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Μουσικά τραγούδια της αρχαιότητας

Μιλώντας για τη μουσική στην αρχαία Ελλάδα, πώς θα μπορούσαμε να μην         
αναφερθούμε στο τραγούδι, αναπόσπαστο στοιχείο της! Είναι γνωστό ότι «το    
τραγούδι στην αρχαία Ελλάδα εκφράζεται με τον θρήνο- που αναφέρεται στη θλίψη 
και το θάνατο- και τον παιάνα-που αναφέρεται  σε μια μεγάλη χαρά. Ο λαός 
παράλληλα τραγουδάει βουκολικά, εγκώμια, παροίνια(του κρασιού) και επινίκια.»



Σωζόμενα μουσικά τραγούδια της 
αρχαιότητας
• Δύο δελφικοί ύμνοι στον Απόλλωνα, που ανάγονται στο 2ο αιώνα π.Χ., 

αγνώστου συνθέτη.

• Τρεις ύμνοι στον Ήλιο(Φοίβο Απόλλωνα), στη μούσα Καλλιόπη και στη 
Νέμεση. Αποδίδονται στον Κρητικό μουσικό Μεσομήδη (2ο αι. π. Χ.)

• Ένα μικρό απόσπασμα χορικού από τον Ορέστη του Ευριπίδη.

• Ο πρώτος Πυθιόνικος νόμος του Πινδάρου.

• Ο Επιτάφιος του Σεικίλου, που βρέθηκε σε επιτύμβια στήλη στις Τράλλεις
της Μικράς Ασίας

• Ορισμένοι πάπυροι με την επωνυμία Πάπυρος της Βιέννης, του 
Βερολίνου, του Όσλο και του  Οξυρύγχου.



Είδη τραγουδιών της αρχαιότητας 

Επική ποίηση

Λίνος

Τραγουδιόταν συνήθως στη διάρκεια του τρύγου από ένα παιδί που έπαιζε και κιθάρα, ενώ ταυτόχρονα χόρευαν 
άλλα παιδιά.

Ιάλεμος

Στην κατηγορία αυτή ανήκαν διάφορα πένθιμα τραγούδια (μοιρολόγια) που τραγουδιόταν σε πένθιμες τελετές

Υμέναιος

Τραγούδια του γάμου που παίζονταν στη διάρκεια της συνοδείας της νύφης από το σπίτι της στο σπίτι του 
γαμπρού, ενώ τη μελωδία τους έπαιζε αυλός.

Κώμος

Εύθυμο τραγούδι με το οποίο τέλειωνε το γλέντι.



Είδη τραγουδιών της αρχαιότητας 

Λυρική ποιηση
Ωδή

Έτσι χαρακτηρίζονταν συνήθως τα μικρά μελοποιημένα ποιήματα των λυρικών ποιητών, χωρίς να αποκλείονταν καμιά φορά από την κατηγορία αυτή και μεγαλύτερα έργα, όπως 
τα επινίκια του Πίνδαρου και που είχαν συνήθως τρία μέρη.

Παιάνας

Ήταν ύμνοι που αποδίδονταν από χορούς ανδρών ή γυναικών για τον Απόλλωνα και την Άρτεμη σε κρίσιμες περιστάσεις και για τη λύτρωση από συμφορές. Οι παιάνες για τον 
Απόλλωνα αποδίδονταν από ανδρικό χορό, ενώ οι παιάνες για την Άρτεμη από γυναικείο. Τελικά ο παιάνας εξελίχθηκε σε φόρμα πολλών ειδών (πολεμικός, ευχαριστήριος, 
επιτραπέζιος), ενώ σταδιακά άρχισε να απευθύνεται και σε άλλους θεούς.

Ελεγεία

Ήταν μικρά ποιήματα της λυρικής ποίησης, δίστιχα, που αποτελούνταν από αλληλοδιάδοχους εξάμετρους και πεντάμετρους στίχους με τρυφερό ή μελαγχολικό χαρακτήρα. Η 
απαγγελία των ελεγείων που γινόταν συνήθως με συνοδεία αυλού, σκόπευε ή στην έκφραση διάφορων συναισθημάτων όπως πολεμικά αισθήματα, λύπη ή τρυφερότητα, στην 
έκφραση πολιτικών μηνυμάτων ή στη μετάδοση φιλοσοφικών ιδεών, και τέλος στη διατύπωση αποφθεγμάτων.

