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Μετά την ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ

Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ὁσιοµάρτυρος Δοµετίου.

Ἦχος Βαρύς, Ἑωθινόν Η΄.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

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

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Οικουµενικού Πατριαρχείου -Περιεχόµενα

07.08.2022 ΚΥΡ. Η΄Μετά την ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ὁσιοµάρτυρος Δοµετίου.

Ἦχος Βαρύς, Ἑωθινόν Η΄.

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».
Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιµον·· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου...»

2. - Δόξα, τό αὐτό

καί 3. - Καί νῦν, τῆς Ἑορτῆς· ʺΜετεµορφώθης ἐν τῷ ὄρει. . .ʺ

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α’ καί β’ Στιχολογίας καί εἰς τό Καί νῦν, ὰντί τῶν

Θεοτοκίων αὐτῶν, ανά ἕν τῆς Ἑορτῆς· Τήν τῶν βροτῶν ἐναλλαγήν. . .ʺ καί

ʺἘπί τό ὄρος τό Θαβώρ. . .ʺ

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1.– Ὁ Ἀναστάσιµος··«Νεύσει σου πρός γεώδη...», µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ

καί 2. -Ὁ α’τῆς Ἑορτῆς· ʺΧοροί Ἰσραήλ. . . µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ µετά στίχου· ʺΔόξα σοι,

ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοιʺ καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἀµφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς·

Τό Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς (χῦµα) καί τό·

Μεσῴδιον Κάθισµα: Τῆς Ἑορτῆς· ʺἘπί τό ὄρος τό Θαβώρ. . . ʺ ἅπαξ.

Ἀφ’ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οἴκος: Τά Ὰναστάσιµα.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: ʺΣταυρόν χαράξας. . .ʺ

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Ή Ἑωθινόν· ʺΜαρία εἱστήκει πρός τό µνηµεῖον. . . ʺ κτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδἥς: ʺΜυστικός εἴ, Θεοτόκε. . .ʺ

«Ἅγιος Κύριος...».

Ἐξαποστειλάρια: 1.– Τό Η΄ Ἀναστάσιµον· «Δύο Ἀγγέλους βλέψασα...» καί

2.– Τῆς Ἑορτῆς· ʺΦῶς ἀναλλοίωτον, Λόγε. . .ʺ

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αῖνοι: 1. - Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα·

«Ἀνέστη Χριστός ἐκ νεκρῶν...

– Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι...

– Χριστοῦ τήν ἀνάστασιν...

– Τί ἀνταποδώσωµεν τῷ Κυρίῳ...»

καί 2. Τα 3 Στιχηρά Προσόµοια τῆς Ἑορτῆς· ʺΠρό τοῦ τιµίου Σταυροῦ σου... (δίς)

– Ὁ πρό αἰώνων ὑπάρχων Θεός Λόγος...

– Παρθενικῆς ἐκ νεφέλης...», .
µετά στίχων εἰς τα δύο τελευταἵα: α’. ʺΣοί εἰσιν οἱ οὐρανοί, καί σή ἐστιν ἡ γῆ·ʺ

β’. - ʺΘαβώρ καί Ἑρµών ἐν τῷ ὀνόµατί σου ἀγαλλιάσονταιʺ

Δόξα: Τό Η΄ Ἑωθινόν··«Τά τῆς Μαρίας δάκρυα...».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογηµένη...»

.Δοξολογία: Μεγάλη. «Σήµερον σωτηρία...».
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Εἰς τὸν Ὄρθρον.
Ἦχος Γα

Α

(Μ)

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, καὶ ἐστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. (Τὸ ὡς ἄνω)

Τὸ Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον.

Κ

(Μ)

(Π)

(Μ) (Δ)↓ (Μ)

(Γ)

(Δ)↓ (Ν)

(Γ) (Μ)

(Μ)

Τό αὐτό.
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Ἀπολυτίκιον της εορτής.

