Kompozičná štruktúra stichír 4. hlasu
// The compositional structure of the 4th echos stikhera

Úvod // Prolegomena
Text stichiry sa spravidla dá rozdeliť (nie vždy celkom jednoznačne) na niekoľko logicky uzavretých
a gramaticky úplných celkov – periódy. Textovým periódam v rovine nápevu zodpovedajú melodické
periódy. Tie sú v 4. hlase takmer vždy1 ukončené silnou formulou, ktorej posledný tón je finála 4.
hlasu – tón d alebo G.
Pri ďalšom delení na menšie úseky prichádzame k základnej "prednesovej" jednotke textu, a tou
je kolon - úsek, ktorý sa má/dá predniesť na jedno nadýchnutie. Kolon na úrovni textu sa viaže
s pojmom formula na úrovni melódie.
// The text of a stikhera can be divided (not always unequivocally) in several logically and
gramatically complete units – periods. The text periods are musically expressed by melodic periods,
in the 4th mode mostly ended by a strong formula2 with finalis G or d.
The basic unit of text is colon – a portion sung in one breath. A melodical colon is called formula.
Typy formúl a kadencií

// Typology of formulae and cadences

Silnou formulou sa z melodického hľadiska rozumie formula so silnou kadenciou, tj. koncovým
motívom na 3 stopách. Jednotlivé typy označujeme ich posledným tónom a číslom 3, napr. G3, a3,
h/c3, d3, pokiaľ sa kadencia začína na tóne vyššom než je posledný tón, alebo yd3 a pod., ak ide o
antikadenciu, ktorá sa začína z nižšieho tónu než posledný.3
V základnom tvare by sa mal koncový tón dosiahnuť už počas predposlednej stopy.
// A strong formula is ended by a strong cadence, i.e. a closing motif on three feet. These cadences are
marked by their last note (in basic form) and a number 3, e.g. G3, a3, h/c3, d3, if the cadence starts on
a pitch higher than the last note, or yd3 (anticadence), if the closing motif starts from a lower pitch
than the last note.4
In the basic form the melody has to land on the concluding pitch in the forelast foot.
Príklad // example – kadencia d3
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3c d .e2. f (gd) .f2. d2. d z
3(cd) .(bc)a .(bc) d .ce .dG .Gz

Príklad // example – antikadencia yd3 -G
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Výnimkou z pravidla sú formálne slabé formuly G2, ktoré za určitých okolností tiež môžu uzatvárať periódu.
In the 4th mode formally weak formulae G2 may also be a conclusion of a period.
3
Niektoré z formúl s kadenciou na troch stopách majú slabý charakter – napr. vybrané varianty d3, a3, tiež yc3 a ye3.
4
Some of the formulae with a cadence on 3 feet are weak in essence, e.g. selected variants of d3, a3, and also yc3, ye3.
2

Silné formuly obvykle uzatvárajú periódy alebo bloky. Silná kadencia je vždy presne ukotvená
v rytme, tj. začína sa na prvej dobe 3. stopy od konca a končí sa jedným tónom (krátkym alebo dlhým)
v poslednej stope. Motív silnej kadencie je vždy spojený s ukončením formuly.
// Strong formulae are usually closing periods or blocks. A strong cadence always starts on the first
beat of the 3rd foot from the end. Its motif does not appear in other situations.
Slabé formuly sú väčšinou ukončené slabou kadenciou na 2 stopách.V mnohých prípadoch ich motív
znie ako skrátenie alebo zrýchlenie niektorej zo silných kadencií. Označujeme ich analogicky ako
vyššie napr. G2, a2, ... alebo yc2, yd2. Niekedy volíme zjednodušené označenie iba posledným tónom.
// Weak formulae are usually ended by a weak cadence on 2 feet. Their cadential motif often looks like
a shortened or accelerated strong cadence. They are marked G2, a2, ... yc2, yd2.
Príklad // example – kadencia G2
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3 a .b a .G2z
3 (cb) (a. b)c .c2z

Príklad // example – kadencia yc(2)

