
1. Αφού μελετήσετε και θυμηθείτε το κείμενο της Ενότητας  6 «Η μουσική εξημερώνει», να 

εντοπίσετε και να καταγράψετε σε δύο διαφορετικές στήλες:  

α) Τις φράσεις του κειμένου που δηλώνουν τη σημασία της μουσικής για τους Αρκάδες. 

“Παρὰ μόνοις γὰρ Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας,..” 

β) τις φράσεις του κειμένου που δηλώνουν τη διαχρονική σημασία της μουσικής.  
“...ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, θεωροῦντες δὲ 

τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν,…” 

2. Ποιες από τις φράσεις που συγκεντρώσατε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σήμερα, για 

να περιγράψουν τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τη μουσική;  
Οι φράσεις που συγκεντρώσαμε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σήμερα για να περιγράψουν τη 

σχέση σύγχρονου ανθρώπου και  μουσικής. Η πρώτη φράση χαρακτηρίζει τις σημερινές σχολικές 

γιορτές στις οποίες τα παιδία συμμετέχουν σε μουσικοκινητικές δραστηριότητες, όπως χορούς, 

ομαδικά τραγούδια και την απαγγελία ποιημάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύουν την σχέση τους  με 

τις τέχνες και την μουσική. Παράλληλα, η δεύτερη πρόταση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να 

τονίσει τη συμβολή της μουσικής στην καταπολέμηση δύσκολων καταστάσεων και να αποδείξει ότι 

είναι ένα βασικό κομμάτι στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. 

3. Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας, οι σύγχρονες χρήσεις της μουσικής (ψυχαγωγία, δημιουργία, 

μέσο διαμαρτυρίας, έκφραση συναισθημάτων / αντιλήψεων, μέσο κοινωνικοποίησης); Από την 

εμπειρία σας, πότε ακούτε μουσική και γιατί; (Να καταγράψετε τις απαντήσεις σας με τη μορφή 

σημειώσεων σε αρχείο Notepad και να τις αποθηκεύσετε για να τις χρησιμοποιήσετε στο 

τελευταίο στάδιο της Εργασίας σας) 
Η μουσική σήμερα έχει πολλαπλές χρήσεις, καθώς αλληλοσυνδέει όλα τα κομμάτια της ζωής μας. 

Αρχικά, η μουσική χρησιμοποιείται  σε ιατρικούς τομείς για θεραπευτικούς σκοπούς, καθώς βοηθάει 

στην ψυχολογία, στην ανάρρωση μας ,αλλά και στην αυτοσυγκέντρωση. Επίσης, συμβάλλει στη 

δημιουργικότητα, δίνοντας μας καινούργιες ιδέες, και στην ψυχαγωγία, τονώντας το ηθικό μας. 

Παράλληλα, χρησιμοποιείται σαν μέσο διαμαρτυρίας, όπως έχουμε δει να συμβαίνει δεκάδες φορές 

στο παρελθόν και για την έκφραση συναισθημάτων μέσω τραγουδιών. Επιπλέον, τη βλέπουμε να 

αποτελεί μέσο κοινωνικοποίησης και κοινών αντιλήψεων, αφού φέρνει κοντά ανθρώπους με τα ίδια 

μουσικά ενδιαφέροντα. Με βάση προσωπική μας εμπειρία, ακούμε μουσική όταν μας καταβάλλει το 

άγχος και νιώθουμε συναισθηματική φόρτιση. Ακόμα, ειδικά κατά τη διάρκεια της καραντίνας, μεγάλο 

μέρος της ψυχαγωγίας μας επαφίεται  σε αυτή. Τελικά ,συμπεραίνουμε ότι η μουσική είναι η γλώσσα 

της ανθρώπινης ψυχής. 

 

 

 

 

 



 

“ΠΑΙΑΝΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ” 
Ο παιάνας, επικά “παιήων”, αιολικά “πάων” και στην αττική διάλεκτο “παιών”, αποτελεί 

συνώνυμη λέξη με το σύγχρονο εμβατήριο. Κατά την αρχαιότητα  και πολύ πιο πριν αποτελέσει αρχαίο 

ελληνικό μουσικό είδος, αποδίδονταν με τη σημασία του θεράποντα ιατρού. 

