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Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.- Τό Ἀναστάσιµον· : ʺΕὐφραινέσθω τά οὐράνια. . . ʺ
2. -Δόξα, το αυτό,

και 3.- Καί νῦν τό Θεοτοκίον· «Σέ την µεσιτεύσασαν…».

Καθίσµατα: Τα Ἀναστάσιµα της α’ καί β’ Στιχολογία µετά των Θεοτοκίων·

Τα Εὐλογητάρια -ηὙπακοή- οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενον τοῦ ήχου.

Κανόνες: 1. Ὁ Ἀναστάσιµος· ʺὉ τά ὕδατα πάλαι. . .ʺ µετά τῶν Εἱρµων αυτού

καί 2.– Τοῦ Τριῳδίου· «Τήν ἡµέραν τήν φρικτήν...» µετά στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡµῶν,

δόξα σοι» καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἀµφότεροι εἰς 4.

Ὰπό γ’ ᾨδῆς·

Τό Ἀναστάσιµον Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος (χῦµα) καί τά·

Μεσῴδια Καθίσµατα: 1.– Τοῦ Τριῳδίου· ʺΤο βήµα σου φρικτόν,ʺ

«Ἐννοῶ τήν ἡµέραν...».

2.– Δόξα· «Εἰς τήν κοιλάδα τοῦ κλαυθµῶνος...»

καί 3.– Καί νῦν, τό Θεοτοκίον αὐτῶν· «Ἐλπίς τοῦ κόσµου ἀγαθή...».

Ἀφ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οἶκος: Τοῦ Τριῳδίου

Συναξάριον: Της ἡµέρας καί τό Ὑπόµνηµα τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι: - «Βοηθός καί σκεπαστής...».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Γ΄ Ἑωθινόν· « ...» κτλ.

ὡς καί τῇ Κυριακῇ τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου:

Ὁ Ν Ψαλµός: Εὐθύς· Δόξα: ʺΤῆς µετανοίας. . .ʺ.

Και νύν: ʺΤης σωτηρίας. . . ʺ.

Εἰς τόν στίχον· ʺΤά πλήθη. . .ʺ

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδῆς: «Ἀσπόρου συλλήψεως...».

ʺ Ἅγιος Κύριος. . .ʺ

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Γ΄ Ἀναστάσιµον· «Ὅτι Χριστός ἐγήγερται…»,

2.– Τοῦ Τριῳδίου· «Τήν φοβεράν τῆς κρίσεως...».

3.– «Ἰδού ἡµέρα ἔρχεται...»

καί 4.– Τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Τήν ὥραν τῆς ἐτάσεως...».. . .

Εἰς τούς Αίνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἶνοι: 1. Τά 5 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· «Δεῦτε πάντα τά ἔθνη...

– Διηγήσαντο πάντα τά θαυµάσια...

– Χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται...

– Ἐν τῷ φωτί σου Δέσποτα...»

-Ὕµνον ἑωθινόν, αἱ Μυροφόροι Γυναῖκες,...

2.– Τά 3 Στιχηρά Ἰδιόµελα τοῦ Τριῳδίου· «Ἐννοῶ τήν ἡµέραν ἐκείνην...

– Ὤ ποία ὥρα τότε...

– Δανιήλ ὁ Προφήτης...»,

µετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα, ἀντιστρόφως τῆς ἐν τῷ Τριῳδίῳ σειρᾶς.

α) Στιχ. Ἀνάστηθι, Κύριε, ὁ Θεός µου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, µὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου εἰς τέλος.

β)Στιχ. Ἐξοµολογήσοµαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ µου, διηγήσοµαι πάντα τὰ θαυµάσιά σου.

Δόξα: Τό Ἰδιόµελον τοῦ Τριῳδίου· «Προκαθάρωµεν ἑαυτούς...».

Καί νῦν:Ὑπερευλογηιιένη. . . ʺΔοξολογία:Μεγάλη.

