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Στεφάνου Ὁµολογητοῦ,

Εἰρηνάρχου µάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ.

Ἦχος πλ. Β΄. Ἑωθινόν Α΄.

για τα µέλη της βυζαντινής Χορωδίας του Ι. Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Στουτγκάρδης

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ -Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού του Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

και της Εκκλησίας της Ελλάδοςκαι Κύπρου

2021.11.28 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΓ΄(ΙΓ΄Λουκά)

Στεφάνου Ὁµολογητοῦ, Εἰρηνάρχου µάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ.

Ἦχος πλ. Β΄. Ἑωθινόν Α΄.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλµος. Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιµον· «Ἀγγελικαί δυνάµεις...»,

Δόξα· τοῦ Ὁσίου «Ἀσκητικῶς προγυµνασθείς...»

Καί νῦν· Θεοτοκίον «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον...»

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα κατά σειράν.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί τοῦ πλ. Β΄ ἤχου

Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιµος καί ὁ τοῦ Μηναίου.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:

Μεσώδια Καθίσµατα τοῦ Μηναίου µετά τοῦ Θεοτοκίου.

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:

Κοντάκιον καί Οἶκος τά ἀναστάσιµα.

Τό Συναξάριον τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: «Χριστός γεννᾶται...».

καί ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ ( Ι΄) Εὐαγγελίου.

Ἡ Τιµιωτέρα:

Καταβασία Θ΄Ωδής· «Μεγάλυνον ψυχή µου τήν τιµιωτέραν... Μυστήριον ξένον...».

Ἐξαποστειλάρια: Τό Α΄ Ἀναστάσιµον«Τοῖς µαθηταῖς συνέλθωµεν...»,

τοῦ Ὁσίου· «Τούς τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ...»

καί τό Θεοτοκίον. «Ἄχραντε Δέσποινα Ἁγνή...».

καί τό Θεοτοκίον.

Αἶνοι: Ἀναστάσιµα Στιχηρά τοῦ πλ. Β΄ ἤχου.

Δόξα: Τό Α΄ Ἑωθινόν «Εἰς τό ὄρος τοῖς µαθηταῖς...».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογηµένη...».

Δοξολογία: Μεγάλη·

καί τό «Σήµερον σωτηρία...».
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Ἀπολυτίκιον τοῦ  Ὁσίου. 
Ήχος Δ΄ " Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ...

Ἦχος Δι

(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ) (Δ) (Μ)

(Δ) (Μ)
+

(Μ)

(Δ)

(Β) (Π)

(Μ) (Δ) (Β)
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Τ

(Β)

(Δ)↓

(Β)

(Δ)↓

(Ν)
+ (Δ)↓
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 Εὐλογητάρια 

Ήχος Κε

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓ (Μ)

(Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

Τ

(Δ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓ (Μ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Δ) (Κ)

(Μ) (Κ)

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

(Κ)↓

(Μ) (Κ)↓ (Μ)

(Κ)↓

(Π) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Μ) (Κ)

(Μ) (Κ)

(Κ)↓

(Μ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓ (Μ)

(Κ)↓ +

(Μ) (Κ)↓ (Δ)

(Κ) (Μ) (Κ)

(Μ) (Κ) (Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Μ) (Κ) (Μ)

(Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

α)
(Μ) (Κ) +

(Δ)↓ (Κ)

β) Τό αὐτό ὡς ἄνω.

γ)
(Κ) (Δ) (Κ) (Ν)

+

(Κ)↓ (Δ)(Κ)

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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Οἱ Κανῶνες τοῦ Ὁσίου.
ᾨδὴ α΄. 

Ἦχος πλ. β΄. " Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας..."

Ήχος Βου

Στίχ.

Ὅ

(Μ) (Δ)↓

(Δ)↓

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ῥίζα σε ἄκαρπος πρώην καρπογονεῖ, Ἄννης ἡ

ὁµώνυµος, ὡς τὸν πάλαι Σαµουήλ, καὶ δοτὸν σε

δίδωσι Θεῷ, τὴν τοῦ βίου σου Σοφὲ χάριν

σηµαίνουσα.

