ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΜΟΥΣΕΣ

Η παράδοση αναφέρει: ∆ύο Μούσες εφεύραν τη θεωρία και την πράξη στη µάθηση.
Τρεις Μούσες εφεύραν τους τρεις µουσικούς τόνους αδρόν, µέσον και ισχνόν τις
τρεις χορδές της Λύρας, τις ... τρεις προσωδίες οξεία, βαρεία, περισπωµένη και τους
τρεις χρόνους παρεληλυθότα, ενεστώτα, µέλλοντα τα τρία πρόσωπα, τους τρεις
αριθµούς, το τρίγωνο των αστέρων και άλλα τριάριθµα. Τέσσερις Μούσες εφεύραν
τις τέσσερις διαλέκτους: αττική, ιωνική, αιολική και δωρική. Πέντε Μούσες τις πέντε
αισθήσεις: όραση, γεύση, όσφρηση, αφή και ακοή. Επτά Μούσες εφεύραν τις ....επτά
χορδές της λύρας, τις επτά Ουράνιες ζώνες, τους επτά πλανήτες και τα επτά
φωνήεντα του Ελληνικού αλφάβητου.
1. Πολυύµνια (ή Πολύµνια ή Πολυάµνια). Το όνοµα Πολυµνία από το πολύς και
ύµνος, επειδή υµνεί πολλούς ανθρώπους ή από το πολλών και µνήµη, επειδή
µνηµονεύει πολλούς στην ιστορία. Ήταν προστάτισσα των θεϊκών ύµνων αλλά και
της υποκριτικής µίµησης, της γεωµετρίας, της ιστορίας, της γραµµατικής κ.ά. Τη
ζωγράφιζαν να κοιτά προς τον Ουρανό µε στεφάνι από δάφνη και µαργαριτάρια στο
κεφάλι, λευκό φόρεµα, µε τη λύρα στα χέρια της και την επιγραφή Πολυ-µνίας κ
Μύθους. Πολυύµνια = 80+70+30+400+400+40+50+10+1 = 1081 = 10+8+1= 19
=1+9= 10 =1+0=1
2. Ουρανία ήταν προστάτισσα των Ουρανίων Σωµάτων και γενικά της αστρονοµίας
που ανακάλυψε. Σύµφωνα µε την παράδοση µε το ∆ιόνυσο γέννησε τον Υµέναιο και
µε τον Απόλλωνα το Λίνο. Ζωγράφιζαν την Ουρανία στεφανωµένη µε αστέρια και
προµετωπίδιο, µπλε φόρεµα, µπροστά της τρίποδα που επάνω είχε την ουράνια
σφαίρα και διαβήτη. Ουρανία = 70+400+100+1+50+10+1 = 632 = 6+3+2=11= 1+1=
2
3. Τερψιχόρη επινόησε το χορό, την άρπα και την παιδεία. Ονοµάστηκε Τερψιχόρη,
επειδή ετέρπετο, ευχαριστιόταν µε το χορό. Ίσως και από τη µάθηση (που τέρπει τους
ακροατές). Στην παράδοση αναφέρεται πως γέννησε µε το Στρυµόνο το Ρήσο και µε
τον Άρη το Βίστωνα ή ακόµη µε τον Αχελώο τις Σειρήνες. Την Τερψιχόρη