Από αρχαίες πηγές γνωρίζουμε πως πρόκειται για χορικό άσμα αφιερωμένο αρχικά στη 

λατρεία του Απόλλωνα θεραπευτή. Η ετυμολογία της λέξης είναι αβέβαιη ,ωστόσο κάποιοι συνδέουν 

τη λέξη με το ρήμα παίειν (= χτυπώ), ενώ άλλοι συνδυάζουν αυτήν με τον Παιάν ή Παιήων, έναν θεό 

της ιατρικής, ο οποίος με βάση το έπος της Ιλιάδας, αναφέρεται ως ιατρός των θεών. Αργότερα η 

μορφή-παρουσία αυτή ταυτίστηκε με τον Απόλλωνα. Τυπικό χαρακτηριστικό γνώρισμα του παιάνα 

είναι η λατρευτική κραυγή που επανερχόταν σαν επωδός, η επίκληση του θεού “ἰὴ Παιάν”. Η κραυγή 

αυτή ακούγεται ακόμη και ανεξάρτητα από το χορικό αυτό είδος. 

Το περιεχόμενο του παιάνα ήταν παρακλητικό ή ευχαριστήριο. Εκτελούνταν σέ διάφορες 

περιστάσεις της κοινωνική ζωής, όπως κατά τη διάρκεια συμποσίων, σε λατρευτικές εκδηλώσεις οι 

οποίες ήταν προς τιμήν θεών, πριν ή κατά τη διάρκεια πολεμικών αναμετρήσεων, αλλά και  σε άλλες 

περιστάσεις. Στα χρόνια που ακολούθησαν οι παιάνες τιμούσαν και άλλους θεούς, όπως τον Ασκληπιό, 

την Άρτεμη και τον Διόνυσο, ενώ σπάνια εκτελούνταν προς τιμή κάποιου θνητού. Δείγματα παιάνων 

διαθέτουμε από τον Αρχίλοχο, ο οποίος μιλά για το ανάκρουσμα ενός «λέσβιου παιάνα»… 

Ειρήνη Κίτσιου 

“Νόμοι” 
Ως μουσικός όρος, η λέξη “νόμος” σημαίνει σκοπός ή μελωδία. Κατά τον 7ο αι. π.Χ. 

εμφανίστηκε ένα καινούργιο είδος τραγουδιών, οι “νόμοι”, που ήταν αφιερωμένοι στον θεό 

Απόλλωνα, θεό της μουσικής και της μαντείας στην Αρχαία Ελλάδα ή,  όπως τον αποκαλούσαν, ο 

Κιθαρωδός. Συνήθως παραπέμπουν σε μονωδικά τραγούδια που άδονται με τη συνοδεία κιθάρας ή 

αυλού είτε για χορικό άσμα, όπως ο παιάνας. Ονομάστηκαν νόμοι ,διότι απαγορευόταν αυστηρά η 

απομάκρυνση και παρέκκλιση από τις θεμελιώδεις αρχές τους. Διασώθηκαν από την προφορική 

παράδοση και, καθώς πίστευαν ότι η προέλευση τους ήταν θεϊκή, αποτέλεσαν το πρότυπο 

σύμφωνα με το οποίο θα έφτιαχναν τα τραγούδια τους οι νεότεροι μελωδοί. 

Η εξέλιξη του νόμου 

Η εξέλιξη του νόμου αναφέρεται σε κάποιους μυθικούς μουσικούς της αρχαιότητας, όπως ο 

Τέρπανδρος από τη Λέσβο που αναγνωρίζεται ως ο ευρετής του κιθαρωδικού νόμου, καθώς 

εμπλούτιζε μελωδικά τα ομηρικά και δικά του εξάμετρα συνθέματα, ο Κλωνάς από την Τεγέα που 

θεωρείται ο διαμορφωτής του αυλωδικού νόμου και ο Σακάδας από το Άργος, τον πρώτο νικητή στα 

Πύθια του 582 π.Χ. με έναν οργανικό αυλωδικό νόμο. Ο πυθικός αυτός νόμος αναφερόταν στον αγώνα 

του Απόλλωνα με τον δράκοντα Πύθωνα. Η παράδοση αποκαλύπτει ότι η φήμη που απέκτησε ο 

Σακάδας από τις νίκες του σε μουσικούς αγώνες ήταν τέτοια που ακόμη και ο Απόλλωνας, όταν άκουσε 

την μουσική του, ξεπέρασε την απέχθεια που ένιωθε για τον αυλό. 



