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Μούσες, Ολυμπιάδες-Πιερίδες

{MnhmosÚnhj kaˆ ZhnÕj 'Olump…ou ¢gla¦ tškna, Moàsai Pier…dej, 
klàtš moi eÙcomšnwi:
Ôlbon moi prÕj qeîn mak£rwn dÒte, kaˆ prÕj ¡p£ntwn ¢nqrèpwn a„eˆ dÒxan œcein ¢gaq»n:
e�nai d� glukÝn ïde f…loij, ™cqro‹si d� pikrÒn, to‹si m�n a„do‹on, to‹si d� deinÕn „de‹n.}

Σόλων, Fragmenta 13.1-13.6

εισαγωγή

Το μικρό αυτό βιβλίο για τις Μούσες χρηματοδοτήθηκε από το έργο ΕΣΠΑ Κεντρι-
κής Μακεδονίας για το «Αρχαιολογικό Πάρκο Λειβήθρων», ενός από τους αρχαιολο-
γικούς χώρους του Ολύμπου που σχετίζονται με τη μουσική αδελφότητα. Τα θέματα 
του παρόντος βιβλίου, όπως και των υπόλοιπων δύο* που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο 
του ίδιου έργου, αποτελούν γνωσιακή υποδομή που θα υποστηρίξει τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα κατά τη λειτουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου. Τα εκπαιδευτικά αυτά 
προγράμματα αποτελούν εξάλλου κυρίαρχο στόχο του έργου. 

* Ε. Πουλάκη-Παντερμαλή, Μακεδονικός Όλυμπος. Μύθος - Ιστορία - Αρχαιολογία, Θεσσαλονί-
κη 2013 και Ε. Πουλάκη-Παντερμαλή, Οίκος - Οικία - Οικονομία. Πόλις - Πολιτική - Πολιτισμός, 
Θεσσαλονίκη 2014. 
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™nteàqen ¥rcetai Ð tîn Mousîn lÒgoj 
(½goun ¢llhgorikîj ¹ gnîsij toà poihtoà)1

Οι Μούσες, γεννημένες από τον Δία και τη Μνημοσύνη στην Πιερία, είναι μία επιφανής αδελ-
φότητα γυναικείων θεοτήτων. Πορεύεται δίπλα στο Δωδεκάθεο του Ολύμπου, κυρίως όμως στο 
πλευρό του Πατέρα τους, του μεγάλου Νου και Πατέρα των Θεών, αλλά και Πατέρα των Γνώσεων 
που αντιπροσωπεύουν οι Μούσες. Η δύναμη της μουσικής Τέχνης, που ακόμα και σήμερα είναι σε 
θέση να εμπνέει και να κινητοποιεί τους λαούς, είχε στην ελληνική αρχαιότητα θεϊκή προέλευση 
και ανάλογο ήθος.2 Όπως η πραγματική Τέχνη πάντοτε.

Οι χαρισματικές αδελφές «ψυχαγωγούν» τον πατέρα τους και τους λοιπούς θεούς, υμνώντας 
χωρίς σύνορα τόπου και χρόνου για όσα έγιναν, γίνονται και θα γίνουν. Το τελευταίο, εξάλλου, 
είναι ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους, που τις συνδέει και με τη μαντεία. Επισημαίνει τη διττή 
σχέση με τον αδελφό και συνοδό τους Απόλλωνα, θεό της μουσικής και της μαντικής προφητείας 
ταυτόχρονα.3

Οι Μούσες είναι εννέα, με {‡dion klÁron}. Είναι, όμως, ομόφρονες και λειτουργούν ως μία, {™n 
˜k£stV p£saj}. {sun®dousi kaˆ sugcoreÚousi ¢ll»laij, mhdšpote ¢p' ¢ll»lwn cwrizÒmenai}, επι-
σημαίνοντας το ενιαίο της θεϊκής Γνώσης και του Κόσμου. 

{e„ g¦r kaˆ ‡dion klÁron ˜k£sth e‡lhcen, ¹ m�n ¢stronom…aj, ¹ d� gewmetr…aj, ¹ d� 
kalliepe…aj, ¹ d� òdîn, kaˆ ˜tšrou ˜tšra, ¢ll' ™n ˜k£stV p£saj œstin eØre‹n. ™n g¦r ¢stronom…v kaˆ 
gewmetr…an eÛroi tij ¨n kaˆ k£lloj ™pîn kaˆ ƒstor…an kaˆ tîn loipîn ›kaston.}

Scholia Vetera στη Θεογονία του Ησιόδου 1.5-1.9

Ανάλογες θεότητες αναφέρονται στη ρωμαϊκή, την ινδική και την 
αιγυπτιακή μυθολογία, όπου μουσικές και «πεπαιδευμένες» γυναικεί-
ες θεότητες, «αυτές που οι Έλληνες ονομάζουν Μούσες», ακολουθούσαν 
τον αιγύπτιο Διόνυσο-Όσιρι.4 Η λατρεία τους κοντά σε πηγές, σε συν-
δυασμό με κάποιες από τις αρχαίες μαρτυρίες, φαίνεται να υποδεικνύ-
ουν ότι αρχικά κατάγονταν από νεράιδες της φύσης.5 Nωρίς, ωστόσο, 
μέσα στην πρώτη προχριστιανική χιλιετία, ήταν ήδη θεές της παρεχό-
μενης στους θνητούς θεϊκής Γνώσης. Αποτελούν, έκτοτε, ένα διαχρονι-
κό πολιτιστικό σύμβολο, με καταγωγή που ανάγεται στις απαρχές της 
ελληνικής ιστορίας. 

™nteàqen ¥rcetai Ð tîn Mousîn lÒgoj

™nteàqen ¥rcetai Ð tîn Mousîn lÒgoj 
(½goun ¢llhgorikîj ¹ gnîsij toà poihtoà)1

Μαρμάρινο άγαλμα καθιστής Μούσας, ίσως της Ουρανίας 
(Βαλτιμόρη, The Walters Art Museum).
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Μούσες, Ολυμπιάδες-Πιερίδες

zht»seèj te kaˆ filosof…aj tÕ Ônoma …
Η ετυμολογία της λέξης Μούσα είναι αμφίβολη. Θεωρήθηκε, πάντως, ινδοευρωπαϊκή.6 Από 

αυτή δημιουργήθηκαν στη συνέχεια οι λέξεις μουσική, μουσείον και όλα τα σχετικά παράγωγα. 
Για κάποιους η λέξη έχει την ίδια ρίζα με το μανθάνω (ως θεές της παρεχόμενης θεϊκής Γνώσης) ή 
το λατινικό mons (που σημαίνει όρος, ως καταρχήν νύμφες των ορέων7). Πιθανή προέλευση από το 
mîsqai (zhte‹sqai, από το μώμαι, και μώσις, η αναζήτηση) αναφέρουν ο Πλάτων και άλλοι,8 ενώ η 
λέξη παραδίδεται συχνά και ως Μώσα (δωρική) ή Μοίσα (αιολική). Διατυπώθηκε και η άποψη ότι 
έχει την ίδια ρίζα με τη μύηση, επειδή οι Μούσες μυούν τους απαίδευτους.9

{Moàsa: ¹ gnîsij. ¢pÕ toà mî, tÕ zhtî: ™peid¾ ¡p£shj paide…aj aÛth tugc£nei a„t…a. … e„sˆ d� p©sai 
™nnša· 
… poll¦j d� t¦j MoÚsaj ØpÕ tîn qeolÒgwn paradedÒsqai, diÒti polÝ tÕ poik…lon œcei t¦ maq»mata kaˆ 
paideÚmata, …}

Σουίδα, Λεξικόν μι.1291

{kaˆ Ólwj t¾n mousik¾n ¢pÕ toà mîsqai æj œoiken, kaˆ tÁj zht»seèj te kaˆ filosof…aj tÕ Ônoma toàto 
™pwnÒmasen.}

Πλάτων, Κρατύλος 406.α.4

{Mous£wn ¥rcwmai 'ApÒllwnÒj te DiÒj te: 
™k g¦r Mous£wn kaˆ ˜khbÒlou 'ApÒllwnoj ¥ndrej ¢oidoˆ œasin ™pˆ cqonˆ kaˆ
kiqarista…, ™k d� DiÕj basilÁej:
Ð d' Ôlbioj Ón tina Moàsai f…lwntai: gluker» oƒ ¢pÕ stÒmatoj ∙šei aÙd».
Ca…rete tškna DiÕj kaˆ ™m¾n tim»sat' ¢oid»n: aÙt¦r ™gën Ømšwn te kaˆ ¥llhj mn»som' ¢oidÁj.}

Ομηρικός Ύμνος, Εις Μούσας και Απόλλωνα 1-7

zht»seèj te kaˆ filosof…aj tÕ Ônoma …
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p£shj paide…hj ¢ret¾n gennîsai ¥mempton

Ο Δίας επιλέγει τους ηγεμόνες και οι Μούσες με τον Απόλλωνα τους αοιδούς και τους κιθα-
ριστές. Επειδή, όμως, οι Μούσες διατηρούν στη συλλογική μνήμη τους άγραφους νόμους και τις 
αξίες της πανάρχαιας ελληνικής κοινωνίας, ο Ησίοδος βεβαιώνει πως όταν οι Μούσες τιμήσουν 
και παρευρεθούν στη γέννηση ενός ηγεμόνα, αυτός είναι ο ηγεμόνας που θα γίνει σοφός, δίκαιος, 
και  με γλώσσα μειλίχια. Αυτός, ο ευλογημένος από τις Μούσες ηγεμόνας, είναι εκείνος που θα 
κατακτήσει το μέλλον. 

Όπως είπαν αργότερα ο Αιλιανός και ο Διόδωρος Σικελιώτης, όποιον οι Μούσες αγαπούν, είναι 
ειρηνικός και πράος, αφού ακόμη και ο ίδιος ο Άρης «αιδείται τας Μούσας»:10

«Όχι μόνο στην ειρήνη αλλά και στον πόλεμο πείθονται (οι Κέλτες) από τους μουσικούς ποιητές τους και, μά-
λιστα, όχι μόνο οι φίλοι αλλά και οι εχθροί. Γιατί πολλές φορές, όταν συναντώνται δύο στρατοί και υψώνουν 
ξίφη και λόγχες, οι βάρδοι τρέχουν ανάμεσα στα στρατόπεδα και φέρνουν ειρήνη, όπως οι μάγοι που υποτάσ-
σουν τα άγρια θηρία. Έτσι, ακόμη και ανάμεσα στους πιο άγριους βαρβάρους, η σοφία υπερισχύει του θυμού 
και ο Άρης σέβεται τις Μούσες.»

Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 5.31.5.1*

«Ούτε γλύπτης ούτε κανείς ποτέ ζωγράφος απεικόνισε τις κόρες του Δία οπλισμένες. Σημαίνει ότι όσοι 
ασχολούνται με τις Μούσες πρέπει να διάγουν βίο ειρηνικό και πράο.»

Κλαύδιος Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 12.2.1

p£shj paide…hj ¢ret¾n gennîsai ¥mempton

* Η μετάφραση των αποσπασμάτων των αρχαίων κειμένων έχει γίνει από τη συγγραφέα της παρούσας 
έκδοσης.

p£shj paide…hj ¢ret¾n gennîsai ¥mempton
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Μούσες, Ολυμπιάδες-Πιερίδες

Mousîn man…a

Ως Μουσαγέτης, ο αδελφός τους Απόλλων ηγείται των Μουσών, {t¾n m…an ›nwsin tÁj Ólhj 
¡rmon…aj corhgoàntoj}.11 {Prîton d¾ toàto ¢podexèmeqa qîmen paide…an e…nai prèthn di¦ Mousîn 
te kaˆ 'ApÒllwnoj}, όπως θα ισχυριστεί ο Πλάτων.12 Μας πληροφορεί, ακόμη, πως οι θεοί ελέησαν 
τους θνητούς χορηγώντας ως συγχορευτές όχι μόνο τις Μούσες και τον Απόλλωνα, αλλά και έναν 
τρίτο, τον Διόνυσο. 

Επισημαίνεται, έτσι, η διττή μουσική σχέση με τον θεό των μυστηρίων, αφού το θέατρο εξε-
λίχθηκε από ένα διονυσιακό τραγούδι, αλλά και επειδή διά της «Mousîn man…aj» που «™nqšouj 
poie‹», καταλαμβάνεται, διεγείρεται και εκβακχεύεται η απαλή και άβατη ψυχή. Όπως θα πει ο 
Πλάτων, όλοι οι σπουδαίοι ποιητές και μελοποιοί δεν έγιναν σπουδαίοι λόγω της τεχνικής τους 
επάρκειας, αλλά επειδή ήταν κατεχόμενοι ένθεοι, όπως οι «korubantiîntej». Όποιος, λοιπόν, επι-
χειρήσει να πλησιάσει τη θύρα της Ποίησης χωρίς μουσική μανία και πιστεύει πως είναι ποιητής, 
πρέπει να γνωρίζει ότι θα είναι ατελής, τόσο ο ίδιος όσο και η ποίησή του ...

{oÛtw d� kaˆ ¹ Moàsa ™nqšouj m�n poie‹ ... p£ntej g¦r o† te tîn ™pîn poihtaˆ oƒ ¢gaqoˆ oÙk ™k tšcnhj 
¢ll' œnqeoi Ôntej kaˆ katecÒmenoi p£nta taàta t¦ kal¦ lšgousi poi»mata, kaˆ oƒ melopoioˆ oƒ ¢gaqoˆ 
æsaÚtwj, ésper oƒ korubantiîntej oÙk œmfronej Ôntej Ñrcoàntai, oÛtw kaˆ oƒ melopoioˆ oÙk œmfronej 
Ôntej t¦ kal¦ mšlh taàta poioàsin.}

Πλάτων, Ίων 533.ε.3

{tr…th d� ¢pÕ Mousîn katokwc» te kaˆ man…a, laboàsa ¡pal¾n kaˆ ¥baton yuc»n, ™ge…rousa kaˆ 
™kbakceÚousa…. d' ¨n ¥neu man…aj Mousîn ™pˆ poihtik¦j qÚraj ¢f…khtai, peisqeˆj æj ¥ra ™k tšcnhj 
ƒkanÕj poiht¾j ™sÒmenoj, ¢tel¾j aÙtÒj te kaˆ ¹ po…hsij.}

Πλάτων, Φαίδρος 245.α.113

{qeoÝj d� œfamen ™leoàntaj ¹m©j sugcoreut£j te kaˆ corhgoÝj ¹m‹n dedwkšnai tÒn te 'ApÒllwna kaˆ 
MoÚsaj, kaˆ d¾ kaˆ tr…ton œfamen, e„ memn»meqa, DiÒnuson.}

 Πλάτων, Νόμοι 665.α.3

{OÙkoàn kaˆ Óti t¾n ∙uqmoà te kaˆ ¡rmon…aj a‡sqhsin to‹j ¢nqrèpoij ¹m‹n ™ndedwkšnai t¾n ¢rc¾n taÚthn 
œfamen, 'ApÒllwna d� kaˆ MoÚsaj kaˆ DiÒnuson qeîn a„t…ouj gegonšnai;}

Πλάτων, Νόμοι 672.γ.8

Mousîn man…a
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Αυτό ήταν το θέλημα του μεγάλου θεού και πατέρα τους: με τη δημιουργική πνοή της μουσι-
κής οικογένειας, οι θνητοί δεν θα λησμονούσαν ποτέ τα θεϊκά του χαρίσματα προς την ανθρω-
πότητα. Βαθιά ήταν η πίστη τους ότι οι Μούσες προσφέρουν στους θνητούς τη θεϊκή Αλήθεια, 
την έμπνευση, τη γνώση, την έκφραση, την ευψυχία και το όλον της μουσικής δημιουργίας, 
γενικότερα. 

Ο μουσοτραφής δημιουργός, λοιπόν, προσέφευγε και επικαλούταν τις θεές15 για να του συ-
μπαρασταθούν με τις θεϊκές {di¦ paideÚsewj} γνώσεις. Αυτές αποτελούσαν την εγγύηση για 
όσα έλεγε ο δημιουργός και για την αξίωσή του να αποκαλείται ποιητής. Τόσο, λοιπόν, η μουσι-
κή ποίηση του Ομήρου (± 800 π.Χ.) και του Ησίοδου (± 700 π.Χ.), που πρώτοι τις εισήγαγαν στην 
ιστορία, όσο και των επόμενων ποιητών-μουσικών (και όχι μόνο), υπήρξαν για τον αρχαίο άν-
θρωπο δημιουργήματα θεϊκής έμπνευσης και διδασκαλίας.   

Εργαλείο τους ήταν ο μουσικός-ποιητικός λόγος, λόγος πεπαιδευμένος και παιδευτικός, αλλά 
και ηδυσμένος16 με οργανική συνοδεία και τραγούδι, {qšlgon t¦j yuc¦j kaˆ katšcon e„j t¾n prÕj 
aÙtÕ fil…an...}.17 Συχνά και με τον αλληγορικό μύθο, αφού {™k tîn tess£rwn toÚtwn (μέτρον, 
ηρωϊκόν, μύθος αλληγορικός, ιστορία) Ð ¢llhgorikÕj màqoj tÕ kuriètatÒn ™sti tîn poihtîn 
carakt»risma}.18 

Ευλογημένος, λοιπόν, ο άνθρωπος που οι Μούσες αγαπούν, βεβαιώνουν ο Ησίοδος, η «δέκατη 
Μούσα» Σαπφώ19 και οι λοιποί ποιητές της αρχαιότητας: 

«Αμνημόνευτη θα κείτεσαι νεκρή 
Αφού δεν είχες σχέση ζωντανή με τα ρόδα της Πιερίας. 
Αφανής κι εκεί στον Άδη, 
με τα φαντάσματα…»

Σαπφώ, Μελών Γ 55.1

{„Òplok' ¥gna mellicÒmeide S£pfoi ...}
Αλκαίος, Fragmenta 384.1

Η Σαπφώ, γνωστή και ως «δέκατη Μούσα». Νωπογραφία από την 
Πομπηία στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Νάπολης (αριστερά) και 
μαρμάρινη κεφαλή της Ρωμαϊκής Εποχής στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Κωνσταντινούπολης (δεξιά).

aƒ di¦ paideÚsewj gnèseij

aƒ di¦ paideÚsewj gnèseij
{Moàsa mšn ™stin ¹ di¦ paideÚsewj gnîsij, oÙc ¹ aÙtofu¾j kaˆ ¢d…daktoj frÒnhsij …}14

aƒ di¦ paideÚsewj gnèseij
{Moàsa mšn ™stin ¹ di¦ paideÚsewj gnîsij, oÙc ¹ aÙtofu¾j kaˆ ¢d…daktoj frÒnhsij …}14
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«Ποτάμι μέλι ο ύμνος των Μουσών για τις επιτυχίες, 
σκοτάδι όμως βαθύ, όταν δεν τις υμνούνε.»20

Πίνδαρος, Νέμεα 7.11

«Μούσες Πιερίδες, 
λαμπρά τέκνα Διός και Μνημοσύνης, 
ακούστε την ευχή μου. 
Χαρίστε μου εύνοια των θεών, 
υπόληψη στους ανθρώπους.»

Σόλων, Fragmenta 13.1

«Ποτέ δεν θα παύσω Μούσες και Χάριτες να αναμειγνύω, 
ήδιστη συζυγία.
Άμουσος, απαίδευτος ποτέ μου να μη ζήσω, 
πάντα με τους στεφανωμένους.»

      Ευριπίδης, Ηρακλής 673

α. β. γ.

Λεπτομέρειες από γραπτές ερυθρόμορφες απεικονίσεις Μουσών των Κλασικών Χρόνων: α) ίσως η Κλειώ, 
σε αγγείο (Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο), β) ίσως η Καλλιόπη ή η Κλειώ, σε πώμα λεκανίδας (Παρίσι, Μου-
σείο Λούβρου), γ) η Τερψιχόρη, σε αγγείο (Παρίσι, Μουσείο Λούβρου). 
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çnom£sqai t¾n mšn Kleië …
Τα ονόματα των εννέα Μουσών αναφέρονται πρώτη φορά από τον Ησίοδο με την εξής σειρά:  

Κλειώ, Ευτέρπη, Θάλεια, Μελπομένη, Τερψιχόρη, Ερατώ, Πολύμνια, Ουρανία. Τελευταία αναφέ-
ρεται η Καλλιόπη, η σημαντικότερη από όλες κατά τον Ησίοδο.

Με την Ησιόδεια σειρά θα τις κατονομάσει περίπου διακόσια χρόνια αργότερα και ο πατέρας 
της ιστορίας, ο Ηρόδοτος. Ο τελικός συσχετισμός κάθε Μούσας με ένα από τα είδη της μουσικής Τέ-
χνης πιθανόν ολοκληρώθηκε αργότερα, μολονότι τα ονόματα ήδη παραπέμπουν στα βασικά τους 
χαρακτηριστικά. Επιπλέον, η αναφορά του Ησίοδου για την Καλλιόπη ({¹ g¦r kaˆ basileàsin ¤m'  
a„do…oisin Ñphde‹}) επισημαίνει τη σχέση της με τις ηρωϊκές πράξεις των πρώιμων ηγεμόνων και 
το έπος. Οι ιδιαίτεροι συσχετισμοί της Τερψιχόρης, της Ερατούς, της Καλλιόπης και της Ουρανίας 
αναφέρονται ήδη από τον Πλάτωνα,21 ενώ η Θάλεια και η Μελπομένη πρέπει να συσχετίστηκαν 
με την Κωμωδία και την Τραγωδία με τη δημιουργία του μουσικού αυτού είδους, αφού αρχικά 
μάλλον ήταν θεές της μελωδίας και του «θαλιάζειν» - «θάλλειν».22 Οπωσδήποτε, όμως, η ειδική 
ενασχόληση των Μουσών παρουσίαζε μεγάλη ποικιλία, μέχρι να παγιωθούν στη Ρωμαϊκή Εποχή 
το σχήμα, η σύνθεση και τα σύμβολα που τις χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα.23

çnom£sqai t¾n mšn Kleië…

çnom£sqai t¾n mšn Kleië …

Υστερο-ελληνιστικό ψηφιδωτό δάπεδο από την Ήλιδα με τα σύμβολα των Μουσών, του Απόλλωνα και 
της Μνημοσύνης (Αρχαιολογικό Μουσείο Ήλιδας). Συμβολίζονται: ο Απόλλων με λύρα, η Καλλιόπη με 
πινακίδα, η Ουρανία με ουράνια σφαίρα, η Πολύμνια, σκεπτόμενη χωρίς σύμβολο, η Ερατώ και η Τερψι-
χόρη με λύρες, η Μελπομένη και η Θάλεια με θεατρικές μάσκες, η Ευτέρπη με αυλό, η Κλειώ με πάπυρο, 
και η Μνημοσύνη με το όρος Πιερία.
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Τέχνες και Σύμβολα
1. Κλειώ (κλείουσα, που δοξάζει). Πάνσοφη, όπως η Καλλιόπη, η Ουρανία και η Πολύμνια, είναι 
η Μούσα της Ιστορίας. Αναφέρεται ως η προστάτις του έπους, αλλά και του «φιλότιμου»,24 της  
ρητορικής, των εγκωμίων, της μαντοσύνης. Σύμβολά της το βιβλίο-πίνακας, ο πάπυρος, το κιβώ-
τιο παπύρων και η κιθάρα.

2. ευτέρπη (ευ τέρπει). Είναι η Μούσα της αυλητικής τέχνης, Μούσα μελωδική, όπως η Ερατώ και 
η Τερψιχόρη. Υπό την προστασία της αναφέρονται επίσης η ρητορική, η «περί φύσιν αλήθεια», 
αλλά και ο τραγικός χορός. Σύμβολό της είναι ο διπλός αυλός.

3. Θάλεια (θαλιάζει, θάλλει, αφθονία, ευωχία, στο έπος συμποσιακή). Είναι -όπως και η Μελπο-
μένη- Μούσα θεατρική, της Κωμωδίας. Υπό την προστασία της αναφέρονται επίσης η {gewrg…a 
kaˆ ¹ perˆ t¦ fut¦ pragmate…a}, η βουκολική ποίηση, το «κοινωνικόν» και το «συμποτικόν». Σύμ-
βολά της είναι η κωμική μάσκα, η γκλίτσα και το στεφάνι κισσού.

4. Μελπομένη (μέλπει, γιορτάζει με μουσική και χορό). Είναι επίσης θεατρική, η Μούσα της Τρα-
γωδίας. Σύμβολά της είναι η τραγική μάσκα, οι κόθορνοι, το ξίφος και το στεφάνι αμπέλου. Σε 
αυτήν αποδίδεται η εύρεση της βαρβίτου.

5. Τερψιχόρη (τέρπει με χορό). Είναι η Μούσα του χορού, αλλά υπό την προστασία της αναφέρο-
νται επίσης {tÕ perˆ t¦j Ðmil…aj ™piterp�j ... kaˆ kecarismšnon},25 η λυρική ποίηση, η κιθαρωδία, 
η αυλητική, η παιδιά26 και το ψαλτήριον.27 Σύμβολά της είναι η λύρα και το πλήκτρο.

6. ερατώ. Είναι η Μούσα της ερωτικής ποίησης και του Υμεναίου, καθώς και της όρχησης, των 
κυμβάλων και ύμνων αθανάτων. Σύμβολά της είναι η κιθάρα, αλλά και η λύρα.

7. Πολύμνια ({poluÚmnhtoj ¢ret¾ À m©llon ‡swj ¹ polloÝj Ømnoàsa}). Είναι η Μούσα των ιερών 
ύμνων, του διαλογισμού και της μιμικής. Υπό την προστασία της αναφέρονται επίσης η γεωμε-
τρία, η γεωργία, η όρχησις, η ιστορία, το «φιλομαθές» και το «μνημονικόν της ψυχής». Απεικονίζε-
ται συνήθως σοβαρή, χωρίς σύμβολα.

8. Ουρανία (ουρανός). Είναι η πάνσοφη Μούσα της αστρολογίας-αστρονομίας, όπως επίσης και 
του έπους. Σύμβολά της είναι η ουράνια σφαίρα και ο διαβήτης. 

9. Καλλιόπη (καλόν έπος). Είναι η ηγετική, η ηρωϊκή Μούσα, η σημαντικότερη από όλες τις Μού-
σες της Αδελφότητας. Μούσα του ηρωικού έπους, η {kall…fwnoj kaˆ kalliep¾j rhtorik», di' Âj 
kaˆ politeÚontai kaˆ d»moij prosfwnoàsin}, προστατεύει επίσης τη φιλοσοφία και κάθε επιστή-
μη, το «πολιτικόν» και το «βασιλικόν». Απεικονίζεται με κιβώτιο παπύρων, βιβλίο-πίνακα, πάπυ-
ρο, γραφίδα, στεφάνι δάφνινο, αλλά και λύρα. Είναι η συνοδός των ηγεμόνων και, ως κατεξοχήν 
Μούσα της Ποίησης και του Έπους, ψάλλει για τα ηρωικά τους κατορθώματα.
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Ανάγλυφη παράσταση των εννέα Μουσών σε μαρμάρινη σαρκοφάγο («Σαρκοφάγος των Μουσών») της 
Ρωμαϊκής Εποχής (150-160 μ.Χ.), στο Μουσείο του Λούβρου. 

ADHLON

{KalliÒph sof…hn ¹rw…doj eáren ¢oidÁj: Kleië kallicÒrou kiq£rhj melihdša molp»n:
EÙtšrph tragiko‹o coroà poluhcša fwn»n: Melpomšnh qnhto‹si mel…frona b£rbiton eáre:
TeryicÒrh car…essa pÒren tecn»monaj aÙloÚj: Ûmnouj ¢qan£twn 'Eratë poluterpšaj eáre: 
tšryiaj Ñrchqmo‹o PolÚmnia p£nsofoj eáren: [¡rmon…hn p£sVsi PolÚmnia dîken ¢oida‹j:]
OÙran…h pÒlon eáre kaˆ oÙran…wn corÕn ¥strwn: kwmikÕn eáre Q£leia b…on kaˆ ½qea kedn£.
OÙk ‡de TeryicÒrhn Ð zwgr£foj, ¢ll' ØpÕ tšcnaj yeÚdetai ÑfqalmoÝj de…kelon ¢trek…V.
E‡ pote teryinÒoio, f…loj, fÒrmiggoj ¢koÚsVj, t¾n 'Eratë qaÚmaze tÒshj e„d»mona tšcnhj.
EÙtšrph don£kessi polutr»toisi liga…nei, pneàma sofÁj ÑcethgÕn ™pispe…rousa mel…sshj. 
KwmikÕn ¢mfišpw Q£leia mšloj, œrga d� fwtîn oÙc Ðs…wn qumšlVsi filokrot£loisin ¢qÚrw. 
E„kÒna tÁj sof…hj potidšrkeo: KalliÒphj g¦r e„kÒna sÍ krad…V l£mbane t¾n sof…hn. 
DafnokÒmoij Fo…boio par¦ tripÒdessi poleÚw Kleiè, mantosÚnhj Moàsa kaˆ ƒstor…hj.
OÙran…h y»foio qeorr»tJ tinˆ mštrJ ¢stróhn ™d…daxa palind…nhton ¢n£gkhn. Skšpteo calkeÒfwnon 
™pispšrcousan ¢oid¾n Melpomšnhn, ™ratÁj †stora eÙep…hj. Sigî, fqeggomšnh pal£mhj qelx…frona 
palmÒn, neÚmati fwn»essan ¢paggšllousa siwp»n.}                 

Anthologia Graeca 9.504.1

Τέχνες και Σύμβολα

Καλλιόπη          Θάλεια     Τερψιχόρη;     Ευτέρπη        Πολύμνια     Κλειώ     Ερατώ;       Ουρανία         Μελπομένη
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 æj trˆj tre‹j, 
½goun poll£kij pollaˆ …

Ð g¦r tre‹j ¢riqmÕj, pl»qouj ¢rc»28

Από μεταγενέστερους του Ησίοδου πληροφορούμαστε για νεότερες και για τοπικές Μούσες με 
άλλα ονόματα, άλλους γονείς και άλλον αριθμό.29 Αποτελούν, όμως, παράπλευρους κρίκους στην 
κεντρική, την ισχυρή αλυσίδα της παράδοσης που γνωρίζουμε από τον Ησίοδο. 

Γνωρίζουμε, επίσης, ότι των Εννέα Μουσών προϋπήρξαν Μούσες ακόμη παλιότερες. Σημαντι-
κότερη είναι η πληροφορία για τις αρχαιότατες Μούσες-κόρες του Ουρανού και της Γης, ίσως τις 
Μελέτη, Μνήμη (μάλλον η μητέρα των Μουσών Μνημοσύνη) και Αοιδή.30 Κατά τον Πλούταρχο, οι 
αρχικές τρεις Μούσες έγιναν εννέα, {diairoàntej e„j mšrh kaˆ e‡dh tre‹j p£lin … Ð g¦r tre‹j ¢riqmÕj, 
pl»qouj ¢rc»}.

Τέλος, 
η λέξη Μούσα έγινε σταδιακά ταυτόσημη με την Τέχνη, ενώ με την πάροδο των αιώνων ο αριθμός 
τους πολλαπλασιάστηκε και όλοι οι περί την τέχνη απασχολούμενοι έγινε κάποτε δυνατόν να 
αποκαλούνται «μουσικοί» και «μούσες».   

Μέχρι να φτάσουμε στις μέρες μας, με τις μύριες, τις ατελείωτες θνητές μούσες … 

Μαρμάρινη πλάκα από βάση αγαλμάτων με ανάγλυφη παράσταση τριών Μουσών 
από τη Μαντίνεια, γύρω στο 330-320 π.Χ. (Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)

 æj trˆj tre‹j, 
½goun poll£kij pollaˆ …

Ð g¦r tre‹j ¢riqmÕj, pl»qouj ¢rc»28
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{p©j ¢n¾r ™feuretikÕj tšcnhj tinÕj, Ðmo…wj d� kaˆ p©sa gun¾, mousikoˆ kaˆ moàsai kaloàntai. “Oqen oÙ 
mÒnai, §j oátoi fasˆn, ¢ll¦ kaˆ mur…ai ›terai eÙreq»sontai.
Kaˆ nàn d� p©j ¢n¾r kaˆ p©sa gun¾ zhthtikoˆ tinîn kaˆ ™feuretikoˆ, mousikoˆ kaˆ 
moàsai lecq»sontai: ésper kaˆ p©j tšcnhj mousikÁj ™pimeloÚmenoj.} 

Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου, Προλεγόμενον 1.81
'
{Ennša e„sˆn aƒ Moàsai, Óti tetr£gwnoj kaˆ stereÕj Ð ™nnša ™stˆn ¢riqmÒj. 
Toiaàtai d� kaˆ aƒ gnèseij, diÒti Ð ™nnša, poll£kij poll£ ™stin: Ð tre‹j g¦r ¢riqmÕj ¢rc¾ pl»qouj, Ð d� 
™nnša, trˆj tre‹j, ½goun poll£kij poll¦, kaˆ gnèseij d� mur…ai e„s….} 

Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 1.39

{'Istšon Óti p©sa po…hsij tre‹j œcei caraktÁraj: dihghmatikÕn, dramatikÕn, kaˆ miktÒn: 
kaˆ DihghmatikÕn mšn ™stin ™n ú Ð poiht¾j mÒnoj fa…netai fqeggÒmenoj, ésper ™ntaàqa 
Ð poiht¾j `Hs…odoj mÒnoj ™n pantˆ tù suggr£mmati fa…netai dialegÒmenoj: 
DramatikÕn d� ™n ú oÙdamoà Ð poiht¾j fqšggetai, ésper ™n ta‹j kwmJd…aij Ðrîmen, kaˆ ta‹j tragJd…aij 
genÒmenon: MiktÕn d�, ™n ú Ó te poiht¾j dialšgetai, kaˆ prÒswpa e„sÁktai dialegÒmena, oŒon ™n tÍ 'Ili£di 
™mfa…netai.}

Scholia Vetera (Πρόκλου Διαδόχου) στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 5.8

{moàsa: tšcnh. kaˆ sofoÝj kaˆ mousikoÝj toÝj tecn…taj œlegon}

Ησύχιος, Λεξικόν μι.1742

{tre‹j Édesan oƒ palaioˆ MoÚsaj·… ¡p£saj …  ™pist»maj kaˆ tšcnaj oƒ palaioˆ katamaqÒntej ™n trisˆ 
gšnesin oÜsaj, tù filosÒfJ kaˆ tù rhtorikù kaˆ tù maqhmatikù, triîn ™poioànto dîra kaˆ c£ritaj qeîn 
§j MoÚsaj çnÒmazon. Ûsteron d� kaˆ kaq' `Hs…odon … diairoàntej e„j mšrh kaˆ e‡dh tre‹j p£lin ˜k£sthn 
œcousan … ™n m�n g¦r tù maqhmatikù tÕ perˆ mousik»n ™stin kaˆ tÕ perˆ ¢riqmhtik¾n kaˆ tÕ perˆ 
gewmetr…an, ™n d� tù filosÒfJ tÕ logikÕn kaˆ tÕ ºqikÕn kaˆ tÕ fusikÒn, ™n d� tù rhtorikù tÕ  
™gkwmiastikÕn prîton gegonšnai lšgousin deÚteron d� tÕ sumbouleutikÕn œscaton d� tÕ dikanikÒn.}

Πλούταρχος, Συμποσιακά, Βιβλίο Θ΄, Πρόβλημα ΙΔ΄ 

{T£sde qeoglèssouj Elikën œqreye guna‹kaj Ûmnoij kaˆ Makedën Pier…aj skÒpeloj, 
Pr»xillan, Moirè, AnÚthj stÒma, qÁlun “Omhron, Lesbi£dwn Sapfë kÒsmon ™uplok£mwn, ”Hrinnan, 
Telšsillan ¢gaklša kaˆ sš, KÒrinna, qoàrin Aqhna…hj ¢sp…da melyamšnan, Noss…da qhlÚglwsson „d� 
glukuacša MÚrtin, p£saj ¢en£wn ™rg£tidaj sel…dwn. 
™nnša m�n MoÚsaj mšgaj OÙranÒj, 
™nnša d' aÙt¦j Ga‹a tšken qnato‹j ¥fqiton eÙfrosÚnan.}

Anthologia Graeca (Αντιπάτρου Θεσσαλονικέως) 9.26.1

 æj trˆj tre‹j, ½goun poll£kij pollaˆ…Ð g¦r tre‹j ¢riqmÕj, pl»qouj ¢rc»
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Μούσες και βοσκός, μάλλον ο Ησίοδος, την ώρα που παραλαμβάνει το μουσικό χάρισμα στον Ελικώ-
να. Πήλινη πυξίδα (460-450 π.Χ.) με γραπτή διακόσμηση σε λευκό βάθος (εδώ σε ανάπτυγμα) (Βοστώνη, 
Museum of Fine Arts).

Όμηρος και Ησίοδος
Οι αρχαιότερες και ταυτόχρονα σημαντικότερες γνώσεις μας για τις Μούσες ανάγονται στην 

Πρώιμη Εποχή Σιδήρου. Συγκεκριμένα, προέρχονται από τον Όμηρο (± 800 π.Χ.) και τον Ησίοδο (± 
700 π.Χ.), «toÝj ¢oidoÝj kaˆ didask£louj tîn te qe…wn kaˆ ¢nqrwp…nwn».31 Τους πρώτους και μέγι-
στους των αοιδών-βάρδων της Δύσης, τους «lao‹si tetimšnouj», όπως ο ίδιος ο Όμηρος χαρακτηρί-
ζει στην Οδύσσεια τον ακόμη παλιότερο αοιδό Δημόδοκο.32 Τους πρώτους «μουσικούς» που έμει-
ναν αθάνατοι στην αιωνιότητα, όπως ακριβώς προβλεπόταν για όσους αγαπούσαν οι Μούσες.

{™ke…nwn d� ¹ tim¾ kaˆ ¹ dÒxa aÜxetai, 
ïn ¨n ¹ Moàsa aÙx»sV tÕn ™gkwmiastikÕn lÒgon.
boÚletai d� e„pe‹n, Óti ¢q£natoj ¹ mn»mh tîn ™gkwmiazomšnwn.} 

Scholia Vetera στον Πίνδαρο Ν 7.44β.6

Οι μέγιστοι αυτοί ποιητές προσφεύγουν στις Μούσες επειδή θεωρούν τον εαυτό τους αδαή και 
αδύναμο. Μόνο οι πάνσοφες κόρες του Δία μπορούν να τους συμπαρασταθούν με τη μουσική 
αγωγή και να τους αποκαλύψουν τα γεγονότα της ακατάγραφης ιστορίας που επιθυμούν να διη-
γηθούν.

Πολλοί ποιητές και πεζογράφοι της αρχαιότητας ιστόρησαν, σχολίασαν, ύμνησαν και ερμήνευ-
σαν όσα γνώριζαν για τις Μούσες και την παρεχόμενη από αυτές παιδεία. Ο Όμηρος, ωστόσο, και ο 
Ησίοδος ήταν και παραμένουν το θεμέλιο και ο φέρων σκελετός του γνωστικού μας οικοδομήματος 
για τις «qršpteirej» της ψυχής και της διανοίας της αρχαιότητας. Λίγες πληροφορίες αποτελούν επι-
πλέον στήριξη του αρχικού οικοδομήματος, οι περισσότερες από τις οποίες είναι συμπληρωματικά 
και βοηθητικά στοιχεία. 



