
05.02.2023 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΕΤΑ τήν Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου

καί τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου,

Ἔναρξις Τριῳδίου.

Μνήµη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀγάθης.

Ἦχος α΄. Ἑωθινόν Α΄.

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 - Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)και της Εκκλησίας της Ελλάδος και Κύπρου

05.02.2023 ΚΥΡΙΑΚΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ Ὑπαπαντὴν τοῦ Κυρίου.

(Τελώνου καί Φαρισαίου).Ἔναρξις Τριῳδίου.

Μνήµη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀγάθης.

Ἦχος α΄. Ἑωθινόν Α΄.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

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

Δόξα· τό αὐτό.

Καί νῦν· τῆς Ἑορτῆς, ʺΧαῖρε, κεχαριτωµένη ...ʺ

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

ἀνά ἕν τῆς ἑορτῆς « Χορὸς Ἀγγελικός, …» καί « Ὁ ὢν σὺν τῷ Πατρί,…»

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

Κανόνες: 1. - Ὁ Ὰναστάσιµος· ʺ Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος. . . . . .ʺ µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ

2,-ὁ τοῦ Τριῳδίου:ʺΠαραβολαῖς ἐµβιβάζων πάντας Χριστός,...ʺ

καί 3.- ὁ τῆς Ἑορτῆς. ʺΡανάτωσαν ὕδωρ νεφέλαι. ..ʺ µετά στίχου· εις αµοτέρους ʺ Δόξα σοι ο

Θεός ηµων δόξα σοι ʺ καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα Καί νῦν, ἀµφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ’Ὼδῆς·

Τό ἀναστάσιµον Κοντάκιον µετά τοῦ Οἴκου.

Μεσώδιον Κάθισµα 1.-τοῦ Τριῳδίου· «Ταπείνωσις ὕψωσε...»

2.-Δόξα το έτερον «Ταπείνωσις ὕψωσε, πάλαι Τελώνην κλαυθµῷ... »

και 3.-Καί νύν το τῆς ἑορτῆς. ʺ Ἐν τῷ ὄρει τῷ Σινᾷ,...ʺ

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:

Κοντάκιον καί Οἶκος τά τοῦ Τριῳδίου,

τό Συναξάριον τῆς ἡµέρας καί τό Ὑπόµνηµα τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι: Χέρσον ἀβυσσοτόκον…».

Ευαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Α΄ Ἑωθινόν· ʺ. . .ʹ κτλ.καί ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Α΄) Εὐαγγελίου.

καί εὐθύς: «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι…» Ὁ Ν΄ ψαλµός ψαλλόµενος: Δό ξα· «Τῆς µετανοίας…», Καί νῦν·

«Τῆς σωτηρίας…». Εἰς τόν στίχον «Ἐλέησόν µε ὁ Θεός…» τό τροπάριον: «Τά πλήθη τῶν πεπραγµένων…».

Η Τιµιωτέρα:

Εἶτα ἡ Καταβασί α: «Θεοτόκε ἡ ἐλπίς… Ἐν νόµῳ, σκιᾷ καί γράµµατι...».

ʺἍγιος Κύριος. . .ʺ

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

τοῦ Τριῳδίου «Ὑψηγορίαν φύγωµεν, Φαρισαίου κακίστην…»

καί µεθέορτον « Πληρών σου τήν απόρρητον…». (5ης εβρ, )

Εἰς τούς Αἴνους ἱστιοµεν Στίχους η’.

Αἶνοι: 1. - Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· ʺΥµνοῦµεν σου, Χριστέ. . .ʺ

- Ὁ Σταυρόν ὑποµείνας. . .

- Ὁ τόν ᾅδην σκυλεύσας. . .

Τήν θεοπρεπ.ην σου ...

2.- τοῦ Τριῳδίου 4: Μη προσευξόµεθα...

Φαρισαίου κενοδιξίαν...

ʺΤοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου τὸ διάφορον,...

Τοῦ Φαρισαίου τὴν µεχάλαυχον φωνήν,....

Δόξα: Τοῦ Τριῳδίου· «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι...».

Καί νῦν: Τῆς Ἑορτῆς: «Ὁ ἐν χερσί πρεσβυτικαῖς…».

Δοξολογία: Με γά λη· καί τό «Σήµερον σωτη ρία…».
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Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιµον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος…»,

Δόξα· τό αὐτό.

Ἀπολυτίκιον τῆς Ὑπαπαντῆς.