Θρήνος

Οι θρήνοι, που ήταν πένθιμα τραγούδια για να τιμηθούν οι νεκροί, πρωτοσυναντιώνται στα Ομηρικά χρόνια. Έτσι π.χ. περιγράφεται ο θρήνος της Βρισηίδας και των δούλων 
γυναικών για το θάνατο του Πατρόκλου ή η έκφραση παράπονων της Θέτιδας για τον αναμενόμενο θάνατο του Αχιλλέα. Στη εποχή των λυρικών ποιητών πολλά από τα ελεγεία 
είχαν χαρακτήρα θρήνων που ήταν διάφοροι βέβαια από τα επικήδεια τραγούδια.

Επινίκιο

Τα επινίκια ήταν θριαμβευτικά τραγούδια προορισμένα να υμνήσουν μια νίκη πολεμική, ποιητική, μουσική.

Υπόρχημα

Ήταν τραγούδια που λέγονταν με όρχηση και ήταν αφιερωμένα στον Απόλλωνα. Το υπόρχημα αρχικά συνοδευόταν από φόρμιγγα, αργότερα από αυλό και κιθάρα ή λύρα και είχε 
τρεις φάσεις. Στην πρώτη όλα τα μέλη του χορού τραγουδούσαν και χόρευαν μαζί, στη δεύτερη τα μισά τραγουδούσαν και τα μισά χόρευαν και στην Τρίτη τραγουδούσε ο 
κορυφαίος και χόρευαν όλοι οι άλλοι.

Παρθένιο

Στην κατηγορία αυτή ανήκαν τραγούδια που τραγουδιόνταν από παρθένες, μερικές φορές σε συνδυασμό με χορό, στη διάρκεια διάφορων γιορτών, ιδιαίτερα του Απόλλωνα και 
της Άρτεμης.

Επίσης εμφανίζεται ο Διθύραμβος, που ήταν άσμα με συνοδεία χορού ως εξέλιξη της διονυσιακής λατρείας. Στη λατρεία αυτή οι άνθρωποι στην αρχή χόρευαν άτακτα, όμως 
αργότερα ο χορός απόκτησε συγκεκριμένα βήματα και οι φωνές έγιναν τραγούδι που εξιστορούσε γεγονότα από τη ζωή του Διόνυσου. 



Είδη τραγουδιών της αρχαιότητας

Κλασική Εποχή (550 – 450 π.Χ.)

O Τέρπανδρος, ένας σπουδαίος μουσικός, ανακάλυψε την μουσική γραφή και έτσι 
όλοι έπαιζαν τα διάφορα τραγούδια ομοιόμορφα. Δημιούργησε τον «Νόμο», που 
ήταν τραγούδι προς τιμή του Απόλλωνα με συγκεκριμένη όμως κατασκευή. 
Υπήρχαν αυλητικοί, αυλωδικοί, κιθαριστικοί και κιθαρωδικοί «Νόμοι».

Έρχεται και η γέννηση της τραγωδίας, όπου η μουσική βρήκε εφαρμογή στη 
συνοδεία του έργου και ήταν ανάλογη με το περιεχόμενό του. 



Νόμος

Ο Νόμος ήταν μουσικό είδος προς τιμήν του Απόλλωνα με τυπικά καθορισμένη μορφή, ένα πρότυπο σύνθεσης και 
εκτέλεσης μεγάλου αισθητικού κύρους,το οποίο όφειλε να ακολουθήσει απαρέγκλιτα ο αοιδός,ο κιθαριστής ή ο 
αυλητής.Συνδύαζε μελωδία, τρόπο, είδος,κλίμακες,ρυθμό και πολλά άλλα μουσικά στοιχεία σε ενιαία αντίληψη και 
συστήμα κανόνων.