 

Η δράκαινα των Δελφών και ο Τυφώνας 
  

Κι ήταν σιμά καλλίρροη κρήνη όπου την δράκαινα 

σκότωσε ο άναξ γιος του Δία με το πανίσχυρό του τόξο 

το άγριο μεγάλο χοντρό τέρας, που πολλά κακά 

στους ανθρώπους προξέναγε πάνω στη γη, πολλά σ᾽ αυτούς 

πολλά και στα λιγνόποδα τα πρόβατα, γιατί ήταν συμφορά αιμοσταγής. 

(Ομηρικός Ύμνος εις Απόλλωνα 300-304, μετ. Δ.Π. Παπαδίτσας - Ε. Λαδιά) 

  

Και κοντά η βρύση η Καλλίρροη όπου τη δράκαινα σκότωσε 

ο βασιλιάς, του Δία γιος με το πανίσχυρό του τόξο, 

τέρας μεγάλο άγριο χοντροθρεμμένο, που πολλά δεινά 

έκανε στους ανθρώπους πάνω στη γη, πολλά σ' αυτούς, 

πολλά και στα λυγερόποδα τ' αρνιά, και ήταν για κείνους κακό ματοβαμμένο. 

Κάποτε που δέχτηκε από τη χρυσόθρονη Ήρα τον φοβερό κι επικίνδυνο Τυφώνα, 

τον μεγάλωσε σαν συμφορά για τους θνητούς, 

αυτόν που η Ήρα κάποτε τον γέννησε θυμωμένη με τον πατέρα Δία, 

όταν ο Κρονίδης γέννησε την ένδοξη Αθηνά 

απ' το κεφάλι του· εκείνη, η σεβαστή Ήρα, ευθύς οργίστη 

και είπε στη σύναξη των αθανάτων: 

[…] τώρα εγώ θα μηχανευτώ πώς θα γεννηθεί 

ο δικός μου γιος ξεχωριστός μες στους αθανάτους, 

χωρίς να ντροπιάσω ούτε το ιερό κρεβάτι σου ή το δικό μου 

και δίχως να πλαγιάσω μαζί σου, αλλά από σένα 

όντας μακριά, θα 'μαι με τους αθάνατους θεούς. 

Έτσι είπε και θυμωμένη έφυγε μακριά από τους θεούς. 

Αμέσως μετά προσευχήθηκε η βοϊδομάτα Ήρα η σεβαστή, 

κι απλώνοντας τα χέρια άγγιξε τη γη και λόγια είπε: 

Ακούστε με, η γη και ο πλατύς ουρανός από πάνω, 



οι Τιτάνες και οι θεοί που κατοικείτε κάτω από τη γη 

στον μεγάλο Τάρταρο, απ' όπου έρχονται άνθρωποι και θεοί· 

εσείς τώρα ακούστε με όλοι, και δώστε μου παιδί 

χωρίς τον Δία, μα όχι κατώτερο σε δύναμη από εκείνον· 

να είναι ανώτερός του όσο και ο μεγαλομάτης Δίας απ' τον Κρόνο. 

Έτσι μίλησε και χτύπησε τη γη με το γερό της χέρι· 

και σείστηκε η γη η ζωοδότρα κι εκείνη το είδε 

και χάρηκε η ψυχή της, πιστεύοντας πως θα ευοδωθεί η ευχή της. 

Και από τότε ίσαμε να συμπληρωθεί ο χρόνος, 

ούτε στην κλίνη του βαθύσκεφτου Δία ποτέ ανέβηκε 

ούτε σε θρόνο ολοσκάλιστο, όπως παλιά, κάθισε δίπλα του 

σκέψεις να κάνει συνετές· 

αλλά σε ναούς κατάμεστους παραμένοντας 

η βοϊδομάτα Ήρα η σεβαστή ευφραινόταν με τις θυσίες. 

Και σαν τελείωσαν οι μήνες και οι μέρες 

και του έτους που κύλησε έφτασε πάλι η κατάλληλη εποχή, 

γέννησε εκείνη ούτε με τους θεούς όμοιον ούτε με τους θνητούς 

τον φοβερό κι επικίνδυνο Τυφώνα, συμφορά των θνητών. 

Τον πήρε αμέσως η βοϊδομάτα Ήρα η σεβαστή 

και τον έδωσε μετά, φέρνοντας κακό στο κακό· κι η δράκαινα τον δέχτηκε· 

αυτός πολλές συμφορές έφερε στα σπουδαία γένη των ανθρώπων. 

