπαθώντας να τον πιάσει. Ο Ορφέας με λυτά 

μαλλιά και ιμάτιο στηρίζεται στο αριστερό του χέρι ενώ με το δεξί υψώνει τη 

λύρα προσπαθώντας να αμυνθεί. Η λύρα απεικονίζεται από την εσωτερική 

πλευρά και διακρίνονται πέντε χορδές, το χορδοτόνιο, οι κόλοπες και ο 

καβαλάρης. 
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11. Ορφέας (;) με κιθάρα, ανάγλυφος αμφορεύς, 

Ελληνιστική περίοδος (320-31 π.Φ.), Βρυξέλλες, 

Mussees Royaux du Cinquantennaire (A 2200) 

 

 

 Ο Ορφέας (;), γυμνός με ένα ιμάτιο στην πλάτη του, παίζει κιθάρα. Η 

κιθάρα απεικονίζεται από την εσωτερική της πλευρά και διακρίνονται επτά 

χορδές και ο καβαλάρης. 
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12. Υόνος του Ορφέα, ερυθρόμορφος κύλιξ (θραύσμα), Κλασική 

περίοδος (490-320 π.Φ.), Adria, Museo Civico (B 496) 

 

 

  

 

 

Μία γυναίκα με λυτά μαλλιά και δερματοστιξία στα χέρια επιτίθεται 

με δόρυ στον Ορφέα, ο οποίος προσπαθεί να αμυνθεί προχωρώντας δεξιά 

και σηκώνοντας το δεξί του χέρι προς τα πίσω. Με το αριστερό του χέρι 

κρατάει τη λύρα από τον αριστερό βραχίονα. Η λύρα απεικονίζεται από την 

εξωτερική πλευρά και διακρίνονται επτά χορδές και οι κόλοπες. 
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13. Ορφέας και Θράκες, ερυθρόμορφος κρατήρ, Κλασική περίοδος 

(490-320 π.Φ.), Μιλάνο, υλλογή «Η.Α.» (270) 

 

 

  

 

Ο Ορφέας παίζει κιθάρα στο κέντρο φορώντας θεατρικό ένδυμα, 

μακρύ χιτώνα με κεντημένες παρυφές, ιμάτιο, ζώνη, ψηλά υποδήματα και 

φρυγικό σκούφο. Η κιθάρα απεικονίζεται από την εσωτερική πλευρά και 

διακρίνονται το χορδοτόνιο, ο καβαλάρης, ο αορτήρας, οι κόλοπες, η 

διακοσμητική ταινία και το ύφασμα. Πάνω από τον Ορφέα βρίσκεται 

καθιστή η Αφροδίτη και ο Έρωτας, ενώ τη σκηνή πλαισιώνουν τρείς Θράκες 

από αριστερά και τρείς Θράκες από δεξιά, ο ένας κάτω από τον άλλο. 
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14. Ορφέας ανάμεσα σε Θράκες, ερυθρόμορφος κρατήρ, Κλασική περίοδος 

(490-320 π.Φ.), Βερολίνο, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz 

Antikenmuseum (V.I. 3172) 

 

 

  

Ο Ορφέας φορώντας ένα ιμάτιο στο κάτω μέρος του σώματος του και 

στεφάνι στο κεφάλι κάθεται σε έναν βράχο στο κέντρο παίζοντας λύρα και 

τραγουδώντας. Η λύρα απεικονίζεται από την εσωτερική πλευρά και 

διακρίνονται επτά χορδές, οι κόλοπες και τι πλήκτρο στο δεξί του χέρι. Σον 

πλαισιώνουν τέσσερις Θράκες με φρυγικούς σκούφους, χλαμύδες και 

δόρατα, από τους οποίους ο ένας τον κοιτάει από κοντά ακουμπώντας το 

δεξί του πόδι πάνω στον βράχο, ενώ οι υπόλοιποι δείχνουν να χαλαρώνουν 

με το άκουσμα της μουσικής.  
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15. Υόνος του Ορφέα, ερυθρόμορφος αμφορεύς 

(θραύσμα), Κλασική περίοδος (490-320 π.Φ.), Βασιλεία, 

Antikenmuseum und Sammlung Ludwig (χωρίς αριθμό) 

 

 

Ο Ορφέας με μακριά μαλλιά και ιμάτιο που αφήνει ακάλυπτο το 

πάνω μέρος του σώματος του κρατάει ψηλά τη λύρα με το δεξί του χέρι 

προσπαθώντας να αμυνθεί ενώ δέχεται ένα χτύπημα στα πλευρά από 

δορυ. Η λύρα απεικονίζεται από την εσωτερική πλευρά και διακρίνονται 

έξι ή επτά χορδές, το χορδοτόνιο, ο καβαλάρης και οι κόλοπες. 
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16. Ορφέας και Αρίων (;), ανάγλυφο αρχιτεκτονικό γλυπτό (μετόπη), 