20

Μούσες, Ολυμπιάδες-Πιερίδες

Όμηρος,
ο εισηγητής των Μουσών στην ιστορία

Χάρη στον Όμηρο (± 800 π.Χ), τα θεμελιακά χαρακτηριστικά των Μουσών καταγράφηκαν ήδη 
από τα πρώτα και μέγιστα λογοτεχνικά κείμενα της Δύσης: την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Ο Ποιη-
τής επικαλείται τη Μούσα στον ενικό, αναφερόμενος ίσως προσωπικά στην Καλλιόπη, τη Μούσα 
του έπους. Επειδή όμως οι Μούσες είναι ομόφρονες, επικαλούμενος τη Μούσα ίσως εννοεί τη μου-
σική αδελφότητα συνολικά.33

Οι Ομηρικές Μούσες είναι κόρες του Διός, ζουν δίπλα του στον Όλυμπο και ψυχαγωγούν την 
ηγετική του ψυχή και τις ψυχές των υπόλοιπων θεών του Ολύμπου. Κάποτε θρηνούν για αγαπη-
μένους θνητούς, όπως για τον νεκρό Αχιλλέα,34 τιμωρούν όμως σκληρά τους υβριστές τους, όπως 
τον Θάμυρι.35 Είναι στενά δεμένες με τον πατέρα τους, αλλά και με τον ίδιο τον Όλυμπο, αποκα-
λούμενες Ολυμπιάδες. Ήδη από την πρώιμη αυτή εποχή τις συνοδεύει ο αδελφός τους Απόλλων 
και ο αριθμός τους είναι εννέα (βλ. Όμηρος, Ιλιάς 1.603 και Οδύσσεια 24.60). 

{Pier…a, moÚseioj ›dra, semn¦ kleitÝj 'OlÚmpou. ™ke‹s' ¥ge me, BrÒmie, BrÒmie,
™ke‹ C£ritej, ™ke‹ d� PÒqoj, ™ke‹ d� b£kcaij qšmij Ñrgi£zein.}

Ευρυπίδης, Βάκχαι 409-415

α) Ανάγλυφο προχωρημένων Ελληνιστικών Χρόνων στο Βρετανικό Μουσείο. Η αποθέωση του Ομήρου 
(κάτω αριστερά) και οι Μούσες στην κατοικία των θεών. Στην κορυφή, ο Θρόνος του Διός στον Όλυμπο. 
β) Λεπτομέρεια της αποθέωσης του Ομήρου σε ελληνικό γραμματόσημο του 1983. 

α. β.
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Όμηρος και Ησίοδος

Ησίοδος

Μούσες στον Ελικώνα. Λευκή λήκυθος Κλασικής Εποχής 
(Μόναχο, Archäologische Staatssammlung München).

Έναν περίπου αιώνα αργότερα, ο Ησίοδος διέσωσε πιο αναλυτικά τις 
πρώιμες πληροφορίες για τις Μούσες (Θεογονία 1-115). Οι πληροφορίες 
αυτές καθόρισαν την αρχαία συλλογική μνήμη και είναι πολύτιμες μέ-
χρι σήμερα.   

Οι Μούσες τον επέλεξαν, μας πληροφορεί ο ίδιος, όταν ήταν ένας 
απλός βοσκός στον Ελικώνα. Του έδωσαν κλαδί-σκήπτρο δάφνης και  
«kal¾n toÝ ™d…daxan ¢oid»n», προκειμένου να δοξάζει «t£ t' ™ssÒmena 
prÒ t' ™Ònta». Του χάρισαν, δηλαδή, το δώρο της ποίησης και την ικανό-
τητα να δοξάζει τραγουδώντας τα περασμένα και τα μελλούμενα. Του 
έδωσαν επίσης την εντολή να υμνεί το αθάνατο γένος των θεών και τις 
ίδιες, επικαλούμενος το όνομά τους στην αρχή και στο τέλος του ύμνου. 

Η μουσική τους δύναμη θα φέρει λησμονιά ακόμη και σε όσους πεν-
θούνε, βεβαιώνει ο Ησίοδος ...
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Ολυμπιάδες - Πιερίδες - ελικωνιάδες
Οι Μούσες είναι στον Ησίοδο, όπως και στον Όμηρο, Ολυμπιάδες,36 γεννημένες μάλιστα στην 

Πιερία37 από την Τιτανίδα Μνημοσύνη (μνήμη), κόρη του Ουρανού και της Γαίας και αδελφή του 
Κρόνου. Εννέα νύχτες πλάγιαζε με τον μεγάλο Νου και Πατέρα των Θεών η Μνημοσύνη προκει-
μένου να έλθουν στη ζωή, ύστερα από έναν ολόκληρο χρόνο, οι εν-
νέα χαρισματικές του κόρες. Μεγάλο το χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα 
για έναν ηγέτη-πατέρα των θεών, τόσο για τον χρόνο της σύλληψης 
όσο και για την εγκυμοσύνη. Ίσως αυτό να οφείλεται στο γεγονός 
ότι {Ð prÕj t¦j MoÚsaj œrwj kaˆ ¹ ¹don¾ bradšwj ¢nÚetai}, όπως ο 
αρχαίος σχολιαστής επισημαίνει.38 

Ο Ησίοδος τις αποκαλεί και Ελικωνιάδες,39 αφού συχνάζουν 
και σε πηγές της πατρίδας του, όπου υπήρχε σημαντικό ιερό των 
Μουσών40 και όπου του παραχώρησαν το μουσικό χάρισμα. Οι Μού-
σες του χορεύουν και τραγουδούν στον Ελικώνα, όμως ποτέ δεν 
απεξαρτήθηκαν από την έδρα-πατρίδα τους στον Όλυμπο. Γεν-
νήθηκαν στην Πιερία, συνεχίζουν να αποκαλούνται Ολυμπιάδες 
(Θεογονία 25, 52, 966, 1022) και εξακολουθούν να τραγουδούν στο 
όρος των θεών (Θεογονία 36 κ.εξ). Κάποιοι, μάλιστα, από τους αρ-
χαίους σχολιαστές πιστεύουν ότι ο Ελικών του Ησιόδου δηλώνει 
{t¾n ™gkÒsmion t£xin}, ενώ η ολυμπική Πιερία {t¾n Øpšr tÕn kÒsmon 
t£xin} στον Όλυμπο.41 Ακόμη, αναφέρεται ότι λέγοντας Πιερία πρέπει να εννοούμε το όργανο 
του λογισμού,42 επί το {αλληγορικώτερον}. 

Στα Ησιόδεια κείμενα εισάγεται και ο όρος Πιερίδες, οι {megalènumoi} και {glaÒfhmoi} κατά 
τον Ορφικό ύμνο, ένα όνομα που παρέμεινε έκτοτε κυρίαρχο στην ποίηση, και όχι μόνο.

Σχέδιο αγγειογραφίας σε λήκυθο από την περιοχή της Γέλας (Museo 
Archeologico Regionale di Gela). Απεικονίζονται η επιφανέστερη των Μου-
σών Καλλιόπη και η μητέρα τους Μνημοσύνη. 



β.

γ.

α.
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α) Απόλλων και Μούσα με λύρα (από καβούκι χελώνας): γραπτή παρά-
σταση σε κύλικα με καπάκι, γύρω στο 460-450 π.Χ. (Βοστώνη, Museum 
of Fine Arts). 
β) Πιερίς Μούσα του Δίου43, ίσως η Τερψιχόρη, με λύρα από καβούκι χε-
λώνας (Αρχαιολογικό Μουσείο Δίου). 
γ) Χελώνα του Ολύμπου στα Λείβηθρα. 
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t¦j ™n Pier…V Kron…dV tške …
{Ησίοδε, λέει ο ίδιος στη Θεογονία, τον ύμνο ας αρχίσουμε απ’ τις Μούσες, 
που τον γονιό δοξάζοντας τον Δία την δυνατή του την ψυχή ευφραίνουν ασταμάτητα στου Ολύμπου τα παλά-
τια. Ανιστορώντας τα τωρινά, μα και τα περασμένα. Και όλα τα μελλούμενα. 
Στην Πιερία αυτές γεννήθηκαν από τη Μνημοσύνη. Κόρες του έρωτα του Κρονογεννημένου. 
Όποιον οι Μούσες αγαπούν τρισεύτυχος λογιέται. Κι από το στόμα του λαλιά ολόγλυκη αναβλύζει.} 

Ησίοδος, Θεογονία 36 κ.εξ. 

Ο γενέθλιος τόπος των Μουσών, η Πιερία, είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες της αρχαιότη-
τας, χώρα, πόλη και ομώνυμο όρος-ακρώρεια (βουνοκορφή)44 στον Μακεδονικό Όλυμπο.45 Το όνο-
μα αναφέρεται πολλές φορές στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, πάντα σε σχέση με τους θεούς του 
Ολύμπου.46

{“Hrh d' ¢�xasa l…pe ∙…on OÙlÚmpoio, Pier…hn d' ™pib©sa kaˆ Hmaq…hn ™ratein¾n seÚat' ™f' ƒppopÒlwn 
QrVkîn Ôrea nifÒenta, ¢krot£taj koruf£j, oÙd� cqÒna m£rpte podo‹in.} 

Όμηρος, Ιλιάς 14.225

Το τοπωνύμιο έχει την ίδια ελληνική ρίζα με το «πίαρ» και είναι συνεπές με την παχιά, εύφορη 
γη, τη σχεδόν λιπαρή πεδιάδα της ολυμπικής Πιερίας,47 ιδιαίτερα την πεδιάδα του Δίου. Ανάλο-
γα είναι τα αναφερόμενα στις μυκηναϊκές πινακίδες: pi-we-ri-di και pi-we-ri-ja-ta.48 Το τελευταίο 
υπενθυμίζει και το «Πιεριώτας», μακεδονικό εθνικό που αναφέρεται στα λεξικά και τον Στρά-
βωνα.49 Συζητώντας για τους Μάγνητες της Ιλιάδας, ο Στράβων αναφέρει ότι ήταν γείτονες με 
μακεδόνες κατοίκους της Πιερίας, τους Πιεριώτες. Με αυτό το εθνικό τούς διαφοροποιεί από τους 
αναφερόμενους ως Πίερες («Θράκες»), εκείνους δηλαδή που απώθησαν οι Μακεδόνες.50 

Το αρχαίο όρος με το όνομα «Πιερία» ανήκει στον Όλυμπο, μία πληροφορία που μονότονα 
επαναλαμβάνει η παράδοση. Τη συσχετίζει με γνωστούς αρχαίους τόπους του Μακεδονικού Ολύ-
μπου (Δίον, Λείβηθρα, Πίμπλεια, Ελικών κ.λπ.). Ιδιαίτερα, μάλιστα, με το Δίον, όπου βρισκόταν 
το ιερό των Πιερίδων Μουσών, επιφανές μακεδονικό ιερό και ένα από τα σημαντικότερα στην 
Ελλάδα. Από εκεί ποτέ δεν αναφέρεται ότι οι Πιερίδες μετακόμισαν προς τα νεότερα «Πιέρια», τα 
όρη δηλαδή που συσχετίστηκαν τα νεότερα χρόνια με την ολυμπική ακρώρεια και τις Μούσες του 
Ολύμπου. Αυτό το προνόμιο, της ταύτισης δηλαδή με τον Όλυμπο, δεν είχε στην αρχαιότητα ούτε 
καν ο συμφυής με τον Όλυμπο Τίταρος (βλ. π.χ. Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.14.8). 

Μπορεί ίσως να συσχετίσει κανείς την αρχαία Πιερία με τα κατάφυτα σκέλη του μακεδονικού 
ορεινού πετάλου του Άνω Ολύμπου που συγκλίνουν στο κεντρικό, το τριμερές αλπικό του άκρο, 
έδρα του Διός στην αρχαιότητα. Θα μπορούσε, ακόμη, να υποτεθεί ότι αφορά μόνο στον ορεινό 

t¦j ™n Pier…V Kron…dV tške …
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όγκο, που ως ανεξάρτητο σχεδόν όρος κορυφώνεται στον Προφήτη Ηλία, δίπλα στην κορυφαία 
τριμερή στέψη και πάνω από την πεδιάδα του Δίου. Ο ομώνυμος τόπος θα μπορούσε να σχετίζεται 
με μία από τις πολλές πρώιμες αρχαιολογικές θέσεις της παραολύμπιας χώρας του Δίου ή, ακό-
μη, και με την ίδια την πεδιάδα του, την κατεξοχήν {πίειρα} γη, ιερό χώρο των Μουσών και των 
πηγών του ποταμού Βαφύρα.  

Το τελευταίο θεωρώ προσωπικά και το πιθανότερο.

{Pier…hn d' ™pib¦j ™x a„qšroj œmpese pÒntJ ...}
Όμηρος, Οδύσσεια 5.50

t¦j ™n Pier…V Kron…dV tške …
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... ™n dšltoij Pier…si … t¦ perˆ t¦j MoÚsaj poi»mata ...
 

Η σχέση της ολυμπικής Πιερίας με τις Μούσες είναι πολύ επίμονη και πολύ πρώιμη για να μπο-
ρεί να αγνοηθεί ή να αμφισβητηθεί. Η έρευνα λοιπόν προβληματίστηκε ήδη από την αρχαιότητα, 
τόσο με την πρώιμη αναφορά των Μουσών Ολύμπου-Πιερίας όσο και με την κοινή ονοματολογία 
της ολυμπικής Πιερίας και του Ελικώνα, σε θέσεις που σχετίζονται με τις Μούσες, όπως π.χ. τα Λεί-
βηθρα, η Πίμπλεια, ο Ελικών. Σύμφωνα, μάλιστα, με έναν ερμηνευτικό και πιθανόν τοπικού χαρα-
κτήρα μύθο, ήταν ο επώνυμος μακεδών γενάρχης Πίερος που εγκατέστησε στον Ελικώνα τις εννέα 
κόρες του, τις Μούσες, υπό την επίδραση ενός «θράκιου» έθνους, «δεξιώτερου» των Μακεδόνων στα 
θεϊκά θέματα. Έγινε, επίσης, προσπάθεια να ερμηνευθούν τα δεδομένα «ιστορικότερα», δηλαδή με 
τη μεταφορά των Μουσών στον Ελικώνα από κατοίκους της Πιερίας, Μακεδόνες ή Θράκες. 

{crÒnJ d� ÛsterÒn fasi P…eron MakedÒna, ¢f' oá kaˆ MakedÒsin çnÒmastai tÕ Ôroj, toàton ™lqÒnta ™j 
Qespi¦j ™nnša te MoÚsaj katast»sasqai kaˆ t¦ ÑnÒmata t¦ nàn metaqšsqai sf…si taàta d� ™nÒmizen  
oÛtwj Ð P…eroj À sofèter£ oƒ e�nai fanšnta À kat£ ti m£nteuma À par£ tou didacqeˆj tîn Qrvkîn:  
dexièteron g¦r t£ te ¥lla ™dÒkei toà Makedonikoà tÕ œqnoj e�nai p£lai tÕ Qr®kion kaˆ oÙc Ðmo…wj ™j 
t¦ qe‹a Ñl…gwron.  e„sˆ d' o‰ kaˆ aÙtù qugatšraj ™nnša PišrJ genšsqai lšgousi kaˆ t¦ ÑnÒmata ¤per ta‹j 
qea‹j teqÁnai kaˆ taÚtaij, kaˆ Ósoi Mousîn pa‹dej ™kl»qhsan ØpÕ 
`Ell»nwn, qugatridoàj e�nai sf©j Pišrou.}  

Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.29.3.1 

{Ð m�n oân `Elikën oÙ polÝ diesthkëj toà Parnassoà ™n£millÒj ™stin ™ke…nJ kat£ te Ûyoj kaˆ per…
mštron: ... ™ntaàqa d' ™stˆ tÒ te tîn Mousîn ƒerÕn kaˆ ¹ “Ippou kr»nh kaˆ tÕ tîn Leibhqr…dwn numfîn 
¥ntron: ™x oá tekma…roit' ¥n tij Qr´kaj e�nai toÝj tÕn `Elikîna ta‹j MoÚsaij kaqierèsantaj, o‰ kaˆ t¾n 
Pier…da kaˆ tÕ Le…bhqron kaˆ t¾n P…mpleian ta‹j aÙta‹j qea‹j ¢nšdeixan: ™kaloànto d� P…erej: ™klipÒntwn 
d' ™ke…nwn MakedÒnej nàn œcousi t¦ cwr…a taàta. e‡rhtai d' Óti t¾n Boiwt…an taÚthn ™pókhs£n pote 
Qr´kej bias£menoi toÝj BoiwtoÝj kaˆ Pelasgoˆ kaˆ ¥lloi b£rbaroi.}

Στράβων, Γεωγραφικά 9.2.25.29 

{Pier…a g¦r kaˆ ”Olumpoj kaˆ P…mpla kaˆ Le…bhqron tÕ palaiÕn Ãn Qr®kia cwr…a kaˆ Ôrh, nàn d� œcousi 
MakedÒnej tÒn te `Elikîna kaqišrwsan ta‹j MoÚsaij Qr´kej oƒ t¾n Boiwt…an ™poik»santej, o†per kaˆ tÕ 
tîn Leibhqri£dwn numfîn ¥ntron kaqišrwsan. o† t' ™pimelhqšntej tÁj ¢rca…aj mousikÁj Qr´kej lšgontai, 
'OrfeÚj te kaˆ Mousa‹oj kaˆ Q£murij, kaˆ tù EÙmÒlpJ d� toÜnoma ™nqšnde, kaˆ oƒ tù DionÚsJ t¾n 'As…an 
Ólhn kaqierèsantej mšcri tÁj 'IndikÁj ™ke‹qen kaˆ t¾n poll¾n mousik¾n metafšrousi: kaˆ Ð mšn t…j fhsin 
kiq£ran 'Asi©tin ∙£sswn, Ð d� toÝj aÙloÝj Berekunt…ouj kale‹ kaˆ Frug…ouj: kaˆ tîn Ñrg£nwn œnia 
barb£rwj çnÒmastai n£blaj kaˆ sambÚkh kaˆ b£rbitoj kaˆ mag£dij kaˆ ¥lla ple…w.}

Στράβων, Γεωγραφικά 10.3.17.4 51

... ™n dšltoij Pier…si … t¦ perˆ t¦j MoÚsaj poi»mata ...
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Για τη σύγχρονη έρευνα το πρόβλημα παραμένει ανοικτό. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι 
οφείλεται σε κάποιον αρχαιότατο μουσικό Λόγο, καταγραμμένο ή όχι σε «πιερίδες δέλτους»,52 που 
είχε σχέση με την ολυμπική Πιερία και τις Μούσες της, αν λάβουμε υπόψη και την πληροφορία 
του Ψευδο-Πλούταρχου στο Περί Μουσικής (1132.Α.7) για τα «περί Μούσας» ποιήματα του μακε-
δόνα γενάρχη Πιέρου.53

H λατρεία των Μουσών ίσως γεννήθηκε αρχικά από τον θεϊκό Νου και τη Μνήμη στην Πιερία 
και τον Όλυμπο, και πιθανόν μεταδόθηκε στη Βοιωτία, όπως πίστευε η αρχαιότητα. Γεγονός, πά-
ντως, είναι ότι στα ιστορικά χρόνια τα ιερά των Μουσών ήταν διαδεδομένα σε όλο τον ελληνικό 
κόσμο και στις αποικίες του (Ελικών, Παρνασσός, Θεσπιές, Αττική, Σπάρτη, Τροιζήνα, Κόρινθος, 
Ολυμπία, Δελφοί, Μεγαλόπολις, Ιθώμη, Τεγέα, Πριήνη, Κρότων, Αλεξάνδρεια κ.α.). Οι κατά τό-
πους Μούσες έπαιρναν συχνά το όνομα του τοπικού ιερού. 

Όσο για την ίδια την Πιερία, εκτός από τα ιερά των Μουσών που αναφέρονται ή πιθανολογού-
νται στην περιοχή του Ολύμπου (Δίον, Λείβηθρα, Πίμπλεια, Μούσειον), ο βασιλιάς Αρχέλαος της 
Μακεδονίας καθιέρωσε τον 5ο αι. π.Χ. στο Δίον και μία μεγάλη πανήγυρη εννέα ημερών για τις 
Μούσες, {˜k£stV tîn Mousîn ™pènumon ¹mšran ¢nade…xaj}.54

... ™n dšltoij Pier…si … t¦ perˆ t¦j MoÚsaj poi»mata ...
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Οι μουσικοί απόγονοι
Παρόλο που οι Μούσες καταγράφονται και ως παρθένες,55 ορισμένες εξέχουσες μυθικές προ-

σωπικότητες της αρχαίας ελληνικής παράδοσης, συχνά της βορειότερης Ελλάδας, αναφέρονται 
ως τέκνα των Μουσών, με επιφανέστερα τον Λίνο και τον Ορφέα. 

• Ο Λίνος, μεγάλος μουσικός (Όμηρος, Ιλιάς 18.570), ήταν παιδί της Ουρανίας και του Ερμή, ή 
του Απόλλωνα, ή του Αμφιμάρου του Ποσειδώνος.56 Αναφέρεται ωστόσο και ως παιδί της Καλ-
λιόπης, όπως ο Ορφεύς, ή της Τερψιχόρης, από τον Απόλλωνα. 

• Ο Υάκινθος ήταν παιδί της Κλειούς και του Πιέρου. Ως παιδιά της αναφέρονται και οι 

• Υμέναιος (που καταγράφεται και ως παιδί της Ουρανίας) και 

• Ιάλεμος, από τον νότιο γείτονα της Πιερίας, τον Μάγνητα (Ησίοδος, Fragmenta (Ηοίαι) 7.1). 

• Ο Ρήσος ήταν παιδί της Ευτέρπης και του Στρυμόνα, ή της Καλλιόπης, ή της Τερψιχόρης. 

• Παιδί της Τερψιχόρης ήταν και ο Μέλπος, από τον Λίνο ή τον Λάρο. 

• Οι Κορύβαντες ήταν παιδιά της Θάλειας και του Απόλλωνα. 

• Η Θάλεια θεωρείται και μητέρα του Παλαίφατου.  

• Οι Σειρήνες ήταν κόρες της Μελπομένης και του Αχελώου. 

• Η Μελπομένη θεωρείται η μητέρα του Θάμυρι, 

• ή του Μέλπου από τον Λίνο ή τον Λάρο. 

• Η Πολύμνια αναφέρεται ως μητέρα του Τριπτόλεμου από τον Κελεό ή τον Χείμαρρο. 

• Σύμφωνα με άλλη παράδοση, η Ερατώ ήταν μητέρα του Θάμυρι, από τον Αέθλιο ή τον Φιλά-
μωνα. 

• Τέλος, ο μέγας Ορφεύς ({p£ntwn mšgiston ¢nqrèpwn ™n tÍ kiqarJdikÍ tšcnV genÒmenon}) ήταν 
παιδί της Καλλιόπης και του Οιάγρου (γιου του Πίερου) ή του Απόλλωνα.57 
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Ορφεύς58

{”Olumpoj pragmatikîj men Ôroj tÁj Makedon…aj, œnqa kaˆ touj qeoÝj fas…n eŒnai, di¦ tÕn 'Orfša, 
™ke‹qen Ônta, did¦xai sebasmoÝj kaˆ qrhskeˆaj qeîn.}

Ιωάννης Τζέτζης, Εξήγησις της Ομήρου Ιλιάδος (στο: Hermann 1812)

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Ορφέας γεννήθηκε από τη σημαντικότερη των Μουσών, την Καλ-
λιόπη, σε μία από τις σπηλιές του Ολύμπου, κοντά στα Λείβηθρα και την Πίμπλεια. Είχε βίαιο 
θάνατο, από γυναίκες της Πιερίας που τον θανάτωσαν στην παραολύμπια χώρα του Δίου. Εκεί 
κυλούσε ένα ποτάμι, ο Ελικών, στα νερά του οποίου θέλησαν να ξεπλύνουν το αίμα του Ορφέα. 
Το ποτάμι τότε, για να μη συντελέσει στον καθαρμό του φονικού, εξαφανίστηκε μέσα στη γη και 
βγήκε καθαρό στο Δίον, με το όνομα Βαφύρας. Από εκεί, πλωτός πια ποταμός, κύλησε προς τη 
θάλασσα.59 

Αιτίες του φονικού αναφέρονται αρκετές, μεταξύ των οποίων και οι λεγόμενες καινοφανείς 
τελετές του Ορφέα.60 Τέτοιες τελετές γίνονταν σε τακτές ημέρες σε ένα ειδικό «οίκημα μέγα τε 
και προς τελετάς εύ πεποιημένον». Έπαιρνε μέρος «πλήθος Θρακών και Μακεδόνων οπλισμένων», 
που πριν από τις τελετές άφηναν τα όπλα τους στις πύλες του κτιρίου. Αυτό το κτίριο, το πρώτο 
«τελεστήριον» των μυστηρίων του Ορφέα βρισκόταν στην πατρίδα του, τα Λείβηθρα.61 Μετά τον 
θάνατό του δόθηκε ένας χρησμός που ζητούσε να βρεθεί το σώμα του και να ταφεί. Και καθώς ο 
Ορφέας ήταν γιος ενός ποταμού και ο θάνατός του συνδέθηκε με ένα ποτάμι, έτσι και τα λείψανά 
του βρέθηκαν και αυτά στις εκβολές ενός ποταμού. 

Ετάφη στα Λείβηθρα. Ο τάφος του, που ήταν αρχικά ένα απλό ηρώο, μετατράπηκε σιγά-σιγά σε 
ιερό, όπου λατρεύτηκε με θυσίες, όπως οι θεοί. Εδώ βρισκόταν και το κυπαρισσένιο του άγαλμα, 
το ξόανο. Το ιερό αυτό με τον τάφο του Ορφέα ήταν για τις γυναίκες «παντελώς άβατον». Όταν ο 
Αλέξανδρος ξεκινούσε την ασιατική του εκστρατεία με μία μεγάλη γιορτή στο Δίον, το άγαλμα 
του Ορφέα στα Λείβηθρα «ἱδρῶτα πολύν … ἀφῆκε…». Ο οιωνός ερμηνεύθηκε αισιόδοξα, και σω-
στά. Ότι, δηλαδή, πολύ θα κουράζονταν στο μέλλον οι άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων 
για να υμνήσουν αντάξια αυτή την εκστρατεία.62 

Ορφεύς
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Για τα Λείβηθρα και τον τάφο του Ορφέα μοιραίο στάθηκε και πάλι ένα ποτάμι. Την πληρο-
φορία την δίνει ο Παυσανίας (Ελλάδος Περιήγησις 9.30.6.7 κ.εξ.), καθώς διηγείται μια ιστορία που 
άκουσε στη Λάρισα. 

Τα Λείβηθρα, λέει, ήταν κτισμένα στον Όλυμπο, εκεί όπου το βουνό στρέφει από τη Θεσσαλία 
και κοιτά προς τη Μακεδονία. Κάποτε ένας χρησμός είπε πως όταν ο ήλιος δει τα κόκκαλα του 
Ορφέα, τότε τα Λείβηθρα θα καταστραφούν από τον Συν. {Σῦς} στα αρχαία ελληνικά θα πει  
αγριογούρουνο. Στα Λείβηθρα δεν έδωσαν και πολλή σημασία στον χρησμό, πιστεύοντας ότι  
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει τέτοιο θηρίο, ικανό να καταστρέψει την πόλη τους. Όταν όμως ο 
θεός το θέλησε, έγιναν τα εξής: ένας βοσκός κάποιο μεσημεράκι αποκοιμήθηκε, ακουμπώντας 
στον τάφο του Ορφέα. Αν και κοιμισμένος, άρχισε να τραγουδάει. Συνεπαρμένοι οι βοσκοί εγκα-
τέλειψαν τα ζώα τους και οι χωρικοί παράτησαν τα χωράφια τους για να ακούσουν τον κοιμισμέ-
νο βοσκό. Κάποια στιγμή, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλον και καυγαδίζοντας ποιος θα βρεθεί πιο 
κοντά, έριξαν κάτω την κολόνα και έσπασαν την οστεοθήκη. Έτσι, ο ήλιος είδε τα κόκκαλα του 
Ορφέα. Αμέσως μόλις νύχτωσε, ο θεός έστειλε μεγάλη βροχή από τον ουρανό και ένας από τους 
χειμάρρους του Ολύμπου, ο Συς, γκρέμισε τα τείχη των Λειβηθρίων και παρέσυρε τα ιερά των 
θεών και τα σπίτια των ανθρώπων. Και αφού τα Λείβηθρα καταστράφηκαν, ο τάφος-ιερό του Ορ-
φέα μεταφέρθηκε στην παραολύμπια χώρα του Δίου.

Ο αγαπημένος των Μουσών εμφανίζεται πρώτη φορά στην ιστορία λίγο πριν τα μέσα του 6ου 
αι. π.Χ., σε ένα ανάγλυφο του θησαυρού των Σικυωνίων στους Δελφούς, όπου απεικονίζεται στην 
Αργοναυτική Εκστρατεία με το όνομα Ορφάς. Στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. είναι ήδη «ονομακλυτός 
Ορφής», δηλαδή ξακουστός Ορφεύς, γεγονός που γνωρίζουμε χάρη σε ένα μικρό απόσπασμα του 
ποιητή Ιβύκου.63

Από τον 5ο αι. π.Χ. μέχρι το τέλος της αρχαιότητας θα αναφέρεται πλέον συχνά, κατά κανό-
να ως φυσικό πρόσωπο, θεολόγος, μάντης, μάγος και ιερέας. Εκτός από «ευρετής» της μουσικής 
και «αρχή απάντων των ποιητών», θα φέρεται ως «ο παλαιότατος ενθέως φιλοσοφήσας, ο ευρών 
ανθρώποις γράμματα και σοφίην».64 Θα αναφέρεται, εν ολίγοις, ως μέγιστη μορφή του ελληνικού 
πολιτισμού γενικότερα. 

Το όνομά του ίσως έχει σχέση με το σκοτάδι, αφού «ονομακλυτός» ήταν κυρίως για την κάθο-
δό του στον Άδη (που του απέδιδαν στον μύθο) και για την τεχνολόγηση μυστηρίων των χθό-
νιων θεοτήτων (που του απέδιδαν ως φυσικό πρόσωπο). Θεωρείται πως έχει αποδημήσει στην 
Αίγυπτο,65 κορυφή της πολιτιστικής πυραμίδας των πρώιμων χρόνων, όπου «πολλά προσεπιμα-
θών μέγιστος ἐγένετο τῶν Ἑλλήνων ἒν τε ταῖς θεολογίαις καί ταῖς τελεταῖς καί ποιήμασι καί 
μελῳδίαις».

«Όταν (λέει ο Διόδωρος66) έγινε γνωστή σε όλους η παρουσία του Διόνυσου και η προσφορά του, που συνέβαλε 
στην εξημέρωση του κοινού βίου, όλοι έβγαιναν με χαρά να τον προϋπαντήσουν. Υπήρχαν όμως και μερικοί 
που με αλαζονεία και ασέβεια τον καταφρόνησαν. Έλεγαν, μάλιστα, ότι περιφέρει τις Βάκχες από προσωπι-
κή του ακολασία και ότι εισάγει τις τελετές και τα μυστήρια από την επιθυμία του για ξένες γυναίκες. Όλοι 



Αρχαϊκό ανάγλυφο του θησαυρού των Σικυωνίων στους Δελφούς. Η Αργώ και οι Αργοναύτες. 
Μεταξύ τους ο Ορφεύς και οι Διόσκουροι.

Η παραλία των Λειβήθρων.
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αυτοί τιμωρήθηκαν από τον θεό ... Ανάμεσά τους ήταν ... ο Λυκούργος ... και ο Πενθέας. Ο Διόνυσος τύφλωσε 
τον Λυκούργο, τον βασάνισε και τον σταύρωσε. Ανταποδίδοντας στον Χάροπα την ευεργεσία, του παρέδωσε 
τη βασιλεία των Θρακών και του δίδαξε τις τελετές των οργίων. Ο Οίαγρος, ο γιος του Χάροπα, παρέλαβε 
τη βασιλεία και τις μυστηριακές τελετές. Από αυτόν λοιπόν τις παρέλαβε αργότερα και ο Ορφεύς, ο γιος του 
Οίαγρου, αυτός που ήταν ανώτερος από όλους στα φυσικά χαρίσματα και την παιδεία.» 
«Ο Ορφέας έφερε πολλές μεταρρυθμίσεις στις τελετές των οργίων. Για τον λόγο αυτό, οι Διονυσιακές τελε-
τές ονομάστηκαν και Ορφικές.»
«Κι αυτοί που λεν (συνεχίζει ο Διόδωρος)
ότι ο Διόνυσος γεννήθηκε στη Θήβα από τη Σεμέλη, απλώς αυτοσχεδιάζουν. Επειδή οι Καδμείοι τιμούσαν τον 
Ορφέα και ήταν φίλος τους, τους έδειξε την εύνοιά του μετακομίζοντας τη γέννηση του θεού στη Θήβα.  
Ο ίδιος είχε μυηθεί στις τελετές και τα Διονυσιακά μυστήρια στην Αίγυπτο.»

«Δεν θα αναφερθώ εις το ακανθώδες θέμα της ιστορικότητας του Ορφέως»,
έλεγε το 1965 ο αστρονόμος Κ. Χασάπης,67 
«αλλά και δεν παραλείπω να αποσαφηνίσω την θέσιν, την οποίαν λαμβάνω επί τούτου, την άποψιν ότι ο Ορ-
φεύς υπήρξε και μάλιστα ότι έζησε τουλάχιστον κατά τα μέσα της Β’ χιλιετηρίδας π.Χ. Την θέσιν ταύτην θα 
στηρίξω δι' όσων θα λεχθούν αναφορικώς, προς την ηλικίαν των Ορφικών Ύμνων, όπως αύτη προσδιορίζεται 
αστρονομικώς εις το τελευταίον κεφάλαιον αυτής της μελέτης.» 

Ο αστρονόμος θεωρεί ότι η νεότερη καταγραφή των Ορφικών ύμνων δεν αναιρεί την απώτερη 
καταγωγή τους από τα μέσα της δεύτερης προχριστιανικής χιλιετίας, εκεί όπου τον οδηγούν κά-
ποια από τα αστρικά φαινόμενα που αναφέρονται στους ύμνους. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός 
ότι και το «Πάριο Χρονικό» χρονολογεί τον Ορφέα γύρω στο 1400 π.Χ.68

Ανεξαρτήτως της ιστορικότητας ή μη του Ορφέα, εκείνο που παραμένει ως γεγονός είναι ότι 
στην αρχαιότητα θεωρούταν φυσικό πρόσωπο και μία από τις σημαντικότερες μορφές του πολι-
τισμού στην προϊστορική Ελλάδα. Για κάποιες από τις πηγές μιλούσε τη δωρική γλώσσα και ήταν 
από τους εισηγητές της γραφής στην Ελλάδα.69
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«Θραξ»; 
{™x oá tekma…roit' ¥n tij Qr´kaj e�nai toÝj tÕn `Elikîna ta‹j MoÚsaij kaqierèsantaj, o‰ kaˆ t¾n Pier…da 
kaˆ tÕ Le…bhqron kaˆ t¾n P…mpleian ta‹j aÙta‹j qea‹j ¢nšdeixan: ™kaloànto d� P…erej.} 

Στράβων, Γεωγραφικά 9.2.25.34

Βεβαίως, στα ιστορικά χρόνια o Ορφεύς συχνά αποκαλείται «Θραξ». Είναι, όμως, χαρακτηρι-
στικό ότι στις πρώιμες απεικονίσεις του, όπως π.χ. στο ανάγλυφο στους Δελφούς, στις πρώιμες 
αγγειογραφίες του 6ου και 5ου αι. π.Χ., αλλά και στη χαμένη σήμερα Νέκυια του Πολυγνώτου 
(επίσης στους Δελφούς), η εμφάνισή του ήταν ελληνική. Δεν φορούσε ενδύματα θρακικά, ούτε κά-
λυμμα θρακικό είχε στο κεφάλι.70 Ο προϊστορικά «θρακικός» χαρακτήρας της Πιερίας71 προφανώς 
ενίσχυσε στα ιστορικά χρόνια την παράδοση για τη θρακική καταγωγή του Ορφέα, μια καταγωγή 
εντελώς ασυμβίβαστη με την περιώνυμη απαιδευσία των Θρακών της ιστορικής περιόδου,72 αφού 
ο ίδιος αναφέρεται πάντοτε ανάμεσα στις κορυφαίες πολιτιστικές μορφές της Προϊστορικής Επο-
χής. Το γεγονός προβλημάτισε κάποιους από τους αρχαίους συγγραφείς, όπως προβληματίζει και 
κάποιους από εμάς σήμερα.

«Αν στρέψει κανείς το βλέμμα του στο κάτω μέρος της ζωγραφιάς (του Πολυγνώτου…), θα δει μετά τον Πά-
τροκλο, τον Ορφέα, καθιστό πάνω σε ένα είδος λόφου, να ακουμπάει το αριστερό χέρι σε κιθάρα. Με το άλλο 
αγγίζει μια ιτιά: αυτά που αγγίζει με τα χέρια του είναι τα κλωνάρια του δέντρου, ενώ στο ίδιο το δέντρο έχει 
στηριγμένο το σώμα του. Το άλσος μοιάζει να είναι της Περσεφόνης, όπου είναι φυτρωμένες λεύκες και ιτιές, 
κατά την ιδέα του Ομήρου. Το παρουσιαστικό του Ορφέα είναι ελληνικό και ούτε ενδύματα θρακικά φορεί 
ούτε κάλυμμα θρακικό έχει στο κεφάλι … 
Υπάρχει και ιερό της λεγόμενης ελευσίνιας Δήμητρας. Σ΄ αυτό λένε οι Λακεδαιμόνιοι πως είχε κρυφτεί ο 
Ηρακλής, όταν ο Ασκληπιός θεράπευε το τραύμα του. 
Στο ιερό υπάρχει και του Ορφέα ξόανο, έργο όπως λένε των Πελασγών ...»
 «... Για τους λόγους αυτούς τολμούν μερικοί να πουν πως ούτε και ο ίδιος ο Ορφέας μπορούσε να είναι σοφός, 
αφού ήταν Θράκας. Αυτά υποστηρίζει ο Ανδροτίων προκειμένου να τονίσει την αγραμματεία και την απαιδευ-
σία των Θρακών.»73

Όταν η αρχαιότητα αναφέρεται στη Θράκη της προϊστορικής Ελλάδας, αναφέρεται στη γη που 
εποπτεύει το Αιγαίο από τον Βορρά, τη βόρεια παραλία από τον Ελλήσποντο μέχρι και τον Όλυ-
μπο, το δυσχείμερο ορμητήριο των βοριάδων που σαρώνουν το Αιγαίο, με τους οποίους θα ήταν 
ενδιαφέρον αν σχετιζόταν το όνομά της.74 Ο όρος Μακεδονία για το δυτικό τμήμα της περιοχής 
αυτής, ξεκίνησε αρχικά ως όρος πολιτικός για να ορίσει την επικράτεια όπου άσκησαν εξουσία οι 
ηγεμόνες της Κάτω Μακεδονίας. Η επέκταση των Μακεδόνων στην προϊστορική Θράκη κατά τη 
διάρκεια των ιστορικών χρόνων και η εξέλιξη της ιστορίας έδωσε μοιραία στον όρο Μακεδονία το 
γεωγραφικό νόημα που έχει σήμερα, ευρύτερο και των ορίων της μετά από τη ρωμαϊκή κατάκτηση. 

«Θραξ»;
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Ο όρος Θράκη συνέχισε να χρησιμοποιείται για την κεντρική-ανατολική Μακεδονία πολλούς αιώ-
νες αργότερα, συνήθεια και κατάλοιπο μακράς περιόδου πριν από τη δημιουργία του μακεδονικού 
κράτους στην περιοχή. 