Όποιος την αντίκριζε του έφερνε τη μέρα του θανάτου του, 

ώσπου την τόξευσε ο μακροβόλος βασιλιάς Απόλλωνας με βέλος 

ισχυρό· κι εκείνη σπαράζοντας με φριχτούς πόνους 

έπεσε στη γη βαριαναστενάζοντας κουλουριασμένη. 

Ανείπωτη και τρομερή η ολολυγή, την ώρα που εκείνη στο δάσος 

πέρα δώθε συνέχεια στριφογύριζε, και άφησε την πνοή 

τη φονική κι εξέπνευσε, ενώ καυχήθηκε ο Φοίβος Απόλλων: 

Εδώ τώρα να σήπεσαι στη γη τη ζωοδότρα 

κι ούτε για τους ζωντανούς θνητούς κακή πληγή 



να είσαι άλλο, αυτούς που τρώνε τον καρπό της πολυδότρας γης 

κι εδώ πέρα προσφέρουνε σωστές εκατόμβες, 

και τον οδυνηρό σου θάνατο τίποτα, ούτε ο Τυφώνας 

ούτε η κακόφημη Χίμαιρα θ' αποτρέψει, μα εδώ 

θα σε σαπίσει η μαύρη γη και οι αχτίδες του Υπερίωνα. 

Έτσι είπε με καυχησιά, κι εκείνης τα μάτια σκοτάδι κάλυψε. 

Και την έλιωσε εκεί το ιερό μένος του Ήλιου· 

γι' αυτό τώρα Πυθώ τη λένε, κι αυτόν τον βασιλιά 

με το επώνυμο Πύθιο τον φωνάζουν, επειδή εκεί 

στον χώρο αυτό η αιχμηρή φλόγα του Ήλιου σάπισε το τέρας. 

(Ομηρικός Ύμνος Στον Απόλλωνα, Σακαδάς, στ. 300-310, 325-374, μετ. ομ. Κάκτου) 

 

Είδη νόμων 
Υπήρχαν θρησκευτικοί νόμοι που έπαιρναν το όνομα της Θεότητας προς την οποία 

ήταν αφιερωμένοι. Ακόμη υπήρχαν νόμοι των ύμνων και τραγουδιών της καθημερινής ζωής 

του λαού, δηλαδή τα σημερινά δημοτικά τραγούδια που γίνονταν γνωστά από γενιά σε γενιά 

μέσω του προφορικού λόγου. Υπήρχαν επίσης και νόμοι οργανικής μουσικής, αυλητικοί και 

κιθαριστικοί, για τους δεξιοτέχνες των οργάνων. 



Επικρατεί λοιπόν το τραγούδι συνοδευόμενο  από νυκτό όργανο, που εκτελείται από 

τους ίδιους τους ομηρικούς ήρωες ή από επαγγελματίες τραγουδιστές -τους αοιδούς-, οι 

οποίοι τραγουδούσαν τους στίχους από επίλεκτα μέρη του έπους ,καθώς φαίνεται πάνω στο 

ίδιο μελωδικό σχήμα. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝ 

Χαρακτηριστικά του ύφους του νόμου είναι η λιτότητα, η αυστηρότητα, η εμμονή στον τόνο 

(=τάση) και η απαγόρευση κάθε εναλλαγής ρυθμού και αρμονίας. Ο νόμος αποτελείται από επτά 

μέρη, από τα οποία τα τέσσερα πρώτα καταφεύγουν στη «βάση» και στο «γύρισμα» (ἀρχά, μεταρχά, 

κατατροπά, μετακατατροπά) και ζευγαρώνουν κατ' αντιστοιχία. Ο ὀμφαλός, το μεσαίο και πιο 

σημαντικό μέρος του νόμου, εμπεριέχει τη μυθολογική διήγηση· παλαιότερα η διαμόρφωσή του 

εξαρτιόταν άμεσα από το έπος. Σφραγίς ήταν η ονομασία του μέρους εκείνου του νόμου, όπου ο 

ποιητής μιλούσε για τον εαυτό του, τις σκέψεις και τις επιθυμίες του (Τιμόθεος, Πέρσαι 202-220P). Ο 

νόμος συνοψιζόταν με τον ἐπίλογο (Τιμόθεος, Πέρσαι 237-240P). Ο νόμος πήρε νέα πνοή και 

μεγαλύτερη ελευθερία από τον Φρύνη. Οι Πέρσες του Τιμόθεου είναι το καλύτερο δείγμα της νέας 

μορφής νόμου που κατέχουμε. 