Σήµερον σωτηρία. . .
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ΗΧΟΣ Γ΄-Εις τον ΟΡΘΡΟΝ

Ἦχος Γα
(Ν)

Στίχ. α´. Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν

αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Τὸ ὡς ἄνω)

Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν µε, καὶ τῷ ὀνόµατι

Κυρίου ἠµυνάµην αὐτούς. (Τὸ ὡς ἄνω)

Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυµαστὴ ἐν

ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. (Τὸ ὡς ἄνω)

Τὸ Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον.
(Ν) +

(Π)

(Π)

ΗΧΟΣ Γ΄-Εις τον  ΟΡΘΡΟΝ
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(Μ)

(Μ)

Θεοτοκίον.

(Γ)
+

(Π)

(Ν) (Γ)

(Γ)

(Π) (Γ)

(Π)

(Π) (Μ)

ΗΧΟΣ Γ΄-Εις τον  ΟΡΘΡΟΝ
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Ὁ Κανὼν τοῦ Τριῳδίου. ᾨδὴ α΄.

Βοηθὸς καὶ σκεπαστής.

Ἦχος Βου

Στίχ.
(Δ)↓

(Δ)↓ 6

+
(Δ)↓

(Β) (Μ)

(Δ)↓ (Β)

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὅτε ἥξεις ὁ Θεὸς ἐν µυριάσι καὶ χιλιάσι, τῶν Ἀγγελικῶν,

οὐρανίων ἀρχῶν, κᾀµὲ ἐν νεφέλαις, ὑπαντῆσαί σοι Χριστέ, τὸν

ἄθλιον ἀξίωσον.
Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Δεῦρο λάβε µοι ψυχή, αὐτὴν τὴν ὥραν καὶ τὴν ἡµέραν, ὅταν ὁ Θεὸς ἐµφανῶς ἐπιστῇ καὶ θρήνησον, κλαῦσον, εὑρεθῆναι καθαρά, ἐν ὥρᾳ τῆς ἐτάσεως.

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ἐξιστᾷ µε καὶ φοβεῖ, τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον της γεέννης, σκώληξ ὁ πικρός, τῶν ὀδόντων βρυγµός, ἀλλ’ ἄνες µοι ἄφες, καὶ τῇ στάσει µε Χριστέ, τῶν ἐκλεκτῶν σου

σύνταξον.

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Τῆς εὐκταίας σου φωνῆς, τῆς τοὺς Ἁγίους σου προσκαλούσης, ἐπὶ τὴν χαράν, ἧς ἀκούσω κᾀγώ, ὁ τάλας καὶ εὕρω, βασιλείας οὐρανῶν, τὴν ἄρρητον ἀπόλαυσιν.

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Μὴ εἰσέλθῃς µέτ’ ἐµοῦ, ἐν κρίσει φέρων µου τὰ πρακτέα, λόγους ἐκζητῶν, καὶ εὐθύνων ὁρµάς· ἀλλ’ ἐν οἰκτιρµοῖς σου, παρορῶν µου τὰ δεινά, σῶσόν µε

Παντοδύναµε.

Δόξα...

Τρισυπόστατε Μονάς, ἀρχικωτάτη Κυρία πάντων,

τελεταρχικὴ ὑπεράρχιε, αὐτὴ ἡµᾶς σῶσον, ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱός,

καὶ Πνεῦµα τὸ πανάγιον.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Τὶς ἐγέννησεν υἱόν, τὸν µὴ σπαρέντα πατρῴῳ νόµῳ; τοῦτον

οὖν γεννᾷ, ὁ Πατὴρ πλὴν Μητρός, παράδοξον τέρας! Σὺ γὰρ

ἔτεκες Ἁγνή, Θεὸν ὁµοῦ καὶ ἄνθρωπον.
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Κανών αʹ, ᾨδὴ γʹ, Τριῳδίου

Ἦχος πλ. βʹ

Στερέωσον Κύριε

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὁ Κύριος ἔρχεται, καὶ τίς ὑποίσει αὐτοῦ τὸν φόβον τῷ προσώπῳ

τίς ὀφθῇ αὐτοῦ ἀλλʹ ἑτοίµη γενοῦ, ὦ ψυχὴ πρὸς ὑπάντησιν.