Πριν πολλά χρόνια, σε μελέτη παλιών συναδέλφων είχα διαβάσει την περίεργη, όπως μου φά-
νηκε τότε, έκφραση «το ελληνικό φύλο των Πιέρων Θρακών». Θυμάμαι ότι χαμογέλασα τότε, με 
την υπεροπτική εκείνη ειρωνία που καλλιεργεί η σιγουριά της νεότητας και η επιπόλαιη γνώση. 
Ανατρέχοντας όμως σήμερα στα κείμενα και τους πανάρχαιους εκείνους λαούς, αυτό που μου 
προκύπτει είναι μια απλή αμηχανία. Γιατί, ακόμη και για την ελληνική αρχαιότητα των ιστορι-
κών χρόνων, που κατέγραφε το παρελθόν της με καθυστέρηση, οι λαοί εκείνοι ήταν ήδη ένα πολύ 
μακρινό παρελθόν προς διερεύνηση. Επιπλέον, οι πληροφορίες που σώθηκαν σήμερα είναι ακόμη 
πιο αποσπασματικές, ασαφείς και συχνά αντιφατικές. Κυρίως, όμως, η αμηχανία μου προκύπτει 
από τη δική μας εμμονή να μεταφέρουμε, έστω και άθελα, τα νεότερα εθνολογικά (εθνικιστικά-
πολιτικά) προβλήματα στο μακρινό εκείνο παρελθόν, όταν τα μεταγενέστερα έθνη βρίσκονταν 
ακόμη στη διαδικασία του γίγνεσθαι. 

Αν, βέβαια, πρέπει οπωσδήποτε να αναζητήσουμε τους προϊστορικούς «Θράκες» Πίερες που 
απομακρύνθηκαν από τους Μακεδόνες, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Νεολιθική Εποχή και 
να παρακολουθήσουμε την αρχαιολογική εικόνα της παραολύμπιας Πιερίας μέχρι τα ιστορικά 
χρόνια. Με τις ανασκαφές των τελευταίων δεκαετιών από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η εικό-
να ήδη σχηματίστηκε: εφαρμόζει απόλυτα στη συναρπαστική εικόνα της Ελλάδας γενικότερα 
και στον θεσσαλο-ευβοϊκό κύκλο ειδικότερα. Όσον αφορά στους εσωτερικούς δεσμούς και στη 
γραμμή συνέχειας-συνέπειας, παρατηρούνται διαχρονίες, μεταβάσεις, διαφορές και τομές στις 
εναλλαγές των εποχών, οι οποίες είναι αντίστοιχες, συνεπείς και παράλληλες με εκείνες στη 
νοτιότερη Ελλάδα. Οι προϊστορικοί «Θράκες» Πίερες, για τους οποίους παραδίδονται τα αξιο-
περίεργα κοινά με τη Βοιωτία, καθόλου δεν προκύπτει από τα ευρήματα ότι ανήκουν σε «ξένο» 
πολιτιστικό κύκλο και καθόλου δεν αποκλείεται να έζησαν με τους Μακεδόνες ειρηνικά, μέχρι 
τουλάχιστον που δρομολογήθηκε η επεκτατική πορεία των Τημενιδών προς κάθε σημείο του 
ορίζοντα. Άγνωστο πότε, ίσως όμως με την κινητικότητα των λαών στα τέλη της 2ης-αρχές της 
1ης χιλιετίας π.Χ. 

Ο Ηρόδοτος, στο πολύ γνωστό χωρίο όπου περιγράφει τις μετακινήσεις των πρωτοδωρικών- 
μακεδονικών φύλων στην κεντρική Ελλάδα, αναφέρει ότι πριν καταλήξουν στην Πίνδο κατοι-
κούσαν ανάμεσα στην Όσσα και τον Όλυμπο, παράδοση από την οποία φαίνεται να αντλεί και ο 
Διόδωρος, καθώς εξιστορεί τα σχετικά με την Κρήτη (Ιστορική Βιβλιοθήκη 5.80.2). 

Στο χωρίο του Ηροδότου (Ιστορίαι 1.56.6) υπάρχει μία ακόμη λεπτομέρεια με ενδιαφέρον: 

{`Istoršwn d� eÛriske Lakedaimon…ouj te kaˆ 'Aqhna…ouj prošcontaj, toÝj m�n toà Dwrikoà gšneoj, toÝj 
d� toà 'Iwnikoà. Taàta g¦r Ãn t¦ prokekrimšna, ™Ònta tÕ ¢rca‹on tÕ m�n PelasgikÒn, tÕ d� `EllhnikÕn 
œqnoj. Kaˆ tÕ m�n oÙdamÍ kw ™xecèrhse, tÕ d� polupl£nhton k£rta. 'Epˆ m�n g¦r Deukal…wnoj basilšoj 
o‡kee gÁn t¾n fqiîtin, ™pˆ d� Dèrou toà “Ellhnoj t¾n ØpÕ t¾n ”Ossan te kaˆ tÕn ”Olumpon cèrhn, 
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«Θραξ»;

kaleomšnhn d� (τότε)`Istiaiîtin: ™k d� tÁj `Istiaiètidoj æj ™xanšsth ØpÕ Kadme…wn, o‡kee ™n  
P…ndJ, MakednÕn kaleÒmenon: ™nqeàten d� aâtij ™j t¾n Druop…da metšbh, kaˆ ™k tÁj Druop…doj oÛtwj ™j 
PelopÒnnhson ™lqÕn DwrikÕn ™kl»qh.} 

Καδμείοι είναι τα παιδιά του Κάδμου, οι κάτοικοι δηλαδή της Θήβας πριν τη θρυλική για την 
αρχαιότητα καταστροφή της. «Να μια πόλη που τη θυμόμαστε κυρίως χάρη στην πτώση της» θα 
γράψει αργότερα η ιστορία75 για την πτώση των Θηβών, ανταγωνίστριας των Μυκηνών. Σημει-
ώνουμε την κοινή αντιπαλότητα Καδμείων και Ηρακλειδών με τη νέα εξουσία των Μυκηνών, 
που σημαδεύεται και από τη θηβαϊκή καταγωγή του Ηρακλή. Αν θυμηθούμε τη γνωστή κοινή 
ονοματολογία Βοιωτίας και παραολύμπιας Πιερίας (Λείβηθρα, Πίμπλεια, Ελικών κ.λπ.) και άλλα 
αξιοπερίεργα κοινά, όπως την πρώιμη λατρεία των Μουσών, τόσο χαρακτηριστική και εξαιρετικά 
σημαντική στις δύο περιοχές, τότε αυτό το χωρίο του Ηροδότου είναι δύσκολο να το περάσει κα-
νείς αβασάνιστα.

Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι προϊστορικοί «Θράκες» αναφέρονται συχνά και στη νότια Ελλάδα, 
όπως π.χ. οι Θράκες της Αττικής, της Βοιωτίας, οι Άβαντες της Εύβοιας κ.ά. Οι τελευταίοι, μάλι-
στα, είχαν την τύχη να αναφέρονται από τον Όμηρο στην τρωϊκή διαπάλη ως σύμμαχοι των Μυ-
κηνών και σύντροφοι των παιδιών του Θησέα.76

 Το γεγονός (σύμφωνα με τα τρέχοντα) έρχεται σε 
αντίθεση με τυχόν αλλότρια καταγωγή τους. 

Μπορούμε, λοιπόν, ίσως να πούμε ότι οι προϊστορικοί «Θράκες» Πίερες είναι προελληνικός 
λαός του θεσσαλο-ευβοϊκού κύκλου, με την έννοια όμως ότι όλα τα γένη που συνευρέθησαν και 
δημιούργησαν το «όμαιμον» των «ελληνικών»77 χρόνων είναι προελληνικά. Έτσι, όπως ο Πέλοψ της 
Πελοποννήσου είναι Λυδός επειδή κατάγεται από τη Μ. Ασία, το ίδιο και ο Ορφεύς είναι «Θραξ», 
επειδή κατάγεται από την προϊστορική Θράκη. Και οι δύο ανήκουν σε έναν πρώιμο πολιτιστικό 
κύκλο της ελληνικής αρχαιότητας. Και οι δύο συνέβαλαν μαζί με άλλους σε εκείνο που έγινε αρ-
γότερα ελληνικός πολιτισμός και ελληνικό έθνος. Δεν είναι καθόλου εύκολο να επενδυθεί εθνι-
κό περιεχόμενο των νεότερων χρόνων στους «Θράκες» της Προϊστορίας, εποχή κατά την οποία 
βεβαίως και οι όροι «Έλλην» και «Ελλάς» δεν είχαν ακόμη αποκτήσει το εθνικό περιεχόμενο της 
πρώτης χιλιετίας και αργότερα.
«Μου φαίνεται πως ούτε το σημερινό της όνομα είχε ακόμη η Ελλάδα. Πριν από τον Έλληνα μάλιστα (τον 
γιο του Δευκαλίωνα) νομίζω ότι δεν υπήρχε καν ως όνομα. Κάθε τόπος ονομαζόταν από τους κατοίκους του, 
κυρίως από Πελασγούς. Από τότε όμως που απέκτησαν ισχυρή εξουσία στη Φθιώτιδα, ο Έλλην και τα παιδιά 
του άρχισαν να συμμαχούν και με τις άλλες πόλεις. Έτσι σιγά-σιγά ονομάζονταν και οι άλλοι Έλληνες, χωρίς 
όμως και πάλι να επικρατήσει για όλους. 
Η καλύτερη απόδειξη είναι βέβαια ο Όμηρος. Μολονότι έζησε πολύ αργότερα ακόμη και από τα Τρωικά, ονο-
μάζει Έλληνες μόνο τους πρώτους «Έλληνες», δηλαδή εκείνους που είχαν έλθει (στην Τροία) από τη Φθία με 
τον Αχιλλέα. Κανέναν άλλον. Όλους μαζί τους αποκαλεί Δαναούς, Αργείους και Αχαιούς. Εξάλλου, δεν ανα-
φέρει καν ούτε τη λέξη βάρβαρος, γιατί δεν υπήρχε η ανάγκη για ένα αντίπαλο όνομα.»

Θουκυδίδης, Ιστορίαι 1.3.1
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Ο μεγάλος έλληνας αρχαιολόγος Χρήστος Τσούντας78 προβληματίστηκε νωρίς για τη σχέση 
των προϊστορικών με τους ιστορικούς «Θράκες».

«Δεν δυνάμεθα να ορίσωμεν», έλεγε, «μετά τινος ασφαλείας την εθνολογικήν σχέσιν αυτών προς τους 
κατοίκους των βορειοτέρων χωρών, εις τας οποίας απαντά, ως είδομεν ανωτέρω, πολιτισμός όμοιος κατά 
πολλά προς τον θεσσαλικόν και βοιωτικόν.
Ο Η. Schmidt και άλλοι είκασαν περί εκείνων ότι ήσαν Θράκες.
Εννοούσιν όμως τους προγόνους του ινδογερμανικού λαού των ιστορικών Θρακών, προς τους οποίους άγνω-
στον είναι εάν είχον συγγένειάν τινα οι προϊστορικοί Θράκες της Ελλάδος.»

Ο αναφερόμενος διωγμός προϊστορικά «θρακικών» πληθυσμών από την Πιερία και η εγκατά-
στασή τους στην περιοχή του Παγγαίου, υπομνηματίζει την παράλληλη λατρεία του Ορφέα στις 
δύο περιοχές.
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Τα Λείβηθρα του Ορφέως & των λειβηθρίδων Μουσών
Αβίαστα προκύπτει από τις πηγές ότι τα Λείβηθρα και ο εξαρτημένος ορφικός-μουσικός μύθος 

πρέπει να αναζητηθούν στους πιερικούς πρόποδες του Ολύμπου, κοντά στα δώματα όπου κατοι-
κούσαν οι Μούσες και σε μία πηγή όπου θα σύχναζαν, σε τέτοιο ίσως περιβάλλον που θα μπορού-
σε να έχει θρέψει μύθους για τα πανάρχαια ξωτικά και τον Ορφέα. 

Από τον Στράβωνα79 γνωρίζουμε ότι βρισκόταν κοντά στην Πίμπλεια που, με τη σειρά της, ήταν 
κοντά στο Δίον. Στον Παυσανία80 η πληροφορία είναι συγκεκριμένη: ήταν κτισμένα «εν τω Ολύ-
μπω» και, μάλιστα, στο νοτιότερο τμήμα, εκεί που το βουνό στρίβει από τη Θεσσαλία και κοιτά 
προς τη Μακεδονία. 
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Τέλος, από τον Τίτο Λίβιο81 έχουμε την ίδια πληροφορία, ότι δηλαδή βρισκόταν στον νοτιοανα-
τολικό Όλυμπο, κοντά στο Ηράκλειο, δηλαδή στην περιοχή του Πλαταμώνα. 

Ο L. Heuzey,82 τον 19ο αι., είχε υποθέσει σχεδόν με ακρίβεια τη θέση της πόλης. Η απόλυτη όμως 
ταύτιση έγινε από έναν δεύτερο Γάλλο, τον A. Plassart,83 το 1914. Βρίσκονται αμέσως βόρεια από 
την Σκοτίνα και 6 χιλιόμετρα ΒΔ από το αρχαίο Ηράκλειο. 

Τα όρη που αποκαλούνται «Λειβήθρων άκρα κάρηνα» στα Αργοναυτικά του Ορφέως, πιθανότα-
τα ταυτίζονται με τις κορυφογραμμές των ορεινών πτυχών που ξεδιπλώνονται στη σύγκλιση Άνω 
και Κάτω Ολύμπου. Καταλήγουν στα υψώματα του αρχαιολογικού χώρου μπροστά στη μεγάλη 
πτυχή που χωρίζει τους δύο Ολύμπους, κατά μήκος του γεωλογικού ρήγματος της κοίτης του Γρί-
βα και της Ζηλιάνας, στη νοτιοανατολική περιφέρεια του τεκτονικού παραθύρου που απώθησε 
τον πρώτο Όλυμπο και ύψωσε τον νεότερο ανάμεσα στα αρχαιότερα πετρώματα της πελαγονι-
κής ζώνης. Στη βαθιά λεκάνη της σύγκλισης των δύο Ολύμπων, οι αλλεπάλληλες ορεινές πτυχές 
οδηγούν τις υδατορροές από τους δύο ορεινούς όγκους γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο. Εκεί 
συμβάλλουν σε κοινή κοίτη και δημιουργούν τη Ζηλιάνα, τον χείμαρρο που έχει τη φήμη του 
πιο καταστροφικού του Ολύμπου. Η ριψοκίνδυνη επιλογή της θέσης, και μάλιστα επί του ρήγμα-
τος του χειμάρρου Γρίβα, φαίνεται πως είναι η αιτία της καταστροφής των αρχαίων Λειβήθρων 
από τον χείμαρρο Συν που περιγράφει ο Παυσανίας. Είναι, ωστόσο, και η αιτία της μοναδικής  
ομορφιάς του φυσικού της περιβάλλοντος.

«Η ακρόπολις αυτή», 

θα έλεγε αργότερα ο Έφορος Αρχαιοτήτων Ν. Κοτζιάς,84

«παρέχει πάντα τα τοπογραφικά στοιχεία τα υπό Παυσανίου και άλλων παρεχόμενα, ουδεμία δε 
γεννάται αμφιβολία ότι τα ερείπια ταύτα ανήκουσιν εις την υπό του Συός παρασυρθείσαν πόλιν,  
τα Λείβηθρα, το Ορφέως και Λειβηθρίδων (Μουσών) ένδοξον ενδιαίτημα.»

Τα Λείβηθρα, λοιπόν, φαίνεται ότι ταυτίζονται με τον αρχαιολογικό χώρο που ταύτισε ο A. 
Plassart στις αρχές του 20ου αι., αφού παρά τις φιλότιμες δικές μας προσπάθειες δεν εντοπίστη-
κε μέχρι σήμερα άλλος χώρος που να καλύπτει με την ίδια πληρότητα τις προδιαγραφές για τα 
Λείβηθρα, που τίθενται από τις αρχαίες πηγές. Επιγραφική ένδειξη της παρουσίας τους στην πε-
ριοχή ήταν ένα μολύβδινο βάρος που είχε παραδοθεί παλιότερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του 
Δίου. Φέρει την επιγραφή ΛΕΙ-ΒΗ και σύμβολο ένα τσαμπί σταφύλι. Ένα δεύτερο, χωρίς επιγρα-
φή, βρέθηκε πάνω στην ακρόπολη. Η θέση τους, τέλος, προσδιορίστηκε ικανοποιητικά χάρη σε 
μία επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή της γειτονικής Καλλιπεύκης και αναφέρει τα «όρη των 
Λειβηθρίων».85

Εξάλλου, είναι και το ίδιο το όνομα Λείβηθρα που μας κάνει να αισιοδοξούμε. Πρόκειται για ένα 
περιγραφικό της φύσης όνομα, που δηλώνει τα «ἒφυδρα χωρία» και τις «διαρρύσεις τῶν ὑδάτων», 
τα «ρείθρα» και τους «υδραγωγικούς οχετούς», ό,τι δηλαδή σημαίνει και το λατινικό Κανάλια, το 
σύγχρονο όνομα με το οποίο είναι γνωστή η περιοχή.
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Από την αρχαία γραμματεία γνωρίζουμε για την περιοχή και τα ονόματα «Δώτιον» και «Λει-
βήθριαι πύλαι».86 Το Δώτιον ταυτίστηκε από τον N. G. L. Hammond με τον Κάτω Όλυμπο. Αφορά 
ίσως στην οροσειρά του Κάτω Ολύμπου, που ξεκινώντας από τον Πλαταμώνα «συγκλείει δίκην 
πυλών» με «όρη των Λειβηθρίων». 

Οι «πύλες» των «πτυχών» του Ολύμπου είναι ορολογία ομηρική και φαίνεται να δηλώνουν τις 
εισόδους των αλλεπάλληλων φαραγγιών που οδηγούν στον πολύκορφο, τον αλπικό του πυρή-
να. Οι «λειβήθριες πύλες» προφανώς ταυτίζονται με τις πύλες των «λειβήθρων», των φαραγγιών 
δηλαδή που είναι σήμερα γνωστά ως Κανάλια και σημαδεύουν την έξοδο των χειμάρρων που 
συγκλίνουν στον αρχαιολογικό χώρο.

Αξιοπερίεργη είναι η αρχαία επιλογή να οχυρωθεί το συγκεκριμένο ύψωμα του αρχαιολογικού 
χώρου των Λειβήθρων που ονομάζουμε ακρόπολη, αντί για οποιοδήποτε άλλο, αφού ο υπόλοιπος 
χώρος έχει μεγαλύτερο υψόμετρο, είναι πιο απόκρημνος και ασφαλέστερος. Ίσως, λοιπόν, η οχύ-
ρωση είχε σκοπό να προστατεύσει κάτι που ήταν πολύτιμο και προϋπήρχε. Η αρχαία παράδοση 
δεν είναι σιωπηλή για το θέμα, αφού στην περιοχή αυτή αναφέρεται ο τάφος-ιερό του Ορφέα και 
το τελεστήριο των μυστηρίων του. 
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Τα Λείβηθρα (Κανάλια)



Ο χώρος μουσικών εκδηλώσεων των Λειβήθρων, δίπλα στην πηγή των λειβηθρίδων Μουσών, ακρι-
βώς κάτω από την ακρόπολη.
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Σε έναν τόπο όμως όπως αυτός, 
όπου η παντοδυναμία της φύσης και η ομορφιά του περιβάλλοντος προκαλούν δέος, υποτα-
γή και τρυφερότητα,
κάτι τέτοιο θα ήταν πραγματικά ένα περίσσιο δώρο, χωρίς το οποίο μπορούμε να ζήσουμε! 
Γιατί, η ακρόπολη στα Κανάλια μπορεί -ακόμη και σήμερα- να υποβάλει (σε μερικούς τουλά-
χιστον από μας) τους μύθους της για τα πανάρχαια ξωτικά και τον Ορφέα.
Ακόμη και στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, ελπίζει κανείς ότι οι Μούσες της πόλης 
δεν μπορεί, 
σαν φιλέρημα φαντάσματα πρέπει να έχουν στοιχειώσει τη μουσόληπτη πόλη, που σαν τον 
Ορφέα, προκάλεσε τη μοίρα της και καταστράφηκε. 
Γιατί οι Μοίρες οι Ορφικές έρχονται ακόμη παυσίλυπες, με βούληση ευμενή στον τόπο αυτό, 
που αντιστέκεται.  
Γιατί, στον τόπο του ο Μάγος του Ολύμπου επιστρέφει ακόμη και μας χαρίζεται. 
Καθώς τον άφησε πίσω του μαγεμένο, ανεξίτηλο έμεινε το σφράγισμα του αρχαίου εκείνου 
θανάτου, όπως υλοποιείται από τη σιωπή του Ολύμπου.

Έφη Πουλάκη-Παντερμαλή, 2014.
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Σημειώσεις
Για τις αρχαίες πηγές χρησιμοποιήθηκε το TLG (Thesaurus Linguae Graecae) και το TLL (Thesaurus Linguae Latinae). 
Για τις παραπομπές και τις συντομογραφίες ακολουθείται το σύστημα του American Journal of Archaeology 
(βλ. AJA 1:1, 2007, 3-24 και στο διαδίκτυο http://www.ajaonline.org/pdfs/111.1/AJA1111_Editorial_Policy.pdf).

1 Scholia Vetera στη Θεογονία του Ησιόδου 116β.1-2. 
2 Στράβων, Γεωγραφικά 10.3.10.1: {Kaˆ di¦ toàto mousik¾n ™k£lese Pl£twn kaˆ œti prÒteron oƒ PuqagÒreioi t¾n 
filosof…an, kaˆ kaq' ¡rmon…an tÕn kÒsmon sunest£nai fas…, p©n tÕ mousikÕn e�doj qeîn œrgon Øpolamb£nontej. 
oÛtw d� kaˆ aƒ Moàsai qeaˆ kaˆ 'ApÒllwn moushgšthj kaˆ ¹ poihtik¾ p©sa Ømnhtik». æsaÚtwj d� kaˆ t¾n tîn 
ºqîn kataskeu¾n tÍ mousikÍ prosnšmousin, æj p©n tÕ ™panorqwtikÕn toà noà to‹j qeo‹j ™ggÝj Ôn}. Ακόμη και 
η εύρεση των γραμμάτων, του επαναστατικού εργαλείου της γνώσης, φερόταν να είναι δώρο των Μουσών, βλ. 
π.χ. Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib.1-20) 5.74.1.1: {ta‹j d� MoÚsaij doqÁnai par¦ toà patrÕj 
t¾n tîn gramm£twn eÛresin kaˆ t¾n tîn ™pîn sÚnqesin t¾n prosagoreuomšnhn poihtik»n}.
3 Scholia Vetera στη Θεογονία του Ησιόδου 32.4-32.6: {éste klÚoimi t£ t' ™ssÒmena: par¦ tîn Mousîn, fhs…n, 
¢koÚwn manq£nw t£ te ™sÒmena kaˆ t¦ Ônta kaˆ progegonÒta. toàto d� e�pen, †na de…xV Óti ÓmoiÒn ti tÁj  
mantikÁj ¹ po…hsij} και Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Οδύσσεια 1.62.40-1.62.41: {toÝj ¢oidoÝj kaˆ 
mousotrafe‹j kaˆ qeÒqen ™mpneomšnouj °dein kaˆ oÛtwj e„j tautÕn ¼kein to‹j  m£ntesin. Óti d� toioàtoi oƒ 
¢oidoˆ, ™n to‹j perˆ DhmodÒkou met¦ taàta fan»setai}.
4 Ο Όσιρις ταυτίζεται από τον Ηρόδοτο και άλλους με τον Διόνυσο. O γιος του Ώρος ταυτίζεται με τον Απόλ-
λωνα, βλ. π.χ. Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib.1-20) 1.18, 1.25.7.4, 2.41, 2.56, 4.1.6.7.
5 Βλ. π.χ. Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου, Προλεγόμενον 1.
6 Σκιαδάς & Καμαρέττα 1986, 263-267.
7 Βλ. Μπαμπινιώτης 1998, 1127, λήμμα: μούσα.
8 Πλάτων, Κρατύλος 406. Βλ. και Κορνούτος, Επιδρομή των κατά την Ελληνικήν Θεολογίαν Παραδεδομένων 14.3: 
{Lšgetai d' ™k MnhmosÚnhj gennÁsai t¦j MoÚsaj Ð ZeÚj, ™peid¾ kaˆ tîn kat¦ paide…an maqhm£twn aÙtÕj 
e„shght¾j ™gšneto, § di¦ melšthj kaˆ katocÁj ¢nalamb£nesqai pšfuke æj ¢nagkaiÒtata prÕj tÕ eâ zÁn Ônta. 
kaloàntai d� Moàsai ¢pÕ tÁj mèsewj, toutšsti zht»sewj, kaqÕ e‡rhtai}. Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι 
του Ησιόδου, Προλεγόμενον του Πρόκλου Διαδόχου 5.1: {T¦j MoÚsaj çnom£sqai lšgousin ¢pÕ toà mîsqai 
tÕ zhte‹n: ™peid¾ kaˆ e„sˆ paide…aj a„t…ai p£shj: aÛth d� zhte‹n hÙx»qh to‹j ¢nqrèpoij: di¦ toàto MoÚsaj 
aÙt¦j çnÒmasan oƒ prîtoi t¦ ÑnÒmata qšntej}. Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου, Εξήγησις του 
Σοφωτάτου Γραμματικού Ιωάννου του Τζέτζου 1.28: {Moàsai: Par¦ tÕ mî tÕ zhtî aƒ p£nta zhtoàsai kaˆ 
¢neur…skousai tÍ ˜autîn ¢gcino…v: À aƒ par¦ p£ntwn zhtoÚmenai, aátai g£r e„sin aƒ gnèseij: À aƒ maioàsai 
™ktršfousai to‹j paideÚmasin … 'All¦ Moàsa mšn ™stin ¹ di¦ paideÚsewj gnîsij, oÙc ¹ aÙtofu¾j kaˆ  
¢d…daktoj frÒnhsij. Moàsa d� lšgetai, par¦ tÕ ØpÕ p£ntwn À tîn pleiÒnwn zhte‹sqai, À par¦ tÕ perˆ pollîn 
zhte‹n, kaˆ polupragmone‹n. … Aƒ g¦r ™n ¢nqrèpoij gnèseij, ¢mudra… te kaˆ merikètatai, kaˆ oÙc o†a ¹ par¦ 
tù qeù ˜nia…a te kaˆ ÐlÒklhroj}.
9 Βλ. Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib.1-20) 4.7.4. Ησύχιος, Λεξικόν (μι.1794) {Μύησις: mustagwg…a, 
mustik¾ gnîsij} και Σουίδα, Λεξικόν (μι.1386), {Μύησις: m£qhsij, kat»chsij, ™pist»mh}.
10 Όπως και τα θηρία, βλ. π.χ. για τη μούσα των ελεφάντων (!): Κλαύδιος Αιλιανός, Περί Ζώων Ιδιότητος 12.44.
11 Πρόκλος Διάδοχος, Εις τον Τίμαιον Πλάτωνος 2.208.11.
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12 Πλάτων, Νόμοι 654.α.5.
13 Bλ. Πλάτων, Νόμοι 654.α, 664, 672. Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib.1-20) 4.4. Τέσσερα είδη θεϊ-
κής μανίας κατά τον Πλάτωνα: μαντική (Απόλλων), τελεστική (Διόνυσος), ποιητική (Μούσες), Αφροδίτης και 
Έρωτος.
14 Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 1.125.
15 Βλ. π.χ. Όμηρος, Ιλιάς 2.484-485.
16 Βλ. Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής 1449β.28: {lšgw d� ¹dusmšnon m�n lÒgon tÕn œconta ∙uqmÕn kaˆ ¡rmon…an 
(kaˆ mšloj)}.
17 Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου, Προλεγόμενον του Πρόκλου Διαδόχου α,β.3.
18 Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου, Προλεγόμενον Ιωάννου του Τζέτζου 13.12.
19 Πλάτων, Επιγράμματα 9.506.1: {'Ennša t¦j MoÚsaj fas…n tinej: æj Ñligèrwj: ºn…de kaˆ Sapfë LesbÒqen ¹ 
dek£th}.
20 Συχνά οι μέλισσες αποτελούσαν σύμβολο των Μουσών ή ήταν προσωποποιημένες οι ίδιες. Βλ. π.χ. Κλαύδιος 
Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 10.21, όπου ο Πλάτων ευλογήθηκε από τις Μούσες-μέλισσες κοντά στο ιερό τους 
στον Υμηττό. Βλ. Φιλόστρατος (αρχ.), Εικόνες 2.12.1 για την ευλογία των Μουσών-μελισσών στη γέννηση του 
Πινδάρου και 2.8.6 για την ευλογία των Μουσών-μελισσών στον αποικισμό της Ιωνίας, πατρίδας του Ομήρου. 
Βλ. και Φιλόστρατος (ο νεότερος), Εικόνες 884 κ.εξ.
21 Πλάτων, Φαίδρος 259.γ.6-259.δ.7: {TeryicÒrv m�n oân toÝj ™n to‹j coro‹j tetimhkÒtaj aÙt¾n ¢paggšllontej 
poioàsi prosfilestšrouj, tÍ d� 'Erato‹ toÝj ™n to‹j ™rwtiko‹j, kaˆ ta‹j ¥llaij oÛtwj, kat¦ tÕ e�doj ˜k£sthj 
timÁj: tÍ d� presbut£tV KalliÒpV kaˆ tÍ met' aÙt¾n OÙran…v toÝj ™n filosof…v di£gont£j te kaˆ timîntaj 
t¾n ™ke…nwn mousik¾n ¢ggšllousin, a‰ d¾ m£lista tîn Mousîn per… te oÙranÕn kaˆ lÒgouj oâsai qe…ouj te kaˆ 
¢nqrwp…nouj ƒ©sin kall…sthn fwn»n}.
22 Βλ. π.χ. Πλούταρχος, Συμποσιακά, Βιβλίο Θ΄, Πρόβλημα ΙΔ΄: {toÝj filofrÒnwj kaˆ ƒlarîj sunÒntaj ¢ll»loij 
™n o‡nJ qali£zein lšgomen, oÙ toÝj Øbr…zontaj kaˆ paroinoàntaj}. Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησι-
όδου 115β.1: {QALIHsI. 'Istšon, Óti tÕ Q£leia tÕ ™p…qeton tÁj eÙwc…aj kaˆ ¹ Moàsa, di¦ tÁj ei difqÒggou 
gr£fontai, oŒon DAITA QALEIAN, kaˆ MOUSAN QALEIAN. AÛth d� ¹ eÙwc…a, kaˆ ¹ C£rij, kaˆ ¹ Nhrh�j, 
di¦ toà i, “Oj moi thlÚgetoj tršfetai qal…V ™nˆ pollÍ}. Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 115bis.1: 
{PROCLUS. TERPONT' EN QALIHSI. Qal…a nàn par' ¹m‹n, ¹ meg£lh eÙwc…a lšgetai. 'Entaàqa d� t¾n koin¾n 
sundia…thsin kaˆ fil£llhlon tîn tÒte ¢nqrèpwn lšgei, ¿n e�con prÕj sullog¾n bal£nwn kaˆ tîn æra…wn kaˆ 
™dwd…mwn, tîn loipîn ¢pecÒmenoi. TZETZEs.} Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib.1-20) 4.7.4.11: 
{Melpomšnhn d' ¢pÕ tÁj melJd…aj, di' Âj toÝj ¢koÚontaj yucagwge‹sqai}.
23 Βλ. π.χ. Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 1.67: {toiaàt£ tina. Aƒ d' ™nnša eáron, Kleië ƒstor…an, 
Q£leia futourg…an, EÙtšrph aÙloÝj, Melpomšnh òd¾n, TeryicÒrh core…an, 'Eratë gamik¦ kaˆ Ôrchsin, 
PolÚmnia gewrg…an, OÙran…a ¢strolog…an, KalliÒph po…hsin. “Oqen kaˆ di¦ t¦j toiaÚtaj eØršseij qe¦j aÙt¦j 
™muqeÚsanto, kaˆ MoÚsaj ¢pÕ tÁj gnèsewj moÚshj ™k£lesan. Kaˆ nàn d� p©j ¢n¾r kaˆ p©sa gun¾ zhthtikoˆ 
tinîn kaˆ ™feuretikoˆ, mousikoˆ kaˆ moàsai lecq»sontai: ésper kaˆ p©j tšcnhj mousikÁj ™pimeloÚmenoj. Kaˆ 
g¦r tù filogeèrgJ ™ke…nJ DionÚsJ 'Os…ridi sune…ponto t¾n gewrg…an did£skonti aÙlhtr…dej ™nnša mousikÕn 
°dousai, ¤sper MoÚsaj ™k£loun. Tin�j d' ›teroi taÚtaj t¦j ™nnša fasˆ prètaj MoÚsaj gegonšnai: KallicÒrhn,  
El…khn, EÙn…khn, QelxinÒhn, TeryicÒrhn, EÙtšrphn, EÙkel£dhn, D‹an, 'EnÒphn: ¢gnooàntej, æj œoiken, Óper 
nàn moi ™¸∙šqh: Óti p©j ¢n¾r ™feuretikÕj tšcnhj tinÕj, Ðmo…wj d� kaˆ p©sa gun¾, mousikoˆ kaˆ moàsai ka-
loàntai. “Oqen oÙ mÒnai, §j oátoi fasˆn, ¢ll¦ kaˆ mur…ai ›terai eØreq»sontai}. Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστο-
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Μούσες, Ολυμπιάδες-Πιερίδες