 

Οι Πέρσες 
 

Οἱ δὲ τρόπαια στησάμενοι, 

Διὸς ἁγνότατον τέμενος 

Παιᾶνα ἐκελάδη αν, 

ἰήιον ἄνακτα, 

σύμμετροι δ’ ἐπεκτύπεον ποδῶν 

ὑψικρότοις χορείαις. 

Ἀλλ’ ὦ χρυσοκίθαριν 

ἀέξων μοῦσαν νεοτευχῆ 

ἐμοῖς ἐλθὲ ἐπίκουρος 

ὕμνοις ἰήιε Παιάν· 

ὁ γὰρ μ’ εὐγενέτας 

μακραίων Σπάρτας μέγας ἁγεμών, 

βρύων ἄνθεσιν ἥβας 

δονεῖ λαός ἐπιφλέγων. 

(Κ. Παπαρρηγόπουλου, Ιστορία του Ελληνικοῦ Έθνους, Ν.Δ. Νίκας [χ.χ.], τόμ. 2ος, σ. 110, στιχ. 

210-222) 



 

Πηγές : Αρχαίων τόπων, Αρχαία ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 

Άννα Σικαλιά 

 

“Ύμνος” 

Η λέξη "ύμνος" ως προς τη μορφή δηλώνει αποκλειστικά ποιητικό λόγο. Ως προς το 

περιεχόμενο: 

(α) αντιστοιχεί στο εγκωμιαστικό τραγούδι για την εξύμνηση μιας θεότητας, αρχικά 

συνδεδεμένο άμεσα με τον λατρευτικό χώρο, αργότερα όμως και αποδεσμευμένο από αυτόν· 

(β) είναι το ευρύτερο γένος στο οποίο περιλαμβάνονται διαφορετικά είδη λατρευτικών 

ποιημάτων ή τραγουδιών (λ.χ. παιάν, διθύραμβος, προσόδιον, ὑπόρχημα, ὑμέναιος κ.ά.).  

Τις σημασίες αυτές προβάλλουν και αρχαίοι ορισμοί: 

· ὕμνος ἐστὶ ποίημα περιέχον θεῶν ἐγκώμια καὶ ἡρώων μετ᾽ εὐχαριστίας (Διονύσιος Θράξ, 2ος 

π.Χ.)· 

· ὕμνος ἔστιν ὁ μετὰ προσκυνήσεως καὶ εὐχῆς κεκραμένης ἐπαίνῳ λόγος εἰς θεόν (Ετυμολογικό 

λεξικό Gudianum 540.42)· 

· ὕμνος […] κεχώρισται δὲ ἐγκωμίων καὶ προσῳδιῶν καὶ παιάνων, οὐχ ὡς κἀκείνων μὴ ὄντων 

ὕμνων· γράφεται δὲ γὰρ ὕμνος προσῳδίας, ὕμνος ἐγκωμίου, ὕμνος παιᾶνος, καὶ τὰ ὅμοια· 

διαστέλλεται ὡς εἴδη ἀπὸ γένους […]. οὕτως Δίδυμος ἐν τῷ Περὶ Λυρικῶν Ποιητῶν (EM 777.1-

10).  

Προϊστορία του ύμνου 

Η πορεία εξέλιξης του ύμνου έως τον Όμηρο είναι υποθετική, βασισμένη κυρίως στα 

διακριτικά χαρακτηριστικά του είδους στην αρχαϊκή εποχή ή στις αναλογίες του με την 

υμνολογική ποίηση σε άλλους λαούς ή εποχές. Η ρίζα του ύμνου βρίσκεται στη θρησκεία, ενώ 

ως παλαιότερη μορφή του μπορεί να θεωρηθεί η "μαγική ρήση". Η μετάβαση από τη "μαγική 

ρήση" στο υμνητικό τραγούδι σημαίνει ουσιαστικές αλλαγές στην κοσμοθεωρία μιας 

κοινότητας, αλλά και διατήρηση ορισμένων παλαιών κοινών θρησκευτικών τόπων (πλάι σε 

νέους), όπως σχετικά με την πολυωνυμία της θεότητας, τη γενεαλογία, την καταγωγή, τους 



τόπους λατρείας, τη δράση και τα κατορθώματά της. Η αποδέσμευση του ύμνου από τον τόπο 

λατρείας και η εξέλιξή του σε ποιητική παράκληση ή εγκωμιαστικό τραγούδι είναι το επόμενο 

βήμα. 

