
ΜΟΥΣΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Το Εκπαιδευτικό Σύστημα σ όλες τις εποχές οφείλει  να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της 
κάθε κοινωνίας.  

 
 

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η Παιδεία στην  Αθήνα των 
κλασσικών χρόνων  αποτέλεσε πρότυπο όχι μόνο  για την 
Ελλάδα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο στους μετέπειτα 
αιώνες. 
 
Στην Αθήνα της δημοκρατίας η μόρφωση του πολιτικού 
άνδρα επιδιώκει την ανάδειξη της «πολιτικής αρετής». 
 
Η Συμβολή του, περιγράφεται  πολύ γλαφυρά στο Δ΄ βιβλίο 
του Λουκιανού, που παραθέτει τον διάλογο ανάμεσα σε 
Σόλωνα και Ανάχαρση για τους τρόπους και τους σκοπούς 
της εκπαίδευσης των νέων στην Αρχαία Ελλάδα.  
 

 
«ΤΡΟΠΟΙ: (Με την Μουσική-Χορούς-Άσματα-Θέατρο, παροτρύνουμε τας ψυχάς των νέων στο καλό, ενώ 
με τα αθλήματα κάνουμε το σώμα τους υγιές και ανθεκτικό) 
ΣΚΟΠΟΙ : (Η Ελευθερία της πόλης και η προπαρασκευή των νέων, σε ειρήνη και πόλεμο να επιδιώκουν τα 
βέλτιστα)…».  
    
Ο Πλάτων στους «Νόμους» του και ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του, θεωρούν ότι η Εκπαίδευση 
οφείλει να είναι Δημόσια υπόθεση, όπου η Πολιτεία θα παρέχει σε όλους ανεξαίρετα (αγόρια και 
κορίτσια) την ίδια ποιότητα Γνώσης. 
         

 

Οι πρώτες σκηνές σχολείου εμφανίζονται, στην 
αττική αγγειογραφία στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. 
και αυξάνονται σταδιακά τον 5ο αιώνα π.Χ., γεγονός 
που σχετίζεται με την εγκαθίδρυση  της 
δημοκρατίας στην Αθήνα.  
 
Η παιδεία αρχίζει στα πρώτα παιδικά χρόνια στην 
ηλικία των επτά ετών, και συνεχίζεται  και μετά την 
εφηβική ηλικία από όσους διαθέτουν  την 
οικονομική άνεση και τη θέληση.  
 
Ο Σωκράτης, έπαιρνε μαθήματα μουσικής σε 
μεγάλη ηλικία. 
 

 
Ο παιδαγωγός, ένας δούλος της οικογένειας, συνοδεύει το νεαρό Αθηναίο στο διδασκαλείο, μεταφέρει 
τα πράγματά του και είναι παρών κατά την διάρκεια του μαθήματος. Εκεί ο  μαθητής  συναντά το 
γραμματιστή  και τον κιθαριστή.  
Ο παιδοτρίβης,  υπεύθυνος  για την φυσική αγωγή των νεαρών Αθηναίων, βρίσκεται στην παλαίστρα.  
Ο γραμματιστής  διδάσκει ανάγνωση,  γραφή, καλλιγραφία, ορθογραφία, αριθμητική και  απαγγελία των 
ομηρικών επών.  
Ο κιθαριστής διδάσκει  στο μαθητή τα πρώτα στοιχεία της μουσικής  μάθημα ιδιαίτερης αξίας , καθώς 



κατά τον Πλάτωνα αποτελείται από τρία στοιχεία «λόγο, αρμονία  και ρυθμό». Η διδασκαλία της 
μουσικής περιλαμβάνει εκμάθηση  μουσικού οργάνου και τραγουδιού.        
 
Οι νέοι εκπαιδεύονται σε δυο κυρίως μουσικά όργανα : την λύρα και τον αυλό.  
      
Ο Πλάτωνας συνδέει άμεσα την Μουσική Εκπαίδευση των νέων με την μορφή της Πολιτείας.  
 

 
 
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Αριστοτέλης αποδοκιμάζει την επαγγελματική  εκπαίδευση και τη  
διδασκαλία όσων οργάνων απαιτούν  ιδιαίτερη δεξιοτεχνία,  όπως η κιθάρα, ο αυλός, τα πολύχορδα 
όργανα. 
       
Αντίθετα, η εκμάθηση της λύρας ιδιαίτερα θεωρείτο απαραίτητο στοιχείο  εκπαίδευσης των μελλοντικών 
πολιτών της  Αθήνας, επειδή συνόδευε την ποίηση. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι δεν αναφέρονται μόνο στα 
όργανα που θεωρούν κατάλληλα για την εκπαίδευση των νέων ,αλλά και στις μελωδίες (μέλη) και τις 
αρμονίες (αρμονίαι) που πρέπει να συμπεριληφθούν   ή να αποκλειστούν  από αυτήν.  
 

 



 
 

 
     
Τον 5ο αιώνα η Εκπαίδευση  γίνεται πιο συστηματική προετοιμάζοντας τους Νέους για την κοινωνική και 
την πολιτική τους ολοκλήρωση. 
        
Ο Στράβων αναφέρει : «Και τους μάλιστα, δια της Μουσικής παίδας, αι των Ελλήνων πόλεις, Πρώτιστα 
και Παιδεύουσιν».  
    
Παρ’ όλες τις αντιρρήσεις του Πλάτωνα, του Αριστοφάνη, του Αριστοτέλη και άλλων, προς τα τέλη του 5ου 
αιώνα η Μουσική παίρνει έναν πιο δεξιοτεχνικό χαρακτήρα. 
 
 


