
Εκκλησιαστική τέχνη Β': 

YΜΝΟΛΟΓΙΑ 



ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ 
 

είναι η επιστήμη, η οποία  

έχει ως αντικείμενό της  

τους εκκλησιαστικούς ύμνους, ενώ  

 

YΜΝΟΓΡΑΦΙΑ  
 

είναι η τέχνη, το χάρισμα, η ικανότητα για 

συγγραφή - ποίηση και μελωδία ύμνων.   



Οι ύμνοι αποτελούν τις λατρευτικές 

προσευχές, τις οποίες απευθύνουν οι πιστοί 

στον Τριαδικό Θεό, σε μια προσωπική 

συνάντηση και συνομιλία μαζί Του.  

Είναι το τραγούδι της πίστης μας, όπως το 

λέει και ο απ. Παύλος: «Να τραγουδάτε στις 

συνάξεις σας ψαλμούς και ύμνους και 

πνευματικές ωδές, να ψάλλετε με την καρδιά σας 

στον Κύριο» (Εφεσ. 5, 19' Κολ. 3, 16). 

Οι ύμνοι 
εκδηλώσεις ευσέβειας και αφοσίωσης 



Η εξέλιξη των ύμνων 

Οι πρώτοι χριστιανικοί ύμνοι προέρχονται από 

την εβραϊκή ποίηση (Παλαιά Διαθήκη).  

Όμως οι ύμνοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν ήταν 

αρκετοί να καλύψουν τη χριστιανική λατρεία. 

Άρχισαν σιγά - σιγά να δημιουργούνται ύμνοι 

που αναφέρονται στην Τριαδικότητα του Θεού, 

στο Πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου.  



Τροπάριο: μικρός ύμνος με μέτρο που ψάλλεται κατά τη 

διάρκεια των ορθοδόξων ακολουθιών. Ετυμολογικά, 

παράγεται από τη αρχαία λέξη «τρόπος» που σημαίνει 

μελωδία, αρμονία.  

 

Τα θέματά τους αντλούνται:  

α. από την Αγία Γραφή, 

β. από τα Απόκρυφα Ευαγγέλια, 

γ. από τα Μαρτυρολόγια και τα Συναξάρια, 

δ. από Έργα Πατέρων της Εκκλησίας, 

ε. από σύγχρονα γεγονότα διαφόρων εποχών (σεισμούς, 

    επιδημίες, πολιορκίες κτλ.).  

Τροπάρια  



"Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, 
μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες 
φῶς ἐσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα, Υἱόν, καὶ ἅγιον Πνεῦμα, 
Θεόν. Ἄξιόν σε ἐν πᾶσι καιροῖς ὑμνεῖσθαι φωναῖς αἰσίαις, Υἱὲ 
Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδούς · διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει".  

Κύριε 'Ιησού Χριστέ, πού είσαι το γλυκό φως της αγίας δόξας του 

αθανάτου, του ουρανίου, του αγίου, του μακάριου Πατέρα σου, τώρα πού 

φτάσαμε στη δύση του ήλιου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον 

Πατέρα, εσένα τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον ένα Θεό. Πρέπει σε κάθε 

ώρα και στιγμή να σε υμνούμε με καθαρές ψυχές και χαρούμενες φωνές, Υιέ 

Θεού, γιατί εσύ δίνεις τη ζωή και γι' αυτό ο κόσμος σε δοξάζει. 

Σε αυτό το Άκτιστο Φως της Αγίας Δόξας, που είναι ο Χριστός, ανάγουν 

οι χριστιανοί λατρευτικά το νου και την καρδιά τους, κάθε φορά, που, 

«επί την ηλίου δύσιν», βλέπουν το «εσπερινόν φως» του φυσικού ήλιου, και 

μέσα από αυτή τη μυσταγωγική αναγωγή αισθάνονται την ανάγκη να 

υμνήσουν «Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Θεόν (Δημιουργόν του φωτός)».  