Κατηγορίες ύμνων 

Από τους ύμνους που σώζονται από την αρχαία ελληνική γραμματεία: 

(α) κάποιοι είναι ενταγμένοι μέσα σε άλλα κείμενα (λ.χ. τραγωδία, κωμωδία), ενώ άλλοι είναι 

αυτοτελείς· 

(β) κάποιοι είναι λατρευτικοί, εκτελούνται δηλ. στο πλαίσιο μιας θρησκευτικής εκδήλωσης ή 

τελετουργίας, ενώ άλλοι μπορούν να χαρακτηριστούν λογοτεχνικοί. 

Στους αυτοτελείς ύμνους συγκαταλέγονται οι ακόλουθες κατηγορίες: 

- Εξάμετροι ή ραψωδικοί ύμνοι («Ομηρικοί ύμνοι») 

Οι Ομηρικοί Ύμνοι αποτελούν μια συλλογή αρχαίων ελληνικών ύμνων σε μέτρο δακτυλικό 

εξάμετρο, το ίδιο που χρησιμοποιείται στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Στην Αρχαιότητα, οι 

ύμνοι αυτοί αποδίδονταν στον Όμηρο: η πρώτη αναφορά σε αυτούς σε γραπτό κείμενο γίνεται 

από τον Θουκυδίδη. Οι παλαιότεροι από αυτούς γράφτηκαν κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. κι έτσι 

βρίσκονται ανάμεσα στα αρχαιότερα μνημεία της ελληνικής λογοτεχνίας. Παρά το γεγονός ότι 

οι περισσότεροι Ομηρικοί ύμνοι γράφτηκαν κατά την Αρχαϊκή περίοδο (7ος-6ος αιώνας π.Χ.), 

μερικοί θεωρούνται ως έργα της Ελληνιστικής Περιόδου. 

- Λυρικοί-Χορικοί ύμνοι 

Οι ύμνοι που συνέθεσαν οι λυρικοί ποιητές αποτελούν ποιήματα γραμμένα με στροφική 

μορφή και λυρικά μέτρα που συνοδεύονταν μουσικά από κιθάρα. Αυτό ισχύει τόσο για τους 

ύμνους που προορίζονταν για σόλο εκτέλεση (όπως οι ύμνοι της Σαπφώς [απόσπ. 191P], του 

Αλκαίου και του Αρχίλοχου) όσο και για τους ύμνους της χορικής ποίησης που ακούγονταν στις 

λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμή των θεών (όπως οι ύμνοι του Αλκμάνα, του Πινδάρου και 

του Βακχυλίδη). 

- Ορφικοί ύμνοι 

Με τον όρο Ορφικά ονομάζουμε το σύνολο της ιερής γραμματείας του Ορφισμού, μιας 

Μυστικιστικής θρησκευτικής τάσης, που κάνει την εμφάνιση της ως οργανωμένο κίνημα τον 6ο 

αι. π.Χ. και διαδόθηκε σε όλο τον ελληνικό κόσμο, καλλιεργήθηκε όμως κατ' εξοχήν στην 

Αττική, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Θεμελιωτής των βασικών δογμάτων της θρησκευτικής 

αυτής τάσης θεωρείτο ο Ορφέας ένα πρόσωπο αμφισβητούμενης ιστορικότητας. Τα Ορφικά 

κυκλοφορούσαν από τον 6ο π.Χ. αιώνα ενώ από τον 5ο π.Χ. αιώνα υπάρχουν μαρτυρίες ότι τα 

ποιήματα αυτά είχαν συνδεθεί με τη μυστηριακή λατρεία του ορφισμού και περιείχαν 

δογματικά διατυπωμένες διδασκαλίες, ύμνους σε θεούς και σε προσωποποιημένες δυνάμεις 

της φύσης, όπως και έννοιες ηθικής τάξης, θεογονίας και κοσμογονίας. Παρόλο που η σύνθεση 
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των έργων αυτών προέρχεται από συγγραφείς διαφόρων χρόνων, συνήθως μύστες και ιερείς, 

τα κείμενα αποδόθηκαν στον ιδρυτή του Ορφισμού, ίσως επειδή όλα τα πρόσωπα αυτά, 

λαμβάνοντας την ονομασία τους από τον αρχηγέτη τους, ονομάζονταν Ορφείς, με αποτέλεσμα 