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἱερωτάτως τῷ θείῳ τῶν Μοναστῶν,

προσχωρήσας τάγµατι, ὡς φαιδρότατος ἀστήρ,

ἀρεταῖς ἐξέλαµψας πιστούς, καταυγάζων

µυστικῶς, Ὅσιε Στέφανε.

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Στενοχωρήσας τὸ σῶµα τῷ συγκλεισµῷ, τῆς στενῆς οἰκήσεως, ἀνεπτέρωσας τὸν νοῦν, πρὸς τὰ

ἐπουράνια Σοφέ, ἀναβάσει καλῶς προσπλατυνόµενος.
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Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.

Θεοτοκίον.

Τὴν ἀδιόδευτον πύλην τὸ καθαρόν, τῆς ἁγνείας

τέµενος, τὴν καλὴν ἐν γυναιξί, τὴν ἁγίαν

Δέσποιναν φωναῖς, ἱεραῖς ὁ Ἱερὸς λαὸς δοξάσωµεν.

Τοῦ Ὁσίου.  ᾨδὴ γ΄. 
Ἦχος πλ. β΄. "Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ..."

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ὁ νοῦς σου νεύσει πρὸς Θεόν, καλλυνόµενος

Πάτερ, ὡραιότατος ὤφθη, καὶ χαρίσµατος παντός,

ἀνάπλεως ἀληθῶς, καὶ τῆς θείας, µέτοχος

λαµπρότητος. (Δὶς)

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Σεπτὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, καὶ τῆς τοῦτον

Τεκούσης, ἀσπαζόµενος Μάκαρ, βασιλέως

δυσσεβοῦς, τὸ δόγµα τὸ δυσσεβές, ἑβδελύξω,

σθένει θείου Πνεύµατος.

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Σιδήρῳ σε τὸν σιδηρᾶν, κεκτηµένον καρδίαν, ὁ

παράφρων δεσµεύσας, παραπέµπει φυλακαῖς, ὡς

φύλακα τῶν Πιστῶν, διδαγµάτων, Στέφανε

πανόλβιε.

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Τοὺς σοὺς ὡραίους προφανῶς, ἔσχες Ὅσιε

πόδας, µαρτυρίου πρὸς τρίβους, βηµατίζοντας

λαµπρῶς, καὶ κεφαλὰς δυσµενῶν, γενναιόφρον,
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Στέφανε συνθλάττοντας.

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.Θεοτοκίον.

Ἐκ σοῦ τῆς µόνης καθαρᾶς, ὁ ὑπέρθεος Λόγος,

ἐσαρκώθη ὡς οἶδε, καὶ διέσωσεν ἡµᾶς, τοὺς

προσκυνοῦντας αὐτοῦ, τὴν δι’ οἶκτον, θείαν

συγκατάβασιν.
Ὁ Κανὼν τοῦ Μάρτυρος.

ᾨδὴ α΄. 
Ἦχος πλ. β΄. "Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας..."

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἐκ τῶν σκανδάλων τοῦ βίου καὶ τῶν παθῶν,

τῶν παρενοχλούντων µε, εἰρηνεύσας µου τὸν νοῦν,

Ἀθλητὰ Εἰρήναρχε τὴν σήν, εὐφηµῆσαι γαληνῶς

µνήµην ἀξίωσον.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἱερονίκους στεφάνους ὡς Ἀθλητής, εἰληφὼς

Εἰρήναρχε, µετετέθης ἐκ τῆς γῆς, πρὸς εἰρήνην

ἄµαχον καὶ φῶς, καὶ ζωὴν ἀληθινὴν µακαριώτατε.

Δόξα...

Ῥείθροις αἱµάτων τὴν φλόγα τῶν διωκτῶν,

κατασβέσας ἤρδευσας, διανοίας τῶν πιστῶν,

ἀναθάλλειν ἔρωτα ζωῆς, αἰωνίου εὐσεβῶς Μάρτυς

Εἰρήναρχε.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Ἡ τὸν ἀχώρητον Λόγον τῇ σῇ γαστρί,

χωρηθέντα τέξασα, θεοχώρητε σκηνή, τῆς

στενοχωρούσης µε δεινῶς, τρικυµίας τῶν κακῶν
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Ἁγνὴ ἀπάλλαξον.

