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Σύνολο Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής



Νεοδιάστατη Μουσική
Ο Ελληνικός Πολιτισμός ανέπτυξε την έρευνα σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
δράσεως, σε φιλοσοφία, τέχνες, επιστήμες. Η έρευνα αποτελεί ένα από τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία δημιουργίας πολιτισμού και είναι συνέπεια βουλήσεως και 
επιμονής. Κάτω απ΄αυτές τις συνθήκες πραγματοποιήθηκε η ένωση της φύσεως με 
την έρευνα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της Μουσικής. Οι αρχαίοι Έλληνες 
έφτασαν τη Μουσική σε ανώτατα  επιστημονικά επίπεδα κι εμείς, ως απόγονοι, δεν 
έχουμε παρά να την αναδείξουμε.

Το μουσικό σύνολο «Ορφεία Αρμονία» αποτελείται από μουσικούς με εξειδίκευση του 
καθενός σε συγκεκριμένο αρχαίο μουσικό όργανο, με το οποίο ερμηνεύει τα 
σωζόμενα μουσικά αποσπάσματα. Οι τεχνικές επί των οργάνων προέκυψαν από 
μελέτη των κειμένων, των καλλιτεχνικών απεικονίσεων και των γνώσεων που μας 
παρέχει ολόκληρη η Ελληνική Παράδοση. Διασταυρώνοντας όλες τις πληροφορίες 
που αντλούμε από τα παραπάνω, οδηγούμαστε σε συμπεράσματα, που κατά τη γνώμη 
μας φωτίζουν ικανοποιητικά το σημαντικότατο αυτό πολιτιστικό επίτευγμα που 
ονομάζεται Αρχαία Ελληνική Μουσική.

Κάθε όργανο είναι μία όσο το δυνατόν πιστότερη επανακατασκευή του αρχαίου 
πρωτοτύπου, είτε σωζομένου είτε απεικονιζομένου. Η χρήση των οργάνων λύνει 
πολλά προβλήματα θεωρητικής φύσεως, από τη στιγμή που κάθε θεωρία 
μετατρέπεται σε πράξη, ενώ παράλληλα ανοίγει δρόμους για νέες έρευνες και νέες 
προτάσεις. Αυτό έχει προέκταση και στην εύρεση τρόπων της ασματικής ερμηνείας, 
πέραν της οργανικής.

Το συγκεκριμένο μουσικό σύνολο, με την ιδιάζουσα συνύπαρξη τόσων διαφορετικών 
μουσικών οργάνων διαφόρων εποχών και ύφους, απαιτεί και την αντίστοιχη 
ενορχήστρωση. Τηρώντας τους κανόνες της αρχαίας αρμονίας, προχωρούμε καί 
σʼαυτό το ζήτημα σε νέες ακουστικές προτάσεις.

Οι αρχαιότροπες συνθέσεις, σε συνδυασμό και με κάποια επεξεργασμένα σωσμένα 
αρχαία ακούσματα, συνοδεύουν τις απαγγελίες των ηθοποιών. Τα ηχοχρώματα του 
συνόλου εκφράζουν τις περιγραφές των κειμένων που απαγγέλλονται και βοηθούν 
στο να εμπεδωθεί η κατάλληλη ατμόσφαιρα των κειμένων.

Η Αρχαία Ελληνική Μουσική δεν ξεθάφτηκε από ερείπια, αλλά ζει μέσα στην ίδια την 
Ελληνική Παράδοση και όχι μόνον. Με την παρουσίαση των σωσμένων μουσικών 
αποσπασμάτων και με τις προτάσεις της «Ορφείας Αρμονίας» για την εκτέλεση των 
οργάνων και την ερμηνεία των κομματιών, ξεδιπλώνεται και μία άλλη παράμετρος· η 
φιλοσοφική αντίληψη του κόσμου και των ανθρώπων. Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα δεν είναι άλυτα, αρκεί να γίνει κοινό κτήμα η 
πεποίθηση της επιστροφής σε ιδανικά που ορίζονται από τη φύση και την αρετή. Ο 
προσωπικός αγώνας, η συλλογική συνεργασία και η αισθητική του περιβάλλοντος 
είναι κάποια δείγματα του νέου κόσμου που ανοίγεται μέσω της καλλιτεχνικής 
προσφοράς ενός μουσικού συνόλου, με ουσιαστική ενημέρωση και έμπρακτη 
εφαρμογή ως τρόπο ζωής. 