η παράδοση να συνδέει είτε σκόπιμα είτε από λάθος τα κείμενα τους με τον αρχικό, μυθικό 

Ορφέα.                                                 

-Δελφικοί ύμνοι 

Οι Δελφικοί Ύμνοι αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα από τα ελάχιστα δείγματα αρχαίας 

Ελληνικής μουσικής. Πρόκειται για δύο ύμνους αφιερωμένους στον θεό Απόλλωνα που 

βρίσκονται χαραγμένοι σε μάρμαρο στο Θησαυρό των Αθηναίων. Πιθανή χρονολογία είναι το 

138 ή 128 π.Χ.[1] και εκδόθηκαν σε βιβλίο το έτος 1893-94. 

- Φιλοσοφικοί-αλληγορικοί ύμνοι 

  

Τυπολογία του ύμνου 

Τυπικά συστατικά στοιχεία των ύμνων είναι: η "επίκληση", η "διήγηση" και η "παράκληση". 

Ένα παράδειγμα: 

«25. Εἰς Μούσας καὶ Ἀπόλλωνα» (μετ. Θρασύβουλος Σταύρου) 

Απ' τον Απόλλωνα εγώ 

κι απ' το Δία κι απ' τις Μούσες θ' αρχίσω· 

απ' τον Απόλλωνα δα το σαϊτάρη κρατούν κι απ' τις Μούσες 
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όσοι 'ναι πάνω στη γη τραγουδιών και κιθάρας τεχνίτες· 

από το Δία οι ρηγάρχες. Μακάριος εκείνος που οι Μούσες 

τον αγαπούν· απ' το στόμα του ο λόγος κυλάει όλος γλύκα. 

Χαίρετε, κόρες του Δία· το τραγούδι μου τώρα τιμήστε· 

να σας υμνήσω και μ' άλλο τραγούδι μου θά 'χω το νου μου. 

Η "επίκληση" και η "παράκληση" (τα αρχαιότερα στοιχεία) συνιστούν τη μορφή του 

"υποκειμενικού" ύμνου: η προσωπική σχέση ποιητή-θεότητας που εγκαινιάζεται με την 

"επίκληση" επιτρέπει τη διατύπωση της "παράκλησης" προς τον θεό. Η παρεμβολή της 

"διήγησης" (του νεότερου στοιχείου, με υποτονισμό ή -σπανίως- εξαφάνιση της 

"παράκλησης") συνιστά τον "αντικειμενικό" ή "επικό" ύμνο, καθώς η προσωπική σχέση 

ποιητή-θεότητας οδηγεί στην εξύμνηση των αρετών και των κατορθωμάτων ενός θεού. 

Σίγουρη είναι και μια τρίτη, μεικτή μορφή ύμνου, ίσως μεταβατική των δύο προηγούμενων. 

Εκφορά και πρόσληψη του ύμνου 

Οι ύμνοι εκφέρονταν αρχικά είτε από έναν τραγουδιστή (σόλο εκτέλεση) είτε από 

περισσότερους (ομαδική εκτέλεση), με τη συνοδεία μουσικής ή μουσικής και χορού (ή 

ρυθμικών κινήσεων). Η εκτέλεση ύμνων από έναν τραγουδιστή με την επέμβαση του χορού σε 

ορισμένα σημεία φαίνεται να ήταν το μεταβατικό στάδιο από την ατομική στην ομαδική 

εκτέλεση. Αργότερα υποχώρησε ο συνοδευτικός χορός, ενώ η μουσική συνοδεία διατηρήθηκε, 

τουλάχιστον στους χορικούς και μελικούς ύμνους. Οι εξάμετροι αφηγηματικοί ύμνοι 

ακολούθησαν στον τρόπο εκφοράς τα επικά ποιήματα: υποχώρησε η μουσική συνοδεία, και το 

τραγούδι εξελίχθηκε σε ραψωδική απαγγελία. 