Αρχα’ι’κή περίοδος (610-490 π.Φ.), Δελφοί, Θησαυρός των ικυωνίων 

(χωρίς αριθμό) 

 

 

  

 

Δύο γενειοφόροι κιθαριστές πάνω σε πλοίο (Αργώ;). Οι κιθάρες 

σώζονται πολύ αποσπασματικά και αποδίδονται σε πλάγια όψη. 
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17. Ορφέας και Θράκες, ερυθρόμορφος κρατήρ κωδωνόσχημος, Κλασική 

περίοδος (490-320 π.Φ.), Νέα Τόρκη, Metropolitan Museum of Art (24.97.30) 

 

 

Αριστερά ο Ορφέας με μακριά μαλλιά, στεφάνι και ιμάτιο, κάθεται σε 

έναν βράχο κρατώντας τη λύρα του από τις χορδές με τα δάκτυλα του 

αριστερού χεριού του, ενώ με το δεξί κρατάει το πλήκτρο. Η λύρα 

απεικονίζεται από την εσωτερική πλευρά και διακρίνονται επτά χορδές και 

οι κόλοπες. Μπροστά του στέκεται ένας Θράκας με πίλο, δόρυ και έναν 

μανδύα στολισμένο με μαιάνδρους, ο οποίος συνομιλεί με μια νεαρή 

γυναίκα. 
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18. Υόνος του Ορφέα, ερυθρόμορφη λήκυθος, Κλασική περίοδος (490-320 

π.Φ.), Βοστώνη, Museum of Fine Arts (13.202) 

 

 

Μια γυναίκα με κοντό διάφανο χιτώνα, μακριά μαλλιά κρατημένα με 

ταινία και δερματοστιξία στα χέρια επιτίθεται στον Ορφέα με ξίφος, ενώ με 

το αριστερό της χέρι συγκρατεί το χέρι του. Ο Ορφέας, γυμνός με ένα ιμάτιο 

ριγμένο στην πλάτη του και με ταινία στα μαλλιά, πέφτει προς το έδαφος 

δεξιά έχοντας τη λύρα σηκωμένη ψηλά με το δεξί του χέρι προσπαθώντας 

να αμυνθεί. Η λύρα απεικονίζεται από την εσωτερική πλευρά και 

διακρίνονται επτά χορδές, το χορδοτόνιο, ο καβαλάρης και οι κόλοπες. την 

βάση του εξωτερικού βραχίονα είναι δεμένο με κόμπο το κορδόνι του 

πλήκτρου, το οποίο κρατάει στην χούφτα του ο μουσικός. 
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19. Ορφέας και Θράκας, ερυθρόμορφος κρατήρ κωδωνόσχημος, 

Κλασική περίοδος (490-320 π.Φ.), Woburn Abbey, Duke of Bedford 

(χωρίς αριθμό) 

 

 

 

 Ο Ορφέας με μακριά μαλλιά, ταινία και ένα ιμάτιο από τη μέση και 

κάτω κάθεται σε ένα βράχο κρατώντας μία λύρα. Η λύρα απεικονίζεται από 

την εσωτερική πλευρά και διακρίνονται επτά χορδές, το χορδοτόνιο, ο 

καβαλάρης και οι κόλοπες. Με τα δάκτυλα του αριστερού χεριού αγγίζει τις 

χορδές ενώ με το δεξί κρατάει το πλήκτρο. Απέναντι του στέκεται ένας 

Θράκας πολεμιστής με μαύρη ενδυμασία και δόρυ μαζί με τον ίππο του. 
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20. Υόνος του Ορφέα, ερυθρόμορφος κρατήρ κωδωνόσχημος, Κλασική 

περίοδος (490-320 π.Φ.), Cambridge (Mass), Fogg Art Museum (60.343) 

 

 

 

 το κέντρο ο Ορφέας γυμνός, με ιμάτιο στην πλάτη και ταινία στα 

μαλλιά, στηρίζεται στο αριστερό του χέρι πέφτοντας προς τα κάτω, ενώ με το 

δεξί κρατάει τη λύρα σηκωμένη ψηλά προσπαθώντας να αμυνθεί. Από 

αριστερά μία γυναίκα με δεμένα μαλλιά επιτίθεται στον Ορφέα 

καρφώνοντας του ένα δόρυ στο στήθος. Από δεξιά μία άλλη γυναίκα με 

δεμένα μαλλιά τραβάει με το αριστερό της χέρι τη λύρα του Ορφέα ενώ με το 

δεξί του επιτίθεται με ένα γεωργικό εργαλείο. 
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Β’.β’. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΕΩΝ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ ΑΠΟ 

ΣΗΝ ΑΡΦΑΙΚΗ ΕΠΟΦΗ ΕΩ ΣΟΤ ΝΕΟΣΕΡΟΤ 

ΦΡΟΝΟΤ 
 

 

 

 

 

ΟΡΥΕΑ ΚΑΙ ΑΡΙΩΝ (;). ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΓΛΤΠΣΟ. ΜΕΣΟΠΗ. 