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Προφθάσωµεν, κλαύσωµεν, καταλλαγῶµεν Θεῷ πρὸ τέλους·

φοβερὸν γὰρ τὸ κριτήριον, ἐν ᾧ πάντες, τετραχηλισµένοι

στησόµεθα.
Ἐλέησον Κύριε, ἐλέησόν µε ἀναβοῶ σοι· ὅτε ἥξεις µετʹ Ἀγγέλων σου, ἀποδοῦναι, πᾶσι κατʹ ἀξίαν τῶν πράξεων.

Τὴν ἄστεκτον Κύριε, ὀργὴν πῶς οἴσω τῆς κρίσεώς σου, παρακούσας σου τὸ πρόσταγµα; ἀλλὰ φεῖσαι, φεῖσαί µου, ἐν ὥρᾳ τῆς κρίσεως.

Ἐπίστρεψον, στέναξον, ψυχὴ ἀθλία, πρὶν ἢ τοῦ βίου, πέρας λάβῃ ἡ πανήγυρις, πρὶν τὴν θύραν κλείσῃ, τοῦ νυµφῶνος ὁ Κύριος.

Ἡµάρτηκα Κύριε, καθάπερ ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων, πληµµελήσας ὑπὲρ ἄνθρωπον, πρὸ τῆς δίκης, ἵλεως γενοῦ µοι φιλάνθρωπε.

(Δ)↓
5 3

Τριὰς ἁπλή, ἄκτιστε, ἄναρχε φύσις, ἡ ἐν Τριάδι, ὑµνουµένη

ὑποστάσεων, ἡµᾶς σῶσον, πίστει, προσκυνοῦντας τὸ κράτος

σου.
(Δ)↓3 3

3

Θεοτοκίον

(Δ)↓ (Β)
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Αναστάσιµον Κοντάκιον (χῦµα). Ἦχος γ΄.Ἡ Παρθένος σήµερον.

Ἐξανέστης σήµερον, ἀπὸ τοῦ τάφου Οἰκτίρµον,

καὶ ἡµᾶς ἐξήγαγες, ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου,

σήµερον Ἀδὰµ χορεύει, καὶ χαίρει Εὔα, ἅµα δέ, καὶ

οἱ Προφῆται, σὺν Πατριάρχαις, ἀνυµνοῦσιν

ἀκαταπαύστως, τὸ θεῖον κράτος τῆς ἐξουσίας σου.

Ὁ Οἶκος. Ἦχος γ΄.

Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήµερον χορευέτωσαν, καὶ

Χριστὸν τὸν Θεὸν ὁµοφρόνως ὑµνείτωσαν, ὅτι τοὺς

δεσµίους ἐκ τῶν τάφων ἀνέστησε. Συγχαίρει πᾶσα

ἡ κτίσις, προσφέρουσα ἐπάξια ᾄσµατα, τῷ πάντων

Κτίστῃ καὶ Λυτρωτῇ ἡµῶν, ὅτι τοὺς βροτοὺς ἐξ

ᾅδου σήµερον, ὁ Ζωοδότης συνανελκύσας, πρὸς

οὐρανοὺς συνανυψοῖ, καὶ καταράσσει τοῦ ἐχθροῦ

τὰς ἐπάρσεις, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου διαθλάττει, τῷ

θείῳ κράτει τῆς ἐξουσίας αὐτοῦ.