-

- Τραγούδια για θεούς
• Ύμνος (Χ/Μ)
• Παιάν (Χ / Απόλλων))
• διθύραμβος (Χ / Διόνυσος)

Α) κιθαρωδικοί (βοιώτιος, αιόλιος, 
τετραοίδιος, όρθιος) / Τέρπανδος                                                                                             
Β) αυλωδικοί (τραγούδι με συνοδεία 
αυλού) / Πολύμνηστος
Γ) κιθαριστικοί
Δ) αυλητικοί (αυλός solo) / πυθικός, 
πολυκέφαλος

Τραγούδια για ανθρώπους
• υμέναιος (γάμος)
• επιθαλάμιον (γάμος)
• θρήνος (Χ/ θάνατος)
• επινίκειον (Χ / αθλητισμός)
• σκόλιον (σκωπτικό)
• λίνος (για τον τρύγο)
• προσόδιον (Χ / πανηγυρικό)
• παροίνια (τραγούδια του κρασιού)
• παρθένιον (Χ / Απόλλων, Άρτεμις)
• υπόρχημα (Χ / Απόλλων, θυσίες)



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.Ψαλλονταν πάντα από 
χορό με την συνοδεία κιθάρας.

(β) είναι το ευρύτερο γένος στο οποίο περιλαμβάνονται διαφορετικά είδη λατρευτικών ποιημάτων ή 
τραγουδιών (λ.χ. παιάν, διθύραμβος, προσόδιον, ὑπόρχημα, ὑμέναιος κ.ά.).



Παιάν

Ο παιάνας, επικά «παιήων, αιολικό πάων και στην αττική διάλεκτο παιών» είναι συνώνυμο με το 
σύγχρονο « εμβατήριο». Κατά την αρχαιότητα και πολύ πριν αποτελέσει αρχαίο ελληνικό 
μουσικό είδος, αποδίδονταν με τη σημασία του θεράποντα ιατρού.
Ειδικότερα επί Ομήρου με το όνομα «γιοι του Παιήωνος» αποκαλούνταν οι γιατροί της τότε εποχής. Μετά τον Όμηρο η λέξη αυτή σήμαινε θεραπεία 
που αποδίδονταν ως έργο στον Απόλλωνα τον οποίον επικαλούνταν οι έχοντες την ανάγκη της βοήθειάς του με την επίκληση Παιάν. Η επωνυμία 
όμως αυτή αποδίδονταν και σε άλλους Ολύμπιους Θεούς, όπως προς τον Δία στη Ρόδο, στον Διόνυσο, στον Πάνα, στον Ασκληπιό, αλλά και στην 
Αθηνά καλούμενη Παιανία, εξ ου και ο Δήμος Παιανίας (Αθηνάς) της αρχαίας Αθήνας (υπένερθεν και καθύπερθεν Παιανία).

Ως προσηγορικό όνομα ο παιάνας σήμαινε στη κυριολεξία τον σωτήρα και λυτρωτή και με αυτή την ερμηνεία αποδίδεται στο έργο του Αισχύλου 
«Αγαμέμνων» (99), του Σοφοκλή «Φιλοκτήτης» (168), αλλά και του Ευριπίδη «Ιππόλυτος» (1373).

Στη συνέχεια των παραπάνω ο παιάνας σήμαινε θρησκευτικό τραγούδι, ύμνος, και μάλιστα ως «ευχαριστήριος ύμνος» που αποτεινόταν προς τον 
Απόλλωνα μετά από κάποια λύτρωση ή προς τον Ποσειδώνα για διάσωση από σεισμό ή πνιγμό στη θάλασσα. Έτσι σιγά – σιγά ο παιάνας κατέληξε 
σε είδος αρχαίας λυρικής ποίησης που επικράτησε, είτε από την αρχαία φράση «ίε παί» (= κτύπα νέε), αντίστοιχο με το σύγχρονο παράγγελμα 
«ρίχτου» ή «πυρ», που ενθάρρυνε η Λητώ το γιο της Απόλλωνα, που μαχόταν τον δράκο Πύθωνα, είτε από την φράση «Ιήιε Παιάν» ή Ιή ή Ιώ Παιάν
που επικαλούνταν οι ζητούντες τη βοήθεια του Απόλλωνα, άποψη που κρίνεται επικρατέστερη.