Πρωτοχριστιανικός λυχνικός (=εσπερινός) ύμνος του γ' ή β' αι. 





 Το κοντάκιο είναι πολυστροφικός ύμνος που αποτελείται από το 
προοίμιο και ένα σύστημα 20 έως 40 στροφών που λέγονται 
οίκοι. Στο προοίμιο ο ποιητής δίδει την υπόθεση του ύμνου, την 
οποία αναλύει εκτεταμένα στις επακολουθούσες στροφές.  

 Η ονομασία οφείλεται μάλλον στο κοντό ξύλο επί του οποίου 
τύλιγαν τη μεμβράνη που περιείχε τον ύμνο. 

 Άλλα χαρακτηριστικά του κοντακίου είναι το εφύμνιο και η 
ακροστιχίδα. Εφύμνιο είναι ο τελευταίος στίχος του προοιμίου 
ή της πρώτης στροφής, ο οποίος επαναλαμβάνεται σε όλους 
τους οίκους. Ακροστιχίδα είναι το πρώτο γράμμα κάθε στροφής, 
τα οποία τοποθετούμενα στη σειρά μας δίνουν μία φράση, 
κυρίως το όνομα του ποιητή, π.χ. «Του ταπεινού Ρωμανού 
ύμνος».  

 Περίφημος είναι ο αφιερωμένος στην Παρθένο Aκάθιστος 
Ύμνος αγνώστου που αποδόθηκε στον Pωμανό το Μελωδό με 
24 στροφές και με ακροστιχίδα το αλφάβητο. 

Τα κοντάκια, 5ος αι. 



http://voutsinasilias.blogspot.com/2010/10/1_08.html


Προοίμιο Ακαθίστου ύμνου  

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, 

ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, 

ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. 

Ἀλλ᾿ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, 

ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, 

ἵνα κράζω σοι· χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. 

 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  

Σ’ Εσένα Θεοτόκε, την Υπέρμαχο Στρατηγό, μ’ ευγνωμοσύνη η 

Πόλη σου αποδίδει τη νίκη. Και σου αναπέμπει θερμές 

ευχαριστίες, επειδή (με τη δική σου επέμβαση) λυτρωθήκαμε απ' 

τις συμφορές. Εσύ όμως που η δύναμή σου είναι ακατανίκητη, 

ελευθέρωσε κι εμένα από κάθε είδους κινδύνους, για να σου 

αναφωνώ: Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε. 





 Ο Ακάθιστος Ύμνος περιέχει προοίμιο και 24 «οίκους». Ως προοίμιο του Ύμνου 
ψάλλεται σήμερα το «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ». 

 Οι 24 «οίκοι» σχηματίζουν αλφαβητική ακροστιχίδα και έχουν εφύμνιο οι μεν 
περιττοί «Χαῖρε, Νύμφη, ἀνύμφευτε», οι δε άρτιοι «Ἀλληλούια».  

Μέσα στους 72 στίχους συναντούμε 144 χαιρετισμούς στη Θεοτόκο: από τη 
λέξη «χαῖρε» ονομάστηκαν και Χαιρετισμοί. 

 Ο Ύμνος διακρίνεται σε δύο ενότητες: 

   α) Α-Μ, που αποτελεί το ιστορικό τμήμα (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 

σύλληψη Χριστού από την Παναγία, επίσκεψη της Θεοτόκου στην Ελισάβετ, 

ανησυχία Ιωσήφ, επίσκεψη ποιμένων και μάγων στο νεογέννητο Χριστό, 

επιστροφή Μάγων, φυγή στην Αίγυπτο, Υπαπαντή), και 

   β) Ν-Ω, που αποτελεί το δογματικό-θεολογικό τμήμα (άσπορος σύλληψη, 

θεότητα και ανθρωπότητα του Χριστού, σωτηρία του ανθρώπινου γένους με τη 

θυσία του Ιησού, θέωση των ανθρώπων, θεομητορική αξία της Θεοτόκου κ.ά.) 

χωρίς όμως να λείπουν από κάθε ενότητα και στοιχεία της άλλης. 

 Πηγές του ύμνου είναι η Αγία Γραφή και οι Πατέρες της Εκκλησίας. 

 Ο ύμνος προϋπήρχε στη λειτουργική πράξη, και ψάλθηκε την νύχτα της 7ης 

προς την 8η Αυγούστου του 626 «ὀρθοστάδην», από μεγίστη αφοσίωση προς 

εγκωμιασμό της Θεοτόκου.  

Ο Ακάθιστος Ύμνος 



Κανόνας λέγεται μακρός ύμνος (μια σειρά από τροπάρια), που 

αναλύει τα δόγματα της πίστης (π.χ. ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί...). 

Βασίζεται (κανόνας-χάρακας) στις εννιά ωδές της Αγίας Γραφής. Οι 

ωδές των κανόνων είναι οκτώ ομάδες τροπαρίων γιατί η β΄ ωδή (ως 

πένθιμη και ελεγκτική) παραλείπεται. Σε κάθε ομάδα το πρώτο 

τροπάριο λέγεται ειρμός γιατί μ’ αυτό είρονται (=συμφωνούν στο 

ρυθμό και το μέλος τα άλλα 2-5 τροπάρια που έχει η ίδια ωδή. Οι 

ειρμοί αναφέρονται στις αγιογραφικές ωδές και έχουν φράσεις 

από αυτές. Τα τροπάρια εξυμνούν το σωτήριο γεγονός που 

γιορτάζουμε ή τα κατορθώματα της πίστης του Αγίου στον οποίο 

αναφέρονται. Σε πολλούς κανόνες τα πρώτα γράμματα των 

τροπαρίων σχηματίζουν ακροστιχίδα (π.χ. Τῇ μακρᾷ Πέμπτῃ μακρὸν 

ὕμνον ἐξάδω). Oι γνωστότεροι ποιητές κανόνων ήταν ο Aνδρέας 

Κρήτης (660-740 μ.Χ.) του οποίου ο μεγάλος κανών περιλαμβάνει 

250 ειρμούς, ο Iωάννης Δαμασκηνός (676-750 περ.) και ο Κοσμάς ο 

Μελωδός, επίσκοπος Μαϊουμά. 

Οι κανόνες 7ο-9ο αι. 



Ο Άγιος Ιωάννης ο 

Δαμασκηνός κρατώντας 

ειλητάριο με ύμνο προς τη 

Θεοτόκο (Μιχαήλ 

Αναγνώστου 1734 Βυζαντινό 

Μουσείο Χίου)  

Ανδρέας Κρήτης 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%94%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82


Κανόνας του Πάσχα 
Ιωάννου Δαμασκηνού 

ειρμός  Α΄ Ωδής  

Ἀναστάσεως ἡμέρα! λαμπρυνθῶμεν λαοί· πάσχα, 

Κυρίου πάσχα. Ἐκ γὰρ θανάτου πρὸς ζωήν καὶ ἐκ γῆς 

πρὸς οὐρανόν Χριστὸς ὁ Θεός ἡμᾶς διεβίβασεν, 

ἐπινίκιον ᾄδοντας.  
 

Αναστάσεως ημέρα είναι σήμερα! Γι’ αυτό ας γίνουμε λαμπροί και 
ακτινοβολούντες όλοι (οι πιστοί) λαοί· Πάσχα είναι σήμερα (που 
σημαίνει διάβαση), Πάσχα Κυρίου! Γιατί ο Χριστός, που είναι ο 
Θεός μας, μας διαβίβασε (όχι από την Αίγυπτο στη Γη της 
Επαγγελίας, όπως τους παλαιούς Ισραηλίτες, αλλ’) από τον θάνατο 
στη ζωή και από τη γη στον ουρανό. Κατά τη διάρκεια που Αυτός 
μας διαβίβαζε, εμείς ψάλλαμε (προς δόξαν Αυτού) επινίκιο ύμνο 
(όπως έψαλλαν οι Ισραηλίτες, όταν διαπέρασαν την Ερυθρά 

Θάλασσα, το «ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται»).  





Άλλοι σπουδαίοι υμνογράφοι 

Σωφρόνιος Ιεροσολύμων, Γερμανός Α΄ Κων/πόλεως (8ος αι.), 

Θεόδωρος Στουδίτης, Θεοφάνης ο Γραπτός, Ιωσήφ Υμνογράφος, 

Φώτιος πατριάρχης Κων/πόλεως (9ος αι.), Ιωάννης Μαυρόπους, 

Συμεών ο Μεταφραστής (11ος αι.), Σέργιος πατριάρχης 

Κων/πόλεως στον οποίο αποδίδεται ο Ακάθιστος Ύμνος (7ος αι.), 

Ιουστινιανός στον οποίο αποδίδεται «ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καῖ 

Λόγος τοῦ Θεοῦ» (6ος αι.), Κασία η μοναχή (Κασιανή) έγραψε το 

γνωστότατο τροπάριο «Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις 

περιπεσοῦσα γυνή...», Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός και Κων/νος ο 

Πορφυρογέννητος. Σύγχρονος ορθόδοξος υμνογράφος υπήρξε ο 

μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννίτης (1991) . 



Γεράσιμος Μοναχός 

Μικραγιαννανίτης 

(1991)  

 

 

Ο μεγαλύτερος 

υμνογράφος της 

μεταβυζαντινής 

εποχής 

http://anavaseis.blogspot.com/2011_12_01_archive.html


Η μουσική στη λατρεία 

Οι ύμνοι στη λατρεία είναι αδιάσπαστα ενωμένοι με τη μουσική τους 

εκφορά.  

Η λατρευτική μουσική ακολούθησε την αρχαία ελληνική μουσική με 

προσαρμογή στη σεμνότητα και ιεροπρέπεια της χριστιανικής 

λατρείας. 

Δεν είναι τέχνη αυτόνομη, αλλά το ένδυμα του λόγου των ύμνων. 

Η βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική είναι φωνητική και 

μονοφωνική [η πολυφωνική μουσική (μερικές φορές οι διάφορες 

φωνές δεν ψάλλουν και τα ίδια λόγια) έχει ποικιλία στις νότες και 

στα λόγια, δυσκολεύει όμως την παρακολούθηση των νοημάτων των 

λόγων]. Δημιουργεί πνεύμα κατάνυξης και ευλάβειας στους πιστούς.  

Οι Πατέρες τονίζουν την αξία της μουσικής στη λατρεία (μαζί με την 

ευχαρίστηση της μουσικής δεχόμαστε και την ωφέλεια των λόγων). 



Εξέλιξη και διαμόρφωση  

της εκκλησιαστικής μουσικής 

 Στους τρεις πρώτους αιώνες η μελωδία ήταν πολύ απλή, 

κάτι σαν μελωδική απαγγελία. 

 Από τον 4ο αι. η ψαλμωδία γίνεται έντεχνη και 

ανατίθεται στους ψάλτες.  

 Διαμορφώνονται οι οχτώ ήχοι ή τρόποι της ψαλμωδίας 

και τα τροπάρια ψάλλονται με σύντομο ή αργοσύντομο 

μέλος. 

 Η συμβολή του Ιωάννη Δαμασκηνού, 8ος αι. Στην 

Οκτώηχο (οι ακολουθίες των Κυριακών στους οχτώ 

ήχους) γίνεται η πρώτη προσπάθεια συγγραφής των 

βασικών αρχών και κανόνων της ψαλτικής τέχνης. 



Βυζαντινή μουσική γραφή - παρασημαντική 

• Αλφαβητική (συνέχεια της Ελληνορωμαϊκής) – Σημαδόφωνα – 

Μουσική Στενογραφία (κάθε σημάδι αντιπροσώπευε και μια 

μουσική φράση). 

• Εκφωνητική (4ος αιώνας) – Τόνοι και πνεύματα πάνω απ’ τις 

συλλαβές υποβοηθούσαν την μνήμη των ψαλτών. 

• Νευματική (8ος αιώνας – Αγκιστροειδής γραφή του Δαμασκηνού) 

– Πολύ δύσκολη. 

• Γραφές Κουκουζέλη (13ο; αι.) – Βαλάσιου (17ος αι.) - Πέτρου 

Πελοποννήσιου (18ος αι.). 

• 1814 καθιέρωση της ισχύουσας γραφής (Χουρμούζιος - Γρηγόριος 

- Χρύσανθος). Για λόγους ευκολίας κάποια σημάδια αφαιρέθηκαν 

και κάποια άλλα σύνθετα αναλύθηκαν με περισσότερα. Δόθηκαν 

επίσης ονομασίες στους φθόγγους κατ’ αντιστοιχία της 

ευρωπαϊκής μουσικής: Πα Βου Γα Δη Κε Ζω Νη.  



Νευματοειδής σημειογραφία  

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=News&file=article&id=324


[Χουρμούζιος, 1825· ἐξηγημένον μέλος Πέτρου Πρωτ. τοῦ Βυζαντίου]  

http://music.analogion.net/Theory/ru0mos_tonikos_ejelijh.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-C117/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C %CE%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF %CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/Kefalaio_bG.pd


Ο διδακτικός και θεολογικός 

χαρακτήρας των ύμνων 

 Οι ύμνοι είναι οι κοινές προσευχές της 

Εκκλησίας. 

 Με λίγες λέξεις δοξολογούν και εκφράζουν 

αλήθειες για την Αγία Τριάδα, το Χριστό, τη 

Θεοτόκο, τους αγίους. 

 Οι ύμνοι μορφώνουν και διδάσκουν. 



Η γλώσσα των ύμνων 

Η γλώσσα των ύμνων είναι η «κοινή» 

ελληνιστική γλώσσα της Αγίας Γραφής και η 

«αττικίζουσα» γλώσσα των Πατέρων της 

Εκκλησίας.  

Υπάρχουν ύμνοι σε απλούστερη γλώσσα και 

άλλοι σε αρκετά δυσνόητη και αρχαιοπρεπή. Οι 

κανόνες, αν και νεότερο είδος ποίησης, 

παρουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις δύσκολα 

νοήματα. 



Η ορθόδοξη άποψη για τη γλώσσα  

της λατρείας (ευχές και ύμνοι) 

Η νέα ελληνική γλώσσα, και μάλιστα η δημοτική, 

μπορεί να μπει στη λατρεία. Έχει μπει βέβαια με το 

κήρυγμα, αλλά αυτό δε φτάνει. 

Η λατρεία μπορεί να ανανεωθεί με τη δημιουργία νέων 

ευχών και ύμνων στη νεοελληνική, με την προϋπόθεση 

όμως να εκφράζουν την ορθόδοξη πνευματικότητα και 

τα ορθόδοξα βιώματα της εποχής μας και να 

εμπνέονται από το Άγιο Πνεύμα. 

Πολλά από τα παλιά θα μείνουν, για να συνδέονται με τα 

νέα μέσα στην ίδια πίστη και στην ίδια ελπίδα. 



• Είναι προσευχητική,  

• εκτελείται μόνο από φωνή ανθρώπινη,  

• όχι από μουσικά όργανα,  

• έχει γνώρισμα την μονοφωνία-ομοφωνία,  

• υπηρετεί αποκλειστικά τις λατρευτικές ανάγκες της 

Εκκλησίας. 

Η βυζαντινή μουσική  



Ερώτηση 

Πιστεύετε ότι πρέπει οι ύμνοι να 
μεταφραστούν στη νεοελληνική, ώστε να 
καταλαβαίνουν τα νοήματά τους οι 
αγράμματοι και οι λιγότερο μορφωμένοι; 