ΔΕΛΥΟΙ. ΘΗΑΤΡΟ ΣΨΝ ΙΚΤΨΝΙΨΝ.  

Αρχαϊκή (610 - 490 π.Φ.) 

ΥΟΝΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ. ΑΜΥΟΡΕΤ. ΣΤΠΟΤ NOLA. ΑΣΣΙΚΗ. 

LIPONA. ΜΟΝΑΦΟ, STAATLICHE ANTIKENSAMMLUNGEN. 2330  

(J. 383). Α ΟΧΗ. Ζ. ΣΗ ΥΙΑΛΗ ΣΗ ΒΟΣΨΝΗ, 

 *ΑΠΟΔΟΗ J. BEAZLEY+. 

 Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΚΑΣΩ ΚΟΜΟ. ΚΡΑΣΗΡ. ΕΛΙΚΨΣΟ. ΑΠΟΤΛΙΑ. RUVO DI 

PUGLIA. ΚΑΡΛΡΟΤΗ, BADISCHES LANDESMUSEUM. B 4. Α ΟΧΗ. 

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΙΩΣΙΕ. ΚΤΥΟ. ΘΡΑΤΜΑ. ΑΠΟΤΛΙΑ. 

ΣΑΡΑΝΣΑ. ΦΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ, RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET, 

ARCHAEOLOGISCHES INSTITUT. 26/90.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΕΜΥΑΝΙΗ ΚΕΥΑΛΗ ΟΡΥΕΑ Ε ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕ. 

ΤΔΡΙΑ. ΑΣΣΙΚΗ. ΒΑΙΛΕΙΑ, ANTIKENMUSEUM UND SAMMLUNG 

LUDWIG. BS 481. ΨΜΟ. ΟΜΑΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΤΓΝΨΣΟΤ.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΥΟΝΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ. ΤΔΡΙΑ. ΑΣΣΙΚΗ. NOLA. ΠΑΡΙΙ, PALAIS 

DES BEAUX ARTS (PETIT PALAIS). 319. ΚΤΡΙΑ ΟΧΗ.  Ζ. ΣΗ 

TARQUINIA 707, [ΑΠΟΔΟΗ J. BEAZLEY].  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΓΑΜΗΛΙΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ. ΛΗΚΤΘΟ. ΑΡΤΒΑΛΛΟΕΙΔΗ. 

ΑΠΟΤΛΙΑ. ΠΑΡΙΙ, MEDICINE CABINET. 1047. ΚΤΡΙΑ ΟΧΗ.  Ζ. ΣΟΤ 

VARRESE, (απόδοση A. D. TRENDALL).  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΝΕΟ Ε ΝΑΪΚΟ. ΑΜΥΟΡΕΤ. ΑΠΟΤΛΙΑ. ΒΑΙΛΕΙΑ, 

ANTIKENMUSEUM UND SAMMLUNG LUDWIG. 540.  Ζ. ΣΟΤ 

ΓΑΝΤΜΗΔΗ, (απόδοση A. D. TRENDALL).  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 
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ΚΑΣΩ ΚΟΜΟ. ΚΡΑΣΗΡ. ΕΛΙΚΨΣΟ. ΑΠΟΤΛΙΑ. CANOSA. 

ΜΟΝΑΦΟ, STAATLICHE ANTIKENSAMMLUNGEN. 3297. Α ΟΧΗ.  

Ζ. ΣΟΤ ΚΑΣΨ ΚΟΜΟΤ, (απόδοση A. D. TRENDALL).  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΓΑΜΗΛΙΑ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ. ΟΙΝΟΦΟΗ. ΑΠΟΤΛΙΑ. RUVO DI 

PUGLIA. RUVO DI PUGLIA, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE, 

ΤΛΛΟΓΗ JATTA. 1554. ΚΤΡΙΑ ΟΧΗ.   

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ ΑΝΑΜΕΑ Ε ΘΡΑΚΕ. ΚΡΑΣΗΡ. ΚΨΔΨΝΟΦΗΜΟ. 

ΑΣΣΙΚΗ. ΑΘΗΝΑ. ΑΘΗΝΑ, ΜΟΤΕΙΟ ΣΗ ΑΓΟΡΑ. P 16445.  Ζ. 

ΣΗ ΚΕΝΣΑΤΡΟΜΑΦΙΑ ΣΟΤ ΛΟΤΒΡΟΤ, *ΑΠΟΔΟΗ D. J. 

