
A letter from the Director of the Hellenic Foundation for Culture and  

Chief Executive Officer of the Hellenic Museum  
 
Dear Educator,  
 
The Hellenic Museum is proud to present *Sounds of the Muse – Greek Musical 
Instruments Through the Centuries*. 
 
This is our fifth exhibition and it is an opportunity for your students to 
witness first hand instruments dating back to the 3rd Century BC.  
 
Students can be provided with a personal guided tour with a qualified 
teacher ($5 per student) who will provide them with historical facts about 
how the instruments were made as well as some mythological stories about how 
the Ancient Greeks believed the instruments were created by the gods. Each 
teacher will be provided with a gift pack from the Museum which includes all 
of our catalogues (Valued at $105): 
 
·         Ambassadors of Greek Art 
 
·         The Athenian Democracy – speaking through its inscriptions 
 
·         Millenia (4000 years of history through artefacts and coins) 
 
·         Sounds of the Muse  
 
This is a not to be missed exhibition and will be open until 1 July, 2011.  
 
For further information please feel free to contact the Museum.  
 
We look forward to seeing you here!!  
 
*Vicki Yianoulatos* 
 
Director  |  The Hellenic Foundation for Culture 
 
Chief Executive Officer   |  Hellenic Museum  
 
 
280 William Street, Melbourne Victoria Australia 3000 
 
Tel.: +61 3 8615 9016        | Fax: +61 3 8615 9021 
 
Mobile: +61 438 318 005| Web: www.hellenic.org.au  
 
You will find more information about the exhibition on the next pages. 



 

 
 
 

 

 

 



MUSICAL INSTRUMENTS IN ANCIENT GREECE 

Throughout centuries of history and culture there has always a constant change in people, 
countries, theories and philosophies, creation of empires and their disappearance, 
however all these merge with the score of music.  
 
Today’s music is defined as an art form whose medium is sound unlike the Ancient 
Greeks  who gave to the word ‘music’ a different meaning, referring to the insoluble 
unity of sound and speech, something that does not exist today. 
 
In Ancient Greece, music was considered the gift of the Muses, which identified and 
characterized how one acts, thinks and feels. It was also considered the means of a 
person’s intellectual development. Music, in Ancient Greece, was not only considered a 
part of the arts, but instead attached to education and power.  
 
For the Ancient Greeks, music was considered as an essential part of their education and 
culture. Protagoras, in Plato's homonymous dialogue, articulates the importance placed 
on the teaching music: “the study of music causes the souls of students to familiarise 
themselves with the rhythm and harmony of music, which will encourage them to 
become calm people, and later embrace a pace that will last their entire existence. 
 
The sound, rhythm and melody of Ancient Greek music is almost entirely absent. What 
we know comes from a few musical pieces that have been saved indirectly through 
ancient inscriptions or depictions on ancient artifacts. 
 

THE MUSICAL INSTRUMENTS OF ANCIENT GREEK 

 

In Ancient Greece there were three categories of musical instruments: string, woodwind 
and percussion; as is still the case today. 
 
The most popular musical instruments came from the string category and were played 
either directly with the fingers or with a pluck or plectrum. The most common of these 
were the Forminx, the Lyra, the Barbitos (Varviton) and the Ancient Guitar.  
 

TRADITIONAL MUSIC INSTRUMENTS  

Although instruments exist within all cultures, they differ from race to race. It is 
important to remember that music and musical instruments are a means of expressing 
everyday life and cultural principles within a society. 
 
Traditional Greek musical instruments are made from natural material taken from plants 
or animals. This is apparent throughout the different families of instruments: percussion, 
string (chordophone), wind (aerophones) and idiofones.  
 

    

 

 

 



ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α           
Αιώνες ιστορίας και πολιτισµού στην διάρκεια των οποίων όλα αλλάζουν, πρόσωπα και 
κράτη, θεωρίες και φιλοσοφίες που έρχονται και παρέρχονται, αυτοκρατορίες που 
δηµιουργούνται και µετά εξαφανίζονται, κυλούν ωστόσο πάντοτε υπό τον ήχο της 
µουσικής. 
 
Η λέξη µουσική στην σηµερινή εποχή, σηµαίνει την τέχνη των ήχων, αντίθετα µε τους 
αρχαίους Έλληνες οι οποίοι έδιναν στην λέξη µουσική διαφορετικό νόηµα, εννοούσαν 
την αδιάλυτη ενότητα ήχου και λόγου, κάτι που δεν υφίσταται στις µέρες µας.   
 