ρική Βιβλιοθήκη (lib.1-20) 4.7.4.1: {MoÚsaj d� aÙt¦j çnom£sqai ¢pÕ toà mue‹n toÝj ¢nqrèpouj, toàto d' ™stˆn 
¢pÕ toà did£skein t¦ kal¦ kaˆ sumfšronta kaˆ ØpÕ tîn ¢paideÚtwn ¢gnooÚmena. ˜k£stV d� proshgor…v tÕn 
o„ke‹on lÒgon ¢ponšmontšj fasin çnom£sqai t¾n m�n Kleië di¦ tÕ tÕn ™k tÁj poi»sewj tîn ™gkwmiazomšnwn 
œpainon mšga klšoj peripoie‹n to‹j ™painoumšnoij, EÙtšrphn d' ¢pÕ toà tšrpein toÝj ¢krowmšnouj to‹j ¢pÕ tÁj 
paide…aj ¢gaqo‹j, Q£leian d' ¢pÕ toà q£llein ™pˆ polloÝj crÒnouj toÝj di¦ tîn poihm£twn ™gkwmiazomšnouj, 
Melpomšnhn d' ¢pÕ tÁj melJd…aj, di' Âj toÝj ¢koÚontaj yucagwge‹sqai, TeryicÒrhn d' ¢pÕ toà tšrpein 
toÝj ¢kroat¦j to‹j ™k paide…aj periginomšnoij ¢gaqo‹j,  'Eratë d' ¢pÕ toà toÝj paideuqšntaj poqeinoÝj kaˆ 
™per£stouj ¢potele‹n, PolÚmnian d' ¢pÕ toà di¦ pollÁj Ømn»sewj ™pifane‹j kataskeu£zein toÝj di¦ tîn 
poihm£twn ¢paqanatizomšnouj tÍ dÒxV, OÙran…an d' ¢pÕ toà toÝj paideuqšntaj Øp' aÙtÁj ™xa…resqai prÕj 
oÙranÒn: tÍ g¦r dÒxV kaˆ to‹j fron»masi metewr…zesqai t¦j yuc¦j e„j Ûyoj oÙr£nion: KalliÒphn d' ¢pÕ toà 
kal¾n Ôpa pro�esqai, toàto d' ™stˆ tÍ eÙepe…v di£foron oâsan ¢podocÁj tugc£nein ØpÕ tîn ¢kouÒntwn}. Βλ. και 
Κορνούτος, Επιδρομή των κατά την Ελληνικήν Θεολογίαν Παραδεδομένων 15.13: {sÚneisi d� kaˆ sugcoreÚousin 
¢ll»laij prÕj par£stasin toà t¦j ¢ret¦j ¢cwr…stouj aØtîn kaˆ ¢diazeÚktouj e�nai. perˆ d� toÝj tîn qeîn 
Ûmnouj kaˆ t¾n qerape…an katascoloàntai m£lista, ™peid¾ stoice‹on paide…aj ™stˆ tÕ ¢for©n prÕj tÕ qe‹on kaˆ 
toàq' ØpÒdeigma toà b…ou poihsamšnouj ¢n¦ stÒma œcein de‹. ¥llwj d� Kleië m�n m…a tîn Mousîn ™stin ¢pÕ 
toà klšouj tugc£nein toÝj  pepaideumšnouj kaˆ aÙtoÚj te kaˆ ˜tšrouj kle�zein, EÙtšrph d� ¢pÕ toà t¦j Ðmil…aj 
aÙtîn ™piterpe‹j kaˆ ¢gwgoÝj e�nai, Q£leia d� ½toi di¦ tÕ q£llein aÙtîn tÕn b…on À di¦ tÕ œcein aÙtoÝj kaˆ 
t¾n sumpotik¾n ¢ret¾n ™pidex…wj kaˆ eÙmoÚswj ™n ta‹j qale…aij ¢nastrefomšnouj, Melpomšnh d� ¢pÕ tÁj 
molpÁj gluke…aj tinÕj fwnÁj met¦ mšlouj oÜshj -mšlpontai g¦r ØpÕ p£ntwn oƒ ¢gaqoˆ kaˆ mšlpousi kaˆ aÙtoˆ 
toÝj qeoÝj kaˆ toÝj prÕ aØtîn gegonÒtaj-, TeryicÒrh d� di¦ tÕ tšrpesqai kaˆ ca…rein aÙtoÝj tÕ ple‹ston 
mšroj toà b…ou À di¦ tÕ kaˆ ¢pÕ toà Ðr©sqai paršcein tšryin to‹j prospel£zousin aÙto‹j, ˜nÕj stoice…ou 
pleon£zontoj ™n tù ÑnÒmati, t£ca d� ™peˆ kaˆ cÒrouj †stasan oƒ palaioˆ to‹j qeo‹j, suntiqšntwn aÙto‹j t¦j òd¦j 
tîn sofwt£twn: ¹ d� 'Eratë pÒteron ¢pÕ toà œrwtoj laboàsa t¾n Ñnomas…an t¾n perˆ p©n e�doj filosof…aj 
™pistrof¾n par…sthsin À tÁj perˆ tÕ œresqai kaˆ ¢pokr…nesqai dun£mewj ™p…skopÒj ™stin, æj d¾ dialektikîn 
Ôntwn tîn spouda…wn: PolÚmnia dš ™stin ¹ poluÚmnhtoj ¢ret¾ À m©llon ‡swj ¹ polloÝj Ømnoàsa kaˆ Ósa 
perˆ tîn progenestšrwn Ømne‹tai pareilhfu‹a kaˆ tÁj œk te poihm£twn kaˆ tîn ¥llwn suggramm£twn ƒstor…aj 
™pimeloumšnh. OÙran…a dš ™stin ¹ perˆ t¦ oÙr£nia kaˆ t¾n tîn Ólwn fÚsin ™pist»mh -tÕn g¦r Ólon kÒsmon 
oÙranÕn ™k£loun oƒ palaio…-, KalliÒph d� ¹ kall…fwnoj kaˆ kalliep¾j ∙htorik», di' Âj kaˆ politeÚontai kaˆ 
d»moij prosfwnoàsin, ¥gontej aÙtoÝj peiqo‹ kaˆ oÙ b…v ™f' Óti ̈ n proairîntai, di' ¿n a„t…an taÚthn m£list£ fhsi 
basileàsin ¤m' a„do…oisin Ñphde‹n. ¢pod…dontai d� aÙta‹j poik…la Ôrgana, ™mfa…nontoj ˜k£stou Óti ¼rmostai 
kaˆ sÚmfwnoj aÙtÕj ˜autù kaˆ ÐmologoÚmenoj Ð tîn ¢gaqîn b…oj ™st…. sugcoreÚei d'aÙta‹j Ð 'ApÒllwn 
di¦ t¾n koinwn…an tÁj mousikÁj: paradšdotai g¦r kaˆ oátoj kiqarist¾j di' ¿n e‡sV met' Ñl…gon a„t…an. 
™n d� to‹j Ôres… fasi coreÚein, ™peid¾ cre…an œcousi toà mon£zein kaˆ sunecîj e„j t¾n ™rhm…an ¢nacwre‹n oƒ 
filomaqoàntej. E„ d' ¥ge nàn, <'Eratè: lšgetai tîn Mousîn ¹ m�n}. Βλ. και  Scholia Vetera στα Αργοναυτικά του 
Απολλώνιου Ρόδιου 215: {Kleië eØrhkšnai t¾n ƒstor…an, Q£leia d� gewrg…an kaˆ t¾n perˆ t¦ fut¦ pragmate…an, 
EÙtšrph d� maq»mata, TeryicÒrh d� paidi£n, 'Eratë d� Ôrchsin, Polumn…a d� lÚran, Melpomšnh d� òd»n, 
OÙran…a d� ¢strolog…an, KalliÒph d� po…hsin}. Βλ. και Scholia Vetera στα Αλιευτικά του Οππιανού 1.78.1: {moà-
sa. T¦ ÑnÒmata tîn ™nnša Mousîn kaˆ po…hj tšcnhj ˜k£sth ™pistate‹ kaˆ t…j Ð taÚthj ™n b…J ™feuršthj; 
Kleië d' ƒstor…aj `HrÒdotoj, Q£leia kwmJd…aj Mšnandroj, Melpomšnh tragJd…aj EÙrip…dhj, EÙtšrph aÙlîn  
sths…coroj, TeryicÒrh lÚraj P…ndaroj, 'Eratë kumb£lwn `ErmÁj, KalliÒph poi»sewj “Omhroj, OÙran…a 
¢stronom…aj ”Aratoj, Poluumn…a gewmetr…aj}.
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24 Πλούταρχος, Συμποσιακά, Βιβλίο Θ΄, Πρόβλημα ΙΔ΄: {tÕ filÒtimon d' ¹ Kleië m£lista kuda…nein kaˆ sunepi-
gauroàn e‡lhcen}.
25 Πλούταρχος, Συμποσιακά, Βιβλίο Θ΄, Πρόβλημα ΙΔ΄ (Χρύσιππος Fr. 1099).
26 Scholia Vetera στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 215.
27 Π.χ. Scholia Vetera στον Λουκιανό 43.16.4.
28 Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου, Προλεγόμενον 1.130: {kaˆ ™nnša m�n e�nai muqeÚontai, æj trˆj 
tre‹j, ½goun poll£kij pollaˆ, æj e‡rhtai: Ð g¦r tre‹j ¢riqmÕj, pl»qouj ¢rc»}.
29 Βλ. π.χ. Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου, Προλεγόμενον 1.43: {”Allwj te oÙd� ™nnša mÒnon 
e„sˆn aƒ muqikaˆ legÒmenai Moàsai, kaqëj sÚ te kaˆ ›teroi toàto dox£zete. ¢ll' EÜmhloj m�n Ð Kor…nqioj tre‹j 
fhsˆn e�nai MoÚsaj, qugatšraj 'ApÒllwnoj, Khfisoàn, 'Apollwn…da, Barusqen…da. ”Aratoj d� ™n tÍ pšmptV 
tîn 'Astrikîn, tšssaraj lšgei, DiÕj toà a„qšroj, kaˆ Plous…aj nÚmfhj, 'Arc¾n, Melšthn, QelxinÒhn, kaˆ 
'Aoid»n. Tin�j d� pšnte aÙt¦j e�na… fasi, kaˆ ÑnÒmata œcein tîn pšnte a„sq»sewn. 'Ep…carmoj d� ™n tù tÁj 
“Hbhj G£mJ ˜pt¦ lšgei, qugatšraj Pišrou kaˆ Pimplh�doj nÚmfhj: Neiloàn, Tritènhn 'Aswpoàn, `EptapÒlhn, 
'Acelw�da, TipÒploun, kaˆ ̀Rod…an. Par¦ d� ̀HsiÒdJ ™n Qeogon…v ™nnša lšgontai e�nai: Kleië, Q£leia, EÙtšrph,  
TeryicÒrh, 'Eratë, PolÚmnia, Melpomšnh, OÙran…a, kaˆ KalliÒph, Kaˆ aƒ m�n tre‹j eáron toÝj mousikoÝj 
tre‹j tÒnouj, tÕn ¡drÕn, mšson, kaˆ „scnÒn: t¦j tre‹j prosJd…aj, Ñxe‹an, bare‹an, kaˆ perispwmšnhn: toÝj 
tre‹j crÒnouj, ™nestîta, parelhluqÒta, kaˆ mšllonta: kaˆ t¦ tr…a prÒswpa, prîton, deÚteron, tr…ton: kaˆ 
toÝj tre‹j ¢riqmoÝj, kaˆ tÕ tr…gwnon tîn ¢stšrwn, kaˆ poll¦ toiaàta, Ósa ØpÕ t¦ tr…a ¢n£gontai. Aƒ d� 
tšssarej t¦j tšssaraj dialšktouj: 'I£da, 'Atq…da, Dwr…da, A„ol…da, kaˆ poll¦ tîn ØpÕ t¦ tšssara. Aƒ pšnte 
d� eáron t¦j pšnte a„sq»seij, kaˆ t¦ Ómoia. Aƒ dš ge ˜pt¦ t¾n ˜pt£cordon lÚran kaˆ t¦j ˜pt¦ zènaj, kaˆ toÝj 
˜pt¦ ¢stšraj, kaˆ t¦ ˜pt¦ prÕj toÚtoij fwn»enta, kaˆ ›tera toiaàt£ tina. Aƒ d' ™nnša eáron, Kleië ƒstor…an, 
Q£leia futourg…an, EÙtšrph aÙloÝj, Melpomšnh òd¾n, TeryicÒrh core…an, 'Eratë gamik¦ kaˆ Ôrchsin, 
PolÚmnia gewrg…an, OÙran…a ¢strolog…an, KalliÒph po…hsin … Tin�j d� ›teroi taÚtaj t¦j ™nnša fasˆ 
prètaj MoÚsaj gegonšnai: KallicÒrhn, `El…khn, EÙn…khn, QelxinÒhn, TeryicÒrhn, EÙtšrphn, EÙkel£dhn, 
D‹an, 'EnÒphn: ¢gnooàntej, æj œoiken, Óper nàn moi ™¸∙šqh: Óti p©j ¢n¾r ™feuretikÕj tšcnhj tinÕj, Ðmo…wj 
d� kaˆ p©sa gun¾, mousikoˆ kamoàsai kaloàntai. “Oqen oÙ mÒnai, §j oátoi fasˆn, ¢ll¦ kaˆ mur…ai ›terai 
eØreq»sontai}. Βλ. και: Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib.1-20) 4.7.2.7. Αλκμάν, Fragmenta 67. 
Πλούταρχος, Συμποσιακά, Βιβλίο Θ΄, Πρόβλημα ΙΔ΄. Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.29.4.
30 Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib.1-20) 4.7.1.3 και Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.29.4. Άλλοι 
αναφέρουν πως οι παλιότερες Μούσες ήταν κόρες του Κρόνου. Βλ. Scholia Vetera στα Αργοναυτικά του Απολ-
λώνιου Ρόδιου 214.20: {dÚo ƒstoroàntai genšseij Mousîn, presbutšrwn m�n kat¦ KrÒnon, newtšrwn d� tîn ™k 
DiÕj kaˆ MnhmosÚnhj … lšgetai tîn Mousîn ¹ m�n  Kleië eØrhkšnai t¾n ƒstor…an, Q£leia d� gewrg…an kaˆ 
t¾n perˆ t¦ fut¦ pragmate…an, EÙtšrph d� maq»mata, TeryicÒrh d� paidi£n, 'Eratë d� Ôrchsin, Polumn…a 
d� lÚran, Melpomšnh d� òd»n, OÙran…a d� ¢strolog…an, KalliÒph d� po…hsin. … tin�j m�n oân, Óti eØrštij 
Ñrc»sewj ™n to‹j 'Orfiko‹j (fg 39 Kern) paradšdotai ¹ 'Eratè: ™peˆ oân mšllei dihge‹sqai tÕn tÁj Mhde…aj 
g£mon, di¦ toàto ™pikšklhtai t¾n eØrštin tÁj ™piballoÚshj tù g£mJ Ñrc»sewj Moàsan. oƒ dš, Óti qaliîn 
e„si prost£tidej aƒ Moàsai: oÙk ¢llotr…a oân toà g£mou œstai ¹ Moàsa. Óti d� qaliîn e„si prost£tidej aƒ 
Moàsai, ™n to‹j 'Orfiko‹j ded»lwtai (fg 38 Kern)· oÙdš ti l»qontai Mousšwn broto…: a‰ g¦r œasi  ko…ranoi, 
aŒsi mšmhle corÕj qal…ai t' ™rateina…. `RianÕj d� ™n a 'Hliakîn fhsi mhd�n diafšrein, e„ m…an ™pikale‹tai 
tîn Mousîn tij: p£saj g¦r shma…nei di¦ mi©j. lšgei d� oÛtwj (fg III 3 Meineke Anal. Alex. 1843, 202)· p©sai d' 
e„sa�ousi, miÁj Óte t' oÜnoma lšxeij}.
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31 Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Οδύσσεια 1.125.36. Σε αρχαιότερους του Ομήρου χρόνους αναφέρεται ο Δη-
μόδοκος των Φαιάκων, στην Οδύσσεια. Η Μούσα τού χάρισε ένα καλό δώρο μαζί με ένα κακό: την τέχνη να 
τραγουδά, στερώντας του το φως των ματιών του. Βλ. και Όμηρος, Οδύσσεια 8.487: {DhmÒdok', œxoca d» se 
brotîn a„n…zom' ¡p£ntwn: À sš ge Moàs' ™d…daxe, DiÕj p£ij, À sš g' 'ApÒllwn}. Ευστάθιος, Σχόλια στην Ομή-
ρου Οδύσσεια 1.311.7: {TÕ d� À Moàsa ™d…daxen À 'ApÒllwn, oÙ di¦ mÒnhn poihtik¾n ¥llwj sof…an ™rršqh, 
¢ll¦ kaˆ di¦ tÕ kat' 'ApÒllwna mantikÒn. toioàtoi g¦r oƒ poihtaˆ æj ™dhlèqh pollacoà, o‰ kaˆ to‹j mšllousi 
mantikîj ™pib£llousi. kaˆ t¦ prÕ aÙtîn d� kaˆ t¦ kat' aÙtoÝj o‡dasi m»te parÒntej aÙtoˆ m»te ¢koÚsantej. 
kaˆ o‡koqen e„dÒtej °dousi, qeÒqen maqÒntej. æj dhlo‹ kaˆ tÕ, Ó d' Ðrmhqeˆj qeoà, ½rceto. ½goun ØpÕ qeoà 
kinhqe…j. qumÒsofoj g¦r kaˆ aÙtod…daktoj, À qeÒsofoj}.
32 Όμηρος, Οδύσσεια 8.472.
33 Scholia Vetera στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 214 κ.εξ.
34 Όμηρος, Οδύσσεια 24.57: {ìj œfaq', oƒ d' œsconto fÒbou meg£qumoi 'Acaio…. ¢mfˆ dš s' œsthsan koàrai ¡l…oio 
gšrontoj o‡ktr' ÑlofurÒmenai, perˆ d' ¥mbrota e†mata ›ssan. Moàsai d' ™nnša p©sai ¢meibÒmenai Ñpˆ kalÍ 
qr»neon. œnqa ken oÜ tin' ¢d£krutÒn g' ™nÒhsaj 'Arge…wn: to‹on g¦r Øpèrore Moàsa l…geia. ˜pt¦ d� kaˆ dška 
mšn se Ðmîj nÚktaj te kaˆ Ãmar kla…omen ¢q£nato… te qeoˆ qnhto… t' ¥nqrwpoi: Ñktwkaidek£tV d' œdomen pur…}.
35 Προϊστορικός «Θραξ» αοιδός που καυχήθηκε ότι μπορεί να ξεπεράσει στο τραγούδι τις Μούσες. Όταν τον 
συνάντησαν στο Δώριον της Μεσσηνίας, τον τύφλωσαν και του αφαίρεσαν την ικανότητα να τραγουδά 
και να παίζει κιθάρα. Βλ. Όμηρος, Ιλιάς 2.594 κ.εξ.: {kaˆ PteleÕn kaˆ “Eloj kaˆ Dèrion, œnq£ te Moàsai  
¢ntÒmenai Q£murin tÕn Qr»ϊka paàsan ¢oidÁj O„cal…hqen „Ònta par' EÙrÚtou O„caliÁoj: steàto g¦r  
eÙcÒmenoj nikhsšmen e‡ per ¨n aÙtaˆ Moàsai ¢e…doien koàrai DiÕj a„giÒcoio: a‰ d� colws£menai phrÕn qšsan, 
aÙt¦r ¢oid¾n qespes…hn ¢fšlonto kaˆ ™klšlaqon kiqaristÚn}.
36 Ησίοδος, Θεογονία 25, 52, 966, 1022 και στα Fragmenta 1.2, 129.5, 252.2.
37 Ησίοδος, Θεογονία 53 και Έργα και Ημέραι 1. Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 1.1: {Moàsai  
Pier…hqen: ð Moàsai, aƒ ™k tÁj Pier…aj Ðrmèmenai kaˆ ta‹j Ømetšraij òda‹j kaˆ fwna‹j t¦ p£nta dox£zousai 
di' ¹m©j toÝj poiht£j}.
38 Scholia Vetera στη Θεογονία του Ησιόδου 56.4: {ZeÝj d� ™nnša ¹merîn ™de»qh Óte cre…an œsce MnhmosÚnV 
suggenšsqai prÕj sÚllhyin tîn Mousîn e„dëj Óti Ð prÕj t¦j MoÚsaj œrwj kaˆ ¹ ¹don¾ bradšwj ¢nÚetai}.
39 Ησίοδος, Θεογονία 1 και Έργα και Ημέραι 658.
40 Βλ. π.χ. Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.29.1: {taàta m�n d¾ œcont£ ™stin oÛtw, qàsai d� ™n `Elikîni MoÚ-
saij prètouj kaˆ ™ponom£sai tÕ Ôroj ƒerÕn e�nai Mousîn 'Efi£lthn kaˆ 'Wton lšgousin, o„k…sai d� aÙtoÝj 
kaˆ ”Askrhn (πατρίδα Ησιόδου)· kaˆ d¾ kaˆ `Hghs…nouj ™pˆ tùde ™n tÍ 'Atq…di ™po…hsen… ™n `Elikîni d� prÕj tÕ 
¥lsoj „Ònti tîn Mousîn ™n ¢rister´ m�n ¹ 'Agan…pph phg» –qugatšra d� e�nai t¾n 'Agan…pphn toà Termhssoà 
lšgousi, ∙e‹ d� kaˆ oátoj Ð TermhssÕj perˆ tÕn `Elikîna–, t¾n d� eÙqe‹an ™rcomšnJ prÕj tÕ ¥lsoj œstin e„kën 
EÙf»mhj ™peirgasmšnh l…qJ: trofÕn d� e�nai t¾n EÙf»mhn lšgousi tîn Mousîn}.
41 Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου, Προλεγόμενον Πρόκλου Διαδόχου 4.13: {kaˆ g¦r t¦j MoÚsaj 
tetšcqai m�n ™n tÍ Pier…v fasˆn, ™n d� tù `Elikîni coreÚein, tÁj m�n Pier…aj t¾n Øp�r tÕn kÒsmon t£xin 
dhloÚshj, ¢f' Âj e„j tÕn kÒsmon proÁlqe, toà d� `Elikînoj t¾n ™gkÒsmion, ™n g¦r toÚtJ coreÚousin ta‹j  
sfa…raij ™nnša oÜsaij ™pibebhku‹ai}.
42 Ιωάννου του Τζέτζου, Βιβλίον ιστορικής της δια στίχων πολιτικών, άλφα δε καλουμένης (Λειψία 1826): {Περί 
Πιερίας} 234-235, στ. 931-944.
43 Για τις ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
βλ. αναλυτικότερα σειρά δημοσιεύσεων στη βιβλιογραφία της παρούσας έκδοσης.
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44 Πιερία ή Πιέρεια. Το παραφραστικό «πιερικός τένων», «πιερικός αυχήν» και «Μακεδών Πιερίας σκόπελος» 
θα μπορούσε να δηλώνει ολόκληρο τον Όλυμπο.
45 Βλ. π.χ.: Ευριπίδης, Βάκχαι 410. Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.30.7.1-3 και 10.13.5.1. Ευστάθιος, Σχόλια 
στην Ομήρου Ιλιάδα 3.623.23. Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 14.226α.2.
46 Οι Θεοί περνούν από την Πιερία προκειμένου να προχωρήσουν βόρεια προς τα όρη της Θράκης, νότια προς 
τη Θεσσαλία, ανατολικά προς τη θάλασσα. Στα λειβάδια της βόσκουν τα κοπάδια των θεών. Αναλυτικότερα 
βλ. και Παράρτημα της παρούσας έκδοσης.
47 Πίων, πίειρα, πίον. Βλ. Ηofmann 1966: «πίαρ … πίων, πίειρα = ai. (altindisch) pivan-, pivari schwellend, strotzend, 
feist, fett (aus dem Fem. umgebildet) πιερός, πιαρός fett = ai. pivarah. ...Vgl. πιδύω, πίτυς, πίσσα, πόα». Στον Όμηρο: 
«πίων-πίειρα-πίον: παχύς, εύφορος, πλούσιος» (Ιλιάς 1.40, 2.549, 5.710, 12.283, 12.319, 18.541, 23.750, 23.832 και 
Οδύσσεια 4.764, 12.346, 13.322, 19.173, 24.66). Το όνομα σχολιάζεται και από τον Πλίνιο (Naturalis Historia 4.33.7): 
"et in regione quae Pieria apellatur a nemore". "Nemus (-oris)" είναι το αρχαίο ελληνικό «νέμος (-εος)». Βλ. Ησύχιος, 
Λεξικόν (νι.289): «νέμος, σύνδενδρος τόπος, και νομήν έχων» και Σουίδα, Λεξικόν (νι.172): «νέμος επάκτιον: το 
άλσος, το όρος το παράλιον». Σοφοκλής, Αίας 413: «πάραλά τ’ άντρα και νέμος επάκτιον. οι δε αγχού της χηλής 
του όρους ηυλίζοντο, ως την ύλην και το εκ ταύτης νέμος πρόβλημα είναι».
48 ΜΥ Οe 103. Βλ. Docs2, 540: "perhaps ethnic, also used as Ρi we ri di ΜΝ Ρiweriatas”.
49 Βλ. Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 522.11: Πιερία. Σουίδα, Λεξικόν (κάππα.2453.1): Κρίτων Πιεριώτης. Στράβων, 
Γεωγραφικά 9.5.22.25: {… MakedÒnwn to‹j Pieriètaij ÐmÒrouj to‹j œcousi t¾n toà Phneioà pera…an mšcri tÁj 
qal£tthj}.
50 Για το θέμα βλ. και Πουλάκη-Παντερμαλή 2001, 153 κ.εξ., 190 κ.εξ.
51 Βλ. και σχέση Ορφέα-Καδμείων (Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib.1-20) 1.23.2.3), αλλά και ανα-
φορά για Καδμείους στον Όλυμπο από τον Ηρόδοτο (Ιστορίαι 1.56.11).
52 Η ορολογία από τον Ευριπίδη (Ιφιγένεια εν Αυλίδι 798).
53 Ψευδο-Πλούταρχος, Περί Μουσικής 1132.Α.4: {kat¦ d� t¾n aÙt¾n ¹lik…an kaˆ L…non tÕn ™x EÙbo…aj qr»nouj 
pepoihkšnai lšgei, kaˆ ”Anqhn tÕn ™x 'AnqhdÒnoj tÁj Boiwt…aj Ûmnouj, kaˆ P…eron tÕn ™k Pier…aj t¦ perˆ t¦j 
MoÚsaj poi»mata}.
54 Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib.1-20) 17.16.4.2.
55 Π.χ. Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη (lib.1-20) 4.7.3.4: {parqšnouj d' aÙt¦j oƒ ple‹stoi (gegonšnai) 
muqologoàsi di¦ tÕ t¦j kat¦ t¾n paide…an ¢ret¦j ¢fqÒrouj doke‹n e�nai}.
56 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.29.5.5: {t¾n d� eÙqe‹an ™rcomšnJ prÕj tÕ ¥lsoj œstin e„kën EÙf»mhj 
™peirgasmšnh l…qJ: trofÕn d� e�nai t¾n EÙf»mhn lšgousi tîn Mousîn. taÚthj te oân e„kën kaˆ met' aÙt¾n  
L…noj ™stˆn ™n pštrv mikr´ sphla…ou trÒpon e„rgasmšnV: toÚtJ kat¦ œtoj ›kaston prÕ tÁj qus…aj tîn 
Mousîn ™nag…zousi. lšgetai d� æj Ð L…noj oátoj pa‹j m�n OÙran…aj e‡h kaˆ 'Amfim£rou toà Poseidînoj,  
meg…sthn d� tîn te ™f' aØtoà kaˆ Ósoi prÒteron ™gšnonto l£boi dÒxan ™pˆ mousikÍ, kaˆ æj 'ApÒllwn ¢pokte…neien 
aÙtÕn ™xisoÚmenon kat¦ t¾n òd»n. ¢poqanÒntoj d� toà L…nou tÕ ™p' aÙtù pšnqoj diÁlqen ¥ra kaˆ ¥cri tÁj 
barb£rou p£shj, æj kaˆ A„gupt…oij ¶sma genšsqai L…non: kaloàsi d� tÕ ¶sma A„gÚptioi tÍ ™picwr…J fwnÍ 
Manšrwn. oƒ d� “Ellhsin œph poi»santej, “Omhroj mšn, ¤te ¶sma “Ellhsin ×n ™pist£menoj toà L…nou t¦ 
paq»mata, ™pˆ toà 'Acillšwj œfh tÍ ¢sp…di ¥lla te ™rg£sasqai tÕn “Hfaiston kaˆ kiqarJdÕn pa‹da °donta 
t¦ ™j L…non: to‹si d' ™nˆ mšssoisi p£ij fÒrmiggi lige…V ƒmerÒen kiq£rize, L…non d' ØpÕ kalÕn ¥eiden}.
57 Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυτικά 1.23: {Prît£ nun 'OrfÁoj mnhsèmeqa, tÒn ∙£ pot' aÙt» KalliÒph Qr»iki 
fat…zetai eÙnhqe‹sa O„£grJ skopiÁj Pimplh…doj ¥gci tekšsqai. aÙt¦r tÒn g' ™nšpousin ¢teiršaj oÜresi pštraj 
qšlxai ¢oid£wn ™nopÍ potamîn te ∙šeqra: fhgoˆ d' ¢gri£dej ke…nhj œti s»mata molpÁj ¢ktÍ Qrhik…V Zènhj œpi 
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thleqÒwsai ˜xe…hj sticÒwsin ™p»trimoi, §j Óg' ™piprÒ qelgomšnaj fÒrmiggi kat»gage Pier…hqen. 'Orfša m�n d¾ 
to‹on ̃ în ™parwgÕn ¢šqlwn A„son…dhj Ce…rwnoj ™fhmosÚnVsi piq»saj dšxato, Pier…V Bistwn…di koiranšonta}.
58 Eφεξής βλ. και Πουλάκη-Παντερμαλή 2008.
59 Βλ. Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.30.6 κ.εξ.
60 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.30.4.9 και Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων 1.5.7: {toàton d� Ð m�n màqoj 
ØpÕ gunaikîn ¢polšsqai fhs… tÕ d' ™n D…J tÁj Makedon…aj ™p…gramma, keraunwqÁnai aÙtÒn, lšgon oÛtwj: 
Qr»ϊka crusolÚrhn tÍd' Orfša Moàsai œqayan, Ön kt£nen Øyimšdwn ZeÝj yolÒenti bšlei}.
61 Φώτιος, Βιλιοθήκη 186.140α.20.
62 Πλούταρχος, Αλέξανδρος 14.8-14.9.
63 Ίβυκος, Fragmenta 22β.1: {«moj ¥upnoj klutÕj Ôrqroj ™ge…rhsin ¢hdÒnaj Ñnom£kluton 'Orf»n dšdoika m» ti 
p¦r qeo‹j ¢mblakën tim¦n prÕj ¢nqrèpwn ¢me…yw}.
64 Anthologiae Graecae Appendix, Επιγράμματα 148.1: {Mous£wn prÒpolon tÍd' 'Orfša QrÍkej œqhkan, Ön kt£nen 
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Μούσες, Ολυμπιάδες-Πιερίδες

      Παράρτημα 
Αρχαία παράδοση

Τα πρώιμα χρόνια 
Η επίκληση του Ποιητή
Όμηρος, Ιλιάς 1.1
MÁnin ¥eide qe¦ Phlhι£dew 'AcilÁoj. 
Όμηρος, Ιλιάς 2.484 κ.εξ.
”Espete nàn moi Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai: Øme‹j g¦r qea… ™ste p£restš te ‡stš te p£nta, ¹me‹j d� klšoj o�on 
¢koÚomen oÙdš ti ‡dmen: o† tinej ¹gemÒnej Danaîn kaˆ ko…ranoi Ãsan: plhqÝn d' oÙk ̈ n ™gë muq»somai oÙd' Ñnom»nw, 
oÙd' e‡ moi dška m�n glîssai, dška d� stÒmat' e�en, fwn¾ d' ¥rrhktoj, c£lkeon dš moi Ãtor ™ne…h, e„ m¾ 'Olumpi£dej 
Moàsai DiÕj a„giÒcoio qugatšrej mnhsa…aq' Ósoi ØpÕ ”Ilion Ãlqon: ¢rcoÝj aâ nhîn ™ršw nÁ£j te prop£saj. 
Όμηρος, Ιλιάς 2.760 κ.εξ.
Oátoi ¥r' ¹gemÒnej Danaîn kaˆ ko…ranoi Ãsan: t…j t¦r tîn Ôc' ¥ristoj œhn sÚ moi œnnepe Moàsa aÙtîn ºd' †ppwn, 
o‰ ¤m' 'Atre�dVsin ›ponto. 
Όμηρος, Ιλιάς 11.218
”Espete nàn moi Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai Ój tij d¾ prîtoj 'Agamšmnonoj ¢nt…on Ãlqen À aÙtîn Trèwn º� 
kleitîn ™pikoÚrwn. 
Όμηρος, Ιλιάς 16.112
”Espete nàn moi Moàsai 'OlÚmpia dèmat' œcousai, Ópwj d¾ prîton pàr œmpese nhusˆn 'Acaiîn. 
Όμηρος, Οδύσσεια 1.1-1.2
”Andra moi œnnepe, Moàsa, polÚtropon, Öj m£la poll¦ pl£gcqh, ™peˆ Tro…hj ƒerÕn ptol…eqron œperse. 
Ησίοδος, Θεογονία 104 κ.εξ.
ca…rete tškna DiÒj, dÒte d' ƒmerÒessan ¢oid»n: kle…ete d' ¢qan£twn ƒerÕn gšnoj a„�n ™Òntwn, o‰ GÁj ™xegšnonto kaˆ 
OÙranoà ¢sterÒentoj  …  ºd� kaˆ æj t¦ prîta polÚptucon œscon ”Olumpon. taàt£ moi œspete Moàsai 'OlÚmpia 
dèmat' œcousai ™x ¢rcÁj, kaˆ e‡paq', Óti prîton gšnet' aÙtîn. 
Οι εννέα Μούσες και ο θρήνος για τον Αχιλλέα
Όμηρος, Οδύσσεια 24.57-24.65
ìj œfaq', oƒ d' œsconto fÒbou meg£qumoi 'Acaio…. ¢mfˆ dš s' œsthsan koàrai ¡l…oio gšrontoj o‡ktr' ÑlofurÒmenai, 
perˆ d' ¥mbrota e†mata ›ssan. Moàsai d' ™nnša p©sai ¢meibÒmenai Ñpˆ kalÍ qr»neon: œnqa ken oÜ tin' ¢d£krutÒn g' 
™nÒhsaj 'Arge…wn: to‹on g¦r Øpèrore Moàsa l…geia. ˜pt¦ d� kaˆ dška mšn se Ðmîj nÚktaj te kaˆ Ãmar kla…omen 
¢q£nato… te qeoˆ qnhto… t' ¥nqrwpoi: Ñktwkaidek£tV d' œdomen pur…. 
Το τραγούδι τους και ο Απόλλων
Όμηρος, Ιλιάς 1.601 κ.εξ.
•Wj tÒte m�n prÒpan Ãmar ™j ºšlion katadÚnta da…nunt', oÙdš ti qumÕj ™deÚeto daitÕj ™�shj, oÙ m�n fÒrmiggoj 
perikallšoj ¿n œc' 'ApÒllwn, Mous£wn q' a‰ ¥eidon ¢meibÒmenai Ñpˆ kalÍ. 

Ολυμπιάδες
Όμηρος, Ιλιάς 2.484 κ.εξ. (βλ. παραπάνω στο: η επίκληση του Ποιητή)
Ησίοδος, Θεογονία 52
Moàsai 'Olumpi£dej, koàrai DiÕj a„giÒcoio. t¦j ™n Pier…V Kron…dV tške patrˆ mige‹sa MnhmosÚnh, gouno‹sin 
'EleuqÁroj medšousa, lhsmosÚnhn te kakîn ¥mpaum£ te mermhr£wn. ™nnša g£r oƒ nÚktaj ™m…sgeto mht…eta ZeÝj 
nÒsfin ¢p' ¢qan£twn ƒerÕn lšcoj e„sanaba…nwn: ¢ll' Óte d» ∙' ™niautÕj œhn, perˆ d' œtrapon ïrai mhnîn fqinÒntwn, 
perˆ d' ½mata pÒll' ™telšsqh, ¹ d' œtek' ™nnša koÚraj, ÐmÒfronaj, Îsin ¢oid¾ mšmbletai ™n st»qessin, ¢khdša qumÕn 
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™coÚsaij, tutqÕn ¢p' ¢krot£thj korufÁj nifÒentoj 'OlÚmpou: œnq£ sfin liparo… te coroˆ kaˆ dèmata kal£.
Scholia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 2.484.1
'OlÚmpia dèmat' œcousai: Óti ZhnÒdotoj gr£fei Olumpi£dej baqÚkolpoi. oÙdšpote d� t¦j `Ellhn…daj guna‹kaj 
baqukÒlpouj e‡rhken, éste oÙd� t¦j MoÚsaj. Øme‹j g¦r qea… ™ste oÙdš ti ‡dmen>: Ð noàj: Øme‹j g¦r qea… ™ste kaˆ ¢eˆ 
™nup£rcete to‹j zîsi kaˆ ™p…stasqe p£nta ¢kribÁ. ¹me‹j d� mÒna t¦ ™n tù b…J eÙkleÁ ¢koÚomen.  
Δημόδοκος
Όμηρος, Οδύσσεια 8.62 κ.εξ.
kÁrux d' ™ggÚqen Ãlqen ¥gwn ™r…hron ¢oidÒn, tÕn perˆ Moàs' ™f…lhse, d…dou d' ¢gaqÒn te kakÒn te: Ñfqalmîn m�n 
¥merse, d…dou d' ¹de‹an ¢oid»n. … Moàs' ¥r' ¢oidÕn ¢nÁken ¢eidšmenai klša ¢ndrîn.
Όμηρος, Οδύσσεια 8.486 κ.εξ. 
DhmÒdokon prosšfh polÚmhtij 'OdusseÚj· 
DhmÒdok', œxoca d» se brotîn a„n…zom' ¡p£ntwn: À sš ge Moàs' ™d…daxe, DiÕj p£ϊj, À sš g' 'ApÒllwn: l…hn g¦r kat¦ 
kÒsmon 'Acaiîn o�ton ¢e…deij, Óss' ›rxan t' œpaqÒn te kaˆ Óss' ™mÒghsan 'Acaio…, éj tš pou À aÙtÕj pareën À ¥llou 
¢koÚsaj. 
Θάμυρις
Όμηρος, Ιλιάς 2.594
kaˆ PteleÕn kaˆ “Eloj kaˆ Dèrion, œnq£ te Moàsai ¢ntÒmenai Q£murin tÕn Qr»ϊka paàsan ¢oidÁj O„cal…hqen „Ònta 
par' EÙrÚtou O„caliÁoj: steàto g¦r eÙcÒmenoj nikhsšmen e‡ per ¨n aÙtaˆ Moàsai ¢e…doien koàrai DiÕj a„giÒcoio: a‰ 
d� colws£menai phrÕn qšsan, aÙt¦r ¢oid¾n qespes…hn ¢fšlonto kaˆ ™klšlaqon kiqaristÚn.
Η γέννηση στην Πιερία - Μούσαι Πιερίδες
Ησίοδος, Θεογονία 53
t¦j ™n Pier…V Kron…dV tške patrˆ mige‹sa MnhmosÚnh, gouno‹sin 'EleuqÁroj medšousa, lhsmosÚnhn te kakîn 
¥mpaum£ te mermhr£wn. ™nnša g£r oƒ nÚktaj ™m…sgeto mht…eta ZeÝj nÒsfin ¢p' ¢qan£twn ƒerÕn lšcoj e„sanaba…nwn 
¢ll' Óte d» ∙ ™niautÕj œhn, perˆ d' œtrapon ïrai mhnîn fqinÒntwn, perˆ d' ½mata pÒll' ™telšsqh, ¹ d' œtek' ™nnša 
koÚraj, ÐmÒfronaj, Îsin ¢oid¾ mšmbletai ™n st»qessin, ¢khdša qumÕn ™coÚsaij, tutqÕn ¢p' ¢krot£thj korufÁj 
nifÒentoj 'OlÚmpou: œnq£ sfin liparo… te coroˆ kaˆ dèmata kal£, p¦r d' aÙtÍj C£ritšj te kaˆ “Imeroj o„k…' œcousin ™n  
qal…Vj: ™rat¾n d� di¦ stÒma Ôssan ƒe‹sai mšlpontai, p£ntwn te nÒmouj kaˆ ½qea kedn¦ ¢qan£twn kle…ousin, 
™p»raton Ôssan ƒe‹sai. 
Scholia Vetera στη Θεογονία του Ησιόδου 53.1 κ.εξ. 
t¦j ™n Pier…V� Pier…a Ôroj Makedon…aj, ™n ú ™genn»qhsan aƒ Moàsai, parate‹non ›wj tÁj Qr®khj. [KrÒnoj tške 
tutqÕn ¢p' ¢krot£thj korufÁj: le…pei tÕ oâsan, t¾n Pier…an dhlonÒti.] 
taÚtaj t¦j MoÚsaj tù „d…J patrˆ mige‹sa tù Diˆ ¹ MnhmosÚnh ™gšnnhsen, ¹ toà liparwt£tou tÒpou toà 'EleuqÁroj 
¥rcousa: sÝn aŒj kaˆ t¾n l»qhn, t¾n tîn polulÚpwn merimnîn ¢n£pausin. 
t¦j ™n Pier…V: de…knusin Óti Boiwt…a m�n Ãn: ¹ MnhmosÚnh, ™m…gh d� tù Diˆ ™n Pier…v, Ôrei Makedon…aj parate…nonti 
›wj qal£sshj. 
MnhmosÚnh� de‹ g¦r tÕn suggrafša œcein noàn kaˆ mn»mhn, †na genn´ lÒgon: kaˆ Óti ™n ta‹j ¢nagnèsesi crÁsqai de‹ 
prosocÍ tÕn suggrafša. 
Ησίοδος, Ασπίς 201
'En d' Ãn ¢qan£twn ƒerÕj corÒj: ™n d' ¥ra mšssJ ƒmerÒen kiq£rize DiÕj kaˆ Lhtoàj uƒÕj cruse…V fÒrmiggi: [qeîn d' 
›doj ¡gnÕj ”Olumpoj: ™n d' ¢gor», perˆ d' Ôlboj ¢pe…ritoj ™stef£nwto ¢qan£twn ™n ¢gîni:] qeaˆ d' ™xÁrcon ¢oidÁj 
Moàsai Pier…dej, ligÝ melpomšnVj ™iku‹ai. 
Ησίοδος, Έργα και Ημέραι 1-8
Moàsai Pier…hqen ¢oidÍsi kle…ousai, deàte D…' ™nnšpete sfšteron patšr' Ømne…ousai, Ónte di¦ brotoˆ ¥ndrej Ðmîj 
¥fato… te fato… te ∙hto… t' ¥rrhto… te, DiÕj meg£loio ›khti∙ša m�n g¦r bri£ei, ∙ša d� bri£onta calšptei, ∙e‹a d' ¢r…zhlon 
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minÚqei kaˆ ¥dhlon ¢šxei, ∙e‹a dš t' „qÚnei skoliÕn kaˆ ¢g»nora k£rfei ZeÝj Øyibremšthj, Öj Øpšrtata dèmata na…ei.
Schοlia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 1.1
Moàsai Pier…hqen: ð Moàsai, aƒ ™k tÁj Pier…aj Ðrmèmenai kaˆ ta‹j Ømetšraij òda‹j kaˆ fwna‹j t¦ p£nta dox£zousai 
di'> ¹m©j toÝj poiht£j, kaˆ tÕn Ømšteron patšra Ømnoàsai, deàte tÕn D…a prose…pate kaˆ ™n ¹m‹n tÕn Ømšteron 
patšra. <Moàsai Pier…hqen: ð Moàsai, aƒ ¢pÕ tÁj Pier…aj t¾n gšnesin œcousai, ™n d� tù `Elikîni coreÚousai, ta‹j 
òda‹j Ømîn dox£zousai kaˆ Ømnoàsai tÕn ‡dion Ømîn patšra D…a æj pronoht¾n toà parÒntoj. 
<Moàsai: gnèseij. 
Schοlia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 1.50 κ.εξ. 
'Ep…carmoj d� ™n tù tÁj “Hbhj G£mJ ˜pt¦ lšgei, qugatšraj Pišrou kaˆ Pimplh�doj nÚmfhj Neiloàn, Tritènhn 
'Aswpoàn, `EptapÒlhn, 'Acelw�da, TipÒploun, kaˆ `Rod…an. Par¦ d� `HsiÒdJ ™n Qeogon…v ™nnša lšgontai e�nai 
Kleië, Q£leia, EÙtšrph, TeryicÒrh, 'Eratë, PolÚmnia, Melpomšnh, OÙran…a, kaˆ KalliÒph, Kaˆ aƒ m�n tre‹j eáron 
toÝj mousikoÝj tre‹j tÒnouj, tÕn ¡drÕn, mšson, kaˆ „scnÒn, t¦j tre‹j prosJd…aj, Ñxe‹an, bare‹an, kaˆ perispwmšnhn, 
toÝj tre‹j crÒnouj, ™nestîta, parelhluqÒta, kaˆ mšllonta, kaˆ t¦ tr…a prÒswpa, prîton, deÚteron, tr…ton: kaˆ 
toÝj tre‹j ¢riqmoÝj, kaˆ tÕ tr…gwnon tîn ¢stšrwn, kaˆ poll¦ toiaàta, Ósa ØpÕ t¦ tr…a ¢n£gontai. Aƒ d� tšssarej 
t¦j tšssaraj dialšktouj 'I£da, 'Atq…da, Dwr…da, A„ol…da, kaˆ poll¦ tîn ØpÕ t¦ tšssara. Aƒ pšnte d� eáron t¦j 
pšnte a„sq»seij, kaˆ t¦ Ómoia. Aƒ dš ge ˜pt¦ t¾n ˜pt£cordon lÚran kaˆ t¦j ˜pt¦ zènaj, kaˆ toÝj ˜pt¦ ¢stšraj, 
kaˆ t¦ ˜pt¦ prÕj toÚtoij fwn»enta, kaˆ ›tera toiaàt£ tina. Aƒ d' ™nnša eáron, Kleië ƒstor…an, Q£leia futourg…an, 
EÙtšrph aÙloÝj, Melpomšnh òd¾n, TeryicÒrh core…an, 'Eratë gamik¦ kaˆ Ôrchsin, PolÚmnia gewrg…an, OÙran…a 
¢strolog…an, KalliÒph po…hsin. “Oqen kaˆ di¦ t¦j toiaÚtaj eØršseij qe¦j aÙt¦j ™muqeÚsanto, kaˆ MoÚsaj ¢pÕ tÁj 
gnèsewj moÚshj ™k£lesan. Kaˆ nàn d� p©j ¢n¾r kaˆ p©sa gun¾ zhthtikoˆ tinîn kaˆ ™feuretikoˆ, mousikoˆ kaˆ moàsai 
lecq»sontai ésper kaˆ p©j tšcnhj mousikÁj ™pimeloÚmenoj. 
Schοlia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 1.134 
Aƒ g¦r ™n ¢nqrèpoij gnèseij, ¢mudra… te kaˆ merikètatai, kaˆ oÙc o†a ¹ par¦ tù qeù ˜nia…a te kaˆ ÐlÒklhroj. 
Gennîntai d� aƒ par' ¹m‹n aátai gnèseij aƒ Moàsai ™n tÍ Pier…v, tù toà DiÕj, ½goun toà noÕj o„khthr…J, tù perˆ 
t¾n kefal¾n ¹mîn tÒpJ, œnqa t¦ p…ona kaˆ pimelÁ, kaˆ ¢gcinoÚstata ∙šousi, toà DiÕj ™nnša ¹mšraj migšntoj tÍ 
MnhmosÚnV toutšsti toà noÕj poll£kij ¢napol»santoj, kaˆ mnhmoneÚsantoj, § ¢nšgnw. Gennhqe‹sai d' aƒ gnèseij 
aátai ™n tÍ toiaÚtV Pier…v, oÙk ™n tù Ôrei, coreÚousin ™n tù `Elikîni tÕn aÙtîn patšra D…a Ømnoàsai. Toutšstin, 
™ggrafe‹sai ta‹j b…bloij ̃ l…ssontai, kaˆ perifšrontai pantacoà, d…khn core…aj khrÚttousai tÕn aÙt¦j gennhs£menon 
noàn. OÛtw tÕ toà noÕj o„kht»rion ™gë Pier…an kalî, t¦j b…blouj d� `Elikîna, ™n aŒj pericoreÚousin aƒ Moàsai 
gnèseij kaˆ t¦ suggr£mmata. OÙ g¦r `Elikîna Ôrh kale‹n ™nq£de ginèskw. Kaˆ sfa…raj ™nnša, ™n aŒj aƒ Moàsai 
kat¦ tÕn PrÒklon bad…zousin, oÙ dedoiku‹ai tÕn Ôlisqon. 'All' ™peˆ diex»lqomen perˆ DiÕj kaˆ Mousîn kaˆ Pier…aj 
kaˆ `Elikînoj, e‡pwmen kaˆ pîj Mousîn œfasan pa‹daj toÝj, oÛsper e„r»kamen. 
Schοlia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 1.187
`Hme‹j d� mikrÒn ti makrolog»santej dialeuk£nwmen t¾n ¢l»qeian, t…noj ›neka ™n tù parÒnti suggr£mmati t¦j 
MoÚsaj ™k Pier…aj kale‹, ™n d� tÍ Qeogon…v ™x `Elikînoj. Dipl©j ™gë t¦j Pier…aj kaˆ toÝj `Elikînaj ginèskw, 
pragmatikîj te legomšnaj, kaˆ kat¦ t¦j yucik¦j ™nerge…aj. Kaˆ tÕ MoÚshj d� Ônoma, tricîj o�da nooÚmenon 
pragmatikîj, yucikîj, kaˆ stoiceiakîj. Kaˆ pragmatikîj m�n Pier…a kaˆ `Elikën, Ôrh kaˆ pÒleij Boiwt…aj. Kaˆ 
¹ m�n Pier…a prÒteron ØpÕ Pišrou ktisqe‹sa toà Meqènhj ¢delfoà, patrÕj d� L…nou, Pier…a ™kšklhto, Ûsteron d� 
LÚgkoj ™kl»qh, Âj kaˆ t¾n ¢rc¾n œscen 'Ašropoj, Ð presbÚtatoj tîn 'Hmaq…wnoj pa…dwn, kaq¦ MelisseÚj fhsin Ð 
t¦ Delfik¦ suntax£menoj. ̀Elikën d� kaˆ Kiqairën ¢pÕ ̀Elikînoj kaˆ Kiqairînoj tîn ¢delfîn ™kl»qhsan, o† tinej 
prÕj ¢ll»louj ™polšmhsan kaqëj Ð Kurhna‹oj Lus…macoj ™n tù prètJ perˆ poihtîn ƒstore‹. OÛtw pragmatikîj 
Ôrh ginèskw tÕn `Elikîna kaˆ Pier…an. Kat¦ t¦j yucik¦j d� dun£meij Pier…a ™stˆ tÕ toà noÕj o„kht»rion, ½goun tÕ 
logistikÕn, ™x oá, æj kaˆ prˆn œfhn, t¦ p…ona kaˆ ¢gcinoÚstata ∙šousi. `Elikën d�, tÕ t¦ nohqšnta kaˆ gnwsqšnta 
kaˆ logisqšnta grafÁnai bibl…oij, kaˆ periel…ssesqai pantacoà.
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Schοlia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 1.238
`O noÝj toà prooim…ou toioàtoj: ð Moàsai kaˆ gnèseij, aƒ kle…ousai kaˆ dox£zousai tÕn sfšteron kaˆ Ømšteron 
patšra (™lleiptikîj d� kaˆ suntÒmwj lšgei tÕn D…a, ½goun tÕn noàn) deàte d¾ Pier…hqen, ½goun ™k tÁj Pier…aj, ½goun 
toà ™moà logistikoà a„sqhthr…ou. 'Ennšpete kaˆ e‡pate. 
Schοlia Vetera (Πρόκλου Διαδόχου) στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 4.13
meizÒnwj ¢gaq¦, protimÒtera tîn o„ke…wn t…qesqai: kaˆ g¦r t¦j MoÚsaj tetšcqai m�n ™n tÍ Pier…v fasˆn, ™n d� tù 
`Elikîni coreÚein, tÁj m�n Pier…aj t¾n Øp�r tÕn kÒsmon t£xin dhloÚshj, ¢f' Âj e„j tÕn kÒsmon proÁlqe, toà d� 
`Elikînoj t¾n ™gkÒsmion, ™n g¦r toÚtJ coreÚousin ta‹j sfa…raij ™nnša oÜsaij ™pibebhku‹ai. Taàta m�n oân kaˆ ™n 
¥lloij e‡rhtai.