ζωγράφιζαν δαφνοστεφανωµένη και µε προµετωπίδιο να κρατά άρπα και να χορεύει
χαρούµενη, ενώ τα πόδια της µόλις να ακουµπούν τη γη και µε την επιγραφή
Τερψιχόρη λΰραν.Τερψιχόρη= 300+5+100+700+10+600+70+100+8= 1893 =
1+8+9+3=21 =2+1= 3
4. Μελποµένη ήταν προστάτισσα της Τραγωδίας, επειδή αυτή την επινόησε, της
ρητορικής και της µουσικής µελωδίας . Ονοµάστηκε Μελποµένη από την λέξη
µολττήν επειδή δι αυτής µέλπουσιν οί άνθρωποι όλοι τους αγαθούς. Η Μελποµένη µε
τον Αχελώο, κατά µία παράδοση, γέννησε τις Σειρήνες Τη ζωγράφιζαν να φορεί
µάσκα τραγωδίας, θυµωµένη, δαφνοστεφανωµένη µε σκήπτρο, ρόπαλο στα χέρια και
την επιγραφή Μελποµένη Τραγωδίαν Μελποµένη= 40+5+30+80+70+40+5+50+8=
328=3+2+8=13 =1+3= 4
5. Θάλεια ή Θάλλεια ήταν Έφορος της Κωµωδίας. Ανακάλυψε την κωµωδία, τη
γεωµετρία, την αρχιτεκτονική και τη γεωργία. Ηταν προστάτισσα και των
Συµποσίων. Το όνοµα Θάλεια = θάλλειν τα φυτά, ή από του Θάλεια στα (συµπόσια)
ή... επειδή θάλλουσιν εις πολλούς αιώνας οί επαινούµενοι δια των ποιηµάτων...
Έλεγαν πως ο Παλαίφατος ήταν γιος της. Τη ζωγράφιζαν στεφανωµένη µε κισσό, νέα
και χαµογελαστή, να κρατά κωµική µάσκα. Άλλες φορές δαφνοστεφανωµένη µε
πράσινο πανωφόρι και την επιγραφή Θάλεια Κωµωδίαν. Θάλλεια=
9+1+30+30+5+10+1= 86 = 8+6=14 =1+4= 5
6. Καλλιόπη ήταν η ανώτερη και επισηµότερη από τις άλλες αδελφές της Μούσες.
Συνόδευε τους βασιλείς και τους ανώτατους άρχοντες για να επιβάλλει µε τα λόγια
της υποταγή και δικαιοσύνη. Η Καλλιόπη ήταν προστάτισσα των ηρωικών
ποιηµάτων και της ρητορικής. Ονοµάστηκε Καλλιόπη, επειδή είχε ωραία όψη,
πρόσωπο. Την ονόµαζαν και Καλλιέπειαν, επειδή ήταν ευρέτρια της ποίησης.
Σύµφωνα µε την παράδοση η Καλλιόπη γέννησε τον Ορφέα, τις Σειρήνες, τον
Κυµόθεο κ.ά. Ζωγράφιζαν την Καλλιόπη νέα και ωραία, µε άνθη στο κεφάλι ή κισσό,
στο δεξιό χέρι να κρατά δάφνες και στο αριστερό δύο βιβλία, πολλές φορές την
Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Καλλιόπη= 20+1+30+30+10+70+80+8=249=2+4+9=15
=1+5= 6
7. Ευτέρπη ανακάλυψε διάφορα µουσικά όργανα, τα µαθήµατα, και τη διαλεκτική.
Τα µαθήµατα τέρπουν τους ανθρώπους, αλλά και ''είναι εύτερπεις οι λόγοι των
πεπαιδευµένων''. Η Ευτέρπη µε το Στρυµόνα γέννησε το Ρήσσο. Τη ζωγράφιζαν
δαφνοστεφανωµένη να παίζει αυλό ή να τον κρατά. ∆ίπλα της βρισκόταν όργανα
µουσικά και κείµενα, ο Έρωτας και δένδρα µε τον τραγουδιστή Τέττιγα (τζιτζίκι).
Ευτέρπη= 5+400+300+5+100+80+8= 898=8+9+8=25 =2+5= 7
8. Κλειώ ή Qλειώ (Q=Κόππα) ανακάλυψε την Ιστορία (και την κιθάρα). Η ιστορία
ονοµαζόταν Κλειώ, επειδή αναφέρεται στο Κλέος (που ανήκει στους ήρωες του
παρελθόντος), που µας διηγούνται οι συγγραφείς µέσα από τα βιβλία. Σύµφωνα µε
την παράδοση, η Κλειώ κατηγόρησε την Αφροδίτη επειδή ερωτεύθηκε τον 'Aδωνι. Η
Αφροδίτη ανταπέδωσε: Την οδήγησε στο σπίτι του Πίερου και την έκανε να τον
ερωτευθεί. Η Κλειώ µε τον Πίερο γέννησε τον Υάκινθο. Με το Μάγνητα (πατέρα του
Πίερου) γέννησε τον Ιάλεµο, τον Υµέναιο και το Λίνο. Ζωγράφιζαν την Κλειώ
δαφνοστεφανωµένη και µε πορφυρό ένδυµα. Στο δεξί της χέρι κρατούσε µία
σάλπιγγα και στο αριστερό ένα βιβλίο, που έγραφε Κλειώ Ιστορία. Στα πόδια της
υπήρχε το Κιβώτιο της Ιστορίας. Qλειώ= 90+30+5+10+800=935 =9+3+5=17 =1+7=
8

9. Ερατώ είναι η ευρέτρια των ερωτικών ποιηµάτων, του γάµου, (και της ποιήσεως,
της µουσικής και της διαλεκτικής). Το όνοµα Ερατώ από το έρεσθαι και από τη λέξη
έρως και εραστής. Τη ζωγράφιζαν καθιστή, να φορά ροδοστέφανο (στεφάνι από
τριαντάφυλλα), µε τη λύρα και το τόξο του έρωτος στα χέρια και την επιγραφή
Έρατώ Ψάλτριαν. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος ξεκινά το τρίτο κεφάλαιο του τέταρτου
µέρους στα Αργοναυτικά µε: ''Και τώρα Μούσα Ερατώ, έλα κοντά µας και πες µας
πώς ο Ιάσονας έφερε το χρυσόµαλλο ∆έρας από τον ερωτά του στη Μήδεια, γιατί
έχεις τις χάρες της Κύπριας Αφροδίτης και φέρνεις τη µαγεία στα ανύπαντρα
κορίτσια''. Ερατώ= 5+100+1+300+800=1206 =1+2+0+6= 9