Βιογραφικό Ορχήστρας
To Ινστιτούτο «Αριστοτέλης» από καιρό εξεδήλωσε την πρόθεση να προβεί στην 
οργάνωση πολυμελούς μουσικού συνόλου αρχαίων ελληνικών οργάνων με 
συγκεκριμένους σκοπούς, όπως τη γνωστοποίηση της αρχαίας μουσικής παράδοσης 
και αντίληψης και την προβολή των αρχαίων μουσικών κειμένων. Η πρόθεση αυτή 
βρήκε την υλοποίησή της όταν συνενώθηκαν τα οράματα του ομοτίμου καθηγητή 
ογκολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Αριστοτέλη Βρίτσιου 
και του μουσικού της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης κ. Δημήτρη 
Δελφινόπουλου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία, για πρώτη φορά στην 
ιστορία της μουσικής, ενός συνόλου που περιλαμβάνει τα αντιπροσωπευτικότερα 
δείγματα μουσικών οργάνων των διαφόρων περιόδων της Αρχαίας Ελληνικής 
Ιστορίας. Λύρες, κιθάρες, πανδουρίδες, βάρβιτοι, πολύχορδα, αυλοί, σάλπιγγες, 
κρουστά, συμμετέχουν σʼένα αρμονικό μουσικό σχήμα αναβιώνοντας τους 
συνολικούς αρχαϊκούς ήχους που ο χρόνος κατάφερε να διασώσει.

Το μουσικό σύνολο πρωτοεμφανίστηκε στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου στο Αʼ Παγκόσμιο Συνέδριο Μηχανικής την 1η Μαίου του 2007, 
αφήνοντας εξαιρετικές εντυπώσεις. Κατόπιν προσκλήσεως του διευθυντή του 
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος κ. Νικήτα Τσακίρογλου, το σύνολο συμμετείχε 
στις εκδηλώσεις του Κρατικού Θεάτρου, με την ονομασία «Διονύσου Λόγος»,  στη 
Μαρώνεια της Θράκης στις 3 Αυγούστου του 2007. Οι επόμενες εμφανίσεις 
πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής του Ωτός  στο 
ξενοδοχείο «Νικόπολις» στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου και στις 29 του ιδίου 
μηνός στην έναρξη των μουσικοαθλητικών εκδηλώσεων «Λειβήθρεια Ολύμπου 2007», 
στον αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων, τη γενέτειρα του Ορφέα, αποσπώντας σε 
κάθε περίπτωση τις καλύτερες κριτικές. Παρόμοια επιτυχία είχε και η εμφάνιση που 
έλαβε χώρα στις 19 Φεβρουαρίου του 2008 στο Μουσείο Μπενάκη υπό την αιγίδα της 
Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Το ίδιο έτος η «ΟΡΦΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ» συνέχισε τη 
σύμπραξη με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, προσκεκλημένη ξανά στη 
Μαρώνεια, και  με το Δήμο Ανατολικού Ολύμπου, με νέα εμφάνιση στα Λείβηθρα, στα 
οποία παραβρέθηκε και το επόμενο έτος, καθώς και με εμφάνιση στο θέατρο του 
Δήμου Σοχού. Το Μάιο του 2009 εμφανίστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, σε εκδήλωση που οργανώθηκε από τον Σύλλογο Αποφοίτων της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ακολούθησαν εμφανίσεις του συνόλου με 
συμμετοχές στο Δίον, στην περιοχή Αγιονέρι, στα πλαίσια του 39ου Φεστιβάλ 
Ολύμπου τον Ιούλιο του 2010 και το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους στη Θεσσαλονίκη, 
στα πλαίσια του Φεστιβάλ «Κ.Ο.Θ. Underground», υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Μονίμων Υπαλλήλων Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και του Κ.Ε.Θ.Ε.Α. ΙΘΑΚΗ. 
Εμφανίσεις του συνόλου έλαβαν χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Νέας Καρβάλης στα 
πλαίσια του Φεστιβάλ «Ακοντίσματος» και στα Στάγειρα, στο Άλσος Αριστοτέλους τον 
Ιούλιο του 2011. Παράλληλα αναπτύσσονται και άλλου είδους δραστηριότητες, όπως 
παρουσιάσεις σε σχολεία, ηχογραφήσεις και δημιουργία τηλεοπτικών αφιερωμάτων 
και εκπομπών.



Το πρόγραμμα του μουσικού συνόλου περιλαμβάνει τις μουσικές  ερμηνείες  
γνωστών και αγνώστων διασωθέντων μουσικών αποσπασμάτων, προσαρμοσμένα 
ενορχηστρωτικά στα δεδομένα του και διατηρώντας τους κανόνες και τους τύπους 
της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Παράλληλα, το σύνολο πλαισιώνει με μουσικά 
ηχοχρώματα απαγγελίες αρχαίων κειμένων που ερμηνεύονται από ταλαντούχους 
ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.

Η «ΟΡΦΕΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ» αποτελείται από διακεκριμένους  μουσικούς,  με ιδιαίτερη 
εκπαίδευση στις τεχνικές των αρχαίων οργάνων, κυρίως των εγχόρδων, και στην 
ερμηνεία των μουσικών κομματιών. Η κατασκευή της πλειοψηφίας των μουσικών 
οργάνων οφείλεται στο Νίκο Μπρά ενώ ένα μέρος των πνευστών κατασκευάστηκε 
από τον Γιάννη Ντομπρίδη. Οι ενορχηστρώσεις, η έρευνα, οι μουσικές συνθέσεις στη 
συνοδεία των απαγγελιών και τα βασικά στοιχεία της εκπαίδευσης των μουσικών 
έγιναν από το Δημήτρη Δελφινόπουλο. Οι πολύτιμες πληροφορίες του καθηγητή του 
τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. κ. Δημήτρη Θέμελη, βοήθησαν στην 
εξεύρεση λύσεων των αναμενομένων δυσκολιών και στο άνοιγμα δρόμων για 
περαιτέρω έρευνα, ενώ καθοριστική ήταν και η προσφορά του κ. Νίκου 
Παπαποστόλου, ιδρυτικού μέλους  του Ινστιτούτου «Αριστοτέλης», ο οποίος κινείται 
στον εμπορικό και καλλιτεχνικό χώρο και που σʼαυτόν οφείλεται η απόκτηση των 
αρχαίων μουσικών οργάνων.

Στοιχεία επικοινωνίας
Ορφεία Αρμονία
website : http://orpheiaarmonia.wordpress.com/
email : orfeia.armonia@gmail.com

Δελφινόπουλος Δημήτρης
email : ddel23@otenet.gr
τηλέφωνο : 6976 103 481

Βασιλάκου Άννα
email : annavasilakou@gmail.com
τηλέφωνο : 6973 345 736
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Εμφανίσεις της 
“Ορφείας Αρμονίας”
Z 1 / 5 / 2007Z Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης 

στην έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Συνεδρίου Μηχανικής.

Z 3 / 8 / 2007Z Εκδηλώσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με την 
ονομασία «Διονύσου Λόγος» στη Μαρώνεια Κομοτηνής.

Z 2 / 9 / 2007Z Διεθνές Συνέδριο Μικροχειρουργικής του Ωτός στο ξενοδοχείο 
«Νικόπολις» Θεσσαλονίκης.

Z 29 / 9 / 2007Z Έναρξις Μουσικοαθλητικών Εκδηλώσεων «Λειβήθρια Ολύμπου 2007».

Z 19 / 2 / 2008Z Μουσείον Μπενάκη, στην Αθήνα,  υπό την αιγίδα της Κρατικής 
Ορχήστρας Αθηνών.

Z 6 / 7 / 2008Z Εκδηλώσεις του Κ.Θ.Β.Ε. με την ονομασία «Διονύσου Λόγος» στη 
Μαρώνεια Κομοτηνής.

Z 10 / 9 / 2008Z Θέατρον Δήμου Σοχού.

Z 29 / 8 / 2009Z Μουσικοαθλητικές εκδηλώσεις «Λειβήθρια 2008» (14/9/2008) και 
«Λειβήθρια 2009» .  

Z 4 / 5 / 2009Z Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια των φιλολογικών 
βραδυνών του Συλλόγου Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ..

Z 21 / 7 / 2010Z Δίον (Αγιονέρι), στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολύμπου

Z 26 / 9 / 2010Z Block 33, στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Συλλόγου Μονίμων 
Υπαλλήλων της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και του 
Κ.Ε.Θ.Ε.Α. ΙΘΑΚΗ, στα πλαίσια του ΑʼΦεστιβάλ Ανοιχτής Έκφρασης και 
Δημιουργίας.

Z15 / 12 / 2010Z Studio του τηλεοπτικού σταθμού Ε.Τ.3, σε μαγνητοσκόπηση που 
πραγματοποιήθηκε στις (για εκπομπή στις 6/4/2011)

Z 9 / 7 / 2011Z Festival «Ακοντίσματος» (Δημοτικό Θέατρο Νέας Καρβάλης).

Z 20 / 7 / 2011Z Στάγειρα, Άλσος Αριστοτέλους.



Συογή Αρχαίων Εηνικών 
Μουσικών Οργάνων

Λύρα Κιθάρα

Φόρμιγξ Τρίγωνο

Σαμβύκη



Πανδουρίδα
ΒάρβιτοςΠηκτίς

Φώτιγξ-Μόναυλος

Δίαυλος



Πολυκάλαμος

Σάλπιγξ

Κύμβαλα

Κρόταλα
Τύμπανο

Σείστρο



Μέη της  Ορχήστρας
Κιθάρα 
Δελφινόπουλος Δημήτρης

Λύρες
Φραγκοράπτη Ρόζα
Σακαρέλη Άννα - Μαρία
Γιαννακοπούλου Άννα
Τζούμα Άννα

Πηκτίς
Γρηγοριάδου Κατερίνα

Τρίγωνο
Καρακούτα Σοφία

Σαμβύκη
 Μαβίνη Χριστίνα

Φόρμιγξ 
Παπαδόπουλος Γιάννης

Πανδουρίδες
Γρηγοριάδης Δημήτρης 
Γιαννακοπούλου Μπέττη

Κρουστά
Κωφίδης Στέφανος 
Βίττης Δημήτρης
Κεραμάς Δημήτρης

Δίαυλοι - Μοναύλιον
Άννα Βασιλάκου

Φώτιγξ
Ζήσης Νίκος

Πολυκάλαμος-Σάλπιγξ
Παπαρασκευάς Νίκος

Βάρβιτοι
Λιακοπούλου Μαριλένα
Μιχαήλ Βασίλης

Κρουστά
Κωφίδης Στέφανος 
Βίττης Δημήτρης
Κεραμάς Δημήτρης

Τραγουδιστές
Μαβίνη Χριστίνα 
Συμεωνίδου Αναστασία
Παυλίδου Νάντια
Τσέτσιλας Στέργιος
Κοντέλης Γιάννης
Κρητικόπουλος Σταύρος

Ηθοποιοί
Βαρυτίμου Ευγενία
Τσιγκράκης Δημήτρης
Μαρία Αράπογλου

Διεύθυνση-Μελέτη-Μουσική Επεξεργασία-Ενορχηστρώσεις-Τεχνικές Οργάνων-
Συνθέσεις Συνοδείας σε Απαγγελίες
Δελφινόπουλος Δημήτρης



Μουσικά αποσπάσματα
Πληροφορίες για τα περιεχόμενα του οπτικοακουστικού υλικού

α), ε) Απαγγελίες ορφικών ύμνων 
Ο Ορφέας γεννήθηκε στην Πιερία, στους πρόποδες του Ολύμπου. Έδρασε στην 
περιοχή των Λειβήθρων όπου και κατά μία άποψη ετάφη, αφού δολοφονήθηκε από τις 
Μαινάδες. Τα πνευματικά δημιουργήματα του Ορφέα και των μαθητών του, 
παραδίδονταν προφορικά διά μέσου των αιώνων, μέχρι που συγκεντρώθηκαν από 
επιτροπή που συγκρότησε ο γιός του Πεισιστράτου, Ίππαρχος, ο οποίος κυβέρνησε 
την Αθήνα από το 527-514 π.Χ. Σʼαυτά περιλαμβάνονται τα λεγόμενα «Αργοναυτικά», 
οι «Ύμνοι», τα «Λιθικά», τα «Αποσπασμάτια» και τα «Ανέκδοτα».    

      

β) Στάσιμον από την τραγωδία «ΟΡΕΣΤΗΣ»
To απόσπασμα από το Ά στάσιμο της τραγωδίας «Ορέστης» του Ευριπίδη, η οποία 
συνετέθη το 408 π.Χ., βρέθηκε το 1892 σʼέναν πάπυρο Rainer. Τοποθετείται από τον 
E.G.Turner γύρω στο 200 π.Χ.     

Oδύρομαι, oδύρομαι,
για το αίμα της μάνας σου, που στην τρέλα σε σπρώχνει.

Η μεγάλη ευτυχία μόνιμη δεν είναι στους θνητούς.
Σαν το πανί του γρήγορου σκάφους ένας θεός την τραντάζει και σε φοβερές 

συμφορές τη βυθίζει, σαν μέσα στα μανιασμένα ολέθρια κύματα
της θάλασσας.

Μα νά, ο βασιλεύς ζυγώνει, ο άρχοντας Μενέλαος,που απʼ τη μεγάλη του λαμπρότητα 
φαίνεται καθαρά πως είναι του Ταντάλου γόνος.

Χαίρε εσύ, που ξεσήκωσες στράτευμα μες σε χίλια πλοία για τη γη της Ασίας.
Σου έχει γίνει η ευτυχία συντρόφισσα, μια κι οι θεοί τις ευχές σου εκπλήρωσαν.

γ) Θεογονία Ησιόδου
Ο Ησίοδος, ο δεύτερος μετά τον Όμηρο ποιητής, διακρίθηκε για το ποιητικό του 
χάρισμα για το οποίο κάνει λόγο στη «Θεογονία», αναφέροντας πως οι Μούσες του το 
δώρισαν. Γεννήθηκε στην Άσκρα της Βοιωτίας και θεωρήθηκε ο ΄΄πατέρας της 
διδακτικής ποίησης΄΄. Η «Θεογονία» έχει θεολογικό περιεχόμενο και αναφέρεται στη 
γέννηση του κόσμου, στη γενεαλογία των θεών και σε γεγονότα, όπως η Τιτανομαχία. 
Στη συγγραφική του δραστηριότητα περιλαμβάνονται τα «Έργα και Ημέραι», «Ασπίς 
Ηρακλέους», «Αστρονομία», «Χείρωνος Υποθήκαι», «Ιδαίοι Δάκτυλοι», «Γης 
Περίοδος» κ.α.  



δ)  Βʼ Δελφικός Ύμνος
Οι Δελφικοί Ύμνοι ήταν χαραγμένοι σε πέτρινες στήλες στο Θησαυρό των Αθηναίων 
στους Δελφούς. Χρονολογούνται ο πρώτος το 138 π.Χ. και ο δεύτερος το 128 π.Χ. Ο 
Αʼ Δελφικός έχει πιθανότατα τον Αθήναιο ως συνθέτη ένώ ο Βʼ τον Λιμένιο  Είναι 
κομμάτια που χαρακτηρίζονται ως αντιπροσωπευτικά εκτεταμένα δείγματα της 
Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής. Καί οι δύο βρίσκονται στο Μουσείο των Δελφών. 

Ελάτε σʼ αυτήν εδώ τη δίκορφη πλαγιά του Παρνασσού, 
που φαίνεται από μακριά και τους χορούς αγαπά, 

και κάντε εσείς την αρχή των ύμνων μου, 
Πιερίδες, 

που στους χιονοσκέπαστους βράχους κατοικείτε του Ελικώνα.
Τραγουδήστε για τον Πύθιο, με τη χρυσή χαίτη, 

αυτόν που τοξεύει εύστοχα από μακριά, που τη λύρα παίζει γλυκά, 
τον Φοίβο, 

που γέννησε η μακάρια Λητώ δίπλα στην ξακουστή λίμνη, 
αγγίζοντας με τα χέρια της το θαλερότατο τρυφερό κλαδί της γλαυκής ελιάς κατά 

τους πόνους της γέννας.
Χαρά ένιωσε όλος ο θόλος τ' ουρανού, ο ανέφελος, ο λαμπερός, 
και ο αιθέρας συγκράτησε την ορμή των θυελλωδών ανέμων, 

ώστε να γίνει απανεμιά. 
Γαλήνεψαν τα βαρύβροντα μανιασμένα κύματα του Νηρέα 

κι ο μέγας Ωκεανός, 
που στην υγρή αγκαλιά του περικλείει τη γη.

Τότε την Κύνθια νήσο αφήνοντας ο θεός έφτασε στη γη που πρώτη έδρεψε τους 
δημητριακούς καρπούς, 

στην ξακουστή Αττική, πάνω στον απόκρημνο βράχο της Τριτωνίδας. 
Τη γλυκιά σαν μέλι φωνή του  χύνοντας παντού ο καμωμένος από λωτό της Λιβύης 

αυλός 
ηχούσε υμνητικά ενώνοντας το γλυκό του τραγούδι με τους ποικιλόμουσους τόνους 

της κιθάρας. 
Και ταυτόχρονα αντιλαλούσε η ηχώ, που στα βράχια κατοικεί: «Ω, λυτρωτή· ύμνος σʼ 

εσένα, λυτρωτή».
Κι αυτός χαρά μεγάλη ένιωσε, γιατί, μόλις αντιλήφθηκε τον αντίλαλο, κατανόησε την 

αθάνατη του Δία βουλή. 
Εξαιτίας αυτού του αντίλαλου από τότε τον επικαλούμαστε ως λυτρωτή εμείς, 

όλος ο λαός ο αυτόχθων,
και ο μεγάλος ιερός και θεόληπτος θίασος του Βάκχου, που κατοικεί στην πόλη του 

Κέκροπα.
Όμως, εσύ που κατέχεις τον χρησμωδό τρίποδα, έλα σ' αυτήν την πλαγιά του 

Παρνασσού, 
που την πατούν οι θεοί και που αγαπούν τις ιερές εκστάσεις.

Εσύ, αφού έπλεξες γύρω απʼ τα μαλλιά σου το σκουρόχρωμο κλαδί της δάφνης με το 
αθάνατο χέρι σου 

σέρνοντας τεράστιους βράχους για θεμέλια του ναού σου, προστάτη μας, 
συνάντησες την τερατόμορφη κόρη της Γης. 

Όμως εσύ, της Λητώς βλαστάρι με τα χαριτωμένα μάτια, 
την άγρια κόρη της Γης σκότωσες με τα βέλη κραυγάζοντας ταυτόχρονα νικητήρια. 

Κι εκείνη επιθύμησε σφοδρά την αγαπημένη της μάνα.*
Και φρουρούσες κοντά στον ιερό ομφαλό της Γης, 

προστάτη μας,* 
όταν οι ορδές των βαρβάρων, 

που λήστευαν χωρίς σεβασμό την περίφημη μαντική σου έδρα, χάθηκαν μέσα σε 
χιονοθύελλα.



Όμως, Φοίβε, 
σώζε τη θεόκτιστη πόλη της Παλλάδας και τον ξακουστό της λαό, 

κι εσύ μαζί, θεά, αφέντρα των κρητικών τόξων και σκύλων, 
Άρτεμη, 
κι εσύ, 
Λητώ.