2019.12.29-β-ΟΡΘΡΟΥταΤουΚυρΜετάTηνΧριστούΓεννήσινΉχοςΓ΄Εωθ.ΣΤ΄-Επιµέλεια ΧρύΠα
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Μεσώδια Καθίσµατα

Ἦχος αʹ Τὸν Τάφον σου, Σωτὴρ

Τὸ Βῆµά σου φρικτόν, καὶ ἡ κρίσις δικαία, τὰ ἔργα

µου δεινά, ἀλλʹ αὐτός, Ἐλεῆµον, προφθάσας µε

διάσωσον, καὶ κολάσεως λύτρωσαι, ῥῦσαι,

Δέσποτα, τῆς τῶν ἐρίφων µερίδος, καὶ ἀξίωσον, ἐκ

δεξιῶν σου µε στῆναι, Κριτὰ δικαιότατε.
Θεοτοκίον, Ὅµοιον

Τὸν πάντων ποιητήν, καὶ Θεόν σου καὶ κτίστην, πανάµωµε Ἁγνή, διὰ Πνεύµατος θείου, ἐν µήτρᾳ σου ἐχώρησας, καὶ φθορᾶς δίχα τέτοκας, ὃν δοξάζοντες, σὲ ἀνύµνοῦµεν

Παρθένε, τὸ παλάτιον τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης, καὶ κόσµου ἀντίλυτρον.

Ἦχος Δι

Ἐ

(Β)

Δ
Ἦχος ὁ αὐτὸς
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Εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ κλαυθµῶνος, εἰς τὸν τόπον ὃν

διέθου, ὅταν καθίσῃς Ἐλεῆµον ποιῆσαι δικαίαν

κρίσιν, µὴ δηµοσιεύσῃς µου τὰ κεκρυµµένα, µηδὲ

καταισχύνῃς µε ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων· ἀλλὰ

φεῖσαί µου ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν µε.

ν
Θεοτοκίον, Ὅµοιον

Ἐ
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Κοντάκιον. Ἦχος αʹ.

Αναγνώστης:

Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεός, ἐπὶ γῆς µετὰ δόξης, καὶ

τρέµωσι τὰ σύµπαντα, ποταµὸς δὲ τοῦ πυρὸς πρὸ

τοῦ Βήµατος ἕλκῃ, καὶ βίβλοι ἀνοίγωνται, καὶ τὰ

κρυπτὰ δηµοσιεύωνται, τότε ῥῦσαί µε, ἐκ τοῦ

πυρὸς τοῦ ἀσβέστου, καὶ ἀξίωσον, ἐκ δεξιῶν σου µὲ

στῆναι, Κριτὰ δικαιότατε.

Ήχος Δι

Χορός:

Αναγνώστης:

Ὁ Οἶκος.

Τὸ φοβερόν σου κριτήριον ἐνθυµούµενος,

ὑπεράγαθε Κύριε, καὶ τὴν ἡµέραν τῆς κρίσεως,

φρίττω καὶ πτοοῦµαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως τῆς

ἐµῆς ἐλεγχόµενος, ὅταν µέλλῃς καθέζεσθαι ἐπὶ

τοῦ θρόνου σου, καὶ ποιεῖν τὴν ἐξέτασιν, τότε

ἀρνεῖσθαι τὰς ἁµαρτίας οὐδεὶς ἐξισχύσει, ἀληθείας

ἐλεγχούσης, καὶ δειλίας κατεχούσης, µέγα µὲν

ἠχήσει τότε, πῦρ τὸ τῆς γεέννης· ἁµαρτωλοὶ δὲ

βρύξουσι. Διό µε ἐλέησον πρὸ τέλους, καὶ φεῖσαί

µου, Κριτὰ δικαιότατε.

Χορός:
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Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν.

Τῇ ΚΓ΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ἁγίου

Ἱεροµάρτυρος Πολυκάρπου, Ἐπισκόπου Σµύρνης.
Στίχοι.Σοὶ Πολύκαρπος ὡλοκαυτώθη Λόγε,Καρπὸν πολὺν δοὺς ἐκ πυρὸς ξενοτρόπως.Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ κατὰ φλὸξ Πολύκαρπον ἔκαυσεν.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ὁσίων πατέρων

ἡµῶν, Ἰωάννου, Μωϋσέως, Ἀντιόχου, καὶ

Ἀντωνίνου.
Στίχοι.Σύνταγµα τετράριθµον ἀνδρῶν τιµίων,Συντάσσεταί σοι, καὶ µεθίσταται βίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ Ἁγία Γοργονία, ἡ ἀδελφὴ τοῦ