Οι περιστάσεις κατά τις οποίες απαγγέλλονταν οι ύμνοι ήταν κυρίως οι θρησκευτικές εορτές, 

οι πανηγύρεις στην αγορά που περιλάμβαναν αθλητικούς αγώνες και χορούς, ίσως και κάποιες 

συγκεντρώσεις στο παλάτι. Το κοινό που απολάμβανε αυτού του είδους την ποίηση μπορούμε 

να το φανταστούμε από τη σκηνή του «Ύμνου στον Απόλλωνα» (στ. 146 κ.εξ.), όπου 

περιγράφεται η συρροή των Ιώνων με τα παιδιά τους στη γιορτή του ιερού νησιού: 

αλλά στη Δήλο πιο πολύ, ω Φοίβε, τέρπεις την καρδιά σου, 

εκεί που οι μακροχίτωνες για χάρη σου Ίωνες μαζεύονται 

με τα παιδιά και τις σεβάσμιες συζύγους τους. 

Κι αυτοί με πυγμαχία και με χορό και με τραγούδι 

θα τέρπουν μνημονεύοντας εσένα, όταν θα στήνουν τον αγώνα. 

Και αθάνατοι κι αγέραστοι πως είναι πάντα θά 'λεγε 

εκείνος που θα βρίσκονταν εκεί, όταν συναθροισμένοι 



θά 'ταν οι Ίωνες· 

γιατί τη χάρη όλων αυτών θά 'βλεπε και θα τερπόταν η καρδιά του 

κοιτάζοντας αυτούς τους άντρες και τις καλλίζωστες γυναίκες 

και τα γοργά τα πλοία και τα πολλά αγαθά τους. 

Πηγές: Βικιπαίδεια ,Αρχαική επική και λυρική Ποιήση 

Αθηνά Σεϊντή 

3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(κοινό για όλες τις ομάδες) 

Να συντάξετε μία επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας προτείνοντας συγκεκριμένους τρόπους 

αξιοποίησης της μουσικής στο σχολείο , αναφερόμενοι στη διαχρονική σημασία της σε όλες τις 

εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου (ψυχαγωγία, εκτόνωση, διάπλαση προσωπικότητας, επίδραση 

στη συμπεριφορά). Να διανθίσετε την επιχειρηματολογία σας με τις γνώσεις που αποκομίσατε 

από την ενασχόλησή σας με το θέμα. 
 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,  

Σας στέλνουμε αυτή την επιστολή για να σας γνωστοποιήσουμε τις προτάσεις μας σχετικά με 

την αξιοποίηση της μουσικής στο χώρο του σχολείου.  

Αρχικά, είναι κοινά παραδεκτό ότι ο άνθρωπος έχει αποξενωθεί από τη μουσική και η σχέση 

του μαζί της δεν είναι τόσο έντονη όσο στο παρελθόν. Αυτό οφείλεται στην απομάκρυνση από την 

κουλτούρα του και τις πολιτιστικές του παραδόσεις, οι οποίες είχαν ως κυρίαρχο στοιχείο τους τη 

μουσική. Η απώλεια της έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία δυσάρεστων καταστάσεων, όπως την 

συσσώρευση άγχους. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να βελτιωθεί με την ένταξη της μουσικής στα σχολεία. 

Πρωτίστως, οι μαθητές πιέζονται καθημερινά από τις υποχρεώσεις τους και έχουν την τάση να 

καταβάλλονται από αρνητικά συναισθήματα. Ένας παράγοντας ο οποίος συμβάλλει στην εκτόνωση 

τους είναι η εγκατάσταση ηχείων στο προαύλιο για να καθησυχάσουν τα παιδιά. Ένας ακόμα τρόπος 

εκτόνωσης είναι η εκμάθηση μουσικών οργάνων καθώς και τα μαθήματα φωνητικής.  Εξάλλου, στην 

αρχαία Ελλάδα πολλοί φιλόσοφοι χρησιμοποιούσαν την βοήθεια της μουσικής στη διάπλαση του 

χαρακτήρα των μαθητών τους. 

Παράλληλα, έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές οι οποίοι ασχολούνται με την μουσική αποδίδουν 

καλύτερα και διαπλάθουν  χαρακτήρα . Επί  προσθέτως, μεγάλο κομμάτι της ψυχαγωγίας του 

ανθρώπου περιστρέφεται γύρω από την μουσική. Αν ενταχθεί στις δραστηριότητες του σχολείου, θα 

κάνει την καθημερινότητα των παιδιών πιο ευχάριστη και θα τους διασκεδάζει.  

Συνοψίζοντας, θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας τις παραπάνω προτάσεις και να σκεφτείτε την 

εφαρμογή της μουσικής στον σχολικό χώρο.  

                                                                                                               Με εκτίμηση, 

                                                                             Οι μαθητές του 1ου Γυμνάσιου Περιστερίου. 