* κείμενο που δεν σώθηκε

στ) Επιτάφιος του Σεικίλου
Το  κομμάτι με την ονομασία Επιτάφιος του Σεικίλου, βρέθηκε χαραγμένο σε 
επιτύμβια στήλη στο Αϊδίνιο, δίπλα στις αρχαίες Τράλλεις της Μικράς Ασίας. 
Χρονολογείται μεταξύ Β΄π.Χ. και Α΄μ.Χ.αι. Η στήλη βρίσκονταν στη συλλογή de Jong 
(Βusa) απʼόπου χάθηκε μετά την πυρπόληση της Σμύρνης από τους Τούρκους, το 
Σεπτέμβριο του 1922. Βρέθηκε όμως και σήμερα φυλάσσεται στο Εθνικό Μουσείο της 
Κοπεγχάγης. Αποτελείται από δύο τμήματα ·  το πρώτο είναι χωρίς μουσικούς 
φθόγγους, ενώ το δεύτερο έχει χαραγμένη τη μουσική σημειογραφία. Οι στίχοι 
προτρέπουν τη χαρά στην τόσο σύντομη ζωή. 

Είμαι απεικόνιση η πέτρινη στήλη·
Ο Σείκιλος μʼ έστησε εδώ
ως πολυχρόνιο σημάδι
για θύμηση παντοτινή.

Να ξεφαντώνεις όσο ζεις·
για τίποτα κατάβαθα να μη λυπάσαι·

προσωρινή είναι η ζωή·
ο χρόνος δικαιωματικά τη λήξη της γυρεύει.

ζ) Ύμνος στον Ήλιο
Ο Ύμνος στον Ήλιο, καθώς και δύο ακόμη, ένας στη Μούσα Καλλιόπη και ένας στη 
Νέμεση, αποδίδονται στον Μεσομήδη τον Κρήτα. Οι ύμνοι τοποθετούνται 
χρονολογικά στον Β΄μ.Χ.αι. Ο ύμνος στον Ήλιο αποτελείται από το πρώτο τμήμα, ένα 
ποίημα χωρίς μουσικούς φθόγγους, αφιερωμένο στον Απόλλωνα και το δεύτερο, το 
μουσικό κομμάτι που είναι αφιερωμένο στον Ήλιο. 

Να σιωπήσουν ο αιθέρας ολόκληρος και η γη και ο πόντος κι οι άνεμοι, να 
κατασιγάσουν τα βουνά, τα τέμπη, τα κρωξίματα και τα κελαηδήματα των πουλιών· 
γιατί πρόκειται να έρθει σ' εμάς ο Φοίβος με τα μακριά κι όμορφα μαλλιά.

Πατέρα της χιονοβλέφαρης αυγής,
ο οποίος το ροδοστόλιστο άρμα 

κινείς με τα πετούμενα βήματα των πουλαριών 
καμαρώνοντας για τα χρυσά σου μαλλιά, 

περιστρέφοντας την πολύστροφη ακτίνα σου 
γύρω από το θόλο του απέραντου ουρανού 

και περιτυλίγοντας ολόκληρη τη γη 
με την ακτινοβόλα πηγή της λάμψης. 

Τα ποτάμια της αθάνατης φωτιάς σου γεννούν την πολυπόθητη μέρα. 



Για σένα ο λαμπερός θίασος των αστεριών χορεύει πάνω στον κυρίαρχο Όλυμπο 
ψάλλοντας ασταμάτητα τραγούδι απαλό 

και ψυχαγωγούμενος με τη θεόπνευστή σου λύρα. 
Και κοντά σου προπορεύεται η λαμπερή Σελήνη 
σε επανερχόμενα κατά εποχές διαστήματα, 

καθώς την τραβούν λευκοί μόσχοι 
και λάμπει από χαρά το πνεύμα σου 
καλοπροαίρετο περιστρέφοντας 

τα ολοστόλιστα πλούσια φορέματά σου.