Κανών Τοῦ Μάρτυρος.
ᾨδὴ γ΄.

Ἦχος πλ. β΄. "Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σύ..."

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Νευροῦσαι σθένει θεϊκῷ, καὶ χωρεῖς πρὸς

ἀγῶνας, θαρσαλέως παµµάκαρ, ὑποµένων

αἰκισµούς, καὶ στρέβλας τῶν δυσµενῶν, ἀθλοφόρε,

Μάρτυς γενναιότατε.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἰσχὺν σοι δίδωσι Χριστός, Ἀθλοθέτης ὁ µέγας,

διολέσαι τὴν πλάνην, καὶ αἰσχῦναι τὸν ἐχθρόν,

καυχώµενον ἀναιδῶς, καὶ εἰκαίως, Μάρτυς

φρυαττόµενον.

Δόξα...

Καθεῖλε πόνοις ἀνδρικοῖς, τὸν ἀρχέκακον ὄφιν,

ὁ χορὸς τῶν Ἁγίων, ἐναθλήσας κραταιῶς, καὶ

µάστιγας καὶ δεσµά, ὑποµείνας, σθένει θείου

Πνεύµατος.

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον.
(Β)(Δ)↓
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Μεσώδια Καθίσµατα τοῦ Μηναίου

Κάθισµα τοῦ Ὁσίου.

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς.

Ἦχος Δι

(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ) (Δ) (Μ)

(Δ) (Μ)
+

(Δ)
4)

(Π)

(Μ) (Δ)

(Β)

Δόξα... Τοῦ Μάρτυρος, ὅµοιον.
(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ) (Δ) (Μ)

(Δ) (Μ)
+
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(Δ)

(Π)

(Μ) (Δ)

(Β)

Καὶ νῦν ... Θεοτοκίον.
(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ) (Δ) (Μ)

(Δ) (Μ)
+

(Δ)

(Β) (Π)

(Μ) (Δ)

(Β)
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Κοντάκιον. Ἦχος πλ. β΄.Τὴν ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἀναγνώστης: Τῇ ζωαρχικῇ παλάµῃ τοὺς

τεθνεῶτας, ἐκ τῶν ζοφερῶν κευθµώνων ὁ

Ζωοδότης, ἀναστήσας ἅπαντας Χριστὸς ὁ Θεός,

τὴν ἀνάστασιν ἑβράβευσε, τῷ βροτείῳ φυράµατι·

ὑπάρχει γὰρ πάντων Σωτήρ, ἀνάστασις καὶ ζωή,

καὶ Θεὸς τοῦ παντός.
Ήχος Δι

Χορός:

Ὁ Οἶκος. Ἦχος πλ. β΄.

Ἀναγνώστης: Τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν Ταφήν σου

Ζωοδότα, ἀνυµνοῦµεν οἱ πιστοὶ καὶ προσκυνοῦµεν,

ὅτι τὸν ᾍδην ἔδησας Ἀθάνατε, ὡς Θεὸς

παντοδύναµος, καὶ νεκροὺς συνανέστησας, καὶ

πύλας τοῦ ᾍδου συνέτριψας, καὶ κράτος τοῦ

θανάτου καθεῖλες ὡς Θεός. Διὸ οἱ γηγενεῖς

δοξολογοῦµέν σε πόθῳ τὸν ἀναστάντα, καὶ

καθελόντα ἐχθροῦ τὸ κράτος τοῦ πανώλους, καὶ

πάντας ἀναστήσαντα τοὺς ἐπὶ σοὶ πιστεύσαντας,

καὶ κόσµον λυτρωσάµενον ἐκ τῶν βελῶν τοῦ

ὄφεως, καὶ ὡς µόνον δυνατόν, ἐκ τῆς πλάνης τοῦ

ἐχθροῦ λυτρωσάµενον ἡµᾶς· ὅθεν ἀνυµνοῦµεν

εὐσεβῶς τὴν Ἀνάστασίν σου, δι’ ἧς ἔσωσας ἡµᾶς,

ὡς Θεὸς τοῦ παντός.