MnhmosÚnhn kalšw … (qum…ama l…banon)
Ορφικά, Ύμνοι 77 στη Μνημοσύνη, μητέρα των Μουσών
MnhmosÚnhn kalšw, ZhnÕj sÚllektron, ¥nassan, ¿ MoÚsaj tšknws' ƒer£j, Ðs…aj, ligufènouj,
™ktÕj ™oàsa kakÁj l»qhj blay…fronoj a„e…, p£nta nÒon sunšcousa brotîn yuca‹si sÚnoikon,
eÙdÚnaton kraterÕn qnhtîn aÜxousa logismÒn, ¹dut£th, fil£grupnoj Øpomn»skous£ te p£nta,
ïn ¨n ›kastoj ¢eˆ stšrnoij gnèmhn kat<£>qhtai, oÜti parekba…nous', ™pege…rousa fršna p©sin.
¢ll£, m£kaira qe£, mÚstaij mn»mhn ™pšgeire eÙišrou teletÁj, l»qhn d' ¢pÕ tîn<d'> ¢pÒpempe.
Scholia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου, Προλεγόμενον 2.1 
MOUSAI. ... Patšra d� tîn Mousîn tÕn D…a e„r»kasi, kaˆ mhtšra t¾n MnhmosÚnhn, diÒti nohtikÕn e�nai de‹, kaˆ 
mnhmonikÕn tÕn paideuqhsÒmenon· ïn tÕ m�n mnhmoneutikÕn d…dwsin ¹ MnhmosÚnh, tÕ d� nohtikÕn Ð ZeÚj. PROCLUS. 
(Τροφός η Ευφήμη, όπως γνωρίζουμε από τον Παυσανία (Ελλάδος Περιήγησις 9.29.5.6) και το άγαλμά της στον 
Ελικώνα).

Οι Πιερίδες μετά τον Ησίοδο
ευριπίδης, Βάκχαι 410
Pier…a moÚseioj ›dra, semn¦ klitÝj 'OlÚmpou, ™ke‹s' ¥ge me, BrÒmie BrÒmie, prÒbakc' eÜie da‹mon. ™ke‹ C£ritej, ™ke‹ 
d� PÒqoj: ™ke‹ d� b£kcaij qšmij Ñrgi£zein. Ð da…mwn Ð DiÕj pa‹j ca…rei m�n qal…aisin.
Ορφικά, Ύμνοι 76
Mousîn, qum…ama l…banon. 
MnhmosÚnhj kaˆ ZhnÕj ™rigdoÚpoio qÚgatrej, Moàsai Pier…dej, megalènumoi, ¢glaÒfhmoi, qnhto‹j, oŒj ke parÁte, 
poqeinÒtatai, polÚmorfoi, p£shj paide…hj ¢ret¾n gennîsai ¥mempton, qršpteirai yucÁj, diano…aj ÑrqodÒteirai, kaˆ 
nÒou eÙdun£toio kaqhg»teirai ¥nassai, a‰ telet¦j qnhto‹j ¢nede…xate mustipoleÚtouj, Kleiè t' EÙtšrph te Q£lei£ 
te Melpomšnh te TeryicÒrh t' 'Eratè te PolÚmni£ t' OÙran…h te KalliÒphi sÝn mhtrˆ kaˆ eÙdun£thi qe©i 'AgnÁi. 
¢ll¦ mÒloite, qea…, mÚstaij, polupo…kiloi, ¡gna…, eÜkleian zÁlÒn t' ™ratÕn polÚumnon ¥gousai.
Πίνδαρος, Ολύμπια 10.95
tršfonti d' eÙrÝ klšoj kÒrai Pier…dej DiÒj. 
Πίνδαρος, Πύθια 1.12
kÁla d� kaˆ daimÒnwn qšlgei fršnaj ¢mf… te Lato…da sof…v baqukÒlpwn te Mois©n. Óssa d� m¾ pef…lhke ZeÚj, 
¢tÚzontai bo£n Pier…dwn ¢�onta, g©n te kaˆ pÒnton kat' ¢maim£keton, Ój t' ™n a„n´ Tart£rJ ke‹tai, qeîn polšmioj. 
Πίνδαρος, Πύθια 6.49
sof…an d' ™n muco‹si Pier…dwn. 
Πίνδαρος, Πύθια 10.65
tÒd' œzeuxen ¤rma Pier…dwn tetr£oron. 
Πίνδαρος, Νέμεα 6.32
‡dia naustolšontej ™pikèmia, Pier…dwn ¢rÒtaij dunatoˆ paršcein polÝn Ûmnon ¢gerècwn ™rgm£twn ›neken.

Αρχαία Παράδοση
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Μούσες, Ολυμπιάδες-Πιερίδες

Πίνδαρος, Ίσθμια 1.64
e‡h nin eÙfènwn pterÚgessin ¢erqšnt' ¢glaa‹j Pier…dwn.
ευριπίδης, Μήδεια 830
œnqa poq' ¡gn¦j ™nnša Pier…daj MoÚsaj lšgousi xanq¦n 'Armon…an futeàsai. 
ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Αυλίδι 791
T…j ¥ra m' eÙplok£mou kÒmaj ∙àma dakruÒen tanÚsaj patr…doj Ñllumšnaj ¢polwtie‹; di¦ sš, t¦n kÚknou 
dolicaÚcenoj gÒnon, e„ d¾ f£tij œtumoj æj œtucen, [L»da] Ôrniqi ptamšnJ DiÕj Ót' ºll£cqh dšmaj, e‡t' ™n dšltoij 
Pier…sin màqoi t£d' ™j ¢nqrèpouj ½negkan par¦ kairÕn ¥llwj. 
Θεόκριτος, Ειδύλλια 10.24
Mo‹sai Pier…dej, sunae…sate t¦n ∙adin£n moi pa‹d': ïn g£r c' ¤yhsqe, qea…, kal¦ p£nta poe‹te BombÚka car…essa, 
sÚran kalšont… tu p£ntej. 
Θεόκριτος, Ειδύλλια 11.1
OÙd�n pottÕn œrwta pefÚkei f£rmakon ¥llo, Nik…a, oÜt' œgcriston, ™mˆn doke‹, oÜt' ™p…paston, À taˆ Pier…dej: 
koàfon dš ti toàto kaˆ ¡dÚ. 
ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Αυλίδι 1040
Ót' ¢n¦ P»lion aƒ kalliplÒkamoi daitˆ qeîn œni Pier…dej cruseos£ndalon ‡cnoj ™n g´ kroÚousai Phlšwj ™j g£mon 
Ãlqon. 
ευριπίδης, Ρήσος 348
™pe… se crÒnJ Pierˆj m£thr Ó te kalligšfuroj potamÕj poreÚei Strumèn.
Βακχυλίδης, Διθύραμβοι 5.3u
P£resti mur…a kšleuqoj ¢mbros…wn melšwn, Öj ¨n par¦ Pier…dwn l£chsi dîra Mous©n. 
Βακχυλίδης, Διθύραμβοι 5.33
Ã ∙a kaˆ ¥spetoi mšrimnai: À Pier…dej fÚteusan kadšwn ¢n£pausin ™moˆ m�n oân ¢sfalšstaton ¡ pro ™peˆ par' 
¢nqemèdea Ne‹lon ¢f…ket' o„stro... 
Anthologia Graeca  
FILIPPOU STEFANOS (4.2.1)”Anqe£ soi dršyaj ̀Elikènia kaˆ klutodšndrou Pier…hj ke…raj prwtofÚtouj k£lukaj 
kaˆ sel…doj nearÁj qer…saj st£cun ¢ntanšplexa to‹j Meleagre…oij æj ‡kelon stef£noij. ¢ll¦ palaiotšrwn e„dëj 
klšoj, ™sql� K£mille, gnîqi kaˆ Ðplotšrwn t¾n Ñligostic…hn. 
ANTIPATROU SIDWNIOU (7.34) Pierik¦n s£lpigga, tÕn eÙagšwn barÝn Ûmnwn calkeut£n, katšcei P…ndaron ¤de 
kÒnij, oá mšloj e„sa�wn fqšgxaiÒ ken, æj ¢pÕ Mousîn ™n K£dmou qal£moij smÁnoj ¢pepl£sato. 
DIOSKORIDOU (7.407.1) “Hdiston filšousi nšoij prosan£klim' ™rètwn, Sapfè, sÝn MoÚsaij, Ã ∙£ se Pier…h 
À `Elikën eÜkissoj ‡sa pne…ousan ™ke…naij kosme‹, t¾n 'EršsJ Moàsan ™n A„ol…di: À kaˆ 'Um¾n 'Umšnaioj œcwn 
eÙfeggša peÚkhn sÝn soˆ numfid…wn †staq' Øp�r qal£mwn. À KinÚrew nšon œrnoj ÑduromšnV 'Afrod…tV sÚnqrhnoj 
mak£rwn ƒerÕn ¥lsoj ÐrÍj. p£ntV, pÒtnia, ca‹re qeo‹j ‡sa: s¦j g¦r ¢oid¦j ¢qan£taj œcomen nàn œti qugatšraj.
ANTIPATROU QESSALONIKEWS (9.26.1) T£sde qeoglèssouj ̀Elikën œqreye guna‹kaj Ûmnoij kaˆ Makedën Pier…aj 
skÒpeloj, Pr»xillan, Moirè, 'AnÚthj stÒma, qÁlun “Omhron, Lesbi£dwn Sapfë kÒsmon ™uplok£mwn, ”Hrinnan, 
Telšsillan ¢gaklša kaˆ sš, KÒrinna, qoàrin 'Aqhna…hj ¢sp…da melyamšnan, Noss…da qhlÚglwsson „d� glukuacša 
MÚrtin, p£saj ¢en£wn ™rg£tidaj sel…dwn. ™nnša m�n MoÚsaj mšgaj OÙranÒj, ™nnša d' aÙt¦j Ga‹a tšken qnato‹j 
¥fqiton eÙfrosÚnan.
ANTIPATROU [QESSALONIKEWS] (7.409.1) ”Obrimon ¢kam£tou st…con a‡neson 'Antim£coio, ¥xion ¢rca…wn 
ÑfrÚoj ¹miqšwn, Pier…dwn calkeutÕn ™p' ¥kmosin, e„ torÕn oâaj œllacej, e„ zalo‹j t¦n ¢gšlaston Ôpa, e„ t¦n 
¥tripton kaˆ ¢nšmbaton ¢trapÕn ¥lloij ma…eai: e„ d' Ûmnwn sk©ptron “Omhroj œcei, kaˆ ZeÚj toi kršsswn  
'Enos…cqonoj, ¢ll' 'Enos…cqwntoà m�n œfu me…wn, ¢qan£twn d' Ûpatoj: kaˆ naet¾r Kolofînoj Øpšzeuktai m�n  
Om»rJ, ¡ge‹tai d' ¥llwn pl£qeoj ØmnopÒlwn. 
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CRISTODWROU (2.1) poihtoà Qhba…ou Kopt…tou EKFRASIS Pierik¾ d� mšlissa, ligÚqrooj ›zeto Sapfë Lesbi¦j 
ºremšousa, mšloj d' eÜumnon Øfa…nein sigalšaij dokšesken ¢nayamšnh fršna MoÚsaij. .. Parqenik¾ d' ”Hrinna 
ligÚqrooj ›zeto koÚrh, oÙ m…ton ¢mfafÒwsa polÚplokon, ¢ll' ™nˆ sigÍ PierikÁj ∙aq£miggaj ¢postal£ousa  
mel…sshj. .. Pierik¾ d� mšlissa perˆ stÒma qe‹on ¢l©to, khr…on çd…nousa melistagšj. ¢mfotšraj d� ce‹raj ™p' 
¢ll»lVsi tiqeˆj ™pere…deto ∙£bdJ oŒ£ per ™n zwo‹sin: ˜¾n d' œklinen ¢kou¾n dexiter»n, dÒkeen d� kaˆ 'ApÒllwnoj 
¢koÚein À kaˆ Pier…dwn tinÕj ™ggÚqen. ™n d' ¥ra qumù skeptomšnJ m�n œikto: nÒoj dš oƒ œnqa kaˆ œnqa ™x ¢dÚtwn 
pefÒrhto polustršptoio menoinÁj, PierikÁj seirÁnoj ¢r»ion œrgon Øfa…nwn. 
FILODHMOU (5.107.1) Ginèskw, car…essa, file‹n p£nu tÕn filšonta, kaˆ p£li ginèskw tÒn me dakÒnta dake‹n: m¾ 
lÚpei me l…hn stšrgont£ se mhd' ™req…zein t¦j baruorg»touj soi qšle Pier…daj. 
AGAQIOU SCOLASTIKOU (6.80.1) Dafniakîn b…blwn 'Agaqhi¦j ™nne£j e„mi: ¢ll£ m' Ð tekt»naj ¥nqeto so…, Paf…h. 
oÙ g¦r Pier…dessi tÒson mšlw Ósson ”Erwti, Ôrgia tossat…wn ¢mfišpousa pÒqwn. a„te‹ d' ¢ntˆ pÒnwn, †na oƒ di¦ se‹o 
pare…h ½ tina m¾ filšein À tacÝ peiqomšnhn. 
FANIOU (6.295.1) Sm‹lan 'Akestèndaj donakoglÚfon Ón t' ™pˆ misqù spÒggon œcen kal£mwn ya…stor' ¢pÕ Knid…wn 
kaˆ sel…dwn kanÒnisma filÒrqion œrgma te le…aj samoqštw kaˆ t¦n eÙmšlanon broc…da k£rkin£ te speiroàca 
le£nteir£n te k…shrin kaˆ t¦n ¡dufaÁ plinq…da kalla�nan, m£zaj ¡n…k' œkurse telwni£doj filol…cnw, Pier…sin pen…aj 
¥rmen' ¢nekršmasen. 
ANTIPATROU SIDWNIOU (7.2.1) T¦n merÒpwn Peiqè, tÕ mšga stÒma, t¦n ‡sa MoÚsaij fqegxamšnan kefal£n, ð 
xšne, Maion…dew ¤d' œlacon nas‹tij ”Iou spil£j: oÙ g¦r ™n ¥llv ƒerÒn, ¢ll' ™n ™moˆ pneàma qanën œlipen, ú neàma 
Kron…dao tÕ pagkratšj, ú kaˆ ”Olumpon kaˆ t¦n A‡antoj naÚmacon e�pe b…an kaˆ tÕn 'Acille…oij Farsal…sin 
“Ektora pèloij Ñstša Dardanikù druptÒmenon ped…J. e„ d' Ñl…ga krÚptw tÕn tal…kon, ‡sq', Óti keÚqei kaˆ Qštidoj 
gamštan ¡ bracÚbwloj ”Ikoj. E„ kaˆ baiÕj Ð tÚmboj, ÐdoipÒre, m» me paršlqVj, ¢ll¦ katastšyaj �sa qeo‹si sšbou: 
tÕn g¦r Pier…sin timèmenon œxoca MoÚsaij poiht¾n ™pšwn qe‹on “Omhron œcw. 'Enq£de t¾n ƒer¾n kefal¾n kat¦ ga‹a 
kalÚptei ¢ndrîn ¹rèwn kosm»tora, qe‹on “Omhron. 
PAULOU SILENTIARIOU (7.4.1) 'Enq£de Pier…dwn tÕ sofÕn stÒma, qe‹on “Omhron, kleinÕj ™p' ¢gci£lJ tÚmboj 
œcei skopšlJ. e„ d' Ñl…gh gegau‹a tÒson c£den ¢nšra nÁsoj, m¾ tÒde qamb»sVj, ð xšne, derkÒmenoj: kaˆ g¦r 
¢lhteÚousa kasign»th pot� DÁloj mhtrÕj ¢p' çd…nwn dšxato Lhto�dhn. 
ADHLON (7.12.1) ”Arti loceuomšnhn se melissotÒkwn œar Ûmnwn, ¥rti d� kukne…J fqeggomšnhn stÒmati ½lasen e„j 
'Acšronta di¦ platÝ kàma kamÒntwn Mo‹ra, linoklèstou despÒtij ºlak£thj: sÕj d' ™pšwn, ”Hrinna, kalÕj pÒnoj 
oÜ se gegwne‹ fq…sqai, œcein d� coroÝj ¥mmiga Pier…sin.  
ANTIPATROU SIDWNIOU (7.14.1) sapfè toi keÚqeij, cqën A„ol…, t¦n met¦ MoÚsaij ¢qan£taij qnat¦n Moàsan 
¢eidomšnan, §n KÚprij kaˆ ”Erwj sun£m' œtrafon, ªj mšta Peiqë œplek' ¢e…zwon Pier…dwn stšfanon, `Ell£di m�n 
tšryin, soˆ d� klšoj. ð trišlikton Mo‹rai dineàsai nÁma kat' ºlak£taj, pîj oÙk ™klèsasqe pan£fqiton Ãmar 
¢oidù ¥fqita mhsamšnv dîr' `Elikwni£dwn; 
LEWNIDOU (7.35.1) ”Armenoj Ãn xe…noisin ¢n¾r Óde kaˆ f…loj ¢sto‹j, P…ndaroj, eÙfènwn Pier…dwn prÒpoloj. 
DIODWROU (7.40.1) A„scÚlon ¼de lšgei taf…h l…qoj ™nq£de ke‹sqai tÕn mšgan, o„ke…hj tÁl' ¢pÕ Kekrop…hj, leuk¦ 
Gšla Sikelo‹o par' Ûdata. t…j fqÒnoj, a„a‹, Qhse…daj ¢gaqîn œgkotoj a„�n œcei; `A m£kar, ¢mbros…Vsi sunšstie  
f…ltate MoÚsaij, ca‹re kaˆ e„n A‡dew dèmasi, Kall…mace. `A mšga Batti£dao sofoà per…puston Ôneiar, Ã ∙ ™teÕn 
ker£wn oÙd' ™lšfantoj œhj. to‹a g¦r ¥mmin œfhnaj, ¤t' oÙ p£roj ¢nšrej ‡dmen ¢mf… te ¢qan£touj ¢mf… te ¹miqšouj, 
eâtš min ™k LibÚhj ¢nae…raj e„j ̀Elikîna ½gagej ™n mšssaij Pier…dessi fšrwn: aƒ dš oƒ e„romšnJ ¢mf' çgug…wn ¹rèwn 
A‡tia kaˆ mak£rwn e�ron ¢meibÒmenai. 
IWNOS (7.43.1) Ca‹re melampet£loij, EÙrip…dh, ™n gu£loisi Pier…aj tÕn ¢eˆ nuktÕj œcwn q£lamon: ‡sqi d' ØpÕ cqonÕj 
ên, Óti soi klšoj ¥fqiton œstai �son `Omhre…aij ¢en£oij c£risin. E„ kaˆ dakruÒeij, EÙrip…dh, eŒlš se pÒtmoj, ka… se 
lukorra‹stai de‹pnon œqento kÚnej, tÕn skhnÍ mel…ghrun ¢hdÒna, kÒsmon `Aqhnîn, tÕn sof…V Mousšwn mix£menon 
c£rita, ¢ll' œmolej Pella‹on Øp' ºr…on, æj ¨n Ð l£trij Pier…dwn na…Vj ¢gcÒqi Pier…dwn.  
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ADESPOTON, oƒ d� MELEAGROU (7.352.1) Dexiter¾n 'A…dao qeoà cšra kaˆ t¦ kelain¦ Ômnumen ¢rr»tou dšmnia 
PersefÒnhj, parqšnoi æj œtumon kaˆ ØpÕ cqon…: poll¦ d' Ð pikrÕj a„scr¦ kaq' ¹metšrhj œbluse parqen…hj  
'Arc…locoj: ™pšwn d� kal¾n f£tin oÙk ™pˆ kal¦ œrga, gunaike‹on d' œtrapen ™j pÒlemon. Pier…dej, t… kÒrVsin ™f' 
ØbristÁraj „£mbouj ™tr£pet', oÙc Ðs…J fwtˆ carizÒmenai; 
ERUKIOU (7.377.1) E„ kaˆ ØpÕ cqonˆ ke‹tai, Ómwj œti kaˆ kat¦ p…ssan toà miaroglèssou ceÚate Parqen…ou, oÛneka 
Pier…dessin ™n»mese mur…a ke‹na flšgmata kaˆ musarîn ¢plus…hn ™lšgwn. ½lase kaˆ man…hj ™pˆ d¾ tÒson, ést' 
¢goreàsai phlÕn 'Odusse…hn kaˆ p£ton 'Ili£da. toig¦r ØpÕ zof…aisin 'ErinÚsin ¢mmšson Âptai Kwkutoà kloiù 
laimÕn ¢pagcÒmenoj. 
KUROU (9.136.1) A‡qe pat»r m' ™d…daxe dasÚtrica mÁla nomeÚein, éj ken ØpÕ ptelšVsi kaq»menoj À ØpÕ pštrVj 
sur…sdwn kal£moisin ™m¦j tšrpeskon ¢n…aj. Pier…dej, feÚgwmen ™uktimšnhn pÒlin, ¥llhn patr…da masteÚswmen: 
¢paggelšw d' ¥ra p©sin, æj Ñlooˆ khfÁnej ™dhl»santo mel…ssaj.
TOU AUTOU PALLADA (9.171.1) ”Organa Mous£wn, t¦ polÚstona bibl…a pwlî e„j ˜tšraj tšcnhj œrga 
metercÒmenoj. Pier…dej, sózoisqe: lÒgoi, sunt£ssomai Øm‹n: sÚntaxij g¦r ™moˆ kaˆ q£naton paršcei.  
ANTIFILOU BUZANTIOU (9.192.1) Aƒ b…bloi, t…nej ™stš; t… keÚqete; -{Qugatšrej m�n Maion…dou, mÚqwn d' †storej 
'Iliakîn: ¡ m…a m�n mhniqmÕn 'Acillšoj œrga te ceirÕj `Ektoršaj dekštouj t' «qla lšgei polšmou: ¡ d' ˜tšra mÒcqon 
tÕn 'Odussšoj ¢mf… te lšktroij chre…oij ¢gaq©j d£krua PhnelÒpaj.} -Ilate sÝn MoÚsaisi: meq' Ømetšraj g¦r 
¢oid¦j e�pen œcein a„ën ›ndeka Pier…daj. 
ONESTOU (9.230.1) 'Amba…nwn `Elikîna mšgan k£mej, ¢ll' ™koršsqhj Phgas…doj kr»nhj nektaršwn lib£dwn: 
oÛtwj kaˆ sof…hj pÒroj Ôrqioj: Àn d' ¥r' ™p' ¥kron tšrma mÒlVj, ¢rÚsV Pier…dwn c£ritaj.  
LEONTOS FILOSOFOU (9.581.1) ToxÒta, Pier…dwn medšwn, ˜kathbÒle Fo‹be, e„p� kasign»tV, krateroÝj †na 
qÁraj ™ge…rV, Ósson ™piyaàsai merÒpwn dšmaj, Ósson ¢àsai laîn terpomšnwn ƒerÕn stÒma, mhd� no»sw ZhnÕj 
Meilic…oio lacën qrÒnon ¢nšroj o�ton. 'Armen…wn t£de fàla kaˆ ¥lkimon œqnoj 'Ib»rwn Cristoà zÁlon œcontej 
˜koÚsion ™j zugÕn Ãlqon qesmù Øpodr»ssontej ¢nik»twn basil»wn.  
ARGENTARIOU (10.18.1) Gîbru, DiènusÒj se kaˆ ¹ filer£stria KÚprij tšrpoi kaˆ glukeraˆ gr£mmasi Pier…dej: ïn 
m�n g¦r sof…hn ¢podršpteo: tÁj d' ™j œrwtaj œrceo: toà d� f…laj labropÒtei kÚlikaj.
SWKRATOUS (14.1.1) ”Olbie PuqagÒrh, Mousšwn `Elikènion œrnoj, e„pš moi e„romšnJ, ÐpÒsoi sof…hj kat' ¢gîna 
so‹si dÒmoisin œasin ¢eqleÚontej ¥rista. -Toig¦r ™gën e‡poimi, PolÚkratej: ¹m…seej m�n ¢mfˆ kal¦ speÚdousi 
maq»mata: tštratoi aâte ¢qan£tou fÚsewj pepon»atai: ˜bdom£toij d� sig¾ p©sa mšmhle kaˆ ¥fqitoi œndoqi màqoi: 
tre‹j d� guna‹kej œasi, Qeanë d' œxocoj ¥llwn. tÒssouj Pier…dwn Øpof»toraj aÙtÕj ¢ginî.
ARIQMHTIKA KAI GRIFOI SWKRATOUS (14.2.1) Pall¦j ™gë crusÁ sfur»latoj: aÙt¦r Ð crusÕj a„zhîn pšletai 
dîron ¢oidopÒlwn. ¼misu m�n cruso‹o Car…sioj, Ñgdo£thn d� Qšspij kaˆ dek£thn mo‹ran œdwke SÒlwn, aÙt¦r 
™eikost¾n Qem…swn: t¦ d� loip¦ t£lanta ™nnša kaˆ tšcnh dîron 'Aristod…kou. `A KÚprij tÕn ”Erwta kathfiÒwnta 
proshÚda: T…pte toi, ð tškoj, ¥lgoj ™pšcraen; Öj d' ¢p£meipto: Pier…dej moi mÁla di»rpasan ¥lludij ¥llh a„nÚmenai 
kÒlpoio, t¦ d¾ fšron ™x `Elikînoj. Kleië m�n m»lwn pšmpton l£be, dwdškaton d� EÙtšrph: ¢t¦r Ñgdo£thn l£ce 
d‹a Q£leia: Melpomšnh d' e„kostÕn ¢pa…nuto, TeryicÒrh d� tštraton: ˜bdom£thn d' 'Eratë metek…aqe mo…rhn: ¹ 
d� trihkÒntwn me PolÚmnia nÒsfise m»lwn, OÙran…h d' ˜katÒn te kaˆ e‡kosi: KalliÒph d� briqomšnh m»loisi  
trihkos…oisi bšbhke. soˆ d' ¥ra koufotšrVsin ™gë sÝn cersˆn ƒk£nw pent»konta fšrwn t£de le…yana mÁla qe£wn.
SIMIOU RODIOU WION CELIDONOS (15.27.1) Kwt…laj matšroj tÁ tÒd' ¥trion nšon Dwr…aj ¢hdÒnoj: prÒfrwn d� 
qumù dšxo: d¾ g¦r ¡gn©j l…gei£ min k£m' �fi matrÕj çd…j: tÕ m�n qeîn ™ribÒaj ̀Erm©j œkeixe k©rux fàl' ™j brotîn ØpÕ 
f…laj ̃ lën ptero‹si matrÒj, ¥nwge d' ™k mštrou monob£monoj mšgan p£roiq' ¢šxein ¢riqmÕn e„j ¥kran dek£d' „cn…wn, 
kÒsmon nšmonta ∙uqmîn, qoîj d' Ûperqen çkulšcrion fšrwn neàma podîn spor£dwn p…fausken ‡cnei qenën tan  
pana…olon Pier…dwn monÒdoupon aÙd£n. 
ASKLHPIADOU, oƒ d� POSEIDIPPOU (16.68.1) KÚpridoj ¤d' e„kèn: fšr' „dèmeqa, m¾ Beren…kaj: dist£zw, potšrv 
fÍ tij Ðmoiotšran. Z»nwna ptol…arcoj 'IoulianÕj basilÁa. Z»nwnoj par£koitin 'IoulianÕj 'Ari£dnhn. O�kon 
”Anax `Elikînoj ¢nhb»santa no»saj kudal…moij kam£toisin 'Ioulianoà poli£rcou, Pierikîn prop£roiqe dÒmwn 
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pagcrÚseoj œsth. Kàdoj 'Ioulianoà panao…dimon, Öj met¦ kÒsmon Pier…dwn crusšhn stÁsen 'Anastas…ou. 
ADESPOTON (16.151.1) 'Arcštupon Didoàj ™rikudšoj, ð xšne, leÚsseij, e„kÒna qespes…J k£lleϊ lampomšnhn. to…h 
kaˆ genÒmhn, ¢ll' oÙ nÒon, oŒon ¢koÚeij, œscon ™p' eÙf»moij dÒxan ™negkamšnh. oÙd� g¦r A„ne…an pot' ™sšdrakon, 
oÙd� crÒnoisi Tro…hj perqomšnhj ½luqon ™j LibÚhn: ¢ll¦ b…aj feÚgousa 'Iarba…wn Ømena…wn pÁxa kat¦ krad…hj 
f£sganon ¢mf…tomon. Pier…dej, t… moi a„nÕn ™fwpl…ssasqe M£rwna; oŒa kaq' ¹metšrhj yeÚsato swfrosÚnhj. 
DAMOCARIDOS (16.310.1) AÙt» soi pl£steira FÚsij paršdwke tupîsai t¾n Mitulhna…an, zwgr£fe, Pier…da. phg£zei 
tÕ diaug�j ™n Ômmasi: toàto d' ™nargîj dhlo‹ fantas…hn œmpleon eÙstoc…hj. aÙtom£twj d' Ðmal» te kaˆ oÙ per…erga 
komîsa s¦rx Øpodeiknumšnhn t¾n ¢fšleian œcei. ¥mmiga d' ™x ƒlaro‹o kaˆ ™k noero‹o prosèpou Moàsan ¢paggšllei 
KÚpridi mignumšnhn. 'OppianÕj sel…dessin ¡l…ploa fàla sun£yaj q»kato p©si nšoij Ôyon ¢peiršsion. KalliÒph  
bas…leia Geèrgion e�pen „doàsa: Oátoj ™mÕj genšthj gn»sioj, oÙ Kron…dhj. 

Οι παλιότερες και οι εννέα Μούσες
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 4.7.1.1-4.7.3.6
Perˆ d� tîn Mousîn, ™peid»per ™mn»sqhmen ™n ta‹j toà DionÚsou pr£xesin, o„ke‹on ¨n e‡h dielqe‹n ™n kefala…oij. 
taÚtaj g¦r oƒ ple‹stoi tîn muqogr£fwn kaˆ m£lista dedokimasmšnoi fasˆ qugatšraj e�nai DiÕj kaˆ MnhmosÚnhj: 
Ñl…goi d� tîn poihtîn, ™n oŒj ™sti kaˆ 'Alkm£n, qugatšraj ¢pofa…nontai OÙranoà kaˆ GÁj. Ðmo…wj d� kaˆ kat¦ 
tÕn ¢riqmÕn diafwnoàsin, oƒ m�n g¦r tre‹j lšgousin, oƒ d' ™nnša, kaˆ kekr£thken Ð tîn ™nnša ¢riqmÕj ØpÕ tîn 
™pifanest£twn ¢ndrîn bebaioÚmenoj, lšgw d� `Om»rou te kaˆ `HsiÒdou kaˆ tîn ¥llwn tîn toioÚtwn. “Omhroj 
m�n g¦r lšgei Moàsai d' ™nnša p©sai ¢meibÒmenai Ñpˆ kalÍ, `Hs…odoj d� kaˆ t¦ ÑnÒmata aÙtîn ¢pofa…netai lšgwn 
Kleiè t' EÙtšrph te Q£lei£ te Melpomšnh te TeryicÒrh t' 'Eratè te PolÚmni£ t' OÙran…h te KalliÒph q/, ¼ 
sfewn proferest£th ™stˆn ¡pasšwn. toÚtwn d' ˜k£stV pros£ptousi t¦j o„ke…aj diaqšseij tîn perˆ mousik¾n 
™pithdeum£twn, oŒon poihtik»n, melJd…an, Ñrc»seij kaˆ core…aj, ¢strolog…an te kaˆ t¦ loip¦ tîn ™pithdeum£twn. 
parqšnouj d' aÙt¦j oƒ ple‹stoi [gegonšnai] muqologoàsi di¦ tÕ t¦j kat¦ t¾n paide…an ¢ret¦j ¢fqÒrouj doke‹n e�nai. 

Η μούσα των … ελεφάντων
Κλαύδιος Αιλιανός, Περί Ζώων Ιδιότητος 12.44.1
LÒgw d� ¥ra tède 'IndÕj kaˆ L…buj tÕ gšnoj diafÒrw: ™re‹ d� Ð m�n 'IndÕj t¦ ™picèria, Ð d� L…buj Ósa o�de kaˆ 
™ke‹noj: § d' oân °deton ¥mfw të lÒgw ™stˆn ™ke‹na. ™n 'Indo‹j ™¦n ¡lù tšleioj ™lšfaj, ¹merwqÁnai calepÒj ™sti, 
kaˆ t¾n ™leuqer…an poqîn fon´. ™¦n d� aÙtÕn kaˆ desmo‹j dial£bVj, œti kaˆ m©llon ™j qumÕn ™x£ptetai, kaˆ doàloj 
e�nai kaˆ desmèthj oÙc Øpomšnei. ¢ll' oƒ 'Indoˆ kaˆ ta‹j trofa‹j kolakeÚousin aÙtÒn, kaˆ poik…loij kaˆ ™folko‹j 
delšasi praänein peirîntai, paratiqšntej Ósa plhro‹ t¾n gastšra kaˆ qšlgei tÕn qumÒn. Ö d� ¥cqetai aÙto‹j kaˆ 
Øperor´. t… oân ™ke‹noi katasof…zontai; moàsan aÙto‹j pros£gousin ™picèrion, kaˆ kat®dousin aÙtoÝj Ñrg£nJ tinˆ 
kaˆ toÚtJ sun»qei: kale‹tai d� skindayÕj tÕ Ôrganon. Ö d� Øpšcei t¦ ðta kaˆ qšlgetai, kaˆ ¹ m�n Ñrg¾ praänetai, Ð 
d� qumÕj Øpostšlleta… te kaˆ stÒrnutai, kat¦ mikr¦ d� kaˆ ™j t¾n trof¾n Ðr´. e�ta ¢fe‹tai m�n tîn desmîn, mšnei 
d� tÍ moÚsV dedemšnoj, kaˆ deipne‹ proqÚmwj ¡brÕj daitumèn: pÒqJ g¦r toà mšlouj oÙk ¨n œti ¢posta…h.

Μούσες ... μέλισσες
Κλαύδιος Αιλιανός, Ποικίλη Ιστορία 10.21.1
“Oti tÕn Pl£twna ¹ PeriktiÒnh œferen ™n ta‹j ¢gk£laij: qÚontoj d� toà 'Ar…stwnoj ™n `Umhttù ta‹j MoÚsaij À 
ta‹j nÚmfaij, o‰ m�n prÕj t¾n ƒerourg…an Ãsan, ¿ d� katškline Pl£twna ™n ta‹j plhs…on murr…naij dase…aij oÜsaij 
kaˆ pukna‹j. kaqeÚdonti d� ™smÕj melittîn ™n to‹j ce…lesin aÙtoà kaq…sasai ØpÍdon, t¾n toà Pl£twnoj eÙglwtt…an 
manteuÒmenai ™nteàqen. 
Φιλόστρατος (αρχ.), Εικόνες 2.8.6.2
aƒ Moàsai deàro; t… d� ™pˆ ta‹j phga‹j toà Mšlhtoj; 'Aqhna‹oi t¾n 'Iwn…an Óte ¢pókizon, Moàsai ¹goànto toà 
nautikoà ™n e‡dei melittîn.
Φιλόστρατος (αρχ.), εικόνες 2.12.1.1
O�mai qaàm£ soi e�nai t¦j mel…ttaj oÛtw gl…scrwj gegrammšnaj, ïn ge kaˆ pronoma…a d»lh kaˆ pÒdej kaˆ pter¦ 
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kaˆ tÕ crîma tÁj stolÁj oÙk ¢taktoàsin, ‡sa tÍ fÚsei diapoikilloÚshj aÙt¦ tÁj grafÁj. t… oân oÙk ™n s…mbloij 
aƒ sofa…; t… d� ™n ¥stei; kwm£zousin ™pˆ t¦j toà Daϊf£ntou qÚraj –gšgone d� ½dh P…ndaroj, æj Ðr´j– pl£ttein k¢k  
nhp…ou aÙtÒn, †n' ™mmel¾j ½dh kaˆ œmmousoj Ï, kaˆ poioàsi taàta. tÕ m�n g¦r paid…on e„j d£fnhn ¢pÒkeitai kaˆ klînaj  
murr…nhj xumballomšnou toà patrÕj ƒeroà teÚxesqai toà paidÒj, ¢f' ïn kÚmbal£ te kat»cei tÁj o„k…aj, Óte ™t…kteto, 
kaˆ tÚmpana ºkoÚeto ™k `Ršaj, ™lšgonto d� kaˆ aƒ NÚmfai coreàsa… oƒ kaˆ ¢naskirtÁsai tÕn P©na: fasˆ d� aÙtÒn, 
Óte P…ndaroj ™j tÕ poie‹n ¢f…keto, ¢mel»santa toà skirt©n °dein t¦ toà Pind£rou. ¹ `Rša d� ¥galma ™kpepÒnhtai 
kaˆ kaq…drutai m�n aÙtoà kaˆ perˆ qÚraj, o�mai d� kaˆ l…qou tÕ ¥galma fa…nesqai katesklhku…aj ™ntaàqa tÁj 
grafÁj kaˆ t… g¦r ¥llo À ™xesmšnhj; ¥gei kaˆ t¦j NÚmfaj ™ndrÒsouj kaˆ o†aj ™k phgîn, Ð d� P¦n ™xorce‹tai 
m�n ∙uqmÕn d» tina, faidrÕn d� aÙtù tÕ e�doj kaˆ tÁj ∙inÕj oÙd�n colîdej. aƒ d� e‡sw mšlittai perierg£zontai tÕ  
paid…on ™pib£llousai tÕ mšli kaˆ t¦ kšntra ¢nšlkousai dšei toà ™gcr…sai. ™x `Umhttoà t£ca ¼kousi kaˆ ¢pÕ tîn 
liparîn kaˆ ¢oid…mwn: kaˆ g¦r toàto o�mai aÙt¦j ™nst£xai Pind£rJ.
Φιλόστρατος (νεότ.), Εικόνες 884.14
T… d¾ mšlleij, ð qe‹e SofÒkleij, t¦ tÁj Melpomšnhj dšcesqai dîra; t… d' ™j gÁn Ðr´j; æj œgwg' oÙk o�da, e‡te ¢qro…zwn 
™nno…aj ½dh, e‡q' ØpÕ tÁj prÕj t¾n qeÕn ™kpl»xewj. ¢ll¦ q£rsei, ð' gaqš, kaˆ dšcou t¦ didÒmena. ¢pÒblhta g¦r 
oÙk e�nai t¦ qeîn dîra o�sq£ pou ™x ˜nÕj tîn KalliÒphj qiaswtîn ¢koÚsaj. Ðr´j g¦r kaˆ t¦j mel…ttaj, æj 
Øperpštonta… sou kaˆ bomboàsin ¹dÚ ti kaˆ qe‹on ™pile…bousai stagÒnaj ¢porr»touj tÁj o„ke…aj drÒsou: toutˆ 
g¦r kaˆ tÁj sÁj poi»sewj diafÚsetai pantÕj m©llon. Ã poÚ tij kaˆ ¢nafqšgxetai mikrÕn Ûsteron ™pˆ soˆ Mousîn 
eÙkÒlwn ¢nqr»nion lšgwn kaˆ dedoikšnai tJ pareggu»sei, m» ph l£qV tij ™kpt©sa toà soà stÒmatoj mšlitta kaˆ 
tÕ kšntron ¢ful£ktwj ™gcr…sasa. Ðr´j dš pou kaˆ t¾n qeÕn aÙt¾n tÕ m�n Øy»goron kaˆ ™phrmšnon tÁj gnèmhj 
¢pÒqeton œcousan ™j s� nàn kaˆ meidi£mati eÙmene‹ tÕ dîron metroàsan. 'AskhlpiÕj dš, o�mai, oátoj ™ggÝj pai©na 
pou paregguîn gr£fein kaˆ klutom»thj oÙk ¢paxiîn par¦ soà ¢koàsai blšmma te aÙtoà prÕj s� faidrÒthti 
memigmšnon t¦j [par¦] mikrÕn Ûsteron ™pixenèseij a„n…ttetai.

Οι θυγατέρες του Πιέρου 
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.29.3.1 (βλ. σελ. 26)
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.30.4.4
poll¦ m�n d¾ kaˆ ¥lla pisteÚousin oÙk Ônta “Ellhnej kaˆ d¾ kaˆ 'Orfša KalliÒphj te e�nai MoÚshj kaˆ oÙ tÁj 
Pišrou.
Schοlia Vetera (Πρόκλου Διαδόχου) στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 1.50
'Ep…carmoj d� ™n tù tÁj “Hbhj G£mJ ˜pt¦ lšgei, qugatšraj Pišrou kaˆ Pimplh�doj nÚmfhj: Neiloàn, Tritènhn 
'Aswpoàn, `EptapÒlhn, 'Acelw�da, TipÒploun, kaˆ `Rod…an.
Ψευδο-Πλούταρχος, Περί Μουσικής (1131β-1147α) 1131.F.6 (βλ. παρακάτω στο: τα «Περί τας Μούσας» του Πιέρου 
ποιήματα κ.ά.)
Schοlia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 1.193
Kaˆ pragmatikîj m�n Pier…a kaˆ ̀Elikën, Ôrh kaˆ pÒleij Boiwt…aj. Kaˆ ¹ m�n Pier…a prÒteron ØpÕ Pišrou ktisqe‹sa 
toà Meqènhj ¢delfoà, patrÕj d� L…nou, Pier…a ™kšklhto: Ûsteron d� LÚgkoj ™kl»qh, Âj kaˆ t¾n ¢rc¾n œscen 
'Ašropoj, Ð presbÚtatoj tîn 'Hmaq…wnoj pa…dwn, kaq¦ MelisseÚj fhsin Ð t¦ Delfik¦ suntax£menoj. 
τα «Περί τας Μούσας» του Πιέρου ποιήματα, κ.ά. 
Ψευδο-Πλούταρχος, Περί Μουσικής (1131β-1147α) 1131.F.6
Hrakle…dhj d' ™n tÍ SunagwgÍ tîn ™n mousikÍ eÙdokimhs£ntwn t¾n kiqarJd…an kaˆ t¾n kiqarJdik¾n po…hsin prîtÒn 
fhsin 'Amf…ona ™pinoÁsai tÕn DiÕj kaˆ 'AntiÒphj, toà patrÕj dhlonÒti did£xantoj aÙtÒn. pistoàtai d� toàto ™k 
tÁj ¢nagrafÁj tÁj ™n Sikuîni ¢pokeimšnhj, di' Âj t£j te ƒere…aj t¦j ™n ”Argei kaˆ toÝj poiht¦j kaˆ toÝj mousikoÝj 
Ñnom£zei. kat¦ d� t¾n aÙt¾n ¹lik…an kaˆ L…non tÕn ™x EÙbo…aj qr»nouj pepoihkšnai lšgei, kaˆ ”Anqhn tÕn ™x 
'AnqhdÒnoj tÁj Boiwt…aj Ûmnouj, kaˆ P…eron tÕn ™k Pier…aj t¦ perˆ t¦j MoÚsaj poi»mata:  ¢ll¦ kaˆ Fil£mmwna 
tÕn DelfÕn Lhtoàj te pl£naj kaˆ 'Artšmidoj kaˆ 'ApÒllwnoj gšnesin dhlîsai ™n mšlesi, kaˆ coroÝj prîton perˆ 
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tÕ ™n Delfo‹j ƒerÕn stÁsai: Q£murin d� tÕ gšnoj Qr´ka eÙfwnÒteron kaˆ ™mmelšsteron p£ntwn tîn tÒte ¶sai, æj 
ta‹j MoÚsaij kat¦ toÝj poiht¦j e„j ¢gîna katastÁnai: pepoihkšnai d� toàton ƒstore‹tai Tit£nwn prÕj toÝj qeoÝj 
pÒlemon. 
ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Αυλίδι 791 
T…j ¥ra m' eÙplok£mou kÒmaj ∙àma dakruÒen tanÚsaj patr…doj Ñllumšnaj ¢polwtie‹; di¦ sš, t¦n kÚknou 
dolicaÚcenoj gÒnon, e„ d¾ f£tij œtumoj æj œtucen, [L»da] Ôrniqi ptamšnJ DiÕj Ót' ºll£cqh dšmaj, e‡t' ™n dšltoij 
Pier…sin màqoi t£d' ™j ¢nqrèpouj ½negkan par¦ kairÕn ¥llwj. 

Οι Μούσες του Δίου
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 17.16.1.1
Met¦ d� taàta Ð m�n basileÝj ™panelqën met¦ tÁj dun£mewj e„j t¾n Makedon…an sun»gage toÝj ¹gemÒnaj tîn 
stratiwtîn kaˆ toÝj ¢xiologwt£touj tîn f…lwn kaˆ prošqhke boul¾n perˆ tÁj e„j t¾n 'As…an diab£sewj, pÒte cr¾ 
strateÚein kaˆ t…ni trÒpJ ceiristšon tÕn pÒlemon. tîn d� perˆ tÕn 'Ant…patron kaˆ Parmen…wna sumbouleuÒntwn 
prÒteron paidopoi»sasqai kaˆ tÒte to‹j thlikoÚtoij ™gceire‹n œrgoij, drastikÕj ín kaˆ prÕj p©san pr£xewj 
¢nabol¾n ¢llotr…wj diake…menoj ¢nte‹pe toÚtoij: a„scrÕn g¦r Øp£rcein ¢pefa…neto tÕn ØpÕ tÁj `Ell£doj ¹gemÒna 
kaqestamšnon toà polšmou kaˆ patrik¦j ¢nik»touj  dun£meij pareilhfÒta kaqÁsqai g£mouj ™piteloànta kaˆ 
tšknwn genšseij ¢namšnonta. did£xaj oân aÙtoÝj perˆ toà sumfšrontoj kaˆ parorm»saj di¦ tîn lÒgwn prÕj 
toÝj ¢gînaj qus…aj megaloprepe‹j to‹j qeo‹j sunetšlesen ™n D…J tÁj Makedon…aj kaˆ skhnikoÝj ¢gînaj Diˆ kaˆ 
MoÚsaij, oÞj 'Arcšlaoj Ð probasileÚsaj prîtoj katšdeixe. t¾n d� pan»gurin ™f' ¹mšraj ™nnša sunetšlesen, 
˜k£stV tîn Mousîn ™pènumon ¹mšran ¢nade…xaj. skhn¾n d� kataskeuas£menoj ˜katont£klinon toÚj te f…louj 
kaˆ toÝj ¹gemÒnaj, œti d� toÝj ¢pÕ tîn pÒlewn pršsbeij paršlaben ™pˆ t¾n eÙwc…an. lampra‹j d� paraskeua‹j 
crhs£menoj kaˆ polloÝj m�n ˜sti£saj, p£sV d� tÍ dun£mei diadoÝj ƒere‹a kaˆ t¥lla t¦ prÕj t¾n eÙwc…an ¢n»konta 
prosanšlabe tÕ stratÒpedon.  

Ορφείς δύο
ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.564.4
barÚnetai d� tÕ K…kwn kat¦ dÚo kanÒnaj, oÞj ™kt…qentai oƒ palaio…, o‰ kaˆ dÚo fasˆ genšsqai 'Orfšaj K…konaj, ïn 
Ð eŒj toà O„£grou palaiÕj kaˆ pollù progenšsteroj toà Østšrou ka…, æj aÙto… fasin, ›ndeka genea‹j.
Schοlia Vetera στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 8.22
prît£ nun 'OrfÁoj: `HrÒdwroj dÚo e�nai 'Orfe‹j fhsin, ïn tÕn ›teron sumpleàsai to‹j 'ArgonaÚtaij.  ferekÚdhj ™n 
tÍ $ Fil£mmwn£ fhsi kaˆ oÙk 'Orfša sumpepleukšnai. œsti dš, æj 'Asklhpi£dhj, 'ApÒllwnoj kaˆ KalliÒphj: œnioi 
d� ¢pÕ O„£grou kaˆ Polumn…aj. zhte‹tai dš, di¦ t… 'OrfeÝj ¢sqen¾j ín sunšplei to‹j ¼rwsin: Óti m£ntij ín Ð Ce…rwn 
œcrhse dÚnasqai kaˆ t¦j SeirÁnaj parelqe‹n aÙtoÝj 'Orfšwj sumplšontoj.

Ορφεύς & Eλληνική πολιτιστική παράδοση
ευριπίδης, Βάκχαι 560
t£ca d' ™n ta‹j poludšndroisin 'OlÚmpou qal£maij, œnqa pot' 'OrfeÝj kiqar…zwn sÚnagen dšndrea moÚsaij, sÚnagen 
qÁraj ¢grètaj. m£kar ð Pier…a, sšbeta… s' EÜioj, ¼xei te coreÚswn ¤ma bakceÚmasi, tÒn t' çkurÒan diab¦j 'AxiÕn 
eƒlissomšnaj Main£daj ¥xei, Lud…an patšra te, tÕn t©j eÙdaimon…aj broto‹j ÑlbodÒtan, tÕn œkluon eÜippon cèran 
Ûdasin kall…stoisi lipa…nein.
ευριπίδης, Ρήσος 943
musthr…wn te tîn ¢porr»twn fan¦j œdeixen 'OrfeÚj.
Αριστοφάνης, Βάτραχοι 1030
Taàta g¦r ¥ndraj cr¾ poiht¦j ¢ske‹n. Skšyai g¦r ¢p' ¢rcÁj æj çfšlimoi tîn poihtîn oƒ genna‹oi gegšnhntai. 
'OrfeÝj m�n g¦r telet£j q' ¹m‹n katšdeixe fÒnwn t' ¢pšcesqai, Mousa‹oj d' ™xakšseij te nÒswn kaˆ crhsmoÚj,  
`Hs…odoj d� gÁj ™rgas…aj, karpîn éraj, ¢rÒtouj: Ð d� qe‹oj “Omhroj ¢pÕ toà tim¾n kaˆ klšoj œscen pl¾n toàd' Óti 
cr»st' ™d…daxen, t£xeij, ¢ret£j, Ðpl…seij ¢ndrîn; 

Αρχαία Παράδοση
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Μούσες, Ολυμπιάδες-Πιερίδες

Πλάτων, Ίων 536.β.1
™k d� toÚtwn tîn prètwn daktul…wn, tîn poihtîn, ¥lloi ™x ¥llou aâ ºrthmšnoi e„sˆ kaˆ ™nqousi£zousin, oƒ m�n ™x 
'Orfšwj, oƒ d' ™k Mousa…ou, oƒ d� polloˆ ™x `Om»rou katšconta… te kaˆ œcontai. 
Πλάτων, Κρατύλος 402.β.4
∙eum£twn ÑnÒmata qšsqai; ésper aâ “Omhroj 'WkeanÒn te qeîn gšnes…n fhsin kaˆ mhtšra ThqÚn: o�mai d� kaˆ  
Hs…odoj. lšgei dš pou kaˆ 'OrfeÝj Óti WkeanÕj prîtoj kall…rrooj Ãrxe g£moio, Ój ∙a kasign»thn Ðmom»tora 
ThqÝn Ôpuien. taàt' oân skÒpei Óti kaˆ ¢ll»loij sumfwne‹ kaˆ prÕj t¦ toà `Hrakle…tou p£nta te…nei.
Αριστοτέλης, Περί Ζώων Γενέσεως 734α.16
T¦ oân ¥lla pîj; À g£r toi ¤ma p£nta g…gnetai t¦ mÒria oŒon kard…a pneÚmwn Âpar ÑfqalmÕj kaˆ tîn ¥llwn 
›kaston, À ™fexÁj ésper ™n to‹j kaloumšnoij 'Orfšwj œpesin: ™ke‹ g¦r Ðmo…wj fhsˆ g…gnesqai tÕ zùon tÍ toà diktÚou 
plokÍ.
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 10.30.6.1
¢poblšyanti d� aâqij ™j t¦ k£tw tÁj grafÁj œstin ™fexÁj met¦ tÕn P£troklon oŒa ™pˆ lÒfou tinÕj 'OrfeÝj 
kaqezÒmenoj, ™f£ptetai d� kaˆ tÁi ¢rister©i kiq£raj, tÁi d� ̃ tšrai ceirˆ „tšaj klînšj e„sin ïn yaÚei, prosanakšklitai 
d� tîi dšndrwi: tÕ d� ¥lsoj œoiken e�nai tÁj PersefÒnhj, œnqa a‡geiroi kaˆ „tšai dÒxhi tÁi ̀Om»rou [k 509] pefÚkasin. 
`EllhnikÕn d� tÕ scÁm£ ™sti tîi 'Orfe‹ kaˆ oÜte ¹ ™sq¾j oÜte ™p…qhm£ ™stin ™pˆ tÁi kefalÁi Qr£ikion. 
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 3.20.5.6
kaˆ 'Orfšwj ™stˆn ™n aÙtù xÒanon, Pelasgîn éj fasin œrgon.
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.30.4.9-9.30.7.1
Ð d� 'OrfeÝj ™moˆ doke‹n Øpereb£leto ™pîn kÒsmJ toÝj prÕ aÙtoà kaˆ ™pˆ mšga Ãlqen „scÚoj oŒa pisteuÒmenoj 
eØrhkšnai telet¦j qeîn kaˆ œrgwn ¢nos…wn kaqarmoÝj nÒswn te „£mata kaˆ trop¦j mhnhm£twn qe…wn. t¦j d� 
guna‹k£j fasi tîn Qrvkîn ™pibouleÚein m�n aÙtù q£naton, Óti sfîn toÝj ¥ndraj ¢kolouqe‹n œpeisen aÙtù 
planwmšnJ, fÒbJ d� tîn ¢ndrîn oÙ tolm©n: æj d� ™nefor»santo o‡nou, ™xerg£zontai tÕ tÒlmhma, kaˆ to‹j ¢ndr£sin 
¢pÕ toÚtou katšsth mequskomšnouj ™j t¦j m£caj cwre‹n. e„sˆ d� o† fasi keraunwqšnti ØpÕ toà qeoà sumbÁnai t¾n 
teleut¾n 'Orfe‹: keraunwqÁnai d� aÙtÕn tîn lÒgwn ›neka ïn ™d…dasken ™n to‹j musthr…oij oÙ prÒteron ¢khkoÒtaj 
¢nqrèpouj. ¥lloij d� e„rhmšnon ™stˆn æj proapoqanoÚshj oƒ tÁj gunaikÕj ™pˆ tÕ ”Aornon di' aÙt¾n tÕ ™n tÍ 
Qesprwt…di ¢f…keto: e�nai g¦r p£lai nekuomante‹on aÙtÒqi: nom…zonta dš oƒ ›pesqai tÁj EÙrud…khj t¾n yuc¾n kaˆ 
¡martÒnta æj ™pestr£fh, aÙtÒceira aÙtÕn ØpÕ lÚphj aØtoà genšsqai. lšgousi d� oƒ Qr´kej, Ósai tîn ¢hdÒnwn 
œcousi neossi¦j ™pˆ tù t£fJ toà 'Orfšwj, taÚtaj ¼dion kaˆ me‹zÒn ti °dein.
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 1.23.6.5
Semšlh tštoken ™k DiÕj ”Osirin. ™n d� to‹j Ûsteron crÒnoij 'Orfša, meg£lhn œconta dÒxan par¦ to‹j “Ellhsin ™pˆ 
melJd…v kaˆ teleta‹j kaˆ qeolog…aij, ™pixenwqÁnai to‹j Kadme…oij kaˆ diaferÒntwj ™n ta‹j Q»baij timhqÁnai.
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 5.64.4.8
kaˆ tÕn 'Orfša, fÚsei diafÒrJ kecorhghmšnon prÕj po…hsin kaˆ melJd…an, maqht¾n genšsqai toÚtwn, kaˆ prîton 
e„j toÝj “Ellhnaj ™xenegke‹n telet¦j kaˆ must»ria.
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 5.77.3.6
t»n te g¦r par' 'Aqhna…oij ™n 'Eleus‹ni ginomšnhn telet»n, ™pifanest£thn scedÕn oâsan ¡pasîn, kaˆ t¾n ™n 
Samoqr®kV kaˆ t¾n ™n Qr®kV ™n to‹j K…kosin, Óqen Ð katade…xaj 'OrfeÝj Ãn, mustikîj parad…dosqai.
Ψευδο-Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη 1.15.5
eáre d� 'OrfeÝj kaˆ t¦ DionÚsou must»ria, kaˆ tšqaptai perˆ t¾n Pier…an diaspasqeˆj ØpÕ tîn main£dwn. Kleië 
d� Pišrou toà M£gnhtoj ºr£sqh kat¦ mÁnin 'Afrod…thj (çne…dise g¦r aÙtÍ tÕn toà 'Adènidoj œrwta), sunelqoàsa 
d� ™gšnnhsen ™x aÙtoà pa‹da `U£kinqon, oá Q£murij Ð Fil£mmwnoj kaˆ 'ArgiÒphj nÚmfhj ‡scei œrwta, prîtoj 
¢rx£menoj ™r©n ¢rršnwn.
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Αλκιδάμας, Fragmenta (Οδυσσεύς) 16.24.1
Gr£mmata prîtoj ™x»negke par¦ mousîn maqën.
Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί 14.32.6
tÕ d' Ólon œoiken ¹ palai¦ tîn `Ell»nwn sof…a tÍ mousikÍ m£list' e�nai dedomšnh. kaˆ di¦ toàto tîn m�n qeîn 
'ApÒllwna, tîn d� ¹miqšwn 'Orfša mousikètaton kaˆ sofètaton œkrinon.
Λουκιανός, Περί της Αστρολογίας 10.1
“Ellhnej d� oÜte par' A„qiÒpwn oÜte par' A„gupt…wn ¢strolog…hj pšri oÙd�n ½kousan, ¢ll¦ sf…sin 'OrfeÝj Ð O„£grou 
kaˆ KalliÒphj prîtoj t£de ¢phg»sato, oÙ m£la ™mfanšwj, oÙd� ™j f£oj tÕn lÒgon pro»negken, ¢ll' ™j gohte…hn kaˆ 
ƒerolog…hn, o†h diano…h ™ke…nou. phx£menoj g¦r lÚrhn Ôrgi£ te ™poišeto kaˆ t¦ ƒer¦ ½eiden: ¹ d� lÚrh ˜pt£mitoj ™oàsa 
t¾n tîn kineomšnwn ¢stšrwn ¡rmon…hn suneb£lleto. taàta 'OrfeÝj diz»menoj kaˆ taàta ¢nakinšwn p£nta œqelgen 
kaˆ p£ntwn ™kr£teen, oÙ g¦r ™ke…nhn t¾n lÚrhn œblepen oÙdš oƒ ¥llhj œmele mousourg…hj, ¢ll' aÛth 'Orfšoj ¹ meg£lh 
lÚrh, “Ellhnšj te t£de timšontej mo…rhn ™n tù oÙranù ¢pškrinan kaˆ ¢stšrej polloˆ kalšontai lÚrh 'Orfšoj. 
Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων 8.8.1
fhsˆ d� kaˆ 'AristÒxenoj t¦ ple‹sta tîn ºqikîn dogm£twn labe‹n tÕn PuqagÒran par¦ Qemistokle…aj tÁj ™n 
Delfo‹j. ”Iwn d� Ð C‹oj  ™n to‹j Triagmo‹j fhsin aÙtÕn œnia poi»santa ¢nenegke‹n e„j 'Orfša.
Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων 1.42.7
`IppÒbotoj d� ™n tÍ Tîn filosÒfwn ¢nagrafÍ: 'Orfša, L…non, SÒlwna, Per…andron, 'An£carsin, KleÒboulon, 
MÚswna, QalÁn, B…anta, PittakÒn, 'Ep…carmon, PuqagÒran. 
ιάμβλιχος, Περί του Πυθαγορικού Βίου 28.145.14
e‡ tij boÚloito maqe‹n, ∙htšon æj tÁj PuqagorikÁj kat' ¢riqmÕn qeolog…aj par£deigma ™narg�j œkeito par¦ 'Orfe‹. 
oÙkšti d¾ oân ¢mf…bolon gšgone tÕ t¦j ¢form¦j par¦ 'Orfšwj labÒnta PuqagÒran sunt£xai tÕn perˆ qeîn lÒgon, 
Ön kaˆ ƒerÕn di¦ toàto ™pšgrayen, æj ¨n ™k toà mustikwt£tou ¢phnqismšnon par¦ 'Orfe‹ tÒpou, e‡te Ôntwj toà 
¢ndrÒj, æj oƒ ple‹stoi lšgousi, sÚggramm£ ™stin.
Ορφικά, Testimonia 12α.2
prîtoj poikilÒmousoj 'OrfeÝj cšlun ™tšknwsen uƒÕj KalliÒpaj Pier…aj œpi. Tšrpandroj d' ™pˆ tîi dška teàxe 
moàsan ™n çida‹j. 
Κλήμης Αλεξανδρεύς, Προτρεπτικός προς Έλληνας 2.21.1.1
Taàt' œsti t¦ krÚfia tîn Aqhna…wn must»ria. Taàt£ toi kaˆ 'OrfeÝj ¢nagr£fei. Paraq»somai dš soi aÙt¦ toà 
'Orfšwj t¦ œph.
Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρώματα 1.21.131.1.1
Naˆ m¾n 'Onom£kritoj Ð 'Aqhna‹oj, oá t¦ e„j 'Orfša ferÒmena poi»mata lšgetai e�nai, kat¦ t¾n tîn Peisistratidîn 
¢rc¾n perˆ t¾n penthkost¾n Ñlumpi£da eØr…sketai, 'OrfeÝj d�, Ð sumpleÚsaj ̀Hrakle‹, Mousa…ou did£skaloj: 'Amf…wn 
g¦r dusˆ pro£gei genea‹j tîn 'Iliakîn, DhmÒdokoj d� kaˆ F»mioj met¦ t¾n 'Il…ou ¤lwsin Ö m�n g¦r par¦ to‹j  
Fa…axin, Ö d� par¦ to‹j mnhstÁrsi kat¦ tÕ kiqar…zein eÙdok…moun. kaˆ toÝj m�n ¢naferomšnouj e„j Mousa‹on 
crhsmoÝj 'Onomakr…tou e�nai lšgousi, tÕn KratÁra d� tÕn 'Orfšwj ZwpÚrou toà `Hrakleètou t»n te E„j “Aidou 
kat£basin Prod…kou toà Sam…ou. ”Iwn d� Ð C‹oj ™n to‹j Triagmo‹j kaˆ PuqagÒran e„j 'Orfša ¢nenegke‹n tina ƒstore‹. 
'Epigšnhj d� ™n to‹j Perˆ tÁj e„j 'Orfša poi»sewj Kšrkwpoj e�nai lšgei toà Puqagore…ou t¾n E„j “Aidou kat£basin 
kaˆ tÕn `IerÕn lÒgon, tÕn d� Pšplon kaˆ t¦ Fusik¦ Bront…nou. naˆ m¾n kaˆ Tšrpandron ¢rca�zous… tinej: `Ell£nikoj 
goàn toàton ƒstore‹ kat¦ M…dan gegonšnai, Fan…aj d� prÕ Terp£ndrou tiqeˆj Lšschn tÕn Lšsbion 'ArcilÒcou 
neèteron fšrei tÕn Tšrpandron, dihmillÁsqai d� tÕn Lšschn 'Arkt…nJ kaˆ nenikhkšnai.  
Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρώματα 1.14.59.1.1
Fasˆ d� “Ellhnej met£ ge 'Orfša kaˆ L…non kaˆ toÝj palaiot£touj par¦ sf…si poiht¦j ™pˆ sof…v prètouj 
qaumasqÁnai toÝj ˜pt¦ toÝj ™piklhqšntaj sofoÚj, ïn tšssarej m�n ¢pÕ 'As…aj. 
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Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρώματα 5.4.24.1.1
'All¦ kaˆ oƒ par¦ toÚtwn tîn profhtîn t¾n qeolog…an dedidagmšnoi poihtaˆ di' Øpono…aj poll¦ filosofoàsi, tÕn 
'Orfša lšgw, tÕn L…non, tÕn Mousa‹on, tÕn “Omhron kaˆ `Hs…odon kaˆ toÝj taÚtV sofoÚj. parapštasma d� aÙto‹j 
prÕj toÝj polloÝj ¹ poihtik¾ yucagwg…a: Ôneiro… te kaˆ sÚmbola ¢fanšstera p£nta to‹j ¢nqrèpoij oÙ fqÒnJ (oÙ 
g¦r qšmij ™mpaqÁ noe‹n tÕn qeÒn), ¢ll' Ópwj e„j t¾n tîn a„nigm£twn œnnoian ¹ z»thsij pareisdÚousa ™pˆ t¾n eÛresin 
tÁj ¢lhqe…aj ¢nadr£mV. taÚtV toi SofoklÁj, Ð tÁj tragJd…aj poiht»j, fhs… pou: kaˆ tÕn qeÕn toioàton ™xep…stamai: 
sofo‹j m�n a„niktÁra qesf£twn ¢e…, skaio‹j d� faàlon k¢n brace‹ did£skalon.
Αγών Ομήρου και Ησιόδου 44 
œnioi m�n oân aÙtÕn progenšsteron `HsiÒdou fasˆn e�nai, tin�j d� neèteron kaˆ suggenÁ. genealogoàsi d� oÛtwj: 
'ApÒllwnÒj fasi kaˆ Qoèshj tÁj Poseidînoj genšsqai L…non, L…nou d� P…eron, Pišrou d� kaˆ nÚmfhj Meqènhj 
O‡agron, O„£grou d� kaˆ KalliÒphj 'Orfša, 'Orfšwj d� ”Orthn, toà d� `Armon…dhn, toà d� Filotšrphn, toà d� 
EÜfhmon, toà d� 'Epifr£dhn, toà d� Mel£nwpon, toÚtou d� D‹on kaˆ 'Apšllaion, D…ou d� kaˆ Pukim»dhj tÁj 
ApÒllwnoj qugatrÕj `Hs…odon kaˆ Pšrshn: Pšrsou d� Ma…ona, Ma…onoj d� qugatrÕj kaˆ Mšlhtoj toà potamoà 
“Omhron. 
Vitae Homeri, Sudae vita 1
“Omhroj Ð poiht¾j Ãn uƒÕj Mšlhtoj toà ™n SmÚrnV potamoà kaˆ Kriqh…doj nÚmfhj éj fhsi Kastr…kioj Ð NikaeÚj, 
æj d' ¥lloi fasˆn 'ApÒllwnoj kaˆ KalliÒphj tÁj MoÚshj, æj d� C£rax fhsin Ð ƒstorikÕj … Ma…onoj À Mht…ou kaˆ 
EÙm»tidoj mhtrÒj, kat¦ d' ¥llouj Ãn uƒÕj Thlem£cou toà uƒoà 'Odussšwj kaˆ Poluk£sthj tÁj Nšstoroj. œsti d' ¹ 
toà gšnouj t£xij kat¦ tÕn ƒstorikÕn C£raka aÛth. A„qoÚshj Qr®sshj L…noj, toà d� P…eroj, toà d' O‡agroj, toà d' 
'OrfeÚj, toà d� Dr»j, toà d' EÙklšhj, toà d' 'Idmon…dhj, toà d� Filošrphj, toà d' EÜfhmoj, toà d' 'Epifr£dhj, toà d� 
Mel£nwpoj, toà d' 'ApellÁj, toà d� Ma…wn, Öj Ãlqen ¤ma ta‹j 'AmazÒsin ™n SmÚrnV kaˆ g»maj EÜmhtin t¾n EÙšpouj 
toà Mnhsigšnouj ™po…hsen “Omhron. Ðmo…wj d� kaˆ kat¦ t¾n patr…da ¢mf…boloj di¦ tÕ ¢pisthqÁnai Ólwj e�nai 
qnhtÕn tù megšqei tÁj fÚsewj. oƒ m�n g¦r œfasan genšsqai Smurna‹on, oƒ d� C‹on, oƒ d� Kolofènion, oƒ d' 'I»thn, oƒ 
d� Kuma‹on, oƒ d' ™k Tro…aj ¢pÕ cwr…ou Kegcreîn, oƒ d� LudÒn, oƒ d' 'Aqhna‹on, oƒ d' 'Iqak»sion, oƒ d� KÚprion, oƒ d� 
Salam…nion, oƒ d� Knèssion, oƒ d� Mukhna‹on, oƒ d' A„gÚption, oƒ d� QettalÒn, oƒ d' 'Italièthn, oƒ d� LeukanÒn, oƒ d� 
GrÚnion, oƒ d� `Rwma‹on, oƒ d� `RÒdion. kaˆ proshgoreÚeto m�n kur…wj Melhsigšnhj: kaˆ g¦r ™tšcqh par¦ tù Mšlhti 
potamù kat¦ toÝj Smurna‹on aÙtÕn genealogoàntaj. ™kl»qh d' “Omhroj di¦ tÕ polšmou ™nistamšnou Smurna…oij 
prÕj Kolofwn…ouj Ómhron doqÁnai, À tÕ bouleuomšnwn.
Vitae Homeri, Vita septima (Eustathii vita, Od. 1713.17) 1
'Alšxandroj d� Ð P£fioj ƒstore‹ tÕn “Omhron uƒÕn A„gupt…wn DmasagÒrou kaˆ A‡qraj: trofÕn d� aÙtoà profÁt…n 
tina qugatšra ”Wrou ƒeršwj ”Isidoj, Âj ™k tîn mastîn mšli ∙eàsa… pote e„j tÕ stÒma toà paid…ou. kaˆ tÕ bršfoj ™n 
nuktˆ fwn¦j ™nnša prošsqai: celidÒnoj, taînoj, perister©j, korènhj, pšrdikoj, porfur…wnoj, yarÒj, ¢hdÒnoj 
kaˆ kottÚfou. eØreqÁna… te tÕ paid…on met¦ peristerîn ™nnša pa‹zon ™pˆ tÁj kl…nhj, eÙwcoumšnhn d� par¦ to‹j 
toà paidÕj t¾n S…bullan ™mmanÁ gegonu‹an œph scedi£sai, ïn ¢rc¾ DmasagÒra polÚnike, ™n oŒj kaˆ megakleÁ kaˆ 
stefan…thn aÙtÕn proseipe‹n, kaˆ naÕn kt…sai keleàsai ™nnša Pier…dwn: ™d»lou d� t¦j moÚsaj. tÕn d� kaˆ toàto 
poiÁsai kaˆ tù paidˆ ¢ndrwqšnti ™xeipe‹n tÕ pr©gma. kaˆ tÕn poiht¾n oÛtw semnànai t¦ zùa oŒj bršfoj ín sunšpaize, 
kaˆ poiÁsai aÙt¦ tù Diˆ t¾n ¢mbros…an kom…zonta.
Schοlia Vetera (Πρόκλου Διαδόχου) στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 631.2
`Ell£nikoj d' ™n Forwn…di dškaton ¢pÕ 'Orfšwj fhsˆn e�nai tÕn Hs…odon. 
Schοlia Vetera στο Έργα και Ημέραι του Ησιόδου 633β.2
`Ell£nikoj d� <™n> Forwn…di ¢pÕ 'Orfšwj fhsˆn e�nai tÕn `Hs…odon. Ój pote kaˆ tÍde: lšgousi tÕn patšra `HsiÒdou 
pšnhta Ônta daneist¦j polloÝj ™schkšnai diÕ kaˆ pšfeuge t¾n patr…da. ”Eforoj dš fhsi toàton e„j ”Askrhn ™lqe‹n, 
oÙ di' ™mpor…an, ¢ll¦ fÒnon ™mfÚlion ™rgas£menon. oÙk ¥fenoj feÚgwn: ™peid» tinej feÚgousi t¾n patr…da mhdenÕj 
deÒmenoi oátoj d� pšnhj ín dišfuge. 
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Schοlia Vetera στον Πίνδαρο 4.313α.12
fhsˆn çnom£sqai toÝj ™k qeîn gegonÒtaj, oŒon DioskoÚrouj kaˆ `Hraklša, oÛtw d¾ kaˆ 'Orfša, di¦ tÕ 'ApÒllwnoj 
e�nai uƒÕn gÒnJ. parat…qetai d� kaˆ crhsmÒn tina, Ón fhsi Mšnaicmon ¢nagr£fein ™n tù Puqikù œcei d� oÛtwj: 
 Pišrej a„nopaqe‹j, stugn¾n ¢pot…sete lèbhn 
 'Orfš' ¢pokte…nantej 'ApÒllwnoj f…lon uƒÒn.

Ορφεύς Πιερίας - Λειβήθρων
Anthologia Graeca, Δαμάγητου 7.9.1  
'Orfša Qrhik…Vsi par¦ promolÍsin 'OlÚmpou tÚmboj œcei, MoÚshj uƒša KalliÒphj, ú drÚej oÙk ¢p…qhsan, ÓtJ 
sun£m' ›speto pštrh ¥yucoj qhrîn q' ØlonÒmwn ¢gšla, Ój pote kaˆ telet¦j musthr…daj eÛreto B£kcou kaˆ st…con 
¹róJ zeuktÕn œteuxe pod…, Öj kaˆ ¢meil…ktoio barÝ Klumšnoio nÒhma kaˆ tÕn ¢k»lhton qumÕn œqelxe lÚrv. KalliÒphj 
'OrfÁa kaˆ O„£groio qanÒnta œklausan xanqaˆ mur…a Biston…dej, stiktoÝj d' Åm£xanto brac…onaj, ¢mfˆ mela…nV 
deuÒmenai spodiÍ Qrh…kion plÒkamon: kaˆ d' aÙtaˆ stonaceànti sÝn eÙfÒrmiggi Luke…J œrrhxan Moàsai d£krua  
Pier…dej murÒmenai tÕn ¢oidÒn: ™pwdÚranto d� pštrai kaˆ drÚej, §j ™ratÍ tÕ prˆn œqelge lÚrV. 
Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.17.1 
“Oti tÕ D‹on ¹ pÒlij oÙk ™n tù a„gialù toà Qerma…ou kÒlpou ™stˆn ™n ta‹j Øpwre…aij toà 'OlÚmpou, ¢ll' Óson 
˜pt¦ ¢pšcei stad…ouj: œcei d' ¹ pÒlij tÕ D‹on kèmhn plhs…on P…mpleian, œnqa 'OrfeÝj dištriben. “Oti ØpÕ tù 
'OlÚmpJ pÒlij D‹on. œcei d� kèmhn plhs…on P…mpleian: ™ntaàqa tÕn 'Orfša diatr‹ya… fhsi tÕn K…kona, ¥ndra 
gÒhta, ¢pÕ mousikÁj ¤ma kaˆ mantikÁj kaˆ tîn perˆ t¦j telet¦j Ñrgiasmîn ¢gurteÚonta tÕ prîton, e�t' ½dh kaˆ 
meizÒnwn ¢xioànta ˜autÕn kaˆ Ôclon kaˆ dÚnamin kataskeuazÒmenon: toÝj m�n oân ˜kous…wj ¢podšcesqai, tin¦j d' 
Øpidomšnouj ™piboul¾n kaˆ b…an ™pisust£ntaj diafqe‹rai aÙtÒn. ™ntaàqa plhs…on kaˆ t¦ Le…bhqra. “Oti tÕ palaiÕn 
oƒ m£nteij kaˆ mousik¾n e„rg£zonto. 
Τζέτζης, Σχόλια στον Λυκόφρονα 409.5
'OrfeÝj safšsteron paradeˆknusi. Leib»qrioj g£r ín fhs…. Nun d' «ge moi koÚrh Leibhqri£j œnepe MoÚsa.
ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.564.4 
barÚnetai d� tÕ K…kwn kat¦ dÚo kanÒnaj, oÞj ™kt…qentai oƒ palaio…, o‰ kaˆ dÚo fasˆ genšsqai 'Orfšaj K…konaj, ïn 
Ð eŒj toà O„£grou palaiÕj kaˆ pollù progenšsteroj toà Østšrou ka…, æj aÙto… fasin, ›ndeka genea‹j.
Σουίδα, Λεξικόν όμικρον.654 
'OrfeÝj Leib»qrwn tîn ™n Qr£ikhi (pÒlij dš ™stin ØpÕ tÁi Pier…ai), uƒÕj O„£grou kaˆ KalliÒphj: Ð d� O‡agroj 
pšmptoj Ãn ¢pÕ ”Atlantoj, kat¦ 'AlkuÒnhn m…an tîn qugatšrwn aÙtoà. gšgone d� prÕ ia geneîn tîn Trwikîn: ka… 
fasi maqht¾n genšsqai aÙtÕn L…nou, biînai d� gene¦j q, oƒ d� ia fas…n. œgraye: TriagmoÚj (lšgontai d� e�nai ”Iwnoj 
toà tragikoà ™n d� toÚtoij t¦ Ierostolik¦ kaloÚmena), kl»seij kosmika…. Newteuktik£. ̀IeroÝj lÒgou: ™n ∙aywid…aij 
kd (lšgontai d� e�nai Qeogn»tou toà Qessaloà), oƒ d� Kšrkwpoj toà Puqagore…. CrhsmoÚj, o‰ ¢nafšrontai e„j 
'Onom£kriton. Telet£j (Ðmo…wj dš fasi kaˆ taÚtaj 'Onomakr…tou). Liqik£: ™n toÚtoij d' œsti perˆ l…qwn glufÁj, 
¼tij 'Ogdohkont£liqoj ™pigr£fetai. swt»ria: taàta Timoklšouj toà surakous…ou lšgetai À Pers…nou toà Milhs…ou. 
KratÁraj taàta ZwpÚrou fas…n. QronismoÝj mhtrèiouj kaˆ Bakcik£: taàta Nik…ou toà 'Ele£tou fasˆn e�nai. E„j 
“Aidou kat£basin: taàta `Hrod…kou toà Perinq…ou Pšplon kaˆ D…ktuon kaˆ taàta ZwpÚrou toà `Hrakleètou, oƒ 
d� Brot…nou OnomastikÒn, œph as. Qeogon…an, œph as. 'Astronom…an, 'Ammoskop…an [;], QuhpolikÒn, 'Wioqutik¦ À 
'Wioskopik£, ™pikîj. KatazwstikÒn, “Umnouj, KorubantikÒn, kaˆ Fusik£, § Brot…nou fas…n.
Schοlia Vetera στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 8.22 
prît£ nun 'OrfÁos: `HrÒdwroj dÚo e�nai 'Orfe‹j fhsin, ïn tÕn ›teron sumpleàsai to‹j 'ArgonaÚtaij. ferekÚdhj ™n 
tÍ $ Fil£mmwn£ fhsi kaˆ oÙk 'Orfša sumpepleukšnai. œsti dš, æj 'Asklhpi£dhj, 'ApÒllwnoj kaˆ KalliÒphj: œnioi 
d� ¢pÕ O„£grou kaˆ Polumn…aj. zhte‹tai dš, di¦ t… 'OrfeÝj ¢sqen¾j ín sunšplei to‹j ¼rwsin: Óti m£ntij ín Ð Ce…rwn 
œcrhse dÚnasqai kaˆ t¦j SeirÁnaj parelqe‹n aÙtoÝj 'Orfšwj sumplšontoj. 
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Φώτιος, Βιβλιοθήκη 186.140α.20
`H me/ æj 'OrfeÝj Ð O„£grou kaˆ KalliÒphj mi©j tîn Mousîn, ™bas…leue MakedÒnwn kaˆ tÁj 'Odrus…doj, ™pet»deue 
d� mousik»n, kaˆ m£lista kiqarJd…an. Ka… (filÒmouson g¦r tÕ Qrvkîn kaˆ MakedÒnwn gšnoj) ½resken ™n toÚtoij 
diaferÒntwj tù pl»qei. Katšsce d� dÒxa æj e„j “Aidou kat£boi œrwti tÁj gunaikÕj EÙrud…khj, kaˆ æj tÕn PloÚtwna 
kaˆ t¾n KÒrhn òda‹j gohteÚsaj, dîron l£boi t¾n guna‹ka: ¢ll' oÙ g¦r Ônasqai tÁj c£ritoj ¢nabiwskomšnhj, 
laqÒmenon tîn perˆ aÙtÁj ™ntolîn. OÛtw d� qšlgein kaˆ katakhle‹n aÙtÕn òda‹j e�nai sofÒn, æj kaˆ qhr…a kaˆ 
o„wnoÝj kaˆ d¾ kaˆ xÚla kaˆ l…qouj sumperinoste‹n Øf' ¹donÁj. Teleut´ d� diaspasamšnwn aÙtÕn tîn Qrvk…wn kaˆ 
MakedÒnwn gunaikîn, Óti oÙ meted…dou aÙta‹j tîn Ñrg…wn, t£ca m�n kaˆ kat' ¥llaj prof£seij. Fasˆ d/ oân aÙtÕn 
dustuc»santa perˆ guna‹ka p©n ™cqÁrai tÕ gšnoj. 'Efo…ta m�n oân takta‹j ¹mšraij æplismšnwn plÁqoj Qrvkîn kaˆ 
MakedÒnwn ™n Lib»qroij, e„j o‡khma �n sunercÒmenon mšga te kaˆ prÕj telet¦j eâ pepoihmšnon. 'OpÒte d' Ñrgi£zein 
e„s…asi, prÕ tîn pulîn ¢pet…qesan t¦ Ópla. •O aƒ guna‹kej ™pithr»sasai kaˆ t¦ Ópla ¡rpas£menai, Øp' ÑrgÁj 
tÁj di¦ t¾n ¢tim…an toÚj te prosp…ptontaj kateirg£santo, kaˆ tÕn 'Orfša kat¦ mšlh œrriyan e„j t¾n q£lassan 
spor£dhn.
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.30.4.9 
Ð d� 'OrfeÝj ™moˆ doke‹n Øpereb£leto ™pîn kÒsmJ toÝj prÕ aÙtoà kaˆ ™pˆ mšga Ãlqen „scÚoj oŒa pisteuÒmenoj 
eØrhkšnai telet¦j qeîn kaˆ œrgwn ¢nos…wn kaqarmoÝj nÒswn te „£mata kaˆ trop¦j mhnhm£twn qe…wn. t¦j d� 
guna‹k£j fasi tîn Qrvkîn ™pibouleÚein m�n aÙtù q£naton, Óti sfîn toÝj ¥ndraj ¢kolouqe‹n œpeisen aÙtù 
planwmšnJ, fÒbJ d� tîn ¢ndrîn oÙ tolm©n: æj d� ™nefor»santo o‡nou, ™xerg£zontai tÕ tÒlmhma, kaˆ to‹j ¢ndr£sin 
¢pÕ toÚtou katšsth mequskomšnouj ™j t¦j m£caj cwre‹n. e„sˆ d� o† fasi keraunwqšnti ØpÕ toà qeoà sumbÁnai t¾n 
teleut¾n 'Orfe‹: keraunwqÁnai d� aÙtÕn tîn lÒgwn ›neka ïn ™d…dasken ™n to‹j musthr…oij oÙ prÒteron ¢khkoÒtaj 
¢nqrèpouj. ¥lloij d� e„rhmšnon ™stˆn æj proapoqanoÚshj oƒ tÁj gunaikÕj ™pˆ tÕ ”Aornon di' aÙt¾n tÕ ™n tÍ 
Qesprwt…di ¢f…keto: e�nai g¦r p£lai nekuomante‹on aÙtÒqi: nom…zonta dš oƒ ›pesqai tÁj EÙrud…khj t¾n yuc¾n kaˆ 
¡martÒnta æj ™pestr£fh, aÙtÒceira aÙtÕn ØpÕ lÚphj aØtoà genšsqai. lšgousi d� oƒ Qr´kej, Ósai tîn ¢hdÒnwn 
œcousi neossi¦j ™pˆ tù t£fJ toà 'Orfšwj, taÚtaj ¼dion kaˆ me‹zÒn ti °dein.
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.30.6.7
lšgousi d� oƒ Qr´kej, Ósai tîn ¢hdÒnwn œcousi neossi¦j ™pˆ tù t£fJ toà 'Orfšwj, taÚtaj ¼dion kaˆ me‹zÒn ti °dein. 
MakedÒnwn d� oƒ cèran t¾n ØpÕ tÕ Ôroj t¾n Pier…an œcontej kaˆ pÒlin D‹on, fasˆn ØpÕ tîn gunaikîn genšsqai t¾n 
teleut¾n ™ntaàqa tù 'Orfe‹: „Ònti d� ™k D…ou t¾n ™pˆ tÕ Ôroj kaˆ st£dia proelhluqÒti e‡kosi k…wn tš ™stin ™n dexi´ kaˆ 
™p…qhma ™pˆ tù k…oni Ødr…a l…qou, œcei d� t¦ Ñst© toà 'Orfšwj ¹ Ødr…a, kaq¦ oƒ ™picèrioi lšgousi. ∙e‹ d� kaˆ potamÕj 
`Elikèn: ¥cri stad…wn ˜bdom»konta pšnte proelqÒnti tÕ ∙eàma ¢fan…zetai tÕ ¢pÕ toÚtou kat¦ tÁj gÁj: dialipÕn d� 
m£lista dÚo kaˆ e‡kosi st£dia ¥neisi tÕ Ûdwr aâqij, kaˆ Ônoma BafÚraj ¢ntˆ ̀Elikînoj labën k£teisin ™j q£lassan 
naus…poroj. toàton oƒ Diastaˆ tÕn potamÕn ™pirre‹n di¦ pantÕj tÍ gÍ t¦ ™x ¢rcÁj fasi: t¦j guna‹kaj d� a‰ tÕn 
'Orfša ¢pškteinan ™napon…yasqa… oƒ qelÁsai tÕ aŒma, katadàna… te ™pˆ toÚtJ tÕn potamÕn ™j t¾n gÁn, †na d¾ m¾ 
toà fÒnou kaq£rsia tÕ Ûdwr par£schtai. ½kousa d� kaˆ ¥llon ™n Lar…sV lÒgon, æj ™n tù 'OlÚmpJ. pÒlij o„ko‹to  
L…bhqra, Î ™pˆ Makedon…aj tštraptai tÕ Ôroj, kaˆ e�nai oÙ pÒrrw tÁj pÒlewj tÕ toà 'Orfšwj mnÁma: ¢fikšsqai d� 
to‹j Libhqr…oij par¦ toà DionÚsou m£nteuma ™k Qr®khj, ™peid¦n ‡dV t¦ Ñst© toà 'Orfšwj ¼lioj, thnikaàta ØpÕ 
suÕj ¢pole‹sqai Libhqr…oij t¾n pÒlin. oƒ m�n di' oÙ pollÁj front…doj ™poioànto tÕn crhsmÒn, oÙd� ¥llo ti qhr…on 
oÛtw mšga kaˆ ¥lkimon œsesqai nom…zontej æj ˜le‹n sfisi t¾n pÒlin, suˆ d� qrasÚthtoj mete‹nai m©llon À „scÚoj. 
™peˆ d� ™dÒkei tù qeù, sunšbainš sfisi toi£de. poim¾n perˆ mesoàsan m£lista t¾n ¹mšran ™pikl…nwn aØtÕn prÕj toà 
'Orfšwj tÕn t£fon, Ð m�n ™k£qeuden Ð poim»n, ™pÇei dš oƒ kaˆ kaqeÚdonti œph te °dein tîn 'Orfšwj kaˆ mšga kaˆ ¹dÝ 
fwne‹n. oƒ oân ™ggÚtata nšmontej À kaˆ ¢roàntej ›kastoi t¦ œrga ¢pole…pontej ºqro…zonto ™pˆ toà poimšnoj t¾n ™n 
tù ÛpnJ òd»n: ka… pote çqoàntej ¢ll»louj kaˆ ™r…zontej Óstij ™ggÚtata œstai tù poimšni ¢natršpousi tÕn k…ona, 
kaˆ kate£gh te ¢p' aÙtoà pesoàsa ¹ q»kh kaˆ e�den ¼lioj Ó ti Ãn tîn Ñstîn toà 'Orfšwj loipÒn. aÙt…ka d� ™n tÍ 
™percomšnV nuktˆ Ó te qeÕj katšcei polÝ ™k toà oÙranoà tÕ Ûdwr kaˆ Ð potamÕj Ð Sàj -tîn d� perˆ tÕn ”Olumpon 
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ceim£rrwn kaˆ Ð Sàj ™sti-, tÒte oân oátoj Ð potamÕj katšbale m�n t¦ te…ch Libhqr…oij, qeîn d� ƒer¦ kaˆ o‡kouj 
¢nštreyen ¢nqrèpwn, ¢pšpnixe d� toÚj te ¢nqrèpouj kaˆ t¦ ™n tÍ pÒlei zùa Ðmo…wj t¦ p£nta. ¢pollumšnwn d� ½dh 
Libhqr…wn, oÛtwj oƒ ™n D…J MakedÒnej kat£ ge tÕn lÒgon toà Larisa…ou xšnou ™j t¾n ˜autîn t¦ Ñst© kom…zousi 
toà 'Orfšwj. Óstij d� perˆ poi»sewj ™polupragmÒnhsen ½dh, toÝj 'Orfšwj Ûmnouj o�den Ôntaj ›kastÒn te aÙtîn ™pˆ 
bracÚtaton kaˆ tÕ sÚmpan oÙk ™j ¢riqmÕn polÝn pepoihmšnouj: Lukom…dai d� ‡sas… te kaˆ ™p®dousi to‹j drwmšnoij. 
kÒsmJ m�n d¾ tîn ™pîn deutere‹a fšrointo ¨n met£ ge `Om»rou toÝj Ûmnouj. 
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 10.13.5.1 
¢nšqesan d� kaˆ oƒ ™n Fars£lJ Qessaloˆ kaˆ MakedÒnwn oƒ ØpÕ tÍ Pier…v pÒlin D‹on o„koàntej Kurhna‹o… te 
toà `Ellhnikoà toà ™n LibÚV, oátoi m�n tÕ ¤rma kaˆ ™pˆ tù ¤rmati ¥galma ”Ammwnoj, MakedÒnej d� oƒ ™n D…J 
tÕn 'ApÒllwna Öj e„lhmmšnoj ™stˆ tÁj ™l£fou.
Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων 1.5.7 
toàton d� Ð m�n màqoj ØpÕ gunaikîn ¢polšsqai fhs… tÕ d' ™n D…J tÁj Makedon…aj ™p…gramma, keraunwqÁnai 
aÙtÒn, lšgon oÛtwj: Qr»ϊka crusolÚrhn tÍd' 'Orfša Moàsai œqayan, Ön kt£nen Øyimšdwn ZeÝj yolÒenti bšlei.
Πλούταρχος, Αλέξανδρος 14.8.1      
'Epeˆ d' érmhse prÕj t¾n strate…an, ¥lla t' ™dÒkei shme‹a par¦ toà daimon…ou genšsqai, kaˆ tÕ perˆ Le…bhqra 
toà 'Orfšwj xÒanon (Ãn d� kupar…ttinon) ƒdrîta polÝn ØpÕ t¦j ¹mšraj ™ke…naj ¢fÁke. foboumšnwn d� p£ntwn tÕ 
shme‹on, 'Ar…standroj ™kšleue qarre‹n, æj ¢oid…mouj kaˆ peribo»touj katergasÒmenon pr£xeij, a‰ polÝn ƒdrîta 
kaˆ pÒnon Ømnoàsi poihta‹j kaˆ mousiko‹j paršxousi. 
Λυκόφρων, Αλεξάνδρα 273 
kratÁra B£kcou dÚsetai, keklausmšnoj nÚmfaisin, a‰ f…lanto BhfÚrou g£noj, Leibhqr…hn q' Ûperqe Pimple…aj 
skop»n, Ð nekropšrnaj, Öj prodeima…nwn pÒtmon kaˆ qÁlun ¢mfˆ sîma tl»setai pšplon dànai, par' ƒsto‹j kerk…doj 
yaÚsaj krÒtwn, kaˆ lo‹sqoj e„j gÁn dusmenîn ∙‹yai pÒda, tÕ sÒn, xÚnaime, k¢n ÛpnJ pt»sswn dÒru. 
Σχόλια Ισαακίου Γραμματικού του Τζέτζου στον Λυκόφρονα 275.13 και 275.2
a. Ta‹j nÚmfaij ½toi ta‹j MoÚsaij, a†tinej perˆ t¾n P…mpleian kaˆ Leib»qrion kaˆ tÕn B»furon oikoàsin, a perˆ tÒn 
`Elikîna kaˆ t»n Makedon…an eis…n.
b. T»n exoc»n toà Leibhqrˆou Ôrouj Makedonˆaj Øper£nw tÁj Pimple…aj Øp£rcousan.
Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησις 9.34.4.1
Korwne…aj d� stad…ouj æj tessar£konta Ôroj ¢pšcei tÕ Lib»qrion, ¢g£lmata d� ™n aÙtù Mousîn te kaˆ numfîn 
™p…klhs…n ™sti Libhqr…wn: kaˆ phgaˆ-t¾n m�n Libhqri£da Ñnom£zousin.
Maurus Servius Honoratus, In Vergilii Bucolicon Librum Commentarius 7.21.5
Leibethros fons est, ubi coluntur Musae.
ιάμβλιχος, Περί του Πυθαγορικού Βίου 28.146.13
Qeano‹ tÍ mhtr…. dhloàtai d¾ di¦ toà ƒeroà lÒgou toÚtou  [À perˆ qeîn lÒgou, ™pigr£fetai g¦r ¢mfÒteron] kaˆ t…j 
Ãn Ð paradedwkëj PuqagÒrv tÕn perˆ qeîn lÒgon. lšgei g£r: lÒgoj Óde perˆ qeîn PuqagÒra tî Mnhm£rcw, tÕn 
™xšmaqon Ñrgiasqeˆj ™n Lib»qroij to‹j Qrvk…oij. 
Στράβων, Γεωγραφικά 9.2.25.32 
™ntaàqa d' ™stˆ tÒ te tîn Mousîn ƒerÕn kaˆ ¹ “Ippou kr»nh kaˆ tÕ tîn Leibhqr…dwn numfîn ¥ntron: ™x oá  
tekma…roit' ¥n tij Qr´kaj e�nai toÝj tÕn `Elikîna ta‹j MoÚsaij kaqierèsantaj, o‰ kaˆ t¾n Pier…da kaˆ tÕ  
Le…bhqron kaˆ t¾n P…mpleian ta‹j aÙta‹j qea‹j ¢nšdeixan: ™kaloànto d� P…erej: ™klipÒntwn d' ™ke…nwn MakedÒnej 
nàn œcousi t¦ cwr…a taàta. e‡rhtai d' Óti t¾n Boiwt…an taÚthn ™pókhs£n pote Qr´kej bias£menoi toÝj BoiwtoÝj 
kaˆ Pelasgoˆ kaˆ ¥lloi b£rbaroi.
Στράβων, Γεωγραφικά 10.3.17.1
'ApÕ d� toà mšlouj kaˆ toà ∙uqmoà kaˆ tîn Ñrg£nwn kaˆ ¹ mousik¾ p©sa Qrvk…a kaˆ 'Asi©tij nenÒmistai. dÁlon 
d' œk te tîn tÒpwn ™n oŒj aƒ Moàsai tet…mhntai: Pier…a g¦r kaˆ ”Olumpoj kaˆ P…mpla kaˆ Le…bhqron tÕ palaiÕn Ãn 
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Μούσες, Ολυμπιάδες-Πιερίδες

Qr®kia cwr…a kaˆ Ôrh, nàn d� œcousi MakedÒnej: tÒn te ̀Elikîna kaqišrwsan ta‹j MoÚsaij Qr´kej oƒ t¾n Boiwt…an 
™poik»santej, o†per kaˆ tÕ tîn Leibhqri£dwn numfîn ¥ntron kaqišrwsan. o† t' ™pimelhqšntej tÁj ¢rca…aj mousikÁj 
Qr´kej lšgontai, 'OrfeÚj te kaˆ Mousa‹oj kaˆ Q£murij, kaˆ tù EÙmÒlpJ d� toÜnoma ™nqšnde, kaˆ oƒ tù DionÚsJ 
t¾n 'As…an Ólhn kaqierèsantej mšcri tÁj 'IndikÁj ™ke‹qen kaˆ t¾n poll¾n mousik¾n metafšrousi: kaˆ Ð mšn t…j fhsin 
«kiq£ran 'Asi©tin ∙£sswn, » Ð d� toÝj aÙloÝj Berekunt…ouj kale‹ kaˆ Frug…ouj: kaˆ tîn Ñrg£nwn œnia barb£rwj 
çnÒmastai n£blaj kaˆ sambÚkh kaˆ b£rbitoj kaˆ mag£dij kaˆ ¥lla ple…w.
ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.462.19 
kaˆ Óti Qr´kej Ãsan oƒ ™pimelhqšntej tÁj ¢rca…aj mousikÁj, 'OrfeÚj, Mousa‹oj kaˆ Q£murij: kaˆ Óti ™n tÍ ¢ktÍ 
tÍ perˆ tÕn ”Aqwn Q£murij Ð Qr´x ™bas…leuse tîn aÙtîn ™pithdeum£twn genÒmenoj, ïn kaˆ Ð K…kwn 'OrfeÚj, Öj 
'OrfeÝj t¦ prîta m�n ¢gurteÚwn dišzh, e�ta kaˆ meizÒnwn ¢xiîn ˜autÕn kaˆ Ôclon kaˆ dÚnamin peripoioÚmenoj 
diefq£rh ™x ™pisust£sewj, ¢n¾r gÒhj ¢pÕ mousikÁj te kaˆ mantikÁj kaˆ tîn perˆ t¦j telet¦j Ñrgiasmîn. kaˆ taàta 
m�n oÛtw. 
«Θραξ»
ευριπίδης, Άλκηστις 357
e„ d' 'Orfšwj moi glîssa kaˆ mšloj parÁn, ést' À kÒrhn D»mhtroj À ke…nhj pÒsin Ûmnoisi khl»sant£ s' ™x “Aidou 
labe‹n, katÁlqon ¥n. -™gë kaˆ di¦ moÚsaj kaˆ met£rsioj Ãixa kaˆ ple…stwn ¡y£menoj lÒgwn kre‹sson oÙd�n 
'An£gkaj Qr»issaij ™n san…sin, t¦j 'Orfe…a katšgrayen gÁruj, oÙd' Ósa Fo‹boj 'Asklhpi£daij œdwke f£rmaka 
polupÒnoij ¢ntitemën broto‹sin.
ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 1.462.19 
kaˆ Óti Qr´kej Ãsan oƒ ™pimelhqšntej tÁj ¢rca…aj mousikÁj, 'OrfeÚj, Mousa‹oj kaˆ Q£murij: kaˆ Óti ™n tÍ ¢ktÍ 
tÍ perˆ tÕn ”Aqwn Q£murij Ð Qr´x ™bas…leuse tîn aÙtîn ™pithdeum£twn genÒmenoj, ïn kaˆ Ð K…kwn 'OrfeÚj, Öj 
'OrfeÝj t¦ prîta m�n ¢gurteÚwn dišzh, e�ta kaˆ meizÒnwn ¢xiîn ˜autÕn kaˆ Ôclon kaˆ dÚnamin peripoioÚmenoj 
diefq£rh ™x ™pisust£sewj, ¢n¾r gÒhj ¢pÕ mousikÁj te kaˆ mantikÁj kaˆ tîn perˆ t¦j telet¦j Ñrgiasmîn. kaˆ taàta 
m�n oÛtw.
Ορφικά, Testimonia 9.1 κ.εξ.:

ευριπίδης, Κύκλωψ 646 
¢ll' o�d' ™pwid¾n 'Orfšwj ¢gaq¾n p£nu, æj aÙtÒmaton tÕn dalÕn e„j tÕ kran…on ste…conq' Øf£ptein tÕn monîpa 
pa‹da gÁj. 
ευριπίδης, Υψιπύλη  [OX. Pap. VI n. 852 fr. 1 col. 3, 8 p. 36 Hunt  9a 2 `51 Arnim] 
UY(ipÚlh) ... mšswi d� par' ƒstîi 'Asi¦j œlegon „»ion QrÁiss' ™bÒa k…qarij 'Orfšwj makropÒdwn pitÚlwn ™ršthisi 
keleÚsmata melpomšna, tot� m�n tacÚploun tot� d' e„lat…naj ¢n£pauma pl£taj. 

Ορφικά, Αργοναυτικά 1373
”Enqen d' Ðrmhqeˆj ™sÚqhn cionèdea QrÇkhn Leib»qrwn ™j cîron, ™m¾n ™j patr…da ga‹an: ¥ntron d' e„sepšrhsa 
periklutÕn, œnqa me m»thr ge…nat' ™nˆ lšktroij megal»toroj O„£groio.  
Διόδωρος Σικελιώτης, Ιστορική Βιβλιοθήκη 4.25.2.1
'Epeˆ d' 'Orfšwj ™mn»sqhmen, oÙk ¢no…keiÒn ™sti parekb£ntaj bracša perˆ aÙtoà dielqe‹n. oátoj g¦r Ãn uƒÕj m�n 
O„£grou, Qr´x d� tÕ gšnoj, paide…v d� kaˆ melJd…v kaˆ poi»sei polÝ prošcwn tîn mnhmoneuomšnwn: kaˆ g¦r po…hma 
sunet£xato qaumazÒmenon kaˆ tÍ kat¦ t¾n òd¾n eÙmele…v diafšron. ™pˆ tosoàto d� prošbh tÍ dÒxV éste doke‹n tÍ 
melJd…v qšlgein t£ te qhr…a kaˆ t¦ dšndra. perˆ d� paide…an ¢scolhqeˆj kaˆ t¦ perˆ tÁj qeolog…aj muqologoÚmena 
maqèn, ¢ped»mhse m�n e„j A‡gupton, k¢ke‹ poll¦ prosepimaqën mšgistoj ™gšneto tîn ̀Ell»nwn œn te ta‹j qeolog…aij 
kaˆ ta‹j teleta‹j kaˆ poi»masi kaˆ melJd…aij. sunestrateÚsato d� kaˆ to‹j 'ArgonaÚtaij.
Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυτικά 1.23      
Prît£ nun 'OrfÁoj mnhsèmeqa, tÒn ∙£ pot' aÙt» KalliÒph Qr»iki fat…zetai eÙnhqe‹sa O„£grJ skopiÁj Pimplh…doj 
¥gci tekšsqai. aÙt¦r tÒng' ™nšpousin ¢teiršaj oÜresi pštraj qšlxai ¢oid£wn ™nopÍ potamîn te ∙šeqra:fhgoˆ d' 
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¢gri£dej ke…nhj œti s»mata molpÁj ¢ktÍ Qrhik…V Zènhj œpi thleqÒwsai ˜xe…hj sticÒwsin ™p»trimoi, §j Óg' ™piprÒ 
qelgomšnaj fÒrmiggi kat»gage Pier…hqen. 
Στράβων, Γεωγραφικά 10.3.17.1
'ApÕ d� toà mšlouj kaˆ toà ∙uqmoà kaˆ tîn Ñrg£nwn kaˆ ¹ mousik¾ p©sa Qrvk…a kaˆ 'Asi©tij nenÒmistai. dÁlon 
d' œk te tîn tÒpwn ™n oŒj aƒ Moàsai tet…mhntai: Pier…a g¦r kaˆ ”Olumpoj kaˆ P…mpla kaˆ Le…bhqron tÕ palaiÕn Ãn 
Qr®kia cwr…a kaˆ Ôrh, nàn d� œcousi MakedÒnej: tÒn te ̀Elikîna kaqišrwsan ta‹j MoÚsaij Qr´kej oƒ t¾n Boiwt…an 
™poik»santej, o†per kaˆ tÕ tîn Leibhqri£dwn numfîn ¥ntron kaqišrwsan. o† t' ™pimelhqšntej tÁj ¢rca…aj mousikÁj 
Qr´kej lšgontai, 'OrfeÚj te kaˆ Mousa‹oj kaˆ Q£murij, kaˆ tù EÙmÒlpJ d� toÜnoma ™nqšnde, kaˆ oƒ tù DionÚsJ 
t¾n 'As…an Ólhn kaqierèsantej mšcri tÁj 'IndikÁj ™ke‹qen kaˆ t¾n poll¾n mousik¾n metafšrousi: kaˆ Ð mšn t…j fhsin 
kiq£ran 'Asi©tin ∙£sswn, Ð d� toÝj aÙloÝj Berekunt…ouj kale‹ kaˆ Frug…ouj: kaˆ tîn Ñrg£nwn œnia barb£rwj 
çnÒmastai n£blaj kaˆ sambÚkh kaˆ b£rbitoj kaˆ mag£dij kaˆ ¥lla ple…w.
Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων 1.4.10
MoÚshj OÙran…hj uƒÕn ™ãstef£nou. kaˆ ïde m�n ¢f' `Ell»nwn Ãrxe filosof…a, Âj kaˆ aÙtÕ tÕ Ônoma t¾n b£rbaron 
¢pšstraptai proshgor…an. Oƒ d� t¾n eÛresin didÒntej ™ke…noij par£gousi kaˆ 'Orfša tÕn Qr´ka, lšgontej filÒsofon 
gegonšnai kaˆ e�nai ¢rcaiÒtaton.
Διογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων 1.5.7
toàton d� Ð m�n màqoj ØpÕ gunaikîn ¢polšsqai fhs… tÕ d' ™n D…J tÁj Makedon…aj ™p…gramma, keraunwqÁnai aÙtÒn, 
lšgon oÛtwj: Qr»ϊka crusolÚrhn tÍd' 'Orfša Moàsai œqayan, Ön kt£nen Øyimšdwn ZeÝj yolÒenti bšlei.
Hygini Fabulae, XV, Argonautae Convocati 14.1.2
Orpheus Oeagri et Calliopes Musae filius, Thrax, urbe fluvia, quae est in Olympo monte ad flumen Enipeum, mantis citharista.
Κλήμης Αλεξανδρεύς, Προτρεπτικός προς Έλληνας 7.74.2.12  
OØtosˆ m�n ½dh kaˆ parakekinduneumšnwj ™pˆ tÁj skhnÁj t¾n ¢l»qeian to‹j qeata‹j pareis»gagen. 'O d� Qr®kioj 
ƒerof£nthj kaˆ poiht¾j ¤ma, Ð toà O„£grou 'OrfeÚj, met¦ t¾n tîn Ñrg…wn ƒerofant…an kaˆ tîn e„dèlwn t¾n qeolog…an, 
palinJd…an ¢lhqe…aj e„s£gei, tÕn ƒerÕn Ôntwj Ñyš pote, Ómwj d' oân °dwn lÒgon. 
Κλήμης Αλεξανδρεύς, Προτρεπτικός προς Έλληνας 1.3.1.1    
'Emoˆ m�n oân dokoàsin Ð Qr®kioj ™ke‹noj 'OrfeÝj kaˆ Ð Qhba‹oj kaˆ Ð Mhqumna‹oj, ¥ndrej tin�j oÙk ¥ndrej, 
¢pathloˆ gegonšnai, prosc»mati mousikÁj lumhn£menoi tÕn b…on, ™ntšcnJ tinˆ gohte…v daimonîntej e„j diafqor£j, 
Ûbreij Ñrgi£zontej, pšnqh ™kqei£zontej, toÝj ¢nqrèpouj ™pˆ t¦ e‡dwla ceiragwgÁsai prîtoi, naˆ m¾n l…qoij kaˆ 
xÚloij, toutšstin ¢g£lmasi kaˆ skiagraf…aij, ¢noikodomÁsai t¾n skaiÒthta toà œqouj, t¾n kal¾n Ôntwj ™ke…nhn 
™leuqer…an tîn Øp' oÙranÕn pepoliteumšnwn òda‹j kaˆ ™pJda‹j ™sc£tV doule…v katazeÚxantej.
Φώτιος, Βιβλιοθήκη 186.130β.25      
'Anegnèsqh biblid£rion KÒnwnoj Dihg»seij: prosfwne‹ m�n tÕ ponhm£tion 'Arcel£J Filop£tori basile‹, perišcetai 
d' aÙtù ™k pollîn ¢rca…wn suneilegmšna n/ dihg»mata. 'Wn prîton t¦ perˆ M…da kaˆ Brigîn, Ópwj te qhsaurù 
peritucën ¢qrÒon te e„j ploàton ½rqh, kaˆ 'Orfšwj kat¦ Pišreian tÕ Ôroj ¢kroat¾j genÒmenoj polla‹j tšcnaij 
Brigîn basileÚei. Kaˆ æj SeilhnÕj perˆ tÕ Bršmion Ôroj M…dou basileÚontoj êfqh, Øf' ú kaˆ tÕ œqnoj õkei 
poluanqrwpÒtaton Ôn: kaˆ æj ½cqh tÕ zùon ™xhllagmšnon t¾n „dšan æj ™n ¢nqrèpou fÚsei. Kaˆ Ópwj aÙtù crusÕj 
™g…neto kaˆ t¦ e„j trof¾n paratiqšmena ¤panta: kaˆ æj di¦ toàto pe…saj tÕ Øp»koon ¢p' EÙrèphj diabÁnai tÕn 
`Ell»sponton Øp�r Mus…an õkise FrÚgaj ¢ntˆ Brigîn bracÚ ti parallage…shj tÁj lšxewj metonomasqšntaj.
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί Αρετής και Κακίας 1.208.17
“Oti 'OrfeÝj O„£grou Ãn uƒÒj, Qr´x d� tÕ gšnoj, paide…v kaˆ melJd…v kaˆ poi»sei polÝ prošcwn. ™pˆ tosoàto d� prošbh 
dÒxV, éste doke‹n tÍ melJd…v qšlgein t¦ qhr…a kaˆ t¦ dšndrh. perˆ d� paide…an ¢scolhqeˆj kaˆ t¦ perˆ tÁj qeolog…aj 
muqologoÚmena kalîj ™kmaqën ¢ped»mhsen e„j t¾n A‡gupton k¢ke‹ poll¦ prosepimaqën mšgistoj ™gšneto tîn 
`Ell»nwn œn te ta‹j teleta‹j kaˆ qeolog…aij kaˆ poi»masi kaˆ melJd…aij. sunestrateÚsato d� to‹j 'ArgonaÚtaij.
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Σουίδα, Λεξικόν θήτα.486
QrhskeÚei a„tiatikÍ. qeosebe‹, Øphrete‹ to‹j qeo‹j. lšgetai g¦r æj 'OrfeÝj Qr´x prîtoj tecnologÁsai t¦ `Ell»nwn 
must»ria. kaˆ tÕ tim©n qeÕn qrhskeÚein ™k£lesan, æj Qrvk…aj oÜshj tÁj eØršsewj. À ¢pÕ toà qeÕn derkeÚein, Ó 
™stin Ðr©n.

Ανέμων οικητήριον
Όμηρος, Ιλιάς 9.4
æj d' ¥nemoi dÚo pÒnton Ñr…neton „cquÒenta boršhj kaˆ Zšfuroj, tè te QrÇkhqen ¥hton ™lqÒnt' ™xap…nhj: ¥mudij dš 
te kàma kelainÕn korqÚetai, pollÕn d� par�x ¤la fàkoj œceuen: ìj ™da�zeto qumÕj ™nˆ st»qessin 'Acaiîn. 
Ησίοδος, Έργα και Ημέραι 504 
MÁna d� Lhnaiîna, k£k' ½mata, boudÒra p£nta, toàton ¢leÚasqai kaˆ phg£daj, a† t' ™pˆ ga‹an pneÚsantoj Boršao 
dushlegšej telšqousin, Ój te di¦ QrÇkhj ƒppotrÒfou eÙrši pÒntJ ™mpneÚsaj êrine, mšmuke d� ga‹a kaˆ Ûlh.
Ησίοδος, Έργα και Ημέραι 550
Ój te ¢russ£menoj potamîn ¢pÕ a„enaÒntwn, Øyoà Øp�r ga…hj ¢rqeˆj ¢nšmoio qušllV, ¥llote mšn q' Ûei potˆ 
›speron, ¥llot' ¥hsi, pukn¦ Qrhik…ou Boršw nšfea klonšontoj. 
Σουίδα, Λεξικόν θήτα.461
Qraskšaj: Ð ¥nemoj.
ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 2.644.17 
À æj ¢pÕ toà zÒfou oâroj, ½toi ™k tîn prÕj dÚsin ¥nemoj. QrÇkhqen d� pnšein lšgei tÕn Zšfuron kaˆ tÕn Borr©n 
“Omhroj À di¦ tÕ t¾n Qr®khn koinÕn o„kht»rion ¢nšmwn muqologe‹sqai À diÒti di' aÙtÁj tÍ kaq' ¹m©j ™mp…ptousi 
qal£ssV, oÙ m¾n ™x aÙtÁj ™ke…nhj.
Scholia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 9.5-6α.1 κ.εξ.
Boršhj kaˆ Zšfuroj, tè te QrÇkhqen ¥hton ™lqÒnt' ™xap…nhj: ½toi sunaptšon ¥hton ™lqÒnt' ™xap…nhj, À Øpostiktšon 
¢nupokr…twj ™pˆ tÕ ¥hton, †n' Ï tÕ ˜xÁj. Boršhj kaˆ Zšfuroj ™xelqÒntej ™xap…nhj pîj d� ¢mfotšrouj ¢pÕ Qr®khj 
pne‹. ... tè te QrÇkhqen ¥hton ™lqÒnt' ™xap…nhj: oƒ m�n sunekdocikîj, æj Ósoi bebl»ato calkù. oƒ d� Óti o„kht»rion 
tîn ¢nšmwn ¹ Qr®kh: eÙwcoàntai ´g´oàn par¦ ZefÚrJ ™n Qr®kV: œstin oân ™lqÒnte ¢pÕ Qr®khj ¥hton, Óqen 
˜k£teroj e‡wqe pne‹n. À Óti ¹ tîn Qrvkîn gÁ sigmatoeidîj ke‹tai kaˆ ™pˆ polÝ di»kei mšcri tÁj dÚsewj: ¢f' ̃ katšrou 
oân mšrouj tîn ¢nšmwn œcei ˜k£teron.  
Scholia Vetera στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 71.12
Qrhik…hj ¥rosin: perifrastikîj t¾n Qr®khn. 
cionèdea: oƒ mšn, Óti leukÒgewj ¹ Qr®kh, oƒ d� t¾n sunecîj ionizomšnhn par¦ tÕ dusce…meron e�nai: Ö kaˆ bšltion, 
yucr¦ g£r ™stin ¹ cèra: diÕ k¢ke‹qen toÝj ¢nšmouj pne‹n ™muqeÚsanto. Diof£nhj d� bÒqron fasˆn e�nai ™n tÍ 
Qr®kV, ™x oá fus»mata ¢nšmwn g…nesqai, kaˆ muqeuqÁnai oÛtw Qr®khn ¢nšmwn o„kht»rion.

Όσσους ελλήσποντος αγάρροος εντός εέργει ...
Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.58.1 
“Oti `Ell»spontoj oÙc Ðmologe‹tai par¦ p©sin Ð aÙtÒj, ¢ll¦ dÒxai perˆ aÙtoà lšgontai ple…ouj. oƒ m�n g¦r Ólhn 
t¾n Propont…da kaloàsin `Ell»sponton, oƒ d� mšroj tÁj Propont…doj tÕ ™ntÕj Per…nqou: oƒ d� proslamb£nousi 
kaˆ tÁj œxw qal£sshj tÁj prÕj tÕ A„ga‹on pšlagoj kaˆ tÕn Mšlana kÒlpon ¢neJgmšnhj, kaˆ oátoi ¥lloj ¥lla 
¢potemnÒmenoj: oƒ m�n tÕ ¢pÕ Sige…ou ™pˆ L£myakon kaˆ KÚzikon À P£rion À Pr…apon, Ð d� proslamb£nwn kaˆ tÕ 
¢pÕ Sigr…ou tÁj Lesb…aj. oÙk Ñknoàsi dš tinej kaˆ tÕ mšcri toà Murtóou pel£gouj ¤pan kale‹n `Ell»sponton, 
e‡per, éj fhsin ™n to‹j Ûmnoij P…ndaroj, oƒ meq' `Hraklšouj ™k Tro…aj plšontej di¦ parqšnion “Ellaj porqmÒn, ™peˆ 
tù MurtóJ sunÁyan, e„j Kîn ™palindrÒmhsan zefÚrou ¢ntipneÚsantoj. oÛtw d� kaˆ tÕ A„ga‹on pšlagoj mšcri toà 
Qerma…ou kÒlpou kaˆ tÁj kat¦ Qettal…an kaˆ Makedon…an qal£sshj ¤pan ¢xioàsin `Ell»sponton prosagoreÚein 
de‹n, m£rtura kaˆ “Omhron kaloàntej. fhsˆ g£r Ôyeai, Àn ™qšlVsqa kaˆ a‡ kšn toi t¦ mem»lV, Ãri m£l' ̀Ell»sponton 
™p' „cquošnta pleoÚsaj nÁaj ™m£j. ™lšgcetai d� tÕ toioàton ™k tîn ™pîn ™ke…nwn ¼rwj 'Imbras…dhj, Öj ¥r' A„nÒqen 
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e„lhloÚqei: oátoj d� tîn Qrvkîn ¹ge‹to Óssouj ̀Ell»spontoj ¢g£rrooj ™ntÕj ™šrgei: toÝj g¦r ™fexÁj toÚtwn ™ktÕj 
¨n kaˆ toà `EllhspÒntou kaqidrumšnouj ¢pofa…noi. ¹ m�n g¦r A�noj ke‹tai kat¦ t¾n prÒteron 'Ayunq…da nàn d� 
Korpilik¾n legomšnhn, ¹ d� tîn KikÒnwn ™fexÁj prÕj dÚsin. 

εν Θρήκη, η νυν Μακεδονία καλείται
Schοlia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 14.226α.1
Pier…hn d' ™pib©sa ükaˆ 'Hmaq…hn ™ratein»ný: Óti MakedonikÕj ”Olumpoj qeîn o„kht»rion. ¹ g¦r Pier…a toÚtou 
¢krèreia, kaˆ 'Hmaq…a tÕ prÒteron ¹ Makedon…a ™kale‹to. par£keitai d� kaˆ ¹ Qr®kh. kaˆ ™n 'Odusse…v ™pˆ toà 
`Ermoà Pier…hn d' ™pib¦j ™x a„qšroj œmpese pÒntJ. 
Pier…hn d' ™pib©sa kaˆ 'Hmaq…hn: Makedën Ð DiÕj kaˆ a„qu…aj katšcwn cèran perˆ Qr®khn Makedon…an ¢f' ˜autoà 
proshgÒreusen. ‡scei d� pa‹daj dÚo, ”Amaqon kaˆ P…eron, ïn aƒ pÒleij ™n Makedon…v. Pier…hn: oƒ m�n mšroj 'OlÚmpou, 
oƒ d� cèran ¢pÕ nÚmfhj À P…eroj toà 'EleuqÁroj. 'Hmaq…a d� prèhn ¹ Makedon…a.  
Pier…hn d' ™pib©sa ™f' ƒppopÒlwn QrVkîn Ôrea nifÒenta: ¥krwj katonom£zei toÝj tÒpouj, t¦j ÐmÒrouj cèraj 
diexièn, æj kaˆ ™n 'Odusse…v ¢krot£taj koruf£j: le…pei ¹ prÒj, prÕj t¦j koruf£j, À ™p… oÙd� cqÒna m£rpte 
podo‹ϊn: oŒon t¦ ‡cnh kÒnin tÁj gÁj oÙ sunel£mbanon.
Pier…hn d' ™pib©sa kaˆ 'Hmaq…hn: Makedën Ð DiÕj kaˆ Qu…aj katšcwn cèran perˆ Qr®khn Makedon…an ¢f' ˜autoà 
proshgÒreusen. ‡scei d� pa‹daj dÚo, ”Amaqon kaˆ P…eron, ïn aƒ pÒleij ™n Makedon…v. Pier…hn: oƒ m�n mšroj 'OlÚmpou, 
oƒ d� cèran ¢pÕ nÚmfhj À P…eroj toà 'EleuqÁroj. 'Hmaq…a d� prèhn ¹ Makedon…a. 
ευστάθιος, Σχόλια στην Ομήρου Ιλιάδα 3.623.19
'En toÚtoij goàn kaqexÁj Ñnom£zei t¦j cèraj kaˆ eÙt£ktwj tÍ perihg»sei cwre‹, kaˆ oÙc', æj ™n tù KatalÒgJ, 
sugcšei t¦j t£xeij tîn tÒpwn. kaˆ ™n 'Odusse…v dš, Ópou Fhr¦j e�pe kaˆ ”Hlida kaˆ 'EpeioÝj kaˆ n»souj qo£j, toÝj 
tÒpouj æj œcousi t£xewj ™kt…qetai. 
Pier…an d� oƒ m�n ¢krèrei£n tina e�pon 'OlÚmpou, oƒ d� cèran ¢pÕ nÚmfhj ÐmwnÚmou, À ¢pÕ P…eroj uƒoà 'EleuqÁroj, 
oƒ d� pÒlin. TÕ `d� Pier…hn ™pib©sa' À ¢nastrof¾n œcei, †na Ï `™pˆ Pier…an b©sa', À ¢rcaϊkîj a„tiatikÍ suntštaktai. 
'Hmaq…a d� ¹ Makedon…a ¢pÕ 'Am£qou tinÒj. Fasˆ d� oƒ palaioˆ ka…, Óti Makedën Ð toà DiÒj, ¢f' oá Makedon…a ¹ 
cèra, pa‹daj ‡scei dÚo, ”Amaqon kaˆ P…era, ¢f' ïn 'Hmaq…a kaˆ Pier…a pÒleij ™n Makedon…v. `IppopÒlouj d� kaˆ 
™ntaàqa toÝj Qr´kaj æj ƒppikoÝj kaˆ mac…mouj fhs…n, kaˆ ¹ tragJd…a d� fil…ppouj lšgei aÙtoÚj, marturoàsa kaˆ 
tù `nifÒenta Ôrh', Ðpo‹a kaˆ t¦ kat¦ tÕn AŒmon, ™n tù cionèdh t¾n Qr®khn e„pe‹n. TÕ d� `¢krot£taj koruf£j' di¦ 
saf»nei£n te ke‹tai, †na dÁlon e‡h, poà muqikîj periep£tei tîn Ñršwn, kaˆ prÕj piqanÒthta d� t£couj. oÛtw g¦r ¨n 
di¦ tÕ toà kairoà katepe‹gon kaˆ prÕj piqanÒthta d� t£couj. oÛtw g¦r ̈ n di¦ tÕ toà kairoà katepe‹gon ¹ “Hra tacÝ 
kino‹to, m¾ perˆ f£raggaj Ñršwn kaˆ lagÒnaj tr…bousa crÒnon, »t' ¥llwj periodeÚousa. diÕ kaˆ ™p£gei, æj oÙ cqÒna 
œmarpte pos…n, ½goun oÙc' ¼pteto gÁj, ¢ll' ¢pÕ korufÁj e�cen aÙt¾n ̃ tšra koruf». pršpei d� tÕ toioàton Ûyoj tÍ “Hrv 
di£ te tÕ crÁnai oÛtw semnÒteron aÙt¾n kine‹sqai, qe¦n oâsan kat¦ tÕn màqon, kaˆ Óti ¢¾r oâsa kat¦ ¢llhgor…an 
Øpera…resqai tîn Ñršwn kaˆ oÙ k£tw diatr…bein ™qšlei kat¦ tÕn par' ¹m‹n limn£zonta. M£rptein d� e„ kaˆ nàn ™pˆ 
¡fÁj tÁj di¦ podîn, ¢ll' æj ™pˆ polÝ ™pˆ ceirîn, æj kaˆ ¢llacoà ™rršqh, Óqen kaˆ eÙm£reia kat¦ toÝj palaioÝj ¹ 
eÙcšreia, ¹ ∙vstènh.
Θουκυδίδης, Ιστορίαι 2.95.1.2 
Sit£lkhj Ð T»rew 'OdrÚshj Qrvkîn basileÝj ™str£teusen ™pˆ Perd…kkan tÕn 'Alex£ndrou Makedon…aj basilša 
kaˆ ™pˆ Calkidšaj toÝj ™pˆ Qr®khj, dÚo Øposcšseij t¾n m�n boulÒmenoj ¢napr©xai, t¾n d� aÙtÕj ¢podoànai. Ó 
te g¦r Perd…kkaj aÙtù ØposcÒmenoj, e„ 'Aqhna…oij te diall£xeien ˜autÕn kat' ¢rc¦j tù polšmJ piezÒmenon kaˆ  
F…lippon tÕn ¢delfÕn aÙtoà polšmion Ônta m¾ katag£goi ™pˆ basile…v, § Øpedšxato oÙk ™petšlei: to‹j te 'Aqhna…oij 
aÙtÕj æmolog»kei, Óte t¾n xummac…an ™poie‹to, tÕn ™pˆ Qr®khj CalkidikÕn pÒlemon katalÚsein. ¢mfotšrwn oân 
›neka t¾n œfodon ™poie‹to kaˆ tÒn te Fil…ppou uƒÕn 'AmÚntan æj ™pˆ basile…v tîn MakedÒnwn Ãge kaˆ tîn 'Aqhna…wn 
pršsbeij, o‰ œtucon parÒntej toÚtwn ›neka.
Στράβων, Γεωγραφικά 7α.1.11.1 
“Oti 'Hmaq…a ™kale‹to prÒteron ¹ nàn Makedon…a. œlabe d� toÜnoma toàto ¢p' ¢rca…ou tinÕj tîn ¹gemÒnwn 
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MakedÒnoj. Ãn d� kaˆ pÒlij 'Hmaq…a prÕj qal£ssV. kate‹con d� t¾n cèran taÚthn 'Hpeirwtîn tinej kaˆ 'Illuriîn, 
tÕ d� ple‹ston Bottia‹oi kaˆ Qr´kej: oƒ m�n ™k Kr»thj, éj fasi, tÕ gšnoj Ôntej, ¹gemÒna œcontej BÒttwna, Qrvkîn 
d� P…erej m�n ™nšmonto t¾n Pier…an kaˆ t¦ perˆ tÕn ”Olumpon, Pa…onej d� [t¦] perˆ tÕn 'AxiÕn potamÕn kaˆ t¾n 
kaloumšnhn di¦ toàto 'Amfax‹tin, 'Hdwnoˆ d� kaˆ Bis£ltai t¾n loip¾n mšcri StrumÒnoj: ïn oƒ m�n aÙtÕ toàto 
proshgoreÚonto Bis£ltai, 'Hdwnîn d' oƒ m�n MugdÒnej oƒ d� ”Hdwnej oƒ d� S…qwnej. toÚtwn d� p£ntwn oƒ 'Arge£dai 
kaloÚmenoi katšsthsan kÚrioi kaˆ Calkide‹j oƒ ™n EÙbo…v. ™pÁlqon d� kaˆ Calkide‹j oƒ ™n EÙbo…v ™pˆ t¾n tîn 
Siqènwn kaˆ sunókisan pÒleij ™n aÙtÍ perˆ tri£konta, ™x ïn Ûsteron ™kballÒmenoi sunÁlqon e„j m…an oƒ ple…ouj 
aÙtîn, e„j t¾n ”Olunqon: çnom£zonto oƒ ™pˆ Qr®khj Calkide‹j.
Anthologia Graeca, Δαμάγητου 7.9.1
'Orfša Qrhik…Vsi par¦ promolÍsin `OlÚmpou tÚmboj œcei, MoÚshj uƒša KalliÒphj, ú drÚej oÙk ¢p…qhsan, ÓtJ 
sun£m' ›speto pštrh ¥yucoj qhrîn q' ØlonÒmwn ¢gšla.
Στράβων, Γεωγραφικά 9.5.16.2 
¹ m�n oân Mhqènh ˜tšra ™stˆ tÁj Qrvk…aj Meqènhj, ¿n katšskaye F…lippoj: ™mn»sqhmen d� kaˆ prÒteron. 
Πλούταρχος, Αλέξανδρος 72.6.2 
™ntucën œfh tîn Ñrîn m£lista tÕn Qr®kion ”Aqwn diatÚpwsin ¢ndre…kelon dšcesqai kaˆ diamÒrfwsin.
Scholia Vetera στον Δημοσθένη 7.8.1
`Alonn»sou] taÚthn t¾n nÁson oâsan perˆ t¾n Qr®khn 'Aqhna…wn Øp»koon Sèstratoj lVst¾j ™sfeter…sato: prÕj 
Ön F…lippoj polem»saj ¢pšspasen. 'Aqhna‹oi œpemyan pršsbeij ¢paitoàntej æj „d…an. œfhse F…lippoj, e„ m�n 
boÚlontai æj dwre¦n lamb£nein, didÒnai, e„ d� m», oÙk ¢podidÒnai. 
Ηρόδοτος, Ιστορίαι 6.45.2
stratÕj oÛtw œprhsse, Mardon…J d� kaˆ tù pezù stratopedeuomšnJ ™n Makedon…V nuktÕj BrÚgoi Qr»ikej  
™pece…rhsan: ka… sfewn polloÝj foneÚousi oƒ BrÚgoi. 
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά 186.12 
Br…gej, œqnoj QrvkikÒn. `HrÒdotoj ˜bdÒmV oƒ d� FrÚgej, æj MakedÒnej lšgousi, kalšontai Br…gej. kaˆ Brig…a 
¹ Trwik», toutšstin ¹ Frug…a, ¢pÕ Br…gou toà katoik»santoj ™n Makedon…v. 'HrwdianÕj d� ™n prètV kl…sewj 
Ñnom£twn Br…gantaj aÙtoÚj fhsi t¦ g¦r e„j gaj l»gonta ÑnÒmata „sosull£bwj kl…netai, Óte mÒnon e„sˆ kÚria. 
toàto dš fhmi di¦ tÕ Br…gaj.
BrÚx, tÕ œqnoj, kaˆ Bràgai. toà BrÚx tÕ qhlukÕn Brug…j kaˆ Brugh…j æj Kadmh…j. e„sˆ d� MakedonikÕn œqnoj 
prosec�j 'Illurio‹j.
Scholia Vetera στην Ομήρου Ιλιάδα 10.428β.5
Pa…onej: œqnoj Qrvkîn. tin�j d� MakedÒnaj. 
Φώτιος, Βιβλιοθήκη 186.135α.4
'H ke/ æj M…nwj Ð DiÕj kaˆ EÙrèphj, Ð basileÚwn Kr»thj, kat¦ z»thsin Daid£lou stÒlJ pleÚsaj e„j Sikan…an (aÛth 
d' ™stˆn ¹ nàn Sikel…a) ØpÕ tîn Kwk£lou qugatšrwn (™bas…leue d' oátoj Sikelîn) ¢naire‹tai: kaˆ tÕ KrhtikÕn poleme‹ 
Sikelo‹j Øp�r toà basilšwj kaˆ ¹tt©tai. Kaˆ ™paniÒntej ØpÕ ceimînoj ™xšpeson e„j I£pugaj, kaˆ aÙtÒqi tÒte ƒdrÚsanto, 
¢ntˆ Krhtîn gegonÒtej I£pugej. CrÒnJ d� Ûsteron mo‹r£  tij kat¦ st£sin ™kpesÒntej tÁj cèraj crhsmÕn œlabon, 
œnqa ¥n tij aÙto‹j gÁn kaˆ Ûdwr ÑršxV, ™ntaàqa o„k…zesqai, kaˆ õkhsan t¾n Bottia…wn: ™ke‹ g¦r pa‹dej ¥rtwn e‡dh kaˆ 
¥llwn Ôywn pa…zontej ¢pÕ phloà kaˆ pl£ttontej a„toumšnoij ™pšdwkan aÙto‹j ¢ntˆ ¥rtwn toÝj phl…nouj ¥rtouj: 
kaˆ o† ge tÕn crhsmÕn tetelšsqai nom…santej Æt»santo tÕn basilša MakedÒnwn, kaˆ œlabon o„ke‹n t¾n Bottia…wn, 
kaˆ Bottia‹oi m�n tr…ton gšnoj ¢pÕ Krhtîn ¢me…yantej mo‹ra nàn e„si MakedÒnwn.
Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά
”Aqwj , Ôroj Qr®khj, ¢pÕ ”Aqw g…gantoj (36.3).
A‡n e i a , tÒpoj Qr®khj, æj A‡peia Zšleia, ¢pÕ A„ne…ou. Qšwn d' A„nei£daj taÚthn kale‹, Øpomnhmat…zwn tÕn 
LukÒfrona A„ne…aj d� met¦ t¾n 'Il…ou pÒrqhsin e„j Qr®khn paregšneto kaˆ œktise pÒlin A„nei£daj, Ópou tÕn patšra 
œqaye (50.11).
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A�sa , pÒlij Qr®khj prosec¾j tÍ Pall»nV. A„sa‹oj, æj A�a A„a‹oj (54.11).
”Akanqoj , pÒlij Qr®khj ¢k£nqaij pefragmšnh, Øp�r tÕn ”Aqw, Óqen kšklhtai, À ¢pÒ tinoj Ak£nqou, æj Mnasšaj. 
b/ œsti kaˆ ™n A„gÚptJ ”Akanqoj, Mšmfidoj ¢pšcousa stad…ouj triakos…ouj e‡kosi kaˆ dÚo, [™n Î]  (59.17).
Amf …pol i j, pÒlij Makedon…aj kat¦ Qr®khn, ¼ tij 'Ennša Ðdo… ™kale‹to. keklÁsqai d� Mur…khn kaˆ 'HiÒna,  
Amf…polin d� di¦ t¾n per…rroian toà StrumÒnoj, æj Qoukud…dhj tet£rtV. ™kale‹to d� kaˆ Kr£demna kaˆ An£draimoj. 
œsti kaˆ pÒlij Sur…aj prÕj tù EÙfr£tV, kt…sma SeleÚkou. kale‹tai d� ØpÕ tîn SÚrwn ToÚrmeda. tÕ ™qnikÕn Amfipol…thj 
(90.12).
'Ar š qousa, pÒlij sur…aj kaˆ Qr®khj kaˆ EÙbo…aj kaˆ kr»nh sikel…aj. aÛth Kup£ra ™lšgeto. œsti kaˆ Iq£khj 
(116.5).
'AfÚth  À ”Afutiò À ”Afutoj, pÒlij prÕj tÍ Pall»nV Qr®khj, ¢pÕ AfÚtou tinÕj ™gcwr…ou  (151.1).
B is£nqh , pÒlij Makedon…aj kat¦ Qr®khn Ellhn…j, ¥poikoj Sam…wn. tÕ ™qnikÕn BisanqhnÒj. ¢f' Âj Fa…dimoj  
™lege…wn poiht¾j BisanqhnÕj À AmastrianÕj À Krwmn…thj (171.3).
GalhyÒj ,  pÒlij Qr®khj kaˆ PaiÒnwn, 'Ekata‹oj EÙrèpV. Qoukud…dhj tet£rtV ˜tšran lšgei kaˆ GalhyÕj oÙ 
pollù Ûsteron kaˆ O„sÚmh. [çnÒmastai d� ¢pÕ Galhyoà toà ™k Q£sou kaˆ Thlšfhj.]  (197.11).
G … gwnoj ,  pÒlij Qr®khj prosec¾j tÍ Pall»nV. Ð pol…thj Gigènioj. ¢pÕ G…gwnoj toà A„qiÒpwn basilšwj, Ön 
¼tthse DiÒnusoj. 'Artem…dwroj d� Ð Efšsioj Gigwn…da taÚthn fhs…n (207.17).
Grhstwn …a ,  cèra Qr®khj prÕj tÍ Makedon…v (213.8).
D‹a ,  pÒlij Qessal…aj, A„akoà kt…sma. b/ Qr®khj kat¦ tÕn ”Aqw. g/ EÙbo…aj. d/ nÁsoj kaˆ pÒlij Peloponn»sou 
perˆ tÕ SkÚllaion. e/ Lusitan…aj perˆ tÕn çkeanÒn. $/ Ital…aj prÕj ta‹j ”Alpesin. z/ Skuq…aj par¦ tù F£sidi. h/  
Kar…aj. q/ Biqun…aj prÕj tù PÒntJ. e„sˆ kaˆ d/ nÁsoi D‹ai ´ legÒmenai. a/ ¹ N£xoj. b/ ¹ prÕj M»lJ. g/ ¹ prÕj 
Amorgù. d/ kat¦ KnwssÕn Kr»thj. tÕ ™qnikÕn DieÚj, kaˆ tÕ qhlukÕn Di£j, Óqen kaˆ Di£dej AqÁnai (229.1).
Qšrmh ,  pÒlij Qr®khj. ApollÒdwroj d� Makedon…aj fhsˆ kaˆ Qoukud…dhj. Ð pol…thj Qerma‹oj. œsti kaˆ Qerma‹oj 
kÒlpoj (309.22).
K£nastron ,  ¥kron Qr®khj kaˆ Makedon…aj. tÕ ™qnikÕn Kanastra‹oj. SofoklÁj d� Øpomnhmat…zwn t¦ 
¢rgonautik£ {Kanastra‹on} fhs…n ¢krwt»rion tÁj Pall»nhj (353.5).
Kas£ndre ia ,  pÒlij Makedon…aj prÕj tÍ Qr®kV, ¼ pote Pot…daia legomšnh, ¢pÕ Kas£ndrou toà Antip£trou. Ð  
pol…thj KasandreÚj. Pose…dippoj d� kwmJd…aj poiht¾j uƒÕj Ãn Kun…skou Kasandršwj (365.10).
Kr»stwn ,  pÒlij Qr®khj. œoike d� e�nai ¹ Krhstèn par' HrodÒtJ. LukÒfrwn ÐrkwmotÁsai tÒn te Krhstènhj 
qeÒn. Ð pol…thj Krhstwna‹oj par¦ Pind£rJ. RianÕj d� Krhstwn…ouj aÙtoÚj fhsin. Ekata‹oj d� Krhstînaj aÙtoÝj 
™n EÙrèpV. kaˆ KrhstwnikÒn kthtikÒn (383.16).
Mšndh ,  pÒlij Qr®khj, ¢pÕ Mšndhj gunaikÒj. ApollÒdwroj Mšndin aÙt»n fhsi. tÕ ™qnikÕn Menda‹oj o�noj 
(444.15). 
MhkÚberna ,  pÒlij Pall»nhj tÁj ™n Qr®kV cerron»sou. Ekata‹oj EÙrèpV. Ð pol…thj Mhkuberna‹oj (450.5).
'OlÒfuxoj ,  pÒlij ™n Qr®kV perˆ tÕn ”Aqw. Ð pol…thj HrÒdotoj ̀OlofÚxioj perˆ numfîn kaˆ qeîn gr£yaj (490.18).
”Olunqoj ,  pÒlij Qr®khj prÕj tÍ Siqwn…v tÁj Makedon…aj, ¢pÕ 'OlÚnqou toà 'Hraklšouj. Ð pol…thj 'OlÚnqioj 
kaˆ 'Olunq…a (491.16).
Pall»nh ,  pÒlij Qr®khj, ¢pÕ Pall»nhj tÁj S…qwnoj m�n qugatrÕj Kle…tou d� gunaikÒj, æj Hg»sippoj ™n to‹j 
Pallhniako‹j. Pall»nh d' ™stˆ cerrÒnhsoj tr…gwnoj, t¾n b£sin œcousa prÕj meshmbr…an ™strammšnhn. ™kale‹to d� 
Flšgra tÕ palaiÕn kaˆ òke‹to ØpÕ tîn Gig£ntwn. kaˆ ¹ tîn qeîn kaˆ tîn Gig£ntwn m£ch ™ntaàqa muqeÚetai genšsqai. 
Qeagšnhj ™n Makedoniko‹j oÙk ™ntaàqa d' Ð perˆ Pall»nhj ›sthke lÒgoj. fasˆ g¦r t¾n m�n gÁn taÚthn keklÁsqai 
Flšgran, toÝj d' ™noikoàntaj G…gantaj, e„j oÞj Hraklša katacqšnta t»n te Ûbrin aÙtîn kaˆ t¾n misanqrwp…an 
™kplagÁnai. ™peˆ d� kaˆ m£chj ½rxanto, t¦ sun»qh Ópla met¦ ce‹raj labÒnta, ›pesqai pantˆ sqšnei, kte…nonta toÝj 
pÒlemon aÙtù xšnia toà kat£plou parascÒntaj. genšsqai d' ™n tÍ m£cV bront£j tinaj kaˆ prhstÁraj, ¢f' ïn ¹ tîn 
qeîn m£ch prÕj aÙtoÝj memuqolÒghtai. tÕ ™qnikÕn Pall»nioj. œsti d� kaˆ dÁmoj 'AttikÕj tÁj 'Antioc…doj fulÁj 
oÛtw legÒmenoj Pall»nh. Ð dhmÒthj PallhneÚj (497.12).
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Pot … da ia ,  pÒlij Qr®khj. ¹ d' aÙt¾ ™kl»qh kaˆ Kas£ndreia. Ð pol…thj Potidai£thj kaˆ Potidaie‹j (533.16).
s i qwn …a ,  mšroj Qr®khj. tÕ ™qnikÕn siqènioj kaˆ siqwn…h (566.14).
s£nh ,  pÒlij Qr®khj metaxÝ ”Aqw kaˆ Pall»nhj. oƒ pol‹tai S£nioi kaˆ Sana‹oi æj Kana‹oi (554.17). 
sk … qa i ,  pÒlij Qr®khj plhs…on Potida…aj. Ð pol…thj skiqa‹oj, éj fhsi QeÒpompoj (574.17). 
sk iènh ,  pÒlij Qr®khj, œnqa lšgetai t¦j TrJ£daj a„cmalètouj, di¦ tÕ m¾ ØpÕ tîn ̀Ell»nwn e„j doule…an ¢penecqÁnai 
tîn aÙtîn gunaikîn, ™mprÁsai t¦j naàj. oƒ d� plo…wn ¢poroàntej ™x ¢n£gkhj katšmeinan aÙtoà pÒlin Skiènhn  
o„k…santej. Ð pol…thj Skiwna‹oj kaˆ SkiwneÚj. œsti d� æj toà Sinèph SinwpeÚj (576.11).
skoàpo i ,  pÒlij Qr®khj. Lšpidoj ™n ƒstorikÁj ™pitomÁj ÑgdÒJ. tÕ ™qnikÕn Skouphno… (578.4).
Torènh ,  pÒlij Qr®khj, ¢pÕ Torènhj tÁj Prwtšwj À Poseidînoj kaˆ Foin…khj. œsti kaˆ ¥llh Torènh met¦  
Tro…an ktisqe‹sa. Ð pol…thj Torwna‹oj. œsti kaˆ ¥llh pÒlij sikel…aj (629.10).
Flšgra ,  pÒlij Qr®khj, ¿n EÜdoxoj met¦ taàta Pall»nhn fhsˆ klhqÁnai. Ð pol…thj Flegra‹oj kaˆ Flegra…a kaˆ 
Flegra‹on. œsti kaˆ FlegrÒj kaˆ Flšgra. LukÒfrwn (667.12).
Cal£stra ,  pÒlij Qr®khj perˆ tÕn Qerma‹on kÒlpon. `Ekata‹oj EÙrèpV ™n d' aÙtù Qšrmh pÒlij `Ell»nwn  
[Qrh…kwn], ™n d� Cal£strh pÒlij Qrh…kwn. Str£bwn d' ™n ˜bdÒmV Makedon…aj aÙt¾n kale‹. çnÒmastai d� 
¢pÕ Cal£strhj. œsti kaˆ l…mnh tÍ pÒlei Ðmènumoj. Ð pol…thj Calastra‹oj. LukÒfrwn QesprwtÕj ¥mfw kaˆ 
Calastra‹oj lšwn. œsti d� kaˆ pÒlij æj ¢pÕ Calastra‹oj Calastra…a fhs…n. ¹ m�n par¦ t¾n l…mnhn Calastra‹a, 
™n Î tÕ l…tron g…netai (679.4).
Scholia Vetera στη Θεογονία του Ησιόδου 53.1
t¦j ™n Pier…V: Pier…a Ôroj Makedon…aj, ™n ú ™genn»qhsan aƒ Moàsai, parate‹non ›wj tÁj Qr®khj.
Scholia Vetera στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 9.7
skopiÁj Pimplh…doj ¥gci tekšsqai: P…mpleia cwr…on kat¦ Pier…an. oƒ d� Ôroj Qr®khj, oƒ d� kr»nhn kaˆ kèmhn tÁj 
Pier…aj. 
Scholia Vetera στον Δημοσθένη 2.50γ.1
kaˆ ... qruloÚmenon] lšgousin g¦r Óti PÚdna cwr…on Makedon…aj, Pot…daia d� tÁj Qr®khj, kaˆ ¹ m�n PÚdna 
Øp»kooj Ãn Fil…ppJ, ¹ d� Pot…daia to‹j 'Aqhna…oij. ™gšneto dš pote t¾n m�n Pot…daian ¢postÁnai.
Scholia Vetera στον Δημοσθένη 3.132α.2
™n tÍ Qr®kV ™kt»sato cwr…a, ¤per nàn e‡lhfe F…lippoj, PÚdnan kaˆ Pot…daian kaˆ t¦j ¥llaj. ¥gan g¦r eÙtuc¾j 
Ð TimÒqeoj Ãn.
Scholia Vetera στα Αργοναυτικά του Απολλώνιου Ρόδιου 9.19
Pier…hqen: Pier…a Ôroj Qr®khj, ™n Î dištriben 'OrfeÚj. fhsˆ d� ̀HrÒdwroj Óti parÇnhsen Ð Ce…rwn tù 'I£soni, Ópwj 
tÕn 'Orfša sÝn to‹j 'ArgonaÚtaij paral£bV.
Scholia Vetera στον Δημοσθένη 7.8.1
`Alonn»sou] taÚthn t¾n nÁson oâsan perˆ t¾n Qr®khn 'Aqhna…wn Øp»koon Sèstratoj lVst¾j ™sfeter…sato: prÕj 
Ön F…lippoj polem»saj ¢pšspasen.
Scholia Vetera στον Ευριπίδη, Γένος ευριπίδου 4.1 
™n tÍ Makedon…v kèmh ™stˆ kaloumšnh Qrvkîn di¦ tÒ pote katJkhkšnai ™ntaàqa Qr´kaj. ™n taÚtV pot� toà 
'Arcel£ou Molottik¾ kÚwn Ãlqen ¢poplanhqe‹sa. taÚthn Qr´kej, æj œqoj, qÚsantej œfagon. kaˆ d¾ Ð 'Arcšlaoj 
™zhm…wsen aÙtoÝj tal£ntJ. ™peˆ oân oÙk e�con, EÙrip…dou ™de»qhsan ¢polÚsewj tuce‹n dehqšntoj toà basilšwj. 
crÒnJ d� Ûsteron EÙrip…dhj ™n ¥lsei tinˆ prÕ tÁj pÒlewj ºršmei, 'Arcel£ou d� ™pˆ kunhgšsion ™xelqÒntoj, tîn 
skul£kwn ¢poluqšntwn ØpÕ tîn kunhgîn kaˆ peritucÒntwn EÙrip…dV, diespar£cqh katabrwqeˆj Ð poiht»j. Ãsan d� 
œkgonoi oƒ skÚlakej tÁj ØpÕ Qrvkîn ¢naireqe…shj kunÒj, Óqen kaˆ paroim…a ™stˆ par¦ to‹j MakedÒsi `kunÕj d…kh'. 
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Scholia Vetera στον Θουκυδίδη 2.79.2.2
t¾n Bottik»n: Óti oƒ Bottia‹oi ¥poikoi MakedÒnwn: e„sˆ d� ™n tÍ Qr®kV, plhs…on Calkidšwn. 
Σουίδα, Λεξικόν 
'Amf …pol i j :  pÒlij ™stˆ tÁj Qr®khj: prÒteron d� 'Ennša Ðdoˆ ™kale‹to. fasˆ dš tinej aÙt¾n 'Amf…polin çnom£sqai 
di¦ tÕ perioike‹sqai tÕn tÒpon. 'Amf…polij 'AmfipÒlewj kl…netai (άλφα.1754).
' Ar is tot šlhj ,  uƒÕj Nikom£cou kaˆ Faisti£doj. Ð d� NikÒmacoj „atrÕj Ãn toà tîn 'Asklhpiadîn gšnouj, ¢pÕ 
Nikom£cou toà Mac£onoj. ™k stage…rwn, pÒlewj tÁj Qr®khj, filÒsofoj, maqht¾j Pl£twnoj, traulÕj t¾n fwn»n 
(άλφα.3929). 
Qerm£n :  Qr®kiÒn ™stin pÒlisma (θήτα.244).
K£ranoj ,  eŒj  tîn `Hrakleidîn, stratolog»saj ™k tÁj `Ell£doj, Ãlqen e„j Makedon…an ¥doxon oâsan tÒte kaˆ  
™bas…leuse kaˆ diadocÍ kšcrhtai mšcri Fil…ppou. F…lippoj ... Meqwna…oij d� to‹j ™pˆ Qr®khj polemîn tÕn ÑfqalmÕn 
™phrèqh (κάππα.356).
KwfÒt eroj  toà  Torwnšoj  l i m š noj :  perˆ Torènhn tÁj Qr®khj kale‹ta… tij kwfÕj lim»n. e‡rhtai d� ¹ 
paroim…a, parÒson ™n TorènV tÁj Qr®khj lim¾n sten¦j œcei kaˆ makr¦j t¦j ¢pÕ toà pel£gouj kat£rseij, æj m¾ 
¢koÚesqai to‹j ™n aÙtù tÕn tÁj qal£tthj Ãcon. Par¦ kwfù pšrdeij, ™pˆ tîn ¢dun£twn (κάππα.2310).
MhkÚberna  pÒlij ™stˆn ™n Qr®kV stad…ouj k ¢pšcousa tÁj 'OlÚnqou ¹ MhkÚberna (μι.915).
'OrfeÚj ,  Leib»qrwn tîn ™n Qr®kV (pÒlij d' ™stˆn ØpÕ tÍ Pier…v), uƒÕj O„£grou kaˆ KalliÒphj (όμικρον.654).
Pallhn e Ú j :  Pall»nh dÁmoj tÁj 'Antioc…doj. tÕ d� ™k tÒpou ™p…rrhma Pall»nhqen, Ð d� dhmÒthj PallhneÚj. Óti 
dš ™sti kaˆ ™n Qr®kV Pall»nh, gnèrimon (πι.78).
stršya :  pÒlij tÁj Qr®khj. kaˆ oƒ pol‹tai Streya‹oi (σίγμα.1197).
Torwna ‹ o j :  Ônoma kÚrion. kaˆ Torènh, pÒlij ™n Qr®kV (ταυ.798).
Flegra …aj  ped…on: QrvkikÒn. 'Aristof£nhj: †na per toÝj ghgene‹j ¢lazoneuomšnouj kaquperhkÒntisan (φι.528).
Αρποκρατίων, Λέξεις των Δέκα Ρητόρων
Qšrman :  A„sc…nhj ™n tÍ perˆ tÁj presbe…aj ¢polog…v. Qr®kion toàtÒ ™sti pÒlisma, æj kaˆ QeÒpompoj ™n kb fhs…n 
(151.15).  
Meqènh :  Dhmosqšnhj Filippiko‹j. lšgoi ¨n t¾n ™n Qr®kV, ¿n poliorkîn F…lippoj ™xekÒph tÕn dexiÕn ÑfqalmÒn. 
Dhm»trioj d' Ð M£gnhj ™n ta‹j SunwnÚmoij pÒlesi tšssaraj e�na… fhsi Meqènaj (200.12).
MhkÚberna :  `Upere…dhj ™n tù kat¦ Dhm£dou. pÒlij ™stˆn ™n Qr®kV stad…ouj k ¢pšcousa tÁj 'OlÚnqou ¹ 
MhkÚberna (205.7).
Stršya :  A„sc…nhj ™n tù perˆ tÁj presbe…aj. pÒlij ™stˆ tÁj Qr®khj, æj `Ell£nikoj ™n b Persikîn Øposhma…nei. 
oƒ d� pol‹tai tÁj Stršyhj kaloàntai Streya‹oi (280.9).
Torènh :  'Isokr£thj Panaqhnaϊkù. pÒlij ™n Qr£kV, æj ”Eforoj ™n d ƒstore‹ (291.6). 
Ησύχιος, Λεξικόν κάππα.2791
Kissoàj: Ôroj ™n Makedon…v. kaˆ pÒlij Qr®khj.
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