Slabé formuly obvykle pokrývajú priebežné kóla v blokoch, len G2 môže byť výnimočne ukončením
bloku.
Slabé kadencie sú presne ukotvené v rytme, tj. začínajú sa na prvej dobe 2. stopy od konca a
končia sa jedným tónom (krátkym alebo dlhým) v poslednej stope. Na rozdiel od silných kadencií,
motív slabej kadencie nemusí byť vždy spojený s ukončením kóla/formuly, tj. motív môže byť
neoddeliteľnou súčasťou dlhšej formuly (tj. motív sa končí uprostred slova), čo je v 4. hlase zreteľné
najmä pri formuliach typu c2.
// Weak formulae are covering transitive (not concluding) cola in a block/period. However, G2 may be
strong in essence.
Weak cadences are fixed in the rhythm, i.e. they must start on the first beat of the forelast foot and
end on the first tone (long or short) of the last feet. In difference from strong cadences, the motif of
a weak cadence may appear also in other positions than an end of a colon (cf. the motif c2).
Polokadencia alebo polokadenčné prerušenie melódie obvykle nepripomína motívy slabých alebo
silných kadencií. Polokadenčný motív sám osebe, podobne ako slabá kadencia, môže a nemusí
ukončovať kolon. Navyše však nemusí byť ani rytmicky jednoznačne ukotvený a teda kolon sa môže
končiť aj na párnej dobe v stope.
// A half-cadence or half-cadential interrupting of a melody usually does not resemble weak or strong
cadences. However its motif may appear also in positions not at the end of a colon. Moreover a halfcadential interrupting may happen also on an even beat in the foot.
A half-cadence allows catching a breath in longer melodic motives (it splits a formula in two).
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Periódy typu G // Periods type G
Jednoblokové periódy // Periods consisting of one block
Jednobloková perióda typu G je v 4. hlase zriedkavá. Tvorí ju rad slabých formúl a je ukončená
formulou G2/3. Je dôležité overiť uzavretosť textu (o.i. prítomnosť slovesa, ak nejde o explicitné
zvolanie) na odlíšenie samostatnej periódy od úvodného bloku alebo conclusia viacblokovej periódy.
Rozlíšenie uvedených prípadov nie je vždy jednoznačné.
// A one-block period type G is rare in the 4th echos. It is built-up of a series of weak formulae and
closed by a formula G2 or G3. It is important to check the completeness of the text (e.g. presence of
a verb, except of an exclamation) to discern a self-standing period from an initial block or conclusio of
a more complex period. Discerning these cases is often not unequivocal.

Jednoduchá G-perióda // A simple G-period :
8.11.
ως φώς λευχειμοvούντες, εν υψίστοιςyd2
τό πύρ καταυγάζετε εν κόσμωyd2
τής απροσίτουyd2 θεότητος d-G2

Jednoduchá G-perióda s d-initiom // A simple G-period with d-initium :
Slabá priebežná formula d3 (initium) spravidla otvára blok alebo tvorí paralelu ku G3.
// A transitive formula d3 (=initium) usually opens the block or forms a parallel to the upcoming G3.

26.9.
Εν αρχή ήν ο Λόγος, d3
καί ο Λόγος ήν πρός τόν Θεόν, h3 -d
καί Θεός ήν ο Λόγος. G3
8.11.
Πυρίvοις χείλεσιvd-G2
υμνεί σε τά Χερουβίμ, Χριστέ ό Θεός, d3
ασωμάτοις δέ στόμασιvc2
ασιγήτωςG/a δοξολογεί σε τώv Αρχαγγέλων ό χορός. G3 -d
24.9.
Χορείας εγείρατε φιλομάρτυρες, d3
τών αγώνων γάρ εφέστηκεν ο καιρός, cd**
καί τής Πρωτομάρτυροςg2 η ετήσιος μνήμη, d2
πάντας εις δοξολογίαν ad.d προτρέπουσα Θεού. G3
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Násobné bloky // Multiple blocks
G-periódu môžu tvoriť dva alebo viaceré G-bloky v rade.
// A G-period may be formed of multiple G-blocks in a queue.
14.9.
Φώτισον ημάς de**
τή ελλάμψει σουa2 Σταυρέ d ζωηφόρε. G3
αγίασον ημάς de**
τή ισχύϊ σουa2 πανσέβαστε Σταυρέ. G3
καί κράτυνον ημάς,de** τή υψώσει σου, a2
υψούμενος c2
πρός παράταξιν εχθρών. G3
27.9.
Πρό τού τιμίου Σταυρού σου, yd2
φοβερός ο θάνατος τοίς ανθρώποις, G2
μετά τό ένδοξον πάθος, yd2
φοβερός ο άνθρωπος τώ θανάτω. G2
8.10.
Ο πουGd.d επλεόνασεν ή αμαρτία, G3
υπερεπερίσσευσεν η χαρις, yd2
καθώς**cd ο Απόστολος διδάσκει. G3
6.8.
Πρό τού σού Σταυρού Κύριε,d-G2
όρος ουρανόν εμιμείτο,yd2
νεφέλη ως σκηνή εφηπλούτο.G3
Σού μεταμορφουμένου,G3
υπό Πατρός δέ μαρτυρουμένου.G3 -h
3.10.
Tης ουρανίου γνώσεως, c2
αθεώρητοv βυθόν σε καλέσωμεv, a3 -d
λαμπρότατε Μάρτυς τού Χριστού.G3
ως γάρ οπλίτην, yG2
καί στερρόv υπέρμαχον
τής Εκκλησίαςd2
ανυμνούμέν σε σοφέ.G3
d2

24.11.
Χειρί Θεούd

χρισθείς εις ιερέαG2

τού Κoρυφαίου συνώνυμεc2
καί έργοις συμμέτοχεG/a2
τά λογικά πρόβαταd2
τοίς ευαγγελικοίςa3 -d
εξέθρεψας λειμώσιν.G2
ως σοφός **fg καί αληθινός Ποιμήνd2
καί Μάρκου διάδοχοςc2
αξίως αναδειχθείς. G3
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Periódy typu d

// Periods type d

Jednoblokové periódy // Periods consisting of one block
Pri jednoblokovej perióde typu d platí to isté, čo pri G-periódach.
// In the case of one-block period type d holds the same as in the case of G-periods.
Jednoduchá d-perióda // A simple d-period :
9.2.
Δεύτε συμφώνως οι πιστοί, h3 -d
μνήμην τελέσωμενc2
Μάμαντος Μάρτυρος. yd3 -G
17.11.
διό cd**

καί νύν εν τή μνήμη σουd2
αίτησαι Χριστόν τόν Θεόν, h3 -d
υπέρ τών ψυχών ημών. yd3

6.12.
διασώζων παραδόξωςye2 εκ κινδύνων πολλώνh/c3 -d
τούς επικαλουμένους σε.yd3 -G
9.10.
Χριστόν τόν Θεόνyd2** Θεοκήρυξ ικέτευε, h/c3 -d
τού σωθήναι c τάς ψυχάς ημών. yd3
13.11.
Γέγονας Χρυσόστομεc2
θεόπνευστον όργανονc2
δι’ ού ημίν τό Πνεύμαd2 τό Άγιον εφώνησε.yd3 -G
6.10.
Χριστώ τώ Θεώ yd2**
εκτενώς πρέσβευε αείe
τού σωθήναι τάς ψυχάς ημών. yd3
10.10.
Τή φιλαδελφία yd2
η ομωνυμία συγκραθείσα yd2
d
καί η αγνεία
τή απαθεία συμμιχθείσα, yc2
αβλαβώς διεφύλαξε G2
τής γνώμης τό εύτονον. yd3 -G
10.10.
Ώ τού θαύματος! d2
ο όφις νενέκρωται, d2
καί ο εις ύψος αδικίαν λαλήσας, yc2
υποχθόνιος αυταδέλφοις yd2
Μάρτυσι καταπέπτωκεν. yd3 -h
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Jednoduchá d-perióda s d-initiom // A simple d-period with d-initium :

22.9.
Εκ βρέφους εγένου c2
Φωκά παμμακάριστε c2
1.10.
όθεvGd.d
τή ιεράe

τού Κυρίου εραστής, d3
Ιερομάρτυς Χριστού. yd3

η Δαμασκός εναβρύνεται, d3
πανηγύρει σου σήμεροv. yd3 -h

6.10.
ΌθενGd.d καί τήv τώv Ινδών εζοφωμένην διάνοιανd3
τώ τού θείου Πνεύματος c2
αγκίστρω εσαγήνευσας. yd3 -h
6.1.
Ο αναβαλλόμενοςd2 φώς ως ιμάτιον,d3-h
δι' ημάς καθ' ημάςa3 -d γενέσθαι κατηξίωσε.yd3 -G

6.10.
τώ γάρ καλάμω τού Σταυρού,d3
εκ τού βυθού τής αγνωσίας, a/G2

ευσεβώνyd ψυχάς εζώγρησας. yd3 -G

10.10.
Τώ τής Τριάδος φωτί,d3
η αυτάδελφος d2 ξυνωρίς λαμπρυνθείσα, yd2
τών τυράννων τήν ωμότητα κατέβαλεν. yd3 -G
22.9.
δι' ής**cd τών Αγγέλων συνέστιος γέγονας, d3
δαιμόνων αντίπαλος c2
καί τού κόσμου πρεσβευτής a3 -d
ώφθης διαπρύσιος. yd3
24.12. Orthros
Άκουε ουρανέd καί ενωτίζου η γή,d3 -hc
σαλευθήτωa2
τά θεμέλιαc/d2
επιλαβέτω τρόμοςd τά καταχθονια.d3
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8.9.
Στείρα άγονος yd2
η Άννα σήμερονd2 χείρας κροτείτω φαιδρώς. d3
λαμπροφορείτω τά επίγεια c2
βασιλείς σκιρτάτωσαν c2
ιερείς εν ευλογίαις ευφραινέσθωσαν. yd3
12.10.
Στρατευθέντες τώ Χριστώ h3 -d
τά επί γής g
τερπνά κατελίπετε,d3
καί τόv σταυρόν επ' ώμωv άραντες,d3
διά βασάνωv πολυπλόκωvyd2
αυτώ ηκολουθήσατε. yd3
6.12.
Διό **d καί ημάς**g
τών επεμβαινόντων δυσχερών,d3 -e
ελευθέρωσον σαίς πρεσβείαιςyd2
τούς αεί ανευφημούντάς σε. yd3
28.9.
Θεοφόρε Χαρίτων, yd3
σύ καί μετά θάνατον d2
εν ουρανοίς ζής εν τώ Χριστώ, d3
δι' όν τώ κόσμω σεαυτόν ανεσταύρωσας. yd3 -G
12.12.
Αλλ’ ώ**

Πατέρων αξιάγαστεd3
καί Διδασκάλων συνόμιλε.d3
τόν Σωτήρα πρέσβευεc2 τού σωθήναι τάς ψυχάς ημών. yd3
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Násobné bloky // Multiple blocks
2 bloky // 2 blocks
1.9.
πάντα γάρ Gd.d

εν σοφία εποίησας,

d3

καιρούς ημίνc2 καί χρόνους προθέμενος. yd3 -G
14.9.
Κροτήσωμεν σήμερον c2

ασματικήν πανήγυριν, yd3 -G

καί φαιδρώ τώ προσώπωd2

καί τή γλώττη τρανώς βοήσωμεν. d3

8.9.
τήν χαράν προμηνύουσα c2
παντί τώ κόσμω, a2

τής ζωής ημών πρόξενε. d3

κατάρας αναίρεσις, f3

ευλογίας η αντίδοσις. d3

10.10.
Καί πρός ένθεον δόξαν αποβλέποντες, d3
ουρανίου δόξης c2 κατηξιώθησαν, yd3 -h
Χριστώ τώ Θεώ cd** υπέρ ημών αεί πρεσβεύοντες, h3 -d
τού σωθήναιc2
τάς ψυχάς ημών.yd3
24.10.
Διό Χριστέ ο Θεόςd3
ο τούς σούς Αθλοφόρους c2 εvισχύσας* πρός σήν δοξολογίαν.yd3
καί ημάς διάσωσονc2
ως τώv όλων Δεσπότης, a
εκ πειρασμών καί θλίψεωνc/d2
ταίς πρεσβείαις τών Αγίων σου. yd3
14.9.
Σήμερον

Σταυρός υψούταιd2

Σήμερον η κτίσις πάσα d2
πάντα γάρ διά Σταυρού, d3

καί δαίμονες ye2

φυγαδεύονται. d3

εκ τής φθοράς ηλευθέρωται, f3
επέλαμψεν ημίν τά χαρίσματα. d3

24.6.
Θεού Λόγου μέλλοντοςye2 