Ἦχος Πα

(Π)

(Δ)↓

(Π) (Κ)↓

(Δ)↓ (Π)

(Ν) (Π)
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Μετὰ τὴν αʹ Στιχολογίαν, Κάθισµα
Ἦχος α'. Χορὸς Ἀγγελικὸς. Αὐτόμελον

Ἦχος Πα

Κ

Χ

(Μ) 3
(Δ)↓ (Μ)

3
(Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ +
(Μ) (Δ)↓

(Μ)

(Δ)↓ (Ν) (Μ)

(Δ)↓ (Μ)
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Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, Κάθισμα της εορτής
Ἦχος α'. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ . 

Ἦχος Πα

Κ

Ὁ

(Μ) 3
(Δ)↓ (Μ)

3
(Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓
+

(Μ) (Δ)↓

(Μ) (Δ)↓

(Ν) (Μ) (Δ)↓

(Μ)
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Κανὼν τοῦ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ.
ᾨδὴ α΄

ᾨδὴ Α΄. Ἦχος Βου.

ʺ Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας...ʺ.

Δ

(Μ) (Δ)↓

Π

(Β) (Δ)↓

(Μ) (Β)

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν δόξα σοι.

Ἐκ ταπεινώσεως γέρας ὑψοποιόν, ἐκ δὲ τῆς

ἐπάρσεως, πτῶµα βλέπων χαλεπόν, τοῦ Τελώνου

ζήλου τὰ καλά, καὶ τὴν φαρισαϊκήν, κακίαν

µίσησον.
Δόξα σοι ο Θεός ηµων δόξα σοι

Ἐξ ἀπονοίας κενοῦται πᾶν ἀγαθόν, ἐκ δὲ ταπεινώσεως, καθαιρεῖται πᾶν κακόν, ἥν περ ἀσπασώµεθα πιστοί, βδελυττόµενοι σαφῶς, τρόπον κενόδοξον.

Δόξα σοι ο Θεός ηµων δόξα σοι

Τὸ ταπεινόφρονας εἶναι τοὺς ἑαυτοῦ Μαθητὰς βουλόµενος, ὁ τῶν πάντων Βασιλεύς, παραινῶν ἐδίδασκε ζηλοῦν, τὸν Τελώνου στεναγµόν, καὶ τὴν ταπείνωσιν.

Δόξα...

Ὡς Τελώνης στενάζω, καὶ ὀδυρµοῖς ἀσιγήτοις Κύριε, νῦν

προσέρχοµαι τῇ σῇ εὐσπλαγχνίᾳ, οἴκτειρον κᾀµέ,

ταπεινώσει τὴν ζωήν, νῦν διεξάγοντα.

Καί νῦν... Θεοτοκίον

Γνώµην, βουλήν, προσδοκίαν, σῶµα, ψυχήν, καὶ τὸ

πνεῦµα Δέσποινα, ἀνατίθηµι πρὸς σέ, δυσχερῶν ἐχθρῶν

καὶ πειρασµῶν, καὶ µελλούσης ἀπειλῆς, ῥῦσαι καὶ σῶσόν
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µε.
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Κανών τοῦ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ.
ᾨδὴ γ΄.  

Ήχος Βου

ʺΟὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σὺ...ʺ

Δ

(Μ) (Δ)↓

Ἀ

(Β)

+

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν δόξα σοι.

Κενοδοξία ἐκκενοῖ πλοῦτον δικαιοσύνης, τῶν

παθῶν δὲ σκορπίζει, ἡ ταπείνωσις πληθύν, ἣν

µιµουµένους ἡµᾶς, τῆς µερίδος, δεῖξον τοῦ

Τελώνου Σωτήρ.
Δόξα σοι ο Θεός ηµων δόξα σοι Ὡς ὁ Τελώνης καὶ ἡµεῖς, τύπτοντες εἰς τὸ στῆθος, κατανύξει βοῶµεν· Ἱλάσθητι ὁ Θεός, ἡµῖν τοῖς ἁµαρτωλοῖς, ὅπως τούτου λάβωµεν τὴν

ἄφεσιν.Δόξα σοι ο Θεός ηµων δόξα σοιΠρὸς ζῆλον ἔλθωµεν πιστοί, κατορθοῦντες τὸ πρᾷον, ταπεινώσει συζῶντες, ἐκ καρδίας στεναγµῷ, κλαυθµῷ τε καὶ προσευχῇ, ὅπως

σχῶµεν ἐκ Θεοῦ συγχώρησιν.

Δόξα ...

Ἀποβαλλώµεθα πιστοί, τὸν ὑπέρογκον κόµπον,

ἀπόνοιαν δεινήν τε, καὶ τύφον τὸν βδελυκτόν, καὶ

τὴν κακίστην Θεῷ Φαρισαίου, ἀπρεπῆ ὠµότητα.