BEAZLEY].  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΥΟΝΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ. ΚΤΠΕΛΛΟ. ΑΣΣΙΚΗ. CINCINNATI, ART 

MUSEUM. 1979.1.  Ζ. ΣΟΤ ΛΟΤΒΡΟΤ G 265.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΥΟΝΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ. ΣΑΜΝΟ. ΑΣΣΙΚΗ. ΒΑΙΛΕΙΑ, 

ANTIKENMUSEUM UND SAMMLUNG LUDWIG. BS 1411. Α ΟΧΗ.   

Ζ. ΣΗ ΔΟΚΙΜΑΙΑ.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΑΠΟΛΛΩΝ. ΤΔΡΙΑ. ΑΣΣΙΚΗ. ΑΣΣΙΚΗ. DUNEDIN, OTAGO 

MUSEUM. 48.266 (Ε). ΚΤΡΙΑ ΟΧΗ. Ζ. ΣΗ ΚΕΥΑΛΗ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ ΚΑΙ ΕΤΡΙΔΙΚΗ ΣΟΝ ΚΑΣΩ ΚΟΜΟ. ΚΡΑΣΗΡ. 

ΕΛΙΚΨΣΟ. ΑΠΟΤΛΙΑ. ΝΑΠΟΛΗ, MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE. Stg. 709. Α ΟΧΗ , ΑΝΨ ΖΨΝΗ.  Ζ. ΣΟΤ ΚΑΣΨ 

ΚΟΜΟΤ, (απόδοση A. D. TRENDALL).  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΚΑΣΩ ΚΟΜΟ. ΑΜΥΟΡΕΤ. ΑΠΟΤΛΙΑ. ALTAMURA. 

ΣΑΡΑΝΣΑ, MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE. χ.α.. Α ΟΧΗ , 

ΑΝΨ ΖΨΝΗ.   Ζ. ΣΗ PATERA, (απόδοση A. D. TRENDALL). 

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΥΟΝΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ. ΑΜΥΟΡΕΤ. ΑΣΣΙΚΗ. VULCI. ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ, 

BROOKLYN MUSEUM. 59.34. Α ΟΧΗ.  Ζ. ΣΨΝ ΝΙΟΒΙΔΨΝ, (απόδοση 

J. D. BEAZLEY).  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 
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ΜΤΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΗΝΗ. ΚΡΑΣΗΡ. ΚΑΛΤΚΨΣΟ. ΑΠΟΤΛΙΑ. 

ΛΟΝΔΙΝΟ, BRITISH MUSEUM. F 270. Α ΟΧΗ , ΚΑΣΨ ΖΨΝΗ.  Ζ. ΣΟΤ 

ΔΑΡΕΙΟΤ.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΥΟΝΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ. ΣΑΜΝΟ. ΑΣΣΙΚΗ. NOLA. ΠΑΡΙΙ, MUSEE 

NATIONAL DU LOUVRE. G 416. Α ΟΧΗ. ΕΡΜΨΝΑΞ, *ΑΠΟΔΟΗ J. 

BEAZLEY].   

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΥΟΝΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ. ΑΜΥΟΡΕΤ. ΑΣΣΙΚΗ. NOLA. ΠΑΡΙΙ, 

MUSEE NATIONAL DU LOUVRE. G 436. Α ΟΧΗ.  Ζ. ΣΗ ΥΙΑΛΗ. 

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΑΤΛΗΣΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗ. ΠΕΛΙΚΗ. ΑΣΣΙΚΗ. ΡΟΔΟ. 

RENNES, MUSEE DES BEAUX-ARTS ET D' ARCHEOLOGIE.  D. 08.2.1 

(369). Α ΟΧΗ.  Ζ. ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ, (ΑΠΟΔΟΗ J. D. BEAZLEY).  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΘΕΩΝ. ΚΡΑΣΗΡ. ΚΙΟΝΨΣΟ. ΑΣΣΙΚΗ. 

ΜΠΟΛΨΝΙΑ. LECCE, MUSEO PROVINCIALE. 182 (G. 11). Α ΟΧΗ.    

Ζ. ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ, [ΑΠΟΔΟΗ J. D. BEAZLEY].  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΥΟΝΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ. ΚΤΛΙΞ. ΘΡΑΤΜΑ. ΑΣΣΙΚΗ. ADRIA. 

ADRIA, MUSEO CIVICO. B 496. ΕΨΣΕΡΙΚΟ.  Ζ. ΣΗ ΒΡΙΗΙΔΑ, 

*ΑΠΟΔΟΗ J. D. BEAZLEY+.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΜΟΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. ΚΡΑΣΗΡ. ΚΙΟΝΨΣΟ. ΑΣΣΙΚΗ. FERRARA, 

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI SPINA. 2813. Α ΟΧΗ.  

