
Η λύρα της Κρήτης και του Αιγαίου, από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα. 
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Ο δέκατος μετά Χριστόν αιώνας βρίσκει τους πολιτισμούς του Βυζαντίου και της Κεντρικής Ασίας 

στο απόγειό τους. Στην περιοχή της Σογδιανής γύρω από τον ποταμό Ιξό (τον σημερινό Αμού 

Νταρία), η Σαμαρκάνδη, η Μπουχάρα, το Χαρτζού και άλλες πόλεις σωρεύουν πλούτο, ευημερούν και 

αναπτύσσουν όλες τις τέχνες. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία βρίσκεται επίσης στο απόγειο της ευημερίας 

της, με την Κωνσταντινούπολη να είναι το «Παρίσι» της εποχής. 

Η ανάπτυξη των τεχνών απαιτεί και επιβάλει αλλαγές και στη μουσική πράξη. Τα νυκτά χορδόφωνα, 

με την περιορισμένη διάρκεια του ήχου που παράγουν και την αδυναμία να εκτελούν τις νότες 

ενωμένες, θέτουν περιορισμούς στη μουσική έκφραση, περιορισμούς που πρέπει να ξεπεραστούν. 

Αυτό επιτυγχάνεται με την εφεύρεση και την ταχεία διάδοση της χρήσης του δοξαριού. 

Η χρήση του δοξαριού γεννά στο Ισλάμ την οικογένεια του τοξωτού ραμπάμπ. Ένα όργανο με μία 

έως τρεις χορδές από μετάξι ή τρίχες αλόγου, καπάκι από δέρμα και δύο μορφές: μία με μακρύ 

βραχίονα σαν ραβδί και θολόσχημο ή κιβωτιόσχημο ηχείο, και μία φιαλόσχημη μορφή χωρίς σαφή 

διαχωρισμό βραχίονα και ηχείου. Στο Βυζάντιο, αντίθετα, επικρατούν αχλαδόσχημα ή οκτάσχημα 

τοξωτά με κοντό βραχίονα, καπάκι από ξύλο και τρεις έως πέντε χορδές από έντερο ή τένοντες, τα 

οποία ονομάζονται λύρες. 

Τα οκτάσχημα βυζαντινά τοξωτά εξελίσσονται γρήγορα στο σημερινό βιολί, το οποίο εκτοπίζει στην 

Ευρώπη τα υπόλοιπα τοξωτά. Αντίθετα, η τρίχορδη αχλαδόσχημη βυζαντινή λύρα επικρατεί και 

καθιερώνεται ως λαϊκό όργανο, από τον 11ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα, στο χώρο των Βαλκανίων, 

της Μικράς Ασίας, της Στερεάς Ελλάδας, του Αιγαίου και της Κρήτης.  

Στις αρχές του 20ου αιώνα, το βιολί, που από τα τέλη του 17ου αιώνα έχει φτάσει στην κατασκευαστική 

τελειότητα, αρχίζει να αντικαθιστά τη λύρα ως λαϊκό όργανο, σε μεγάλο μέρος αυτού του χώρου. Η 

λύρα διατηρείται μέχρι σήμερα στην Κωνσταντινούπολη (Πολίτικη λύρα), κυρίως λόγω της εισαγωγής 

της στην Οθωμανική ορχήστρα, σε πολλά μέρη με ιδιαίτερα ισχυρό «τοπικιστικό» και «μουσικό» 

χαρακτήρα, όπως η Κρήτη και τα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Σερβία), σε ιδιαίτερα απομονωμένα νησιά 

όπως η Κάσος - Κάρπαθος και τα μικρά νησιά των Δωδεκανήσων (Τήλος, Χάλκη, Σύμη, Λέρος). 

Διατηρείται επίσης από ομάδες για τις οποίες συμβολίζει την εθνικο-θρησκευτική ιδιαιτερότητά τους 

όπως οι πρόσφυγες από την ανατολική Ρωμυλία (βόρεια Θράκη). Η αρχέτυπη αχλαδόσχημη τρίχορδη 

βυζαντινή λύρα εντοπίζεται σήμερα και στις περιοχές της Κάτω Ιταλίας με ελληνική κουλτούρα (λύρα 

της Καλαβρίας). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τετράχορδες Δωδεκανησιακές λύρες της 

περιοχής Κω-Νισύρου, με αριθμό χορδών ίδιο με εκείνο των οργάνων του 18ου αιώνα που έχουν 

διασωθεί από την Κρήτη. 

Σημαντικές μετατροπές στη βυζαντινή αχλαδόσχημη λύρα εισάγονται μόνο στην Κρήτη, τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα, με αποτέλεσμα τη σημερινή «σύγχρονη λύρα της Κρήτης». 

 

Η εισήγηση αυτή επιχειρεί κατ’ αρχήν μία ιστορική αναδρομή στη βυζαντινή λύρα, από τον 10ο αιώνα 

έως σήμερα. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται κυρίως στα οργανοποιητικά χαρακτηριστικά της 

λύρας της Κρήτης και του Αιγαίου, από τον 17ο αιώνα έως σήμερα, βασιζόμενη στα λεπτομερή 

κατασκευαστικά στοιχεία οκτώ αντιπροσωπευτικών οργάνων αυτής της περιόδου. 

Στη συνέχεια,  η οργανολογική – οργανοποιητική ανάλυση σε ότι αφορά στη στατική κατάσταση και 

τη δυναμική συμπεριφορά του οργάνου, αναδείχνει τη σημασία του ύψους και του λόγου του κάτω 

καβαλάρη, καθώς και της ρύθμισης του πάχους σε σκάφος και καπάκι, με στόχο το βέλτιστο λόγο 

μάζας/δυσκαμψίας. Αναλύεται επίσης η σπουδαιότητα της κατανομής και διαβάθμισης του πάχους σε 

καπάκι και σκάφος, για τη βέλτιστη παραγωγή και ενίσχυση του ήχου από το όργανο. Παρουσιάζονται 

ακόμη οι δυνατότητες της χρήσης της νέας τεχνολογίας χωρίς ιδιαίτερη εξειδίκευση και εξοπλισμό 

(μόνο με απλό Η/Υ και σχετικά λογισμικά) για τη μελέτη και καταγραφή μεγεθών χρήσιμων στον 

οργανοποιό, όπως οι τόνοι κρούσης (ιδιοσυχνότητες συντονισμού), οι εικόνες Γκλάντνι (τοπογραφία 

των περιοχών συντονισμού) και η κρουστική απόκριση του κάτω καβαλάρη. 
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