Η µουσική το δώρο των Μουσών, στην αρχαία Ελλάδα προσδιόριζε και χαρακτήριζε τον 
άνθρωπο που πράττει, σκέφτεται και αισθάνεται.  Έτσι ως µέσο πνευµατικής ωρίµανσης, 
η λέξη που θα χαρακτήριζε την αρχαία ελληνική µουσική δεν είναι η λέξη ‘τέχνη΄ αλλά 
οι λέξεις παιδεία και δύναµη.   
 
Η µουσική για τους αρχαίους Έλληνες εθεωρείτο ως το ουσιαστικότερο µέρος της 
καλλιέργειας και της µόρφωσης τους.  Ο Πρωταγόρας, στον οµώνυµο πλατωνικό 
διάλογο, διατυπώνει µε σαφήνεια την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για την 
παιδαγωγική σπουδαιότητα και σηµασία της διδασκαλίας της µουσικής.  Σύµφωνα µε 
τον Πρωταγόρα << οι µουσικοδιδάσκαλοι αναγκάζουν τις ψυχές των παιδιών να 
εξοικειώνονται µε τους ρυθµούς και τις αρµονίες της µουσικής έτσι ώστε να γίνουν 
ήρεµοι άνθρωποι, και αφού ενστερνιστούν τον καλό ρυθµό να γίνουν και χρήσιµοι λόγω 
και πράξει, διότι ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου έχει ανάγκη από τον καλό ρυθµό και 
την αρµονία>>. 
 
Η αρχαία ελληνική µουσική µας λείπει σχεδόν ολοκληρωτικά ως ήχος, ρυθµός ή 
µελωδία.  Η ιδέα που έχουµε γι’ αυτήν προέρχεται από λίγα µεταγενέστερα µουσικά 
κείµενα που έχουν σωθεί, και κυρίως από έµµεσες πληροφορίες που µας έρχονται από 
δύο διευθύνσεις: από τα γραπτά κείµενα και από τις παραστάσεις σε µνηµεία. 



                 ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Στην αρχαία Ελλάδα όπως και σήµερα, υπήρχαν τρία είδη µουσικών οργάνων, τα 
έγχορδα, τα πνευστά και τα κρουστά. 

 
Τα πιο διαδεδοµένα µουσικά όργανα ήταν τα έγχορδα τα οποία παίζονταν είτε απ’ 
ευθείας µε τα δάκτυλα είτε µε πλήκτρο (πένα).  Τα κυριότερα έγχορδα ήταν η φόρµιγξ, 
(φόρµιγγα) η λύρα, η βάρβιτος και η κιθάρα. 

 

ΝΕΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Τα µουσικά όργανα και η µουσική αποτελούν σηµαντικό εργαλείο για την κατανόηση 
της έκφρασης της καθηµερινής ζωής και των πολιτιστικών αρχών ενός πολιτισµού.   
Παρά το γεγονός ότι µουσικά όργανα υπάρχουν σε όλους τους πολιτισµούς και τους 
λαούς της γης, ωστόσω ηχούν τόσο διαφορετικά από τόπο σε τόπο, που µας 
υποδεικνύουν πόσο πρέπει να σεβόµαστε τον πολιτισµό και τις παραδόσεις του κάθε 
λαού.  Το σχήµα και ο τεχνικός τους µηχανισµός είναι κατάλληλα για να µπορούν τα 
χέρια και η αναπνοή των εκτελεστών να δίνουν µελωδίες µε το ηχόχρωµα του καθενός.  
Τα Ελληνικά παραδοσιακά µουσικά όργανα κατασκευάζονται από υλικά παρµένα από το 
φυτικό και ζωικό περιβάλλον κάθε περιοχής.  Περιλαµβάνουν µία µεγάλη ποικιλία από 
όλες τις κατηγορίες των οργάνων: µεµβρανόφωνα, όπου ο ήχος παράγεται µε το 
χτύπηµα επάνω σε µεµβράνες ή σε δέρµατα τεντωµένα σε κατάλληλα ηχεία, 
χορδόφωνα, όπου ο ήχος παράγεται από την δόνηση των χορδών, αερόφωνα, όπου ο 
ήχος πετυχαίνεται µε την δόνηση µίας στήλης αέρα, και ιδιόφωνα όπου ο ήχος 
παράγεται από την κρούση ή την δόνηση του ίδιου του οργάνου, και πετυχαίνεται µε 
πολλούς τρόπους. 
 
 
 
 