Χορός:
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Τό Συναξάριον τῆς ἡµέρας.

Τῇ ΚΗ΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τοῦ Ὁσίου

Πατρὸς ἡµῶν καὶ Ὁµολογητοῦ Στεφάνου τοῦ Νέου.
Στίχοι.Πληγεὶς νέε Στέφανε τὴν κάραν ξύλῳ,Εὗρες πρεπόντως οὐχὶ γηράσκον στέφος.Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Στεφάνου Νέου κράτα θραῦσαν.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας, συρόµενος

κατὰ γῆς, διὰ τὴν τῶν ἁγίων Εἰκόνων

προσκύνησιν, τελειοῦται.
Στίχοι.Ἐκ γῆς ἐπλάσθην, γῆ µε δὴ καὶ κτεινάτω.Πλάστου γὰρ αὐτῆς Ἀνδρέας τιµῶ τύπους.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Πέτρος, τυπτόµενος

ὑπὲρ τῶν ἁγίων Εἰκόνων, τελειοῦται.
Στίχοι.Ἂν εἰκόνων τύπτωσι τὸν Πέτρον χάριν,Εὕρωσιν αὐτὸν πέτρινον τῷ σαρκίῳ

.Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ Ἁγία Ἄννα, τυπτοµένη πρὸς τὸ

κατειπεῖν τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τελειοῦται.
Στίχοι.Μάστιξιν Ἄνναν εὐτόνως τετυµµένην,Ἔδειξε Χριστὸς εὐπρεπῶς ἐστεµµένην.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν ἁγίων Μαρτύρων,

τῶν συµµαρτυρησάντων τῷ Ἁγίῳ Στεφάνῳ, ὑπὲρ

τῶν ἁγίων Εἰκόνων.
Στίχοι.Τιµῶντες εἰκόνισµα σαρκός σου Λόγε,θνῄσκουσιν οἱ ἅγιοι βίαιον µόρον.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος

Εἰρηνάρχου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἑπτὰ Ἁγίων

γυναικῶν.
Στίχοι.Τὸν Εἰρήναχον ἡ φονεύτρια σπάθηΣῷ Σῶτερ εἰρήναρχε συντάττει µέρει.Ἔδειξε νεκρὰς ἐν Σεβαστείᾳ πόλειΓυναῖκας ἑπτὰ πανσεβάστους τὸ ξίφος.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Τιµόθεος καὶ Θεόδωρος οἱ

Ἐπίσκοποι. Πέτρος, Ἰωάννης, Σέργιος, Θεόδωρος

καὶ Νικηφόρος οἱ ἱερεῖς, Βασίλειος καὶ Θωµᾶς οἱ

διάκονοι, Ἱερόθεος, Δανιήλ, Χαρίτων, Σωκράτης,

Κοµάσιος, Εὐσέβιος οἱ µοναχοί, καὶ Ἑτοιµάσιος, ἐν

Τιβεριουπόλει τελειοῦνται.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἀµήν.

2021.11.28-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚυρΚΓ΄-ΙΓ΄Λουκά-ΣΤΕΦΑΝΟΥ- ἮχοςΠλ.Β΄.  ΧρυΠα













































34

Εἴτα ψάλλεται 
ἡ θ΄ ᾠδὴ τῶν Καταβασιῶν. 

(Π)

(Ν) (Π)

Μ

(Μ) (Π)
+

(Ν)
+

(Π)

(Μ) (Π) (Μ)

(Π)
+ +

(Ν) (Μ)

2021.11.21-β-ΟΡΘΡΡΟΥταΤου-ΚυρΚΒ΄-ΕΙΣΟΔΕΙΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. -Ήχος Ἦχος πλ. α΄.  ΧρυΠα
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Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ὁσίου.

