
2021.12.19 ΚΥΡΙΑΚΗ

Μνήµην ἐπιτελοῦµεν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ

εὐαρεστησάντων, ἀπό Ἀδάµ ἄχρι καί Ἰωσήφ τοῦ

µνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Βονιφατίου, Πολυεύκτου, Ἄρεως, Θεσσαλονίκης

µαρτύρων.

Ἦχος Α΄. Ἑωθινόν Δ΄.

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

2021.12.19 ΚΥΡΙΑΚΗ

Μνήµην ἐπιτελοῦµεν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπό Ἀδάµ ἄχρι καί Ἰωσήφ τοῦ

µνήστορος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Βονιφατίου, Πολυεύκτου, Ἄρεως, Θεσσαλονίκης µαρτύρων.

Ἦχος Α΄. Ἑωθινόν Δ΄.

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

Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιµον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...»,

Δόξα· τῶν Πατέρων· «Μεγάλα τά τῆς πίστεως...»,

Καί νῦν· τό ὁµόηχον Θεοτοκίον «Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν...».
Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα κατά σειράν.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί τοῦ α΄ ἤχου

Κανόνες: Μόνον τῶν Πατέρων «Κύµατι θαλάσσης...» µε τά στίχων εἰς µέν

τό α΄ τροπάριον· «Δόξα τῇ Ἁγίᾳ Ἀναστάσει σου Κύριε»,

εἰς τά λοιπά· «Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν»

καί εἰς τά δύο τελευταῖα· Δόξα, Καί νῦν.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:

Ἡ Ὑπακοή· «Ἄγγελος παίδων ἐδρόσισε...»,

καί τά ἀναστάσιµα Κοντάκιον καί Οἶκος.

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:

Κοντάκιον καί Οἶκος τῶν τῶν Πατέρων·

Τό Συναξάριον τῆς ἡµέρας καί τό Ὑπόµνηµα τῆς Κυριακῆς

πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Καταβασίαι: «Χριστός γεννᾶται...».

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

Ἡ Τιµιωτέρα:

Καί ἡ Καταβασία· «Μεγάλυνον ψυχή µου τήν τιµιωτέραν...

Μυστήριον ξένον...».

Ἐξαποστειλάρια: Τό Δ΄ Ἀναστάσιµον «Ταῖς ἀρεταῖς ἀστράψαντες...»,

τῶν Πατέρων· «Πατριαρχῶν οἱ πρόκριτοι...»

καί τό Θεοτοκίον τῆς Ὀκτωήχου· «Τό χαίρετε φθεγξάµενος...».

Αἶνοι: Ἀναστάσιµα α΄ ἤχου 4

καί τῶν Πατέρων· «Ἆρόν σου τήν φωνήν...» εἰς 4.

Δόξα: Τῶν Πατέρων· «Τῶν νοµικῶν διδαγµάτων...».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογηµένη...».

Δοξολογία: Μεγάλη·

καί τό «Σήµερον σωτηρία...».
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Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Πατέρων·

Ἦχος Δι

Μ

(Μ)

(Β)

(Μ)

(Δ)↓

(Β)

(Μ)

Κ
Θεοτοκίον.

(Δ)

(Β) (Μ)
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(Δ)↓ (Π) (Μ)

(Δ)↓ (Β)

(Δ)↓

(Ν) (Γ) (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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Κανών αʹ, ᾨδὴ αʹ, τῶν Πατέρων Ἦχος πλ. βʹ

Ὁ Εἱρµὸς

Ἦχος Δι

1)

«

(Μ) (Β)

(Μ) (Β) (Μ) (Ν)

(Β) (Μ)

(Δ) (Μ) (Δ) (Μ)

(Β) (Μ) (Β) (Μ)

2)«Κύµατι θαλάσσης, τὸν κρύψαντα πάλαι διώκτην Τύραννον, ὑπὸ γῆν ἔκρυψαν, τῶν

σεσωσµένων οἱ Παῖδες·ἀλλʹ ἡµεῖς ὡς αἱ νεάνιδες, τῷ Κυρίῳ ᾄσωµεν· ἐνδόξως γάρ

δεδόξασται».

ʺΔόξα τῆ ἁγίᾳ ἀυαστάσει σου, Κύριεʺ

3) Φόβῳ σοι θανάτου, ἀνοίγονται πύλαι καὶ διαρρήσσονται, µοχλοὶ αἰώνιοι· τῇ γὰρ σεπτῇ σου

καθόδῳ, ἐξανέστησαν οἱ πάλαι νεκροί, ἐν εὐφροσύνῃ ψάλλοντες, Χριστὲ τὴν σὴν Ἀνάστασιν.

ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ήµῶνʺ

4) Σήµερον τὸ κλίτος, τῶν θείων Πατέρων, Χριστοῦ τὴν Γέννησιν, προεορτάζει φαιδρῶς, καὶ

ὑπογράφεται ταύτης, τὸ παράδοξον τῆς χάριτος· Ἀβραὰµ γὰρ σύµβολον, τοῦ νόµου καὶ οἱ

Παῖδές εἰσιν.

ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ήµῶνʺ

5) Πάλαι δεξιοῦται, θεότητα µίαν, τὴν τρισυπόστατον, ὁ Ἱερὸς Ἀβραάµ· νῦν δὲ ὁ σύνθρονος

Λόγος, τῷ Πατρὶ καὶ θείῳ Πνεύµατι, τοῖς παισὶ προέρχεται, ἐνδόξως εὐφηµούµενος.

ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ήµῶνʺ

6) Ἀβραὰµ ἐρρύσθη, χειρὸς ἐξ ἀδίκου, φλογὸς καµίνου δέ, οἱ θεῖοι Παῖδες ποτέ, καὶ Δανιὴλ ὁ

Προφήτης, ἐκ θηρῶν καὶ λάκκου σέσωσται· διὸ νῦν τὴν Γέννησιν Χριστοῦ προεορτάζουσιν.

7) Δόξα...

Ἀριθµῷ καὶ πίστει, τῆς θείας Τριάδος, τὴν ἀθεότητα καταστρεψάµενοι, ἐν τῇ καµίνῳ οἱ

Παῖδες, ἐν συµβόλοις τὰ ἐσόµενα, τοῦ Θεοῦ µυστήρια, τῷ κόσµῳ προϋπέφηναν.

8) Και νυν... Θεοτοκίον

Κεχαριτωµένη, ἀνύµφευτε Μήτηρ Παρθένε ἄφθορε, σὲ µακαρίζοµεν· τοῦ Ἀβραὰµ γὰρ ἐκ

γένους, καὶ φυλῆς Δαυΐδ ἐξήνθησας, τὸν Χριστὸν δὲ τέτοκας, Προφήταις κηρυχθέντα τὸ πρίν.
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Κανών αʹ, ᾨδὴ γʹ, τῶν Πατέρων

Ἦχος πλ. βʹ

Ὁ Εἱρµὸς

Ἦχος Δι

1)

«

(Μ) (Ν)

(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ)

(Μ) (Δ) (Β)

(Β) (Μ)

2) «Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων, κρεµάσαντα πᾶσαν τὴν γῆν ἀσχέτως, ἡ κτίσις κατιδοῦσα, ἐν τῷ

κρανίῳ κρεµάµενον, θαµβητικῶς συνείχετο. Οὐκ ἔστιν Ἅγιος, πλήν σου Κύριε κραυγάζουσα».

3) ʺΔόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριεʺ

Τάφῳ τριηµερεύσας, ἀνέστησας ζωαρχικῇ ἐγέρσει, θανόντας τοὺς ἀπʹ αἰῶνος, καὶ καταδίκης

λυόµενοι, χαρµονικῶς ἠγάλλοντο· ἰδοὺ ἡ λύτρωσις, ἦλθες Κύριε κραυγάζοντες.

4) ʺΔόξα τῆ ἁγίᾳ ἀυαστάσει σου, Κύριεʺ

Το αυτό ως άνω

5) ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ήµῶνʺ

Τὴν κατʹ εἰκόνα δόξαν, καὶ καθʹ ὁµοίωσιν Θεοῦ φρονοῦντες Παῖδες, χρυσῆς εἰκόνος φλόγα, ἐν

τῷ πυρὶ τῷ τοῦ Πνεύµατος, ἀθλητικῶς κατέσβεσαν, ἐν πίστει ψάλλοντες· Πλήν σου Κύριον

οὐκ οἴδαµεν.

6) ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ήµῶνʺ

Σοφίας τῷ περιόντι, καὶ Πνεύµατος τῇ δυνάµει οἱ Παῖδες, τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος,

αἰχµαλωτεύσαντες ᾔσχυναν, καὶ θαρσαλέως ἔκραζον· Οὐκ ἔστιν Ἅγιος, πλὴν σου Κύριε

φιλάνθρωπε.

