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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 8 ΗΧΩΝ 

 

Τά εἴδη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους 

 

1. Εἰρμολογικά: Εἶναι τά σύντομα μέλη, στά ὁποῖα κάθε χαρακτῆρας ποσότητος 

ἀντιστοιχεῖ σέ μία συλλαβή τοῦ μέλους. Πῆραν τό ὀνομά τους ἀπό τούς εἰρμούς τῶν 

κανόνων. Σέ αὐτή τήν κατηγορία ἀνήκουν: Τά σύντομα Κεκραγάρια, Πασαπνοάρια μέ 

τά τροπάριά τους, τά Ἀπόστιχα, οἱ σύντομες Δοξολογίες, οἱ Κανόνες, τά Ἀπολυτίκια, τά 

Καθίσματα, τά κοντάκια, οἱ Καταβασίες κ. ἄ. Χωρίζονται σέ σύντομα εἰρμολογικά καί 

ἀργά εἰρμολογικά (π.χ. Ἀργές Καταβασίες) 

2. Στιχηραρικά: Εἶναι πιό ἀργά μέλη, στά ὁποία κάθε συλλαβή τοῦ μέλους ἀντιστοιχεῖ σέ 2 

ἤ 3 χαρακτῆρες ποσότητος. Πῆραν τό ὄνομά τους ἀπό τά τροπάρια, στά ὁποῖα 

προβάλλεται στῖχος. Σέ αὐτή τήν κατηγορία ἀνήκουν: Τά ἀργά Κεκραγάρια, 

Πασαπνοάρια μέ τά τροπάριά τους, τά Ἑωθινά, τά δογματικά ἀργά Δοξαστικά, τά ἀργά 

Δοξαστικά τῶν Ἑορτῶν καί τῶν Ἁγίων, οἱ ἀργές Δοξολογίες κ. ἄ. 

3. Παπαδικά: Εἶναι τά πολύ ἀργά μέλη, στά ὁποῖα κάθε συλλαβή τοῦ μέλους ἀντιστοιχεῖ σέ 

μία ὁλόκληρη μουσική φράση. Ὀνομάζονται ἔτσι ἐπειδή ὅταν ψάλλονται ὁ Ἱερέας 

διαβάζει μυστικά εὐχές ὁπότε χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Σέ αὐτή τήν κατηγορία 

ἀνήκουν: Τά Χερουβικά, Κοινωνικά, «Τόν Δεσπότην...», «Ἄνωθεν οἱ προφῆται...», κ.ἄ.  

 

Ἰδιώματα: Εἶναι κάποιες ἰδιοτροπίες πού ἔχουν οἱ ἦχοι καί εἶναι μοναδικές στόν καθένα ἀπό 

αὐτούς, π.χ. στόν Α΄ ἦχο ὁ φθόγγος Ζω΄ ἄλλοτε εἶναι φυσικός καί ἄλλοτε μέ ὕφεση. 

 

Ἕλξεις: Εἶναι ἡ συνήθεια πού ἔχουν ὁρισμένοι δεσπόζοντες φθόγγοι σέ κάθε ἦχο νά ἕλκουν 

τούς γειτονικούς τους ὑπερβάσιμους φθόγγους. Οἱ ἕλξεις σημειώνονται μέ τά σημεῖα 

ἀλλοιώσεως πού εἶναι οἱ Ὑφέσεις καί οἱ Διέσεις. 

 

Ὑφέσεις 

Ἁπλή Ὕφεση Μονόγραμμη Ὕφεση Δίγραμμη Ὕφεση Τρίγραμμη Ὕφεση 

      q        e        r Δέν ὑπάρχει στό 

πρόγραμμα τοῦ 

Βυζαντινογράφου 

Κατεβάζει τόν φθόγγο 2 

μόρια 

Κατεβάζει τόν φθόγγο 4 

μόρια 

Κατεβάζει τόν φθόγγο 6 

μόρια 

Κατεβάζει τόν φθόγγο 8 

μόρια 

 

Διέσεις 

Ἁπλή Δίεση Μονόγραμμη Δίεση Δίγραμμη Δίεση Τρίγραμμη Δίεση 

      t        y        u Δέν ὑπάρχει στό 

πρόγραμμα τοῦ 

Βυζαντινογράφου 
Ἀνεβάζει τό φθόγγο 2 

μόρια 

Ἀνεβάζει τό φθόγγο 4 

μόρια 

Ἀνεβάζει τό φθόγγο 6 

μόρια 

Ἀνεβάζει τό φθόγγο 8 

μόρια 

 

Ἐπείσακτα Μέλη: Ὀνομάζονται ἐκεῖνα, πού ἐνῶ ἀνήκουν σέ ἕνα ἦχο, ψάλλονται σέ ἄλλο, ὁ 

ὁποῖος τά παίρνει τοποθετώντας στήν ἀρχή τοῦ μέλους τή δική του φθορά. π.χ. Τό Κάθισμα 

«Τόν Τάφον σου Σωτήρ» τοῦ Α΄ ἤχου ψάλλεται σέ Β΄, τό Κάθισμα «Κατεπλάγη Ἰωσήφ» τοῦ Δ΄  

ψάλλεται σέ πλ. Β΄, τά εἰρμολογικά τοῦ Β΄ ψάλλονται σέ πλ. Β΄ καί τά εἰρμολογικά τοῦ πλ. Β΄, 

ψάλλονται σέ Β΄ κ.λ.π. 