Μ

(Μ) (Γ)

(Π) (Γ) *[

]

(Δ) (Μ)

* καί ἄλλως: [ ...]

Πηγές 1) Αθ. Καραµάνη: ʺΝέα Μουσ. Κυψέλη, Τόµος Γ ΜεροςΒ΄ Ιαν. -Αυγ.,Θεσ/κη 1965, σ. 3Ι7.

2) Πέτρου του Πελοποννησίου: ʺΔοξαστριονʺ Ε΄έκδωσις υπό Π. Γ. Κηλτζανιδου Προυσαέως23.4.1882 σ. 685,

επανέκδοσις Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσ/κη Ι977.

3) Ι. Κακουλίδη: Μουσ. Μηναίον τόµος Β΄ σ. 244, Αθήνα 1995.
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Μετὰ τὴν αʹ Στιχολογίαν,

ἀντί τοῦ Θεοτοκίου Κάθισµα τῆς ἑορτῆς

Κατεπλάγη Ἰωσήφ Ἦχος Δι

(Μ)

(Μ) (Π) (Δ)

(Μ) (Π)

(Π)

(Δ)

(Κ)

(Δ)
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Μετὰ τὴν βʹ Στιχολογίαν,

ἀντί τοῦ Θεοτοκίου Κάθισµα τῆς ἑορτῆς:

Κατεπλάγη Ἰωσήφ Ἦχος Δι

(Μ)

(Δ)

(Μ)

(Δ) (Μ)

(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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Πρῶτος Κανών τῆς Ἑορτῆς , ᾨδὴ αʹ,

Ἦχος δʹ Ὁ Εἱρµὸς
Ἦχος

«Χοροὶ Ἰσραήλ, ἀνίκµοις ποσί, πόντον ἐρυθρόν, καὶ

ὑγρὸν βυθὸν διελάσαντες, ἀναβάτας τριστάτας,

δυσµενεῖς ὁρῶντες ἐν αὐτῷ ὑποβρυχίους, ἐν

ἀγαλλιάσει ἔµελπον· ᾌσωµεν τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι

δεδόξασται».

ʺΔόξα σοι, ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοιʺ

Ῥ

+
(Ν) (Π)

(Δ)↓

(Β)

Δόξα...

Ἰσχὺν τῶν ἐθνῶν κατέδεσθε, φίλοι Μαθηταί,

θαυµασθήσεσθε δὲ τῷ πλούτῳ αὐτῶν, ὅτι δόξης

πληροῦσθε, ὡς ὀφθήσοµαι, λαµπρότερος ἡλίου

ἐξαστράπτων, ἐν ἀγαλλιάσει µέλποντες· ᾌσωµεν

τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι δεδόξασται.
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Καί νῦν...

Σήµερον Χριστὸς ἐν ὄρει Θαβώρ, λάµψας ἀµυδρῶς,

θεϊκῆς αὐγῆς ὡς ὑπέσχετο, Μαθηταῖς παρεγύµνου

χαρακτῆρα· σελασφόρου δὲ πλησθέντες θείας

αἴγλης, ἐν ἀγαλλιάσει ἔµελπον· ᾌσωµεν τῷ Θεῷ

ἡµῶν, ὅτι δεδόξασται.

Κανών αʹ, ᾨδὴ γʹ, τῆς Ἑορτῆς

Ἦχος δʹ, Ὁ Εἱρµὸς

ʺΔόξα σοι, ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοιʺ

«Τόξον δυνατῶν ἠσθένησε, καὶ οἱ ἀσθενοῦντες,

περιεζώσαντο δύναµιν· διὰ τοῦτο ἐστερεώθη, ἐν

Κυρίῳ ἡ καρδία µου» (δίς).

Δόξα...

Ὅλον τὸν Ἀδὰµ φορέσας Χριστέ, τὴν

ἀµαυρωθεῖσαν ἀµείψας ἐλάµπρυνας πάλαι φύσιν,

καὶ ἀλλοιώσει τῆς µορφῆς σου ἐθεούργησας.

