
Αρχαία Ελλάδα: 
Διατροφή-Συμπόσια 

Μουσική-Χορός 



Ο όρος μουσική παράγεται από την λέξη μούσα. 
Αρχικά μουσική ονομαζόταν οποιαδήποτε 

καλλιτεχνική ή πνευματική ενασχόληση. Ο όρος 
μουσική με την σημερινή έννοια χρησιμοποιείται από 

τον 4ο αιώνα π.Χ κ' ύστερα. 
Μαρτυρίες για την μουσική: 

Μουσική-Χορός 



 

● Θεωρητικά κείμενα που περιγράφουν το μουσικό σύστημα, 
τη σημειογραφία, τα όργανα, τη σχέση της μουσικής με τη 

φιλοσοφία κ' τα μαθηματικά 
● Έμμεσες αναφορές από άλλα κείμενα (Όμηρος, Ιστορικοί) 

περιγράφουν τη μουσική πράξη ή τη μουσική ζωή 
● Υπολείμματα αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων (που 

βρέθηκαν συνήθως σε τάφους κ' ιερά) 



ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: 

● Χορδόφωνα: λύρες-κιθάρες, τρίγωνα-άρπες κ' 
πανδουρίδες 

● Αερόφωνα: βασικότερα όργανα αυλοί κ' σύριγγες, 
σπανιότερα όργανα σάλπιξ-κογχύλι-υδραυλίς 

● Κρουστά: κρόταλα-τύμπανον-κύμβαλα κ' σείστρα 



Ο χορός είναι απαραίτητος για την διαμόρφωση σωστής 
προσωπικότητας κ' στην προετοιμασία για την μάχη. Ο 

χορός αποτελούσε μαζί με την γραφή, την μουσική κ' την 
γυμναστική, την βάση της εκπαίδευσης των νέων. 

Χόρευαν κυρίως πολεμικούς χορούς κ' εκτελούσαν 
στρατιωτικού τύπου ασκήσεις. Ανάλογες χορευτικές 
ασκήσεις μάθαιναν τα κορίτσια κ' τις παρουσίαζαν 

δημόσια. 



Στην αρχαιότητα οι περισσότεροι χοροί απεικόνιζαν 
μονομαχίες μεταξύ ανδρών πολύ συχνά 

μεταβάλλονται σε ερωτικούς χορούς όταν 
χορεύονται από μικτά ζευγάρια κ' αντίστροφα. 

ΕΙΔΗ ΧΟΡΩΝ: 
● Υπόρχημα: χορευόταν από αγόρια κ' κορίτσια μαζί 

τραγουδώντας χορικά ποιήματα 
● Γαμήλιος χορός: γρήγορο κ' με πολλά 
στριφογυρίσματα που τον χόρευε η νύφη με την 
μητέρα και τις φίλες της 



● Γέρανο: τον χόρευε ο Θησέας στη Δήλο μαζί με τους νέους 
που έσωσε από τον μινώταυρο 

● Άρκτοι: κορίτσια όχι μικρότερα των 5 κ' μεγαλύτερα των 
10. Τα μικρά κορίτσια εμφανίζονται ντυμένα ενώ τα 

μεγαλύτερα γυμνά από την μέση κ' πάνω, διότι είχε δοθεί 
έμφαση στην απεικόνιση του εφηβικού στήθους ως σημείο 
της μετάβασης από την παιδική ηλικία στην έμμηνο ρήση. 

● Τέλος υπήρχαν χοροί που χόρευαν προς τιμή των νεκρών 
και των Θεών, τους τοπικούς χορούς, τους βακχικούς που 

χορεύονταν σε διάφορες γιορτές και τελετές στα 
Παναθήναια, στη Δήλο, στους Δελφούς, στα συμπόσια κ' 

στον τρύγο 
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