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ἐν εἰρήνῃ

τελειοῦται.
Στίχοι.Τιµῶ τελευτὴν σὴν σιγῇ, Γοργονία,Γρηγορίου µέλψαντος αὐτὴν ἐκ λόγων.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Κλήµης ξίφει

τελειοῦται.
Στίχοι.Κλήµης, τὸ κλῆµα τῆς νοητῆς ἀµπέλου,Καινόν τι γλεῦκος, αἷµα τµηθεὶς ἐκχέει.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ Ἁγία Μάρτυς Θεὴ ξίφει

τελειοῦται.
Στίχοι.Θεὴν ἀποσκώπτουσαν εἰς θεοὺς πλάνους,Οἱ τῆς πλάνης κτείνουσι προστάται ξίφει.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ὁσίων πατέρων

ἡµῶν Ζεβινᾶ, Πολυχρονίου, Μωσέως, καὶ

Δαµιανοῦ.
Στίχοι.Θεῖος Ζεβινᾶς λῆξιν εἰς θείαν φθάνει,Λήξαντος αὐτῷ τοῦ παρʹ ἀνθρώποις βίου.Πολυχρόνιος, καὶ συνασκηταὶ δύω.Οἱ τρεῖς ὁµοῦ πληροῦσι τοὺς ζωῆς χρόνους.

Ὑπόµνηµα Τριωδίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου

Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

µνείαν ποιούµεθα.
Στίχοι.

Ὅτε κρίνων γῆν, ὁ Κριτὴς πάντων κάθῃ.

Τῆς, Δεῦτε, φωνῆς ἄξιον κᾀµὲ κρίνοις.

Τῇ ἀφάτῳ φιλανθρωπίᾳ σου, Χριστὲ ὁ Θεός,

τῆς εὐκταίας σου φωνῆς ἡµᾶς καταξίωσον, καὶ τοῖς

ἐκ δεξιῶν σου συναρίθµησον, καὶ ἐλέησον ἡµᾶς.

Ἀµήν.
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Καταβασίαι σύντομοι.

Ἦχος Βου

Α΄Χορόςᾨδή α΄
(Δ)↓ 6

(Β)
+

(Μ) (Δ)↓ (Β)

Β΄Χορός Ωδή Γ΄ (Δ)↓

(Γ) (Δ)↓

Α΄Χορός
(Β)

+

Β΄Χορός Ωδή Δ΄ (Β)

(Δ)↓
+

(Μ)

+
(Δ)↓ (Γ)↓ (Δ)↓

(Β) (Μ) 3 (Δ)↓
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+
(Β)

+

Α΄ΧορόςΩδή Ε΄
(Β)

(Δ)↓ (Β)

(Μ) 2

(Δ)↓ (Β) (Μ)

Β΄Χορός Ωδή ΣΤ΄
(Β) (Δ)↓

+

3

(Β)

+
(Μ) (Δ)↓

(Β) (Μ)

Α΄Χορός Ωδή Ζ΄ (Δ)↓

+

+ +
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(Β)
+

(Μ)

+
(Δ)↓ 3

+
(Β)

+

Β΄Χορός
(Μ)

Ωδή Η΄ (Δ) (Β)

(Δ)↓ (Β)

(Μ) +
(Μ)

(Δ)↓ +

(Β) 3 (Μ)(Β)
+

(Μ)

Ακολουθεἵ ἡ τάξις τοδ Ἑωθινοὔ Ευαγγελίου κλπ.
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Και µετα τήν Τιµιωτέραν ψάλλεται η θ΄ ωδή.

Ἦχος Βου

Ωδή Θ΄
(Δ)↓

+
(Δ)↓

(Μ)
+

(Β)

(Δ)↓

(Β)
+

(Ν)
+

(Δ)↓

Ωδή Θ΄εις αργόν µέλος

Ἦχος Βου

(Β) (Μ) (Δ)↓

(Β)

+
(Μ)

(Δ)↓
+

(Μ) (Β)
+
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(Μ) (Δ)↓

(Β)
+

(Ν) (Δ)↓
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Ἐξαποστειλάρια τοῦ Τριῳδίου.
Ἦχος β΄. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. 