Γενικά ο παιάνας αποτελούσε θριαμβικό τραγούδι μετά από κάποιο επιτυχή αγώνα ή εξέλιξη. Όπως όμως περιγράφει και ο Αισχύλος, παιάνες 
τραγουδούσαν και οι στρατιώτες οι επερχόμενοι σε μάχη, δηλαδή ως σύγχρονο εμβατήριο, και μάλιστα με τη φράση «εξάρχειν τον παιάνα», ή 
«εξάρχεσθαι τον παιάνα» κατά συνομολογία του Ξενοφώντος. Τους παιάνες τους τραγουδούσαν αφενός πριν από την έναρξη επιχειρήσεων ως 
«καλό οιωνό» επιτυχίας, ή ακόμα σε γάμους (αντίστοιχο με σύγχρονο γαμήλιο εμβατήριο), ή και σε συμπόσια (αντίστοιχα με αυτά των σύγχρονων 
επί των στρατιωτικών παρατάξεων), αλλά ακόμη, και όχι σπάνια και σε θανάτους (ως πένθιμα εμβατήρια). Σπουδαιότεροι όμως εξ όλων αυτών ήταν 
οι πολεμικοί παιάνες.

Στην αρχαιότητα οι παιάνες αποδίδονταν μουσικά με λύρα, κιθάρα και αυλούς με χορούς που τους συγκροτούσαν μόνο άνδρες, με εξαίρεση στη 
Δήλο που μετείχαν μόνο ιέρειες γυναίκες. Συγγράφονταν σε στροφές και αντιστροφές ή είχαν ελεύθερη σύνθεση. Ως κύριο μέτρο μουσικό αυτών 
ήταν ο πεντάχρονος ρυθμός τον οποίο εισήγαγε στον αρχαίο ελλαδικό ηπειρωτικό χώρο ο Θαλήτας από την Κρήτη.



Δελφικοί ύμνοι
Πρόκειται για δύο δελφικούς ύμνους στον Απόλλωνα, που βρέθηκαν χαραγμένοι σε 
μάρμαρο στον Θησαυρό των Αθηναίων, στους Δελφούς. Γράφτηκαν από τον Αθήναιο 
και τον Λιμήνιο. Τα κείμενα μεταξύ τους μοιάζουν πολύ ως προς τη θεματολογία τους. 
Ο ύμνος του Αθήναιου παρουσιάστηκε το 138 π.Χ., και του Λιμήνιου το 128 π.Χ., με 
αφορμή την Πυθαΐδα, τελετουργική πομπή των Αθηναίων προς τους Δελφούς. 
Ανακαλύφθηκαν το 1893, από Γάλλους ανασκαφείς, ενώ τον επόμενο χρόνο έγινε η 
αποκωδικοποίηση της μουσικής και ερμηνεύτηκαν μουσικά στο διεθνές αθλητικό 
συνέδριο για την καθιέρωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Εμείς από εδώ θα 
παρουσιάσουμε τον δελφικό ύμνο του Αθήναιου σε μετάφραση Κωστή Παλαμά 
(1894):

«Τον κιθαρίσει κλυτόν παίδα μεγάλου Διός,

ος αίσι μα παρ’ ακρονιφή τόνδε πάγον

αμβρότων εκ μυχών πάσι θνατοίς προφαίνεις,

σε κελαδήσομεν, τρίποδα μαντείον ως είλες, εχθρός ών εφρούρει δράκων,

ος τέοισι βέλεσιν έτρησας αίολον ελικτάν φυάν,

έσθ’ ο θήρ συχνά συρίγμαθ’ ιείς αθώπευθ’ απέπνευς όμως πρων δε Γαλατάων Άρης…

Κέκλυθ’ Ελικώνα βαθύδενδρον αί λάχετε Διός εριβρόμου θύγατρες ευώλενοι,

μόλετε, συνόμαιμον ίνα Φοίβον ωιδάεισι μέλψητε χρυσεοκόμαν,

ος ανά δικόρυνθα Παρνασσίδος ταάσδε πέτερας έδρανα μετά κλυταίεις Δελφίσιν,

Κασταλίδος ευύδρου νάματ’ επινίσσεται Δελφόν ανά πρωώνα μαντείον εφέπων πάγον. Ανακλυτά μεγαλόπολις Αθίς,

ευχαίσι φερόπλοιο ναίουσα Τριτωνίδος δάπεδον άθραυστον αγίοις δε βωμοίσιν Άφαιστος αείθει νέων μήρα τάουρων,

ομού δε νιν Άραψ ατμός ές Όλυμπον ανακίδναται λιγύ δε Λωτός βρέμων αιόλοις μέλεσιν ωδάν κρέκει,

χρυσέα δ’ αυδύθρους κίθαρις ύμνοισιν αναμέλπεται ο δε θέρων πρόπας εσμός Αθθίδα λαχών».