7) Δοξα...

Χαίρει καὶ συγχορεύει, τοῖς Παισὶ καὶ Προφήταις ὁ νόµος, καὶ προσκιρτᾷ τοῦ Κυρίου, τὴν

θείαν ἔλλαµψιν σήµερον, καὶ Ἀβραὰµ ἀγάλλεται, ὅτι ἐκ σπέρµατος αὐτοῦ, εἶδε Κύριον

σαρκούµενον.

8) Και νύν...Θεοτοκίον

Ἡ σύλληψις ἄνευ πάθους, ἡ πρόσληψις ὑπὲρ λόγον καὶ φύσιν, τοῦ τόκου σου προῆλθε· τὸ γὰρ

Προφήταις θρυλλούµενον, ὑπερφυῶς Μυστήριον, ἡµῖν ἐπέφανε, Λόγος τοῦ Θεοῦ ὑπάρχων

Κύριος.
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Ἡ Ὑπακοή.
Τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Εἰς Ἦχον Γα

Ἄ

(Γ) (Ν)

(Δ)↓ (Ν)(Μ)

(Ν)↓

+
(Ν)

(Μ)
+

(Ν)

(Μ)
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Αναστάσιµον Κοντάκιον (χύµα).
Ἦχος α΄.Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεὸς.

Ἐξανέστης ὡς Θεὸς ἐκ τοῦ τάφου ἐν δόξῃ, καὶ

κόσµον συνανέστησας, καὶ ἡ φύσις τῶν βροτῶν ὡς

Θεὸν σε ἀνύµνησε, καὶ θάνατος ἠφάνισται, καὶ ὁ

Ἀδὰµ χορεύει Δέσποτα, καὶ ἡ Εὔα νῦν ἐκ τῶν

δεσµῶν λυτρουµένη, χαίρει κράζουσα· Σὺ εἶ ὁ πᾶσι

παρέχων, Χριστὲ τὴν Ἀνάστασιν.
Ὁ Οἶκος. Ἦχος α΄.

Τὸν ἀναστάντα τριήµερον ἀνυµνήσωµεν, ὡς

Θεὸν παντοδύναµον, καὶ πύλας τοῦ ᾍδου

συντρίψαντα, καὶ τοὺς ἀπ’ αἰῶνος ἐκ τάφου

ἐγείραντα, Μυροφόροις ὀφθέντα καθώς ηὐδόκησε,

πρώταις ταύταις τό, Χαίρετε, φήσας, καὶ

Ἀποστόλοις χαρὰν µηνύων, ὡς µόνος ζωοδότης.

Ὅθεν πίστει αἱ Γυναῖκες, Μαθηταῖς σύµβολα νίκης

εὐαγγελίζονται, καὶ ᾍδης στενάζει, καὶ θάνατος

ὀδύρεται, καὶ κόσµος ἀγάλλεται, καὶ πάντες

συγχαίρουσι· Σὺ γὰρ παρέσχες πᾶσι Χριστὲ τὴν

Ἀνάστασιν.
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Κοντάκιον τῶν Πατέρων.

Ἦχος πλ. β΄.

Χειρόγραφον εἰκόνα µὴ σεβασθέντες, ἀλλ’

ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες, Τρισµακάριοι ἐν τῷ

σκάµµατι, τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν µέσῳ δὲ

φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάµενοι, Θεὸν

ἐπεκαλεῖσθε. Τάχυνον ὁ οἰκτίρµων, καὶ σπεῦσον

ὡς ἐλεήµων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡµῶν, ὅτι δύνασαι

βουλόµενος.

Ὁ Οἶκος.

Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα, ἧς πάλαι ἔλαβον

πεῖραν Αἰγύπτιοι πολεµοῦντες, καὶ Ἑβραῖοι

πολεµούµενοι, µὴ καταλίπῃς ἡµᾶς, καὶ καταπίῃ

ἡµᾶς θάνατος· ὁ διψῶν ἡµᾶς, καὶ Σατᾶν ὁ µισῶν

ἡµᾶς· ἀλλ’ ἔγγισον ἡµῖν, καὶ φεῖσαι τῶν ψυχῶν

ἡµῶν, ὡς ἐφείσω ποτὲ τῶν Παίδων σου, τῶν ἐν

Βαβυλῶνι ἀπαύστως ἀνυµνούντων σε, καὶ

βληθέντων ὑπὲρ σοῦ εἰς τὴν κάµινον, καὶ ἐκ

ταύτης κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον ὁ οἰκτίρµων,

καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήµων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡµῶν,

ὅτι δύνασαι βουλόµενος.
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Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν.

Τῇ ΙΘ΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τοῦ Ἁγίου

µάρτυρος Βονιφατίου.
Στίχοι.Ζητῶν Βονιφάτιος ὀστᾶ Μαρτύρων.Ἑαυτὸν εὗρε µάρτυρα, τµηθεὶς ξίφει.Ἐννεακαιδεκάτῃ Βονιφάτιος αὐχένα τµήθη.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων,

Ἠλία, Πρόβου, καὶ Ἄρεως.
Στίχοι.Ἀθλήσεως τµηθέντα τῷ ξίφει κάραν,Ζηλοῖ ταχὺ Πρόβος σε, Μάρτυς Ἠλία.Ἄρης ὑπῆρξας πρὸς τὸ πῦρ ὄντως Ἄρες,Ἄρης νοητός, ὅπλα πίστεως φέρων.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων,

Τιµοθέου καὶ Πολυεύκτου.
Στίχοι.Τιµόθεον δέ, τὸν πεπυρποληµένον,Ποῦ θήσοµεν, λαχόντα παντίµου τέλους;Σοῦ Πολύευκτε Καισαρεῦ ποῖον τέλος;Τὸ πῦρ ὑπελθών, εὗρον εὐκταῖον τέλος.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων,

Εὐτυχίου, καὶ Θεσσαλονίκης, καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς

Ἀνδρῶν διακοσίων, καὶ Γυναικῶν ἑβδοµήκοντα, διὰ

ξίφους τελειωθέντων.
Στίχοι.Σὺν Εὐτυχίῳ καὶ σὺ Θεσσαλονίκη,Νίκην ἐφεῦρες εὐτυχῶς διὰ ξίφους.Ἀνεῖλεν ἀνδρῶν εἰκάδας δέκα ξίφος,Ἀνεῖλε καὶ Γυναῖκας ἑπτάκις δέκα.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν

Γρηγεντίου, Ἐπισκόπου Αἰθιοπίας.
Στίχοι.Σαρκὸς λιπὼν σύνδεσµον ὁ Γρηγέντιος,Ἐκεῖσε µετῆλθεν, ἔνθα σαρξὶν οὐ τόπος.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος

Τρύφωνος.
Στίχοι.Τρύφων ἀνῆλθε σώµατι πρὸς ἰτέαν,Καὶ πνεύµατι πρὸς ὕψος οὐρανοῦ µέγα.

Ὑπόµνηµα

Κυριακῆς πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ

γεννήσεως, Μνήµην ἄγειν ἐτάχθηµεν παρὰ τῶν

Ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν, πάντων τῶν

ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπὸ Ἀδὰµ ἄχρι

καὶ Ἰωσὴφ τοῦ µνήστορος τῆς Ὑπεραγίας

Θεοτόκου, κατὰ γενεαλογίαν, καθὼς ὁ

Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἱστορικῶς ἠριθµήσατο,
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ὁµοίως καὶ τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Προφητίδων.
Στίχοι.

Χαρᾶς πληροῦσθε σήµερον Χριστοῦ ἐν γῇ τεχθέντος.

Αἱ πατριαὶ τῶν ἐκλεκτῶν Δικαίων ἀπ᾿ αἰώνων.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἀµήν.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ωδή α΄

Ἦχος Πα

Χ

(Π)
+

+ +

Ωδή γ΄

Τ

ὁ α΄ χορός +

2019.12.08-β-ΟΡΘΡΟΥταΤουΚυρΚE΄ήχοςπλ.Δ΄Εωθ.Γ΄- Επιµέλεια ΧρυΠα
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Ἐξαποστειλάριον τῶν Πατέρων.
Τοῖς Μαθηταῖς.  Ἦχος β΄.