Καί νῦν... Θεοτοκίον

Ἐν σοὶ τῇ µόνῃ προσφυγῇ, πεποιθὼς µὴ ἐκπέσω,

τῆς καλῆς προσδοκίας, ἀλλὰ τύχοιµι τῆς σῆς,

ἐπικουρίας Ἁγνή, πάσης βλάβης δυσχερῶν

ῥυόµενος.
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Κανὼν τῆς Ἑορτῆς,

ᾨδὴ αʹ ,Ἦχος γʹ, «Χέρσον ἀβυσσοτόκον πέδον

ἥλιος, ».

Ήχος Γα

(Γ) (Π)

(Γ)

(Π)

(Γ)

(Δίς)

Δόξα σοι ο Θεός ηµών δόξα σοι

Ῥανάτωσαν ὕδωρ νεφέλαι· Ἥλιος ἐν νεφέλῃ γὰρ κούφη, ἐποχούµενος

ἐπέστη, ἀκηράτοις ὠλέναις, Χριστὸς ἐν τῷ ναῷ ὡς βρέφος· διὸ πιστοὶ

βοήσωµεν. ᾌσωµεν τῷ Κυρίῳ· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

Δόξα...

Ἰσχύσατε χεῖρες Συµεών, τῷ γήρᾳ ἀνειµέναι, καὶ κνῆµαι παρειµέναι δὲ

Πρεσβύτου, αὐθυβόλως κινεῖσθε Χριστοῦ πρὸς ὑπαντήν. Χορείαν σὺν

Ἀσωµάτοις στήσαντες, ᾄσωµεν τῷ Κυρίῳ· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

Και νυν... Θεοτοκίον

Συνέσει ταθέντες οὐρανοὶ εὐφράνθητε, ἀγάλλου δὲ ἡ γῆ· ὑπερθέων γὰρ

ἐκ κόλπων, ὁ τεχνίτης φοιτήσας, Χριστὸς ὑπὸ Μητρὸς Παρθένου, Θεῷ

Πατρὶ προσάγεται, νήπιος ὁ πρὸ πάντων· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται.

05.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΙΣΤ΄-ΤΕΛΩΝ&ΦΑΡΙΣ-ΉχοςΑ΄Εωθ.Α΄. - ΧρυΠα
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Κανών αʹ, ᾨδὴ γʹ, τῆς Ἑορτῆς

Ἦχος γʹ «Τὸ στερέωµα, τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων, ».

Δόξα σοι ο Θεός ηµών δόξα σοι

Ὁ πρωτότοκος ἐκ Πατρὸς πρὸ αἰώνων, πρωτότοκος

νήπιος, Κόρης ἀφθόρου, τῷ Ἀδὰµ χεῖρας

προτείνων ἐπέφανε. (Δίς)
(Γ)

Νηπιόφρονα, τὸν γεγονότα ἀπάτῃ,

πρωτόπλαστον ἔµπαλιν ἐπανορθώσων, Θεὸς

Λόγος, νηπιάσας ἐπέφανε.

ΘεοτοκίονἮχος γʹ «Τὸ στερέωµα, τῶν ἐπὶ σοὶ πεποιθότων, ».

(Γ) (Π)

(Γ) (Π)

(Γ)

2020.02.09-β-ΟΡΘΡΟΥταΤουΚυρΤΕΛΩΝΟΥ&ΦΑΡΙΣΑΙΟΥήχοςΑ΄εωθ.Α΄-ΧρύΠα





11

Μεσώδια Καθίσματα 
τοῦ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ.

Ἦχος Δι.

ʺΤαχὺ προκατάλαβε...ʺ

Ἦχος Δι

(Μ) (Β)

(Δ) (Β) (Δ)

(Μ) (Δ)↓

(Β)

(Μ) (Β)

Έτερον Ὅµοιον

Κ

(Μ) (Β)
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(Δ) (Β) (Δ)

+ +

(Μ) (Δ)↓

(Β)

(Μ) (Β)

Μεσώδιον Κάθισµα τῆς ἑορτῆς.

Κατεπλάγη Ἰωσήφ Ἦχος Δι

(Μ) (Π) (Δ)

(Π) (Δ)

(Π)

(Δ)

(Δ) (Δ)
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(Π)

(Δ) (Κ)

(Δ)

05.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΙΣΤ΄-ΤΕΛΩΝ&ΦΑΡΙΣ-ΉχοςΑ΄Εωθ.Α΄. - ΧρυΠα



14

Κοντάκιον, Οίκος,  ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Ἀναγνώστης:

Στεναγµοὺς προσοίσωµεν, τελωνικοὺς τῷ

Κυρίῳ, καὶ αὐτῷ προσπέσωµεν, ἁµαρτωλοὶ ὡς

Δεσπότῃ· θέλει γὰρ τὴν σωτηρίαν πάντων

ἀνθρώπων, ἄφεσιν παρέχει πᾶσι µετανοοῦσι· διʹ

ἡµᾶς γὰρ ἐσαρκώθη Θεὸς ὑπάρχων Πατρὶ

συνάναρχος.
Ἦχος Δι

Χορός:

Ὁ Οἶκος.

Ἀναγνώστης:

Ἑαυτοὺς ἀδελφοὶ ἅπαντες ταπεινώσωµεν,

στεναγµοῖς καὶ ὀδυρµοῖς τύψωµεν τὴν συνείδησιν,

ἵνα ἐν τῇ κρίσει τότε τῇ αἰωνίᾳ, ἐκεῖ ὀφθῶµεν

πιστοὶ ἀνεύθυνοι, τυχόντες ἀφέσεως· ἐκεῖ γάρ

ἐστιν ὄντως ἡ ἄνεσις, ἣν ἰδεῖν ἡµᾶς νῦν

ἱκετεύσωµεν, ἐκεῖ ὀδύνη ἀπέδρα λύπη καὶ οἱ ἐκ

βάθους στεναγµοί, ἐν τῇ Ἐδὲµ τῇ θαυµαστῇ, ἧς ὁ

Χριστός δηµιουργός, Θεὸς ὑπάρχων Πατρὶ

συνάναρχος.

Χορός:
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Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν.

Τῇ Θʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ἁγίου

Μάρτυρος Νικηφόρου.

Στίχοι.Τὸν ἐκ παλαιοῦ κλητικὸν Νικηφόρον, Τµηθέντα γνῶθι πρακτικὸν Νικηφόρον. Φασγάνῳ ἀµφ’ ἐνάτῃ Νικηφόρε, δειροτοµήθης.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν

Ῥωµανοῦ τοῦ Κίλικος.
Στίχοι.Λήθην βαθεῖαν εἶχε καὶ ζῶν τοῦ βίου, Ῥωµανὸς οὗτος, ὃς µετέστη τοῦ βίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Μαρκέλλου Ἐπισκόπου Σικελίας, Φιλαγρίου

Ἐπισκόπου Κύπρου, καὶ Παγκρατίου Ἐπισκόπου

Ταυροµενίου.
Στίχοι.Λυθέντες ἄνδρες σαρκικῶν τρεῖς ἁµµάτων (=δεσµῶν .)Τῶν τῆς Ἐδὲµ µετέσχον ἐντρυφηµάτων.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἱεροµάρτυς Πέτρος ὁ

Δαµασκηνὸς ξίφει τελειοῦται.
Στίχοι.

Ὁ διελέγξας τοὺς παραπλῆγας Πέτρος,

Θνῄσκει µονοπλὴξ τῷ διὰ ξίφους

Ὑπόµνηµα Τριωδίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρα τῆς τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ

Φαρισαίου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τοῦ

Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (ιη΄ 10-14) παραβολῆς µνείαν

ποιούµεθα.
Στίχοι.

Φαρισαΐζων, Ἱεροῦ µακρὰν γίνου,

Χριστὸς γὰρ ἔνδον, ᾧ ταπεινὸς δεκτέον.

Ἕτεροι εἰς τὸ τριῴδιον.

Ὁ δηµιουργὸς τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω,

Τρισάγιον µὲν ὕµνον ἐκ τῶν Ἀγγέλων,

Τριῴδιον δὲ καὶ παρ’ ἀνθρώπων δέχου.

Ταῖς τῶν Ἁγίων πάντων, µεγαλουργῶν σου

πρεσβείαις, Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡµῶν ἐλέησον καὶ

σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ ΥΠΑΤΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ήχος Γα

ΩΔΗ Α΄

(Μ)
(Γ)

(Π) (Γ)

(Π)
+ (Γ)

(Π)

(Γ) (Μ)

(Μ)

ΩΔΗ Γ΄
(Π) (Γ) (Π)

(Γ) (Π)

(Γ)
Χορός Α΄ .

ΩΔΗ Δ΄
(Γ)
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(Π) +

(Γ) (Γ)

(Π) (Μ)
+ (Γ)

(Μ)

ΩΔΗ Ε΄
(Γ)

6

(Π) (Γ) 6

(Π) (Γ)

(Μ)

ΩΔΗ ΣΤ
(Π)

(Π) (Γ)

(Μ)
Ι

ή·
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ΩΔΗ Ζ΄
(Μ) (Γ) (Π)

(Π)

6 (Γ)

(Μ)

ΩΔΗ Η΄
(Π)

(Γ)

(Π) (Γ)

(Π)

(Γ)

(Μ)

Πηγή:Αθ.Καραµάνη, Από επεξεργασία εκ του εδώ Μηναίου της Βιβλιοθήκης µου 01-26-01-2014
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Ἑξαποστειλάριον ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ
Ἦχος β' "Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν..."

Ήχος Δι

(Β) (Μ) (Β)

(Δ)

(Β) (Μ)

(Π) (Μ) (Β)

(Δ)

(Β) (Π) (Μ)

(Β)

(Δ)

(Β)

Εἶτα ἐξαποστειλάριον Μεθέορτον (5ης Φεβρ).
Ἦχος β΄.

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.
Πληρῶν σου τὴν ἀπόρρητον, οἰκονοµίαν Κύριε,

ἐν τῷ ναῷ προσηνέχθης, ὑπὸ Μητρὸς ἀπειράνδρου,

ἰδὼν δὲ σε ἐκραύγαζεν, ὁ Πρέσβυς· Νῦν ἀπόλυσον,
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τὸν δοῦλόν σου ὦ Δέσποτα· Σωτὴρ γὰρ ἦλθες τοῦ

κόσµου, ὁ β΄ χορός τὸ πατρικὸν φῶς Χριστέ µου.
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Ἐξαποστειλάριον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος γ΄, αὐτόμελον.

Ἐ

(Γ) (Π) (Γ)

(Π)

(Γ)

(Ν) (Γ)

(Π) (Γ) (Π)

(Μ) (Δ)

(Γ)
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Εἰς τούς Αἴνους

ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Ἦχος Πα

Στιχ. 5ος

Α

(Π)3

(Μ)
(Π)

(Μ)
(Ν) (Π)

(Ν)3 (Π)

+

(Ν) (Π) (Δ)↓
+
(Π)

(Ν) (Π)

6. Στιχ.
(Μ)
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(Π) 3

+
(Ν) (Π)

(Ν) 3
(Π)

(Μ)
+

(Π)

(Μ) (Π)

3

(Γ)

(Π) + (Ν)
(Π)

(Μ) (Π)

3 (Ν)

(Π)

Πηγές: 1) Χαρ.Ταλιαδώρου, Τριώδιον, σ. 3,4, Θεσ/κη 2000

2) Χρυσ. Θεοδοσοπούλου Τριώδιον, Θεσ/κη 1972, σ.7,8

05.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-ΚυρΙΣΤ΄-ΤΕΛΩΝ&ΦΑΡΙΣ-ΉχοςΑ΄Εωθ.Α΄. - ΧρυΠα
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Ἦχος Γα

Στίχ. 7ος

Ἀ

(Ν)(Γ)

+

3

3

Στιχ. 8.

Ἐ

(Γ)

(Π)
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+

3

Πηγή: Εµµ.Φαρλέκα Μουσ. Τριώδιον, σ .26, Αθήναι 1931.
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ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ τῶν αἴνων

τοῦ ΤΕΛΩΝΟΥ καί ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Ήχος Νη

Έκτασις µελωδίας

Ν Δ

(Ν)

(Π) (Ν)

(Ν) (Δ)↓

(Ν) (Π) (Ν)

(Π)3 (Ν)
+

3 3

(Π)

(Δ)↓ (Β)

(Ν)

3 (Δ)↓

(Μ) (Δ)↓
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(Ν) (Π)

(Ν) (Μ) (Ν)

(Μ)

(Ν) 3 3

(Δ)↓

(Μ) (Γ)3

(Μ) (Ν)

Πηγές: 1) Χαρ.Ταλιαδώρου, Τριώδιον, σ. 6, Θεσ/κη 2000

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

3) Θρ.Στανίτσα, Τριώδιον, σ.15, Αθήναι 1969.

4) Χρυσ. Θεοδοσοπούλου Τριώδιον, Θεσ/κη 1972, σ. 23-24.
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Ἦχος Δι

(Δ)↓

(Μ)
+

(Β) (Μ)

(Δ)

(Β) (Μ)

(Δ) (Β) 3
(Δ)

(Β)

3 (Μ) (Δ)↓

(Μ) 3 (Μ)






