Ήχος Βου

1)
(Δ)↓ (Β)

(Δ)↓

(Β) (Μ)

(Π) (Μ) (Β)

(Δ)↓ +

(Β)

(Μ) (Β)

(Μ)
+

(Β) +

2) Ἰδοὺ ἡµέρα ἔρχεται, Κυρίου παντοκράτορος, καὶ τίς ὑποίσει τὸν

φόβον, τῆς Παρουσίας ἐκείνου· ἡµέρα γὰρ θυµοῦ ἐστι, καὶ κλίβανος

καιόµενος, ἐν ᾗ Κριτὴς καθέζεται, καὶ κατʹ ἀξίαν ἑκάστῳ τῶν πράξεων

ἀπονέµων.

Θεοτοκίον, Ὅµοιον.

3) Τὴν ὥραν τῆς ἐτάσεως, καὶ τῆς φρικτῆς ἐλεύσεως, τοῦ

φιλανθρώπου Δεσπότου, κατανοῶν ὅλως τρέµω, καὶ σκυθρωπάζων

κράζω σοι· Κριτά µου δικαιότατε, καὶ µόνε πολυέλεε, µετανοοῦντά µε

δέξαι, τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις.
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ τα εξῆς 3 στιχηρά ιδιόµελα του Τριωδίου

Ήχος Πα

Έκταση µελωδίας έως

Στιχ. 1)
(Μ)

(Π)

(Π) 3
3

3 (Κ)↓ (Κ)↓ (Δ)↓

(Π)
3

(Κ)↓

(Π) (Δ)↓

(Π) 3

(Κ)↓

3 (Δ)↓ (Π)

3 (Π) (Μ) (Π)
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+ +

3 (Κ)↓ 3 (Δ)↓

3 3 (Κ)↓

(Δ)↓ 3 (Π)

3 (Κ)↓

3 (Δ)↓

(Π)
+

(Ν) (Π)

Στίχ. 2)

Ἀ

(Π)

(Π)

(Δ)↓ (Π) (Κ)↓

3
(Δ)↓
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(Π)

3 (Μ) (Π)

3 3

(Κ)↓
+ (Δ)↓

3

(Π)

3 3

(Κ)↓

+
(Δ)↓

(Π) 3 3 3 3

(Κ)↓
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(Δ)↓ 3

3

(Π) 3

(Ν) (Π)

Ήχος Νη

Έκτασις µελωδίας Στιχ. 3)

Ἐ

(Ν) 3
3 3

(Π) (Ν) 3

(Δ)↓ (Μ) (Δ)↓

+
(Γ) (Μ) (Δ)↓

3

(Ν)

(Π) (Ν) 3
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3 (Π)

3 (Π)

(Ν) (Μ)

(Ν) (Π) (Ν)
+
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ

Ἦχος Πα

Έκτασις µελωδίας -- Τονική βάση Πα=Mi ή Fa (Iokratis PA: +12 ή + 18 µόρια)

(Π)

+
(Ν)

(Π)

(Μ)

(Π) (Μ)

(Π) 3 3

3

+

+

+
(Ν) (Π)

(Π) (Μ) (Π)

3 (Ν)
+ (Δ)↓ (Μ)

(Π)

(Ν) (Π)

.
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(Ν)

(Γ) (Κ)↓ (Δ)↓ (Μ)

(Ζ)↓ (Π)

3

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

Πηγές: 1) Χαρ.Ταλιαδώρου, Τριώδιον, σ.22-29, Θεσ/κη 2000

2) Χρυσ. Θεοδοσοπούλου, Τριώδιον σ.55-73

3) Κων.Πρίγγου.Μουσ.Κυψέλη, www.apostoliki-diakonia.gr./byz.musik,

4) Θρ.Στανιτσα, Τριώδιον, σ.54-63, Αθήναι 1969.

5) Ψαλλόµενα της επόµενης Κυριακής: www.porphyrios.net/
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