«Εσένα τον κιθαριστή τον κοσμοξακουσμένο
θα ψάλω, του τρανού Διός Εσένα το βλαστάρι,
τα λόγια Σου τ’ αθάνατα θα τραγουδήσω, εκείνα
που φανερώνεις, ω Θεέ, για τους ανθρώπους όλους,κοντά στο χιονοστέφανο το βράχο! Θα κηρύξω
το μαντικό τον τρίποδα πως ώρμησες και πήρες,
τον τρίποδα, που ο δράκοντας ο επίβουλος κρατούσε
σφυρίζοντας, αλύπητος και πως με το δοξάρι του τρύπησες το παρδαλό, το στρηφογυρισμένο
κορμί! Και πως εκράτησες παράλυτο μπροστά Σου,
μ’ όλη του την παλληκαριά, τον άπιστο Γαλάτη!
Του βροντερού Διός Εσείς πανώριες θυγατέρες,
που ορίζετε πυκνόδεντρο τον Ελικώνα, ελάτε,
και με τραγούδια, με χορούς, υμνείτε, διαλαλείτε
τ’ αδέρφι Σας το θεϊκό, τον χρυσομάλλη Φοίβο.
Απάνου εκεί στου Παρνασσού τους δίκορφους στους θρόνους
στα κρυσταλλένια τα νερά της Κασταλίας προβάλλει
ανάμεσα στα Δελφικά τα πανηγύρια, αφέντης
του φημισμένου αυτού βουνού, του μαντικού του βράχου.
Και χαίρε, ω πολυδόξαστη, μεγάλη χώρα, Αθήνα,
της πολεμόχαρης θεάς λάτρισσα, ριζωμένη
σε γην απάνου ασάλευτη γι’ αυτή σου τη λατρεία!
Καίει των ταύρων τα μηριά στους ιερούς βωμούς Του
ο Ήφαιστος, και αραβικό θυμίαμα σκορπίζει
ψηλά ψηλά ως τον Όλυμπο μαζί με τη φωτιά Του.
Χίλια λαλήματα κι ο αυλός ο λυγερός κυλάει,
ύμνους κ’ η γλυκερόφωνη χρυσή κιθάρα κυλάει
ιτων Αθηναίων ο λαός, Θεέ, Σε προσκυνάει!»



Το τραγούδι το οποίο θα σχολιάσουμε λέγεται:
Το γαμήλιο τραγούδι της Σαπφώς (Sappho's
Wedding Hymn)

Η Σαπφώ ήταν γυναίκα και μια από τις 
πρώτες συνθέτριες σε όλη την ιστορία.   Οι 
Αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τον 
συγκεκριμένο ύμνο σε τελετή όπως είναι ο 
γάμος. Είναι ένας ήσυχος ύμνος, με πολύ 
όμορφη και χαλαρωτική μελωδία. Είναι 
εκπληκτικό το πόσο παρόμοια ακούγεται η 
λαϊκή μουσική μεταξύ αυτού του υπέροχου 
ύμνου. Αν προσέξουμε καλά, η μελώδια της 
θυμίζει Ασιατική μουσική. Ίσως φταίει το 
γεγονός ότι χρησιμοποιούνται δυο ίδια και 
απλά όργανα. Το πιο ωραίο πίσω από αυτόν 
τον ύμνο είναι τα λόγια τα οποία τραγουδάνε.

Στίχοι :

Ἴψοι δὴ τὸ μέλαθρον,
ὑμήναον,
ἀέῤῥατε τέκτονες ἄνδρες·
ὑμήναον,
γάμβρος εἰς ἔρχεται ἶσος Ἄρευι,
ὑμήναον,
ἄνδρος μεγάλω πόλυ μέσδων.
Ὑμήναον



Πηγές

• Βιβλίο της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας Γ γυμνασίου

• ΕλληνικήΒικιπαίδεια..........https/el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%91%C
F%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%
CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85
%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE


