
04.12.2022- Κυρ. Ι΄ ΛΟΥΚΑ.

Τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας,

τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Ἰωάννου τοῦ

Δαµασκηνοῦ

καί τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Σεραφείµ,

Ἐπισκόπου Φαναρίου.

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

-Επιµέλεια Χρυσνάνθου Παγγίδη.



2

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

και της Εκκλησίας της Ελλάδοςκαι Κύπρου

04.12.2022- Κυρ. Ι΄ ΛΟΥΚΑ.
Τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας,

τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Ἰωάννου τοῦ Δαµασκηνοῦ

καί τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Σεραφείµ,

Ἐπισκόπου Φαναρίου.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος. Εἰς τό· « Θεός Κύριος... » .

Ἀπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσιµον·« Ἕξ ὕψσυς κατῆλθες. . .»

2. - Τῆς Ἁγίας· « Βαρβάραν τήν ἁγίαν τιµήσωµεν. . . »

3. - Δόξα, τοῦὉσίου· « Ὀρθοδοξίας ὁδηγέ. . . » καί

4. - Τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· « Ὁ δι ’ ἡµᾶς γεννηθείς. . .»

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α’ καί β’ Στιχολογίας, µετά τῶν Θεοτοκίων αὐτῶν.

Τά Εὐλογητάρια, ἡὙπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1. - Ὁ Αναστάσιµος· « Ἁριιατηλάτην Φαραώ. . . » µετά τῶν Εἱρµῶν αὺτοῦ.

2. - Τῆς Ἁγίας· « Ὦ Τριάς ὑπέρθεε σεπτή. . . » µετά στίχου· « Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡιιῶν » καί

3. - ΤοῦὉσίου· « Τῷ τοἵς σοῖς ἐπαίνοις ἐγχειρεἵν. . . » µετά στίχου·

« Ὅσιε τοῦ θεοῦ,πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν»

καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα Καί νῦν, ἅπαντες εις 4.

Ὰπό γ’ᾨδῆς·

Μεσῴδια Καθίσµατα: 1. - Τῆς Ἁγίας· « Τόν νυφίον σου Χριστόν. . . »

2. - Δόξα, τοῦὉσίου· « Τήν τοῦ βίου ἀπάτην. . . »

καί 3. - Καί νῦν, τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· « Τό ἐξαίσιον θαῦµα. . . »

Ἀφ’ ς Ὼδῆς·

Κοντάκιον - Οἶκος: Τά Ἀναστάσιµα.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: « Χριστός γεννᾶται. . . »

Εὐαγγέλιον Ἑωθινόν: Τό Γ Ἑωθινόν· « Ἀναστάς ὁ Ἰησοῦς πρωἵ πρώτῃ Σαββάτου. . . » κτλ.

ἩΤιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδῆς: « Μεγάλυνον, ψυχή µου. . . - Μυστήριον ξένον. . . »

« Ἅγιος Κύριος. . . »

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

2. - Τῆς Ἁγίας· « Τήν χάριν τῶν ἰάσεων. . . »

3. - ΤοῦὉσίου· « Ἀνέτρεψας σοφίᾳ σου. . . »

καί 4. - Τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· « Ἐκύησας, Πανάχραντε. . . »

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἶνοι: 1. - Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· « Κύριε, εί καί κριτηρίῳ. . .

- Κύριε, εἰ και’ὡς θυητόν ἐυ µνηµει’ῳ. . .

- Κύριε, ὅπλου κατά τοῦ διαβόλου. . .

- Ό Ἄγιιελός σου, Κύ-ριε. . . »

καί 2. - Τά 3 Στιχηρά Προσόµοια τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦὉσίου·

« Πάτερ Ιωάννη πάνσοφε. . .

- Πάτερ Ἰωάννη ἔνδοξε. . .

- Δεῦτε γηγενεῖς ἐν ᾄσµασι. . . »

τό πρῶτον δίς, µετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα:

α’. - « Μακάριος ἀνήρ ὁ φοβούµενος τόν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαἵς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα»

β’. - « Τίµιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου αὐτοῦ» .

Δόξα: Τό Γ Ἑωθινόν· « Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας. . .

Καί νῦν: « Τπερευλογηµένη. . . »

Δοξολογία:Μεγάλη.

« Σήµερον σωτηρία. . . »

2022.12.04-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΑγίαςΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΧρυΠα-
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Εἰς τὸν Ὄρθρον.

Ήχος Γα
(Μ)

Θ

(Μ)

(Γ) (Ν)

(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)

Ἀπολυτίκιον.

Ἐ

(Γ) (Π) (Μ) (Γ)

(Π) (Μ)

(Δ) (Ν) (Γ)

(Π) (Μ)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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Ἀπολυτίκιον τῆς Ἁγίας. Ἦχος δ΄.

Ἦχος Δι

Β

(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ)

(Β)

Απολυτίκιοντοῦ Ὁσίου.

Ἦχος Γα

Δ

(Μ)

Ὀ

(Γ) (Ν) (Γ)

(Π)
+

(Μ) (Π)

(Ν) (Γ) (Π)

(Μ) (Π) (Ν)

(Γ)
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(Μ)
+

(Γ) (Π) (Μ)

(Μ)

Θεοτοκίον

(Γ)

(Π) (Μ)

(Δ)↓

(Ν) (Δ)↓

(Μ) (Γ) (Ν)

(Γ) (Δ)↓

(Π) (Ν) (Δ)↓

(Π) (Ν)

+
(Μ)
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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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Ὁ Κανὼν Τῆς Ἁγίας.

ᾨδὴ α΄. Ἦχος β΄.

ʺἘν βυθῷ κατέστρωσε ποτέ...ʺ

Ἦχος Πα

Στίχ.

(Β)

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἐγκωµίων ἅπαντα θεσµόν, ὄντως

ὑπερβέβληκε, τῶν σῶν Μαρτύρων ἡ δόξα

Φιλάνθρωπε, ἀλλὰ τὸ ἐκ πίστεως κατὰ δύναµιν,

δεδεγµένος ἐφύµνιον, ἀντικαταπέµποις, Δέσποτα

πλουσίως τὴν ἀντίδοσιν.

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.
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Ἀκανθώδους ῥίζης ἐκφυέν, ῥόδον ἱερώτατον,

τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ εὐωδίασεν, ἡ τῷ

ἐρυθήµατι, τῆς ἀθλήσεως, φοινιχθεῖσα δι’ αἵµατος,

ἔνδοξος Βαρβάρα, ἣν περ ἐπαξίως µακαρίζοµεν.

Κανών τοῦὉσίου,

ᾨδὴ α΄,Ἦχος ὁ αὐτός.

Στίχ. Ὅσιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Τῷ τοῖς σοῖς ἐπαίνοις ἐγχειρεῖν, µέλλοντι

παρεῖναί σου, ἔδει φωνὴν τὴν µελίρρυτον Ὅσιε, δι’

ἧς τὴν ὀρθόδοξον, κατεφαίδρυνας, Ἐκκλησίαν τοῖς

ᾄσµασι, Πάτερ, Ἰωάννη, ἥτις σου γεραίρει τὸ

µνηµόσυνον.

Δόξα...

Ὡς σοφός, ἀγχίνους τε κριτής, τὴν τῶν ὄντων

ἄριστα, φύσιν σκοπῶν, τῶν ἀστάτων προέκρινας

τὰ διαιωνίζοντα· τῶν προσκαίρων γάρ, ἀντηλλάξω

τὰ κρείττονα, Πάτερ, Ἰωάννη· ὅθεν σε καὶ νῦν

Χριστὸς ἐδόξασεν.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Ἰσωθῆναι πόθον µοι ἐνθείς, ὄφις ὁ

παµπόνηρος, τῷ Πλαστουργῷ ὡς αἰχµάλωτον

ἥρπασε· διὰ σοῦ δὲ Πάναγνε, ἀνακέκληµαι,

θεωθεὶς ἀληθέστατα· σὺ γὰρ Θεοµῆτορ, τὸν ἐµὲ

θεώσαντα γεγέννηκας.
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Ὁ Κανὼν Τῆς Ἁγίας.

ᾨδὴ γ΄. Ἦχος β΄.

ʺ Ἐξήνθησεν ἡ ἔρηµος...ʺ

Στίχ.

(Β)

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Οὐ τρυφῆς ἡ τερπνότης, οὐκ ἄνθος κάλλους

πλοῦτός τε, οὐχ ἡδοναὶ νεότητος, ἔθελξὰν σε

Βαρβάρα ἔνδοξε, τῷ Χριστῷ νυµφευθεῖσα

καλλιπάρθενε.

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Πρὸς τελείους ἀγῶνας, οὐδὲν ἐδείχθη κώλυµα,

τὸ ἀσθενὲς τοῦ θήλεος οὗ τὸ νέον τῆς ἡλικίας

Χριστέ, ἀκηράτῳ σου σθένει δυναµούµενον.
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Κανών τοῦὉσίου,Ἦχος β΄.

ʺ Ἐξήνθησεν ἡ ἔρηµος...ʺ

Στίχ.

(Β)

Δόξα...

Τῆς σοφίας τὸ τάλαντον, δεδεγµένος πράξεσι,

κατακοσµεῖς ἀοίδιµε, Ἰωάννη τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ

Χριστοῦ, ὃ πολυπλασιάζεις καὶ τὸν βίον λιπὼν.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Τὰ τάγµατα ἐξέστησαν, τῶν Ἀγγέλων

Πάναγνε, καὶ τῶν ἀνθρώπων ἔφριξαν, αἱ καρδίαι

ἐπὶ τῷ τόκῳ σου· διὸ σε Θεοτόκον πίστει σέβοµεν.
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Μεσώδιον Κάθισµα τῆς Ἁγίας.

Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Ἦχος Δι

(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ) (Δ)

(Μ) (Δ) (Μ)
+

(Δ)

(Π)

(Μ)

(Δ) (Β)

Δόξα... ΤοῦὉσίου.

Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον Λόγον.

Τὴν τοῦ βίου ἀπάτην ἀποκρουσάµενος, τὸν

Σταυρὸν τοῦ Κυρίου ἀναλαβόµενος, ἀσκητικῶς τὸν

πονηρὸν κατεπάλαισας, τῆς ἐρήµου πολιστής,

φωστὴρ τοῦ κόσµου νοητῶς, ἀναδειχθεὶς θεοφόρε·

διὸ πρέσβευε τῷ Σωτῆρι, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς

ἡµῶν.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.
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Τὸ ἐξαίσιον θαῦµα τὸ τῆς συλλήψεως, καὶ ὁ

ἄφραστος τρόπος ὁ τῆς κυήσεως, ἐν σοὶ ἐγνώρισται

Ἁγνὴ ἀειπάρθενε. Καταπλήττει µου τὸν νοῦν, καὶ

ἐξιστᾷ τὸν λογισµόν, ἡ δόξα σου Θεοτόκε, τοῖς

πᾶσιν ἐφαπλουµένη, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν

ἡµῶν.
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Ἱερεύς: Συναπτή µικρά καί ἡ ἐκφώνησις:ʺΣύ γάρ ὁ Βασιλεύς...ʺ

Κοντάκιον Ἀναστάσιµον.
Ἦχος πλ. δ΄. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως.

Ἀναγνώστης: Ἀµήν.

Ἐξαναστὰς τοῦ µνήµατος, τοὺς τεθνεῶτας

ἤγειρας, καὶ τὸν Ἀδὰµ ἀνέστησας, καὶ ἡ Εὔα

χορεύει ἐν τῇ σῇ Ἀναστάσει, καὶ κόσµου τὰ πέρατα

πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου

Πολυέλεε.
Ήχος Δι

Χορός:

ὉΟἶκος. Ἦχος πλ. δ΄.

Ἀναγνώστης: Τὰ τοῦ, ᾍδου σκυλεύσας

βασίλεια, καὶ νεκροὺς ἀναστήσας Μακρόθυµε,

Γυναιξὶ Μυροφόροις συνήντησας, ἀντὶ λύπης,

χαρὰν κοµισάµενος, καὶ Ἀποστόλοις σου ἐµήνυσας

τὰ τῆς νίκης σύµβολα Σωτήρ µου ζωοδότα, καὶ τὴν

κτίσιν ἐφώτισας φιλάνθρωπε· διὰ τοῦτο καὶ κόσµος

συγχαίρει, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου πολυέλεε.

Χορός:

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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Συναξάριον.

Τῇ Δ΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Ἄθλησις τῆς Ἁγίας

Μεγαλοµάρτυρος Βαρβάρας.
Στίχοι.

Ξίφει πατὴρ θύσας σε, Μάρτυς Βαρβάρα,

Ὑπῆρξεν ἄλλος Ἀβραὰµ διαβόλου.

Βαρβάρα ἀµφὶ τετάρτῃ χερσὶ τοκῆος ἐτµήθη.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς

ἡµῶν, Ἰωάννου Μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου τοῦ

Δαµασκηνοῦ.
Στίχοι.

Πλήσας µελῶν γῆν ἡδέων Ἰωάννης,

Κἂν οὐρανοῖς ἄνεισι συνθεῖναι µέλη.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου πατρὸς

ἡµῶν, Ἰωάννου, Ἐπισκόπου Πολυβότου, τοῦ

θαυµατουργοῦ.
Στίχοι.

Ἐπισκοπὴν γῆς ἐκλιπὼν Ἰωάννης,

Ἐπισκοποῦντος πάντα τέρπεται θέᾳ,

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ἡ Ἁγία Ἰουλιανὴ ξίφει

τελειοῦται.
Στίχοι.

Ἰουλιανὴν ὡς περιστερὰν δέχου,

Εἰµὴ τάχει τέµνοιτο, τρίζουσαν Λόγε.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, οἱ Ἅγιοι Χριστόδουλος καὶ

Χριστοδούλη ξίφει τελειοῦνται.
Στίχοι.

Συνωνυµὼν σοι, παρθένε Χριστοδούλη,

Ὁ Χριστόδουλος, καὶ συναθλεῖ σοι ξίφει.

Ὁ ἅγιος νέος Ἱεροµάρτυς Σεραφεὶµ ὁ Φαναρίου

ἐπίσκοπος, ὁ µαρτυρήσας ἐν ἔτει 1601, σούβλῃ

διαπαρεὶς τελειοῦται.
Στίχοι.

Ὁ γῆς Σεραφεὶµ Θετταλῶν φὺς ὡς κλάδος,

Θεῷ Λόγῳ πρόσεισι ῥείθροις αἱµάτων.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον,

καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν.

2022.12.04-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΑγίαςΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΧρυΠα-
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Ἦχος Πα

Ὠδὴ α΄.

Χ

(Π)
+

+

+

+

+

Ὠδὴ γ΄.

Τ

ὁ α΄ χορός +

2020.11.22-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόµευσις-ΚΔ΄Κυρ-Θ΄ΛουκάΦΙΛΗΜΟΝΟΣήχοςΒαρύςΕωθ.Β- ΧρυΠα



16

Ὠδὴ δ΄.

+

+

+

Ὠδὴ ε΄.

Θ

(Μ)

+

+ +

+

2020.11.22-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόµευσις-ΚΔ΄Κυρ-Θ΄ΛουκάΦΙΛΗΜΟΝΟΣήχοςΒαρύςΕωθ.Β- ΧρυΠα
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Ὠδὴ στ΄.

+

+ +

+

+ +

Ὠδὴ ζ΄.

Ο

+ +

+

Ὠδὴ η΄.

2020.11.22-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόµευσις-ΚΔ΄Κυρ-Θ΄ΛουκάΦΙΛΗΜΟΝΟΣήχοςΒαρύςΕωθ.Β- ΧρυΠα
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Α

+

Θ
+

+

+ +

+

+

2020.11.22-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόµευσις-ΚΔ΄Κυρ-Θ΄ΛουκάΦΙΛΗΜΟΝΟΣήχοςΒαρύςΕωθ.Β- ΧρυΠα
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Ὠδὴ θ΄.

Μ

(Π) +

(Μ) (Π) +

Μ

(Μ) (Π)
+

(Ν) + (Π)

(Μ) (Π) (Μ)

(Π)
+ +

2020.11.22-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόµευσις-ΚΔ΄Κυρ-Θ΄ΛουκάΦΙΛΗΜΟΝΟΣήχοςΒαρύςΕωθ.Β- ΧρυΠα
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Ἐξαποστειλάριον τῆς Ἁγίας.

Ἦχος γ΄. Ἐν Πνεύµατι τῷ Ἱερῷ.

Ἦχος Γα

Τ

(Μ)

Β

(Μ)

(Γ)

Τοῦ Ὁσίου, ὅµοιον.

Ἀ

(Μ)

ω

(Μ)

2022.12.04-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΑγίαςΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΧρυΠα-
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Θεοτοκίον, ὅµοιον.

Ἐκύησας Πανάχραντε, τὸν τοῦ τῷ Θεοῦ Θεὸν

Λόγον, κόσµῳ τὴν σωτήριον, ἐκτελοῦντα

πανσόφως, οἰκονοµίαν ἀρίστην· διὰ τοῦτό σε

πάντες, ὑµνολογοῦµεν ἀξίως, ὡς πρεσβεύουσαν

τούτῳ, λυτρωθῆναι ἡµᾶς νόσων, καὶ παντοίων

κινδύνων.

2022.12.04-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΑγίαςΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΧρυΠα-
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Εἰς τούς Αἴνους
 τὰ 3 Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ὁσίου.
(Ἐκ τῶν Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ)

Ἦχος πλ. δ΄. " Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος..."

Ἦχος Νη

5. Στιχ. (Ν)

(Π) 3 3(Ν)

(Π) (Δ)↓

(Π) 3 (Μ)

(Μ) 3

(Γ) (Π)
+

(Ν)
+

(Μ) 3 (Ν)

2022.12.04-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΑγίαςΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΧρυΠα-
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6. Στίχ.

Α

(Ν)

Πάτερ Ἰωάννη πάνσοφε, τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ,

κατεφαίδρυνας ᾄσµασιν, ἐνθεαστικώτατα,

µελῳδῶν παναοίδιµε, τῇ ἐνεργείᾳ Πάτερ τοῦ

Πνεύµατος, τὴν σὴν Κινύραν, ἀνακρουόµενος, νῦν

παναρµόνιον, τοῦ Δαυῒδ µιµούµενος, ἣν ἐνηχῶν,

θείοις µελῳδήµασι, πάντας κατέθελξας.

7. Στίχ.

Μ

Πάτερ Ἰωάννη ἔνδοξε, τῆς κοσµικῆς ἀποστάς,

ταραχώδους συγχύσεως, τοῦ Χριστοῦ

προσέδραµες, τῇ γαλήνῃ Πανόσιε, καὶ θεωρίας,

θείας καὶ πράξεως, τὰς πανολβίους, σαφῶς

λαµπρότητας, ὄντως ἐπλούτησας, καὶ πιστοῖς

µετέδωκας, θεοπρεπεῖ, βίῳ λαµπρυνόµενος,

Μακαριώτατε.

2022.12.04-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΑγίαςΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΧρυΠα-



16

8. Στίχ.

Τ

Δεῦτε γηγενεῖς ἐν ᾄσµασι, τὴν ἱερὰν καὶ σεπτήν,

τοῦ Ὁσίου πανήγυριν, Ἰωάννου σήµερον, εὐσεβῶς

ἀνυµνήσωµεν· οὗτος γὰρ ὄντως, θείας ἐλλάµψεως,

κατηξιώθη τὸ φῶς εἰσδέξασθαι. Ὢ τῆς ἀφάτου σου,

εὐσπλαγχνίας Κύριε! δι’ ἧς ἡµεῖς, ἔγνωµεν

δοξάζειν σε, τὸν ὑπεράγαθον.

2022.12.04-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΑγίαςΒΑΡΒΑΡΑΣ-ΧρυΠα-
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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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ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ.

Ἦχος Νη

(Ν) (Δ)

(Ν)3

(Δ)↓ (Ν)

Καί ἄλλως:

Δ

(Ν)

+

(Δ)↓ (Ν)

(Ν)
+

+

(Δ)↓

(Ν) (Δ) (Ν)

(Δ) (Π) (Ν)

3 3 (Δ)↓ (Ν)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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(Ν) 3 (Π) 3

(Ν)

(Δ)↓ (Ν)3 (Π) (Ν)

(Δ)↓ (Ν)

(Ν) 3 (Δ)

(Ν) (Π)
+ (Ν)

(Ν)

(Π)

(Ν) (Π)

(Ν)

(Δ)

(Ν) (Δ)↓

(Ν)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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(Δ)

3 (Ν)

(Ν) 3

3 (Γ) (Δ)↓

+ (Γ) (Ν)

(Δ) (Π) (Ν)

3 (Π) (Ν)

(Ν)
+ (Ν)

(δίς)

Τό τρίτον
(Δ)

(Ν)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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(Π)
3 (Ν)

(Π)
(Ν)

+ (Β)

(Ν)

(Ν)

(Δ) (Ν) 3

(Δ)↓ (Ν)

(Β) (Π) (Ν) 3

3

(Δ) (Ν)3
(Π)

(Μ) (Ν)

(Π)

(τρίς)
(Ν) (Π)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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(Ν)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

(Δ)↓ (Β) (Ν)

Ἀσµατικόν.

Ἅ

(Δ)

Ἅ

(Δ)

(Δ)

(Ν) (Π) (Μ)

Ἕτερον Ἀσµατικόν ἐκτενέστερον.
(Ν) (Δ)↓ (Ν)

(Ν) (Π) (Ν) (Μ)

(Δ)

(Ν) (Π) (Μ)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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Ἦχος Δι

(Μ)3 3
3

(Β)3
3 3

+

3 (Μ)

3 3 (Δ)

(Ν) 3 (Γ) (Δ)↓