Ἦχος γ΄. Ἐπεσκέψατο ἡµᾶς.

Ἦχος Γα

Ἐ

(Γ)

+

+

Θεοτοκίον, ὅµοιον.

Ἄ

(Γ)

+

ὁ β΄ χορός

2021.11.28-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚυρΚΓ΄-ΙΓ΄Λουκά-ΣΤΕΦΑΝΟΥ- ἮχοςΠλ.Β΄.  ΧρυΠα



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           8

Ἀρχιερέως συλλειτουργούντος:

Δοµέστικος εἰς ἦχον πλ.δ΄:

+

Εἰς τοὺς Αἴνους.

Ήχος Πα

(Π)
+

+ 3

3 (Δ)↓ +
(Π)

+ (Δ) (Μ) (Δ)

(Μ) (Δ)
+ +

(Π) (Ν)(Π)

(Π) + (Δ)+



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           9

+ +

+
(Π) (Ν)(Π) (Π)

Ἀρχιερέως συλλειτουργούντος:

Ὁ Α΄ Χορός: ʺΤόν Δεσπότην...ʺ εἶς ἦχον Βαρύν

Διατονικόν.



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           10

1. Στίχ. (Π)

+ + + +

(Π) (Δ)↓ 3

(Μ) (Π) +

(Μ) (Δ) +

(Μ) (Δ) (Κ) (Μ)

(Δ) + +
(Π)(Δ) + (Π)

2ος Στιχ. (Π)

3 3 3 +
3 3

+

(Π) 3 (Δ)↓ 3



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           11

(Μ) (Π)

(Δ)
+

(Μ) (Δ) (Κ) (Μ)

+ (Δ)+ +
(Π) (Δ)

(Μ) (Π)

3ος Στιχ.
(Π) 3

3 3

3
3

3
3







(Επιµέλεια ΧρύΠα)           4

Εἰς τοὺς Αἴνους.

Ήχος Πα

5)
(Π)

(Π) (Δ)

(Π)

(Κ)↓

(Δ) (Π)

6)
(Π)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           5

(Π)

(Δ) (Π)

(Δ) (Π)

(Δ)

(Μ) (Π)

7)
(Π)

(Π)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           6

8)
(Π)

(Ν)(Π)

(Δ)

(Π)

(Δ)

(Π)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           7

(Δ)

(Π)

(Δ)

(Π)

(Δ) (Π)

(Δ)

(Π)
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Ἦχος Δι

(Δ)↓

(Μ)
+

(Β) (Μ)

(Δ)

(Β) (Μ)

(Δ) (Β) 3
(Δ)

(Β)

3 (Μ) (Δ)↓

(Μ) 3 (Μ)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           18

Ήχος Πα

(Π) (Δ)↓

(Π)
+

(Π)

(Π)
+

(Δ)

3 (Π)

(Ν) (Π)

(Π) (Δ)↓ (Π)

(Ν) (Π)

(Π)

(Ν) (Π)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           19

(Π)

(Δ)↓ (Π)

(Π)
+

(Δ)↓

(Π)

(Ν) (Π)

(Π)
+

(Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ (Π)

(Ν) (Π)

(Δ)↓ (Π)

3

(Π) 3 3

3 (Δ)↓



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           20

(Π)

3

(Π)

3 3 (Ν) (Π)

(Δ)↓ (Π)

(γʹ).

(Π) (Δ)↓ (Π)

+

+
(Δ)↓ 3 (Π)

+

(Π)

(Δ)↓ (Π)
+

(Ν) (Π)
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(Π)
3

3

(Π)

(Δ)↓ (Π)

(γʹ).

(Π)

3

(Π)

(Δ)↓ (Π) 3

Ἀσµατικόν.
(Π) (Δ)↓

(Π) (Δ)↓

(Π)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           22



18

Ἦχος Δι

(Μ)3 3
3

(Β)3
3 3

+

3 (Μ)

3 3 (Δ)

(Ν) 3 (Γ) (Δ)↓