Ζ. ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΕ. ΚΡΑΣΗΡ. ΕΛΙΚΨΣΟ. ΑΠΟΤΛΙΑ. RUVO DI 

PUGLIA. ΜΙΛΑΝΟ, ΤΛΛΟΓΗ "H.A.". 270. Α ΟΧΗ.   Ζ. ΣΟΤ 

ΛΤΚΟΤΡΓΟΤ, εργαστήριο του.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΝΕΟ. ΠΕΛΙΚΗ. ΑΣΣΙΚΗ. ΔΡΑΦΜΑΝΙ. ΑΘΗΝΑ, 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ. 1418. Α ΟΧΗ.   Ζ. ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ, 

*ΑΠΟΔΟΗ J. D. BEAZLEY].  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 
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ΟΡΥΕΑ ΜΕΣΑΞΤ ΘΡΑΚΩΝ. ΚΡΑΣΗΡ. ΚΙΟΝΨΣΟ. ΑΣΣΙΚΗ. 

ΓΕΛΑ. ΒΕΡΟΛΙΝΟ, STAATLICHE MUSEEN PREUSSISCHER 

KULTURBESITZ, ANTIKENMUSEUM. V.I. 3172. Α ΟΧΗ.  Ζ. ΣΟΤ 

ΟΡΥΕΑ, [ΑΠΟΔΟΗ J. D. BEAZLEY].  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΥΟΝΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ. ΑΜΥΟΡΕΤ. ΣΤΠΟΤ NOLA. ΑΘΗΝΑ. 

ΒΑΙΛΕΙΑ, ANTIKENMUSEUM UND SAMMLUNG LUDWIG.   Ζ. 

ΣΗ ΥΙΑΛΗ.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΕ. ΚΡΑΣΗΡ. ΚΨΔΨΝΟΦΗΜΟ. ΑΣΣΙΚΗ. 

ΚΟΡΙΝΘΟ. ΚΟΡΙΝΘΟ, ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ. C 34.365.  

Α ΟΧΗ.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΕ. ΚΡΑΣΗΡ. ΚΨΔΨΝΟΦΗΜΟ. ΑΣΣΙΚΗ. 

ΝΕΑ ΤΟΡΚΗ, METROPOLITAN MUSEUM OF ART. 24.97.30.   Ζ. ΣΟΤ 

ΛΟΝΔΙΝΟΤ E 497, [ΑΠΟΔΟΗ J. BEAZLEY].  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΥΟΝΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ. ΛΗΚΤΘΟ. ΑΣΣΙΚΗ. ΒΟΣΨΝΗ, MUSEUM 

OF FINE ARTS. 13.202. ΚΤΡΙΑ ΟΧΗ.  Ζ. ΣΟΤ ΑΦΙΛΛΕΑ, 

ΣΕΦΝΟΣΡΟΠΙΑ ΣΟΤ [ΑΠΟΔΟΗ J. BEAZLEY].  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΑ. ΚΡΑΣΗΡ. ΚΨΔΨΝΟΦΗΜΟ. ΑΠΟΤΛΙΑ. 

WOBURN ABBEY, DUKE OF BEDFORD. Α ΟΧΗ.    Ζ. ΣΗ 

ΦΟΡΕΤΣΡΙΑ ΣΟΤ ΒΕΡΟΛΙΝΟΤ, (απόδοση J. D. TRENDALL). 

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΥΟΝΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ. ΚΡΑΣΗΡ. ΚΨΔΨΝΟΦΗΜΟ. ΑΣΣΙΚΗ. 

CAMBRIDGE (MASS.), FOGG ART MUSEUM. 60.343. Β ΟΧΗ.   Ζ. ΣΟΤ 

ΕΚΣΟΡΑ, ΠΙΘΑΝΟΝ [ΑΠΟΔΟΗ J. BEAZLEY], Ζ. ΣΟΤ CURTI, 

[ΑΠΟΔΟΗ MATHESON].  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΥΟΝΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΑ. ΚΤΛΙΞ. ΑΣΣΙΚΗ. ΑΘΗΝΑ, ΕΘΝΙΚΟ 

ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ. 15190. ΕΨΣΕΡΙΚΟ. Ζ. ΣΟΤ 

ΠΙΣΟΞΕΝΟΤ, *ΑΠΟΔΟΗ J. D. BEAZLEY+.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΣΗΛΗ. ΠΑΡΣΗ. ΠΑΡΣΗ. 6. ΚΤΡΙΑ ΟΧΗ.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΚΡΑΣΗΡ. ΚΑΛΤΚΨΣΟ. ΑΣΣΙΚΗ. ΑΘΗΝΑ, ΕΘΝΙΚΟ 

ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ. 1381.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 



 51 

ΟΡΥΕΑ ΚΑΙ ΜΟΤΕ. ΚΡΑΣΗΡ. ΕΛΙΚΨΣΟ. ΛΕΤΚΑΝΙΑ. 

ΒΑΙΛΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΨΝ ΣΕΦΝΗ, MÜNZEN UND 

MEDAILLEN. ΚΤΡΙΑ ΔΙΑΚΟΜΗΣΙΚΗ ΖΨΝΗ.  Ζ. ΣΨΝ ΛΟΚΡΨΝ. 

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΑΜΥΟΡΕΤ. ΣΤΠΟΤ NOLA. ΑΣΣΙΚΗ. SAN ANTONIO 

(TEXAS), SAN ANTONIO MUSEUM OF ART. Α ΟΧΗ.  

Κλασική (490 - 320 π.Φ.) 

ΚΑΣΩ ΚΟΜΟ. ΚΡΑΣΗΡ. ΚΙΟΝΨΣΟ. ΑΠΟΤΛΙΑ. MALIBU, THE J. 

PAUL GETTY MUSEUM. 77.ΑΕ.13. Α ΟΧΗ. Ζ. ΣΟΤ ΛΕΤΚΟΤ 

ΑΚΚΟΤ, [ΑΠΟΔΟΗ A.D. TRENDALL].  

Ελληνιστική (320 - 31 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ (;). ΑΜΥΟΡΕΤ. ΒΡΤΞΕΛΛΕ, MUSEES ROYAUX DU 

CINQUANTENNAIRE. A 2200.  

Ελληνιστική (320 - 31 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΥΡΑΓΙΔΟΛΙΘΟ. ΕΣΡΟΤΡΙΑ. ΥΛΨΡΕΝΣΙΑ, MUSEO 

ARCHEOLOGICO NAZIONALE. 14790. ΚΤΡΙΑ ΟΧΗ.  

Ελληνιστική (320 - 31 π.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΧΗΥΙΔΨΣΟ. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ. ΠΑΥΟ. ΠΑΥΟ, ΟΙΚΙΑ ΣΟΤ 

ΟΡΥΕΑ.  

Ρωμαϊκή (31 π.Φ. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΧΗΥΙΔΨΣΟ. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ. HATAY-ANTAKYA, 

ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ. 4689.  

Ρωμαϊκή (31 π.Φ. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΧΗΥΙΔΨΣΟ. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ. ΣΑΡΟ. HATAY-ANTAKYA, 

ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ. 10586.  

Ρωμαϊκή (31 π.Φ. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΧΗΥΙΔΨΣΟ. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ. ΠΑΛΕΡΜΟ. ΠΑΛΕΡΜΟ, 

MUSEO NAZIONALE. 2287.  

Ρωμαϊκή (31 π.Φ. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΧΗΥΙΔΨΣΟ. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ. ΒΙΕΝΝΗ, LAPIDARIUM ST. 

PIERRE.  

Ρωμαϊκή (31 π.Φ. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΧΗΥΙΔΨΣΟ. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ. ΙΚΕΛΙΑ. ΙΚΕΛΙΑ, PIAZZA 

ARMERINA, ΕΠΑΤΛΗ.  

Ρωμαϊκή (31 π.Φ. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΧΗΥΙΔΨΣΟ. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ. BLANZY-LES-FISMES. LAON, 

MUSEE ARCHEOLOGIQUE MUNICIPAL.  

Ρωμαϊκή (31 π.Φ. - 324 μ.Φ.) 
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ΟΡΥΕΑ. ΑΡΚΟΥΑΓΟ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ. 1246. ΠΛΑΓΙΑ ΔΕΞΙΑ 

ΟΧΗ.  

Ρωμαϊκή (31 π.Φ. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΣΟΙΦΟΓΡΑΥΙΑ. ΠΟΜΠΗΙΑ. ΠΟΜΠΗΙΑ, CASA DI 

VESONIUS PRIMUS O DI ORFEO. PERISTILIUM (o), ΔΤΣΙΚΟ 

ΣΟΙΦΟ.  

Ρωμαϊκή (31 π.Φ. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ, ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕ. ΣΟΙΦΟΓΡΑΥΙΑ. ΠΟΜΠΗΙΑ. 

ΠΟΜΠΗΙΑ, CASA DI M. EPIDIUS RUFUS. ΕΞΕΔΡΑ (t).  

Ρωμαϊκή (31 π.Φ. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ, ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΙ ΜΟΤΕ ΣΗΝ ΠΙΕΡΙΑ. ΣΟΙΦΟΓΡΑΥΙΑ. 

ΠΟΜΠΗΙΑ. ΠΟΜΠΗΙΑ, CASA DI M. EPIDIUS SABINUS. ΕΞΕΔΡΑ 

Ρωμαϊκή (31 π.Φ. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΓΛΤΠΣΟ. ΜΕΣΟΠΗ. BENI SUEF (ΜΕΗ 

ΑΙΓΤΠΣΟ). ΑΦΝΑ (ΚΤΠΡΟ). ΚΑΪΡΟ, ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ. 