Π

(Δ)↓

(Β) (Δ)↓

(Β)

+

(Δ)↓

(Β)
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Ἀρχιερέως συλλειτουργούντος:

Δοµέστικος εἰς ἦχον πλ.δ΄:

+

Εἰς τούς Αἴνους

Ἦχος Πα

Ἔκτασις:

3 (Π)
+

(Μ) (Π) (Ν)3
(Π)

+

(Μ) (Π)

(Π)

(Π) 3 (Ν) (Π)
+ +

(Μ)

(Π)
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+

(Ν) (Π)

Ἀρχιερέως συλλειτουργούντος:

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

Διατονικόν.
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Αἴνοι:Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια
 τῶν Ἁγίων Πατέρων εις 4.

Ἦχος πλ. α΄. "Χαίροις Ἀσκητικῶν..."
Ἦχος Πα

Στίχ. 5ος

Α

(Π)

+

(Π)

(Δ)↓

(Κ)↓ (Π)

(Δ)↓

(Π) (Κ)↓

(Δ)↓

(Π)
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(Κ)↓

Στίχ. 6ος. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις,

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ʺἎρόν σου τὴν φωνὴν ἀληθῶς,...ʺ ὡς ἄνω.

Στίχ. 7ος

Ε

(Π)

(Π)

(Δ)↓

(Κ)↓ (Π)

(Δ)↓ (Π) (Κ)↓

2021.12.19-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚυρΠΡΟτηςΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ- ἮχοςΑ΄-Εωθ.Δ  ΧρυΠα



15

(Δ)↓

(Π)

(Κ)↓

Στίχ. 8ος

Ὅ

(Π)

+

(Π)

(Δ)↓

(Κ)↓ (Π)

(Δ)↓

(Π) (Κ)↓
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(Δ)↓

(Π)

(Κ)↓
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Δόξα Αἴνων τῶν Πατέρων· 
 Πέτρου Πελοποννησίου (+1777)  

Ἦχος πλ.Δ΄   Νη

Ἦχος Νη

Έκτασις µέλους ,δ-π΄, =ΜΜ 120 κ/λ

(Ν)
+

(Π) (Ν)

(Ζ) (Ν)

(Π) (Ν)

(Γ) (Δ) (Ν) (Β)

(Ν)

(Π) (Ν)

(Π) (Ν)

(Π) (Μ) (Δ)↓
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(Ν) (Γ) (Δ) (Γ) (Δ)

(Γ) (Π)
+

(Ν)

Μεταφορά κειµένων-Επεξεργασία-Καλλιτεχνική Επιµέλεια µε το Πρόγραµµα Μελωδός του Σάββα Παπαδοπούλου από τον ΧρύΠα.

Πηγές: 1) Άκουσµα: www.cmkon.org/κείµενα-ακούσµατα/µηναίον/κυρ.προ της του Χριστού γεννήσεως

2) Κείµενο και άκουσµα: www.ecpatr.net-keimena-tonNomikon

Κείµενα: 3) Πέτρου Πελοποννησίου, Σύντοµον Δοξαστάριον, Βουκουρέστη 1820 σ.94

4) Πέτρου Πελοποννησίου-Π. Κηλτζανίδου, Δοξαστάριον, Κωνσταντινούπολις 1882, σ. 331

5) Κων.νου Πρίγγου, Δοξαστάριον, Αθήνα 1960, σ.299.
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Ἦχος Δι

(Δ)↓

(Μ)
+

(Β) (Μ)

(Δ)

(Β) (Μ)

(Δ) (Β) 3
(Δ)

(Β)

3 (Μ) (Δ)↓

(Μ) 3 (Μ)
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Δοξολογία Μανουὴλ Πρωτοψάλτου.

Ἦχος Πα

(Π)

(Ν) (Π)

(Π)

(Ν) (Π)

(Π)

(Ν) (Π)

(Π)

3

(Ν) (Ν) (Π)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           21

(Π)

(Π)

(Π) (Δ)

(Ν) (Π)

(Δ) (Π)

(Π)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           22

(Δ) (Π)

(Κ)↓ (Π)

(Ν) (Π)
(δις)

Τό τρίτον
(Π) (Κ)↓ (Π)

(Μ) (Π) (Ν) (Π)

(Δ) (Π)

+

(Π)

(Ν) (Π)
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(Π) 3

(Δ)↓ (Π)

(Δ) (Π)

(τρις)

(Π)
3 3

3

(Π)

(Δ) (Π)

Ἁσµατικὸν.

(Π)

(Δ) (Π)

(Μ)
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Ἦχος Δι

(Μ)3 3
3

(Β)3
3 3

+

3 (Μ)

3 3 (Δ)

(Ν) 3 (Γ) (Δ)↓