Καί νῦν...

Στύλῳ πυριµόρφῳ καὶ νεφέλῃ πάλαι, ὁ ἐν τῇ

ἐρήµῳ τὸν Ἰσραὴλ ἄγων, σήµερον ἐν τῷ ὄρει

Θαβὼρ ἀρρήτως, ἐν φωτὶ Χριστὸς ἐξέλαµψεν.
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Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς (χῦµα)

Ἦχος βαρὺς

Αὐτόµελον

Ἐπὶ τοῦ ὄρους µετεµορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ

Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς

ἐθεάσαντο, ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρούµενον, τὸ

µὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσµῳ

κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ

ἀπαύγασµα.
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Μεσώδιον Κάθισµα τῆς Ἑορτῆς.

Κατεπλάγη Ἰωσήφ Ἦχος Δι

(Δ)

(Μ) (Π)

(Π)

+
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Κοντάκιον. Ἦχος βαρὺς.Οὐκέτι φλογίνη ροµφαία.

Ἀναγνώστης: Οὐκέτι τὸ κράτος τοῦ θανάτου,

ἰσχύσει κατέχειν τοὺς βροτούς· Χριστὸς γὰρ

κατῆλθε συντρίβων, καὶ λύων τὰς δυνάµεις αὐτοῦ,

δεσµεῖται ὁ ᾍδης, Προφῆται συµφώνως

ἀγάλλονται. Ἐπέστη λέγοντες Σωτήρ, τοῖς ἐν

πίστει, ἐξέρχεσθε οἱ πιστοὶ εἰς τὴν ἀνάστασιν.

Ήχος Δι

Χορός:

ὉΟἶκος. Ἦχος βαρὺς.

Ἀναγνώστης: Ἔτρεµε κάτωθεν τὰ καταχθόνια

σήµερον ὁ ᾍδης καὶ ὁ θάνατος τὸν ἕνα τῆς

Τριάδος, ἡ γῆ ἐκλονεῖτο, πυλωροὶ δὲ ᾍδου ἰδόντες

σε ἔπτηξαν, ἡ κτίσις δὲ πᾶσα σύν τοῖς Προφήταις

χαίρουσα ψάλλει σοι ἐπινίκιον ᾠδὴν τῷ λυτρωτῇ

ἡµῶν Θεῷ τῷ καταλύσαντι νῦν θανάτου τὴν

δύναµιν. Ἀλαλάξωµεν καὶ βοήσωµεν τῷ Ἀδάµ, καὶ

τοῖς ἐξ Ἀδάµ. Ξύλον τοῦτον εἰσήγαγεν, ἐξέρχεσθε

οἱ πιστοὶ εἰς τὴν ἀνάστασιν.

Χορός:
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Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ Ζʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τοῦ Ἁγίου

Ὁσιοµάρτυρος Δοµετίου τοῦ Πέρσου.
Στίχοι

Ὑπὲρ τὰ πάντα σοι συναθλεῖν ἐκ λίθων,

Μύστας Πάτερ σούς, ἐξεπαίδευσας τάχα.

Σὺν δυσὶν ἑβδοµάτῃ Δοµέτιος ἐλεύσθη µύσταις.

Ὁ ὅσιος Δοµέτιος ὁ σηµειοφόρος, ὁ ἐν τοῖς ὁρίοις

τῆς τοῦ Φιλοθέου µονῆς ἀσκήσας, ἐν εἰρήνῃ

τελειοῦται.

Μνήµη τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡµῶν

Νικάνορος τοῦ θαυµατουργοῦ, τοῦ ἐν τῷ τοῦ

Καλλιστράτου ὄρει ἀναλάµψαντος.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ὅσιος, Ὤρ ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Στίχοι

Ἐκ γῆς ἀπελθών, Ὤρ ἐµὸς λέγει.

Χάρις, Ὑπὲρ τὸν Ὤρ πέφυκε τὸν σόν, ὦ Νόµε.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, οἱ Ὅσιοι µύριοι Ἀσκηταὶ οἱ

Θηβαῖοι ἐν εἰρήνῃ τελειοῦνται.
Στίχοι

Γῆς ἐξελαύνεις, εἰς τὸ Δαυῒδ χρὴ λέγειν,

Τὸ µυριοπλάσιον ἅρµα σου Λόγε.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ Ὁσία Ποταµία ἡ θαυµατουργὸς

ξίφει τελειοῦται.
Στίχοι

Ὑπὲρ Χριστοῦ κτανθεῖσα θαυµαστὴ ξίφει,

Χέει ποταµοὺς θαυµάτων Ποταµία.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Νάρκισσος,

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεροσολύµων, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Στίχοι

Ἡδὺ πνέων, Νάρκισσε, ναρκίσσου πλέον,

Εὐωδιάζεις τῆς Ἐδὲµ τὸ χωρίον.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ὅσιος Ἀστέριος ὁ θαυµατουργὸς

ξίφει τελειοῦται.
Στίχοι

Τράχηλον Ἀστέριος ἐκκοπεὶς ξίφει,

Χοροῖς ἀθλητῶν, οἷον ἀστὴρ ἐµπρέπει.
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Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Σῴζων, ὁ ἐκ Νικοµηδείας,

εἰς πῦρ βληθείς, καὶ ἀβλαβὴς ἐξελθών, ἐν εἰρήνῃ

τελειοῦται.
Στίχοι

Ὑπῆρχεν ἄλλη σαλαµάνδρα πρὸς φλόγα,

Σῴζων ὁ Μάρτυς, οὗ τέλος πυρὸς δίχα.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ὑπερέχιος ἐν εἰρήνῃ

τελειοῦται.
Στίχοι

Ὑπερέχιος, κἂν τάφῳ κατεκρύβη,

Πέφυκεν ἴσος τοῖς χοροῖς τῶν Ἀγγέλων.

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Ἐξαποστειλάριον.
Ἦχος γ', αὐτόμελον (Ἐκ γ' ) 

Ἦχος Γα

Φ

(Γ)
+
(Π) (Μ)

(Γ) (Γ)
+

(Π) (Μ) (Γ)
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Εἰς τούς Αἴνους

Τα 3 Στιχηρά Προσόµοια τῆς Ἑορτῆς.

Ἦχος

5. Στιχ.

Α

(Μ)

(Β)

ʺὉ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς...ʺ
(Β)

(Δ)↓

(Π) (Β)

(Δ)↓ (Β)

(Π)

(Β)

(Π)
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(Β)

(Δ)↓ (Β)

6. Στιχ. «Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις·

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐκ κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ· πᾶσα

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον».

Τό αὐτό ὡς ἄνω: ʺΠρὸ τοῦ τιµίου Σταυροῦ σου...ʺ

7. Στίχ.

Σ

(Μ)
+

+

(Β)

(Δ)↓ (Β)

(Π)

(Β)

(Δ)↓ (Β)

(Π)

(Β)
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(Π) (Β)

(Δ)↓

(Β)

8. Στίχ.

Θ

(Μ) +

(Β)

(Δ)↓

(Π)

(Β)

(Δ)↓

(Π)

(Β)

(Π) (Β)

(Δ)↓

07.08.2022-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-Η΄ΚυρΜετάΤηνΜΕΡΑΜΟΡΦΩΣΙΝ-ΉχοςΒαρύςΕωθ.Η΄-ΧρύΠα



17

(Β)
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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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Ἦχος Δι

(Μ)3 3
3

(Β)3
3 3

+

3 (Μ)

3 3 (Δ)

(Ν) 3 (Γ) (Δ)↓