7031.  

Παλαιοχριστιανική (1ος αι. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΑΡΚΟΥΑΓΟ. ΡΨΜΗ. ΒΑΣΙΚΑΝΟ, MUSEO PIO 

CRISTIANO.  

Παλαιοχριστιανική (1ος αι. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΑΡΚΟΥΑΓΟ. ΟΣΙΑ. ΟΣΙΑ. ΟΣΙΑ, MUSEO. 1202. 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΔΙΑΦΨΡΟ.  

Παλαιοχριστιανική (1ος αι. - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΧΗΥΙΔΨΣΟ. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ. ΣΕΡΓΕΣΗ, RHEINISCHES 

LANDESMUSEUM.  

Παλαιοχριστιανική (1ος - 324 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΠΤΞΙ. BOBBIO, S. COLOMBAN. ΚΤΡΙΑ ΟΧΗ. 

Πρωτοβυζαντινή (324 μ.Φ. - 650 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΠΤΞΙ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΕΟΓΕΙΟ. ΥΛΨΡΕΝΣΙΑ, MUSEO 

NAZIONALE DEL BARGELLO. GARRAND 22. ΚΤΡΙΑ ΟΧΗ. 

Πρωτοβυζαντινή (324 μ.Φ. - 650 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΣΟΙΦΟΓΡΑΥΙΑ. ΡΨΜΗ, ΚΑΣΑΚΟΜΒΗ ΣΨΝ ΑΓΙΨΝ 

ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΕΣΡΟΤ. ΑΡΚΟΟΛΙΟ ΣΑΥΟ , ΣΤΜΠΑΝΟ. 

Πρωτοβυζαντινή (324 μ.Φ. - 650 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΣΗΛΗ. ΕΠΙΣΤΜΒΙΑ. ΑΙΓΙΝΑ. ΑΘΗΝΑ, ΒΤΖΑΝΣΙΝΟ ΚΑΙ 

ΦΡΙΣΙΑΝΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ. ΒΜ 558 . Σ. 93. ΚΤΡΙΑ ΟΧΗ. 

Πρωτοβυζαντινή (324 μ.Φ. - 650 μ.Φ.) 
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ΟΡΥΕΑ. ΧΗΥΙΔΨΣΟ. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ. ΜΤΣΙΛΗΝΗ. ΜΤΣΙΛΗΝΗ, 

ΟΙΚΙΑ ΣΟΤ ΜΕΝΑΝΔΡΟΤ. ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΔΨΜΑΣΙΟΤ 

ΤΜΠΟΙΟΤ.  

Πρωτοβυζαντινή (324 μ.Φ. - 650 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΧΗΥΙΔΨΣΟ. ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ. ΠΑΡΣΗ. ΠΑΡΣΗ, 

ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΕΙΟ. ΚΤΡΙΑ ΟΧΗ.  

Πρωτοβυζαντινή (324 μ.Φ. - 650 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΚΨΔΙΚΑ. ΜΙΛΑΝΟ, BIBLIOTECA AMBROSIANA. 

Κώδικας Gr. E. 49-50 inf..  φ. 751.  

Μεσοβυζαντινή (650 μ.Φ. - 1204 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΚΨΔΙΚΑ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΟΝΟ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΘΕΟΛΟΓΟ, 16 Ομιλίες, Κώδικας 

Παντελεήμονος 6.  φ. 165α.  

Μεσοβυζαντινή (650 μ.Φ. - 1204 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΚΨΔΙΚΑ. ΣΕΣΡΑΒΑΓΓΕΛΟ. ΑΓΙΟΝ ΟΡΟ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

ΠΑΝΣΟΚΡΑΣΟΡΟ. Ευαγγέλιο του Καλαβίτου, Κώδικας 

Παντοκράτορος 234. φ. 263β.  

Μεσοβυζαντινή (650 μ.Φ. - 1204 μ.Φ.) 

ΟΡΥΕΑ. ΚΨΔΙΚΑ. ΠΑΡΙΙ, BIBLIOTHEQUE NATIONALE - 

CABINET DES MEDAILLES ET D' ANTIQUITES. Κώδικας Coislin 239. 

φ. 122β.  

Μεσοβυζαντινή (650 μ.Φ. - 1204 μ.Φ.) 

ΓΕΝΝΗΙ ΣΟΤ ΟΡΥΕΩ ΚΑΙ ΓΕΝΝΕΙ ΣΟΤ ΜΤΘΟΤ. 

ΠΙΝΑΚΑ. ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ. ΕΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ, ΝΙΚΟ  

(1907-1985).  

Νεότεροι χρόνοι (1830 - έως σήμερα) 

ΟΡΥΕΤ ΚΑΙ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ. ΠΙΝΑΚΑ. ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ. 

ΕΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ, ΝΙΚΟ (1907-1985), (υπογραφή).  

Νεότεροι χρόνοι (1830 - έως σήμερα) 

ΣΙΓΜΕ ΣΟΤ ΟΡΥΕΩ. ΠΙΝΑΚΑ. ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ. 

ΕΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ, ΝΙΚΟ (1907-1985).  

Νεότεροι χρόνοι (1830 - έως σήμερα) 

Ο ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΟΡΥΕΩ. ΠΙΝΑΚΑ. ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ. 

ΕΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ, ΝΙΚΟ (1907-1985), (υπογραφή).  

Νεότεροι χρόνοι (1830 - έως σήμερα) 

ΟΡΥΕΤ, ΕΡΜΗ ΚΑΙ ΕΤΡΙΔΙΚΗ. ΠΙΝΑΚΑ. ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ. 

ΕΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ, ΝΙΚΟ (1907-1985), (υπογραφή).  

Νεότεροι χρόνοι (1830 - έως σήμερα) 
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ΟΡΥΕΤ. ΠΙΝΑΚΑ. ΑΓΝΨΣΟ. ΕΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ, ΝΙΚΟ  

(1907-1985), (υπογραφή).  

Νεότεροι χρόνοι (1830 - έως σήμερα) 

ΟΡΥΕΤ. ΠΙΝΑΚΑ. ΡΟΔΟ, ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. 

ΕΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ, ΝΙΚΟ (1907-1985), (υπογραφή).  

Νεότεροι χρόνοι (1830 - έως σήμερα) 

ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΤΑ 'Η ΟΡΥΕΤ ΚΑΙ ΕΤΡΤΔΙΚΗ. ΠΙΝΑΚΑ. 

ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ. ΕΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ, ΝΙΚΟ (1907-1985), 

(υπογραφή).  

Νεότεροι χρόνοι (1830 - έως σήμερα) 

ΟΡΥΕΤ ΚΑΙ ΕΤΡΤΔΙΚΗ. ΠΙΝΑΚΑ. ΙΔΙΨΣΙΚΗ ΤΛΛΟΓΗ. 

ΕΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ, ΝΙΚΟ (1907-1985), (υπογραφή)  

Νεότεροι χρόνοι (1830 - έως σήμερα) 

ΟΡΥΕΤ ΚΑΙ ΕΤΡΤΔΙΚΗ. ΠΙΝΑΚΑ. ΚΤΠΡΟ, ΤΛΛΟΓΗ 

ΦΑΣΖΗΪΨΑΝΟΤ Ρ.. ΕΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ, ΝΙΚΟ (1907-1985), 

(υπογραφή).  

Νεότεροι χρόνοι (1830 - έως σήμερα) 

ΟΡΥΕΤ. ΠΙΝΑΚΑ. ΤΛΛΟΓΗ ΚΟΚΚΙΝΟΤ Β.. ΕΓΓΟΝΟΠΟΤΛΟ, 

ΝΙΚΟ (1907-1985), (υπογραφή).  

Νεότεροι χρόνοι (1830 - έως σήμερα) 
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 56 

ΕΠΙΛΟΓΟ 

 

 

 
Ο Ορφέας λοιπόν, σύμφωνα με τις φιλολογικές και εικονογραφικές 

πηγές, αποτελούσε και αποτελεί μία από τις βασικές πηγές έμπνευσης των 

καλλιτεχνών. Σα τμήματα της ζωής του που απασχόλησαν περισσότερο τον 

καλλιτεχνικό κόσμο φαίνονται να είναι οι μουσικές του ικανότητες, η 

κάθοδος και η επιστροφή του από τον Άδη και η δολοφονία του από γυναίκες 

της Θράκης, ενώ λιγότερες εικονογραφικές πηγές διαθέτουμε για την 

συμμετοχή του στην Αργοναυτική Εκστρατεία αλλά και για τις θρησκευτικές 

προεκτάσεις της προσωπικότητας του. 

 Όμως, είτε ως μουσική είτε ως θρησκευτική προσωπικότητα, ο Ορφέας 

υπήρξε ένας άνθρωπος που ενέπνεε μεγάλο σεβασμό τόσο στην αρχαιότητα 

όσο και στους μετέπειτα χρόνους. Πλήθος συγγραφέων και καλλιτεχνών των 

ελληνικών, ρωμαϊκών, βυζαντινών αλλά και όλων των υπολοίπων χρόνων 

μέχρι σήμερα εμπνεύστηκαν από την προσωπικότητα του. Γι’ αυτό λοιπόν, 

κλείνοντας αυτή την εργασία, νομίζω ότι δεν θα ήταν υπερβολή να 

καταλήξουμε στο εξής : Ο Ορφέας ο Θράκας, με τη γλυκιά μουσική της 

λύρας του, υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες όλων των 

εποχών. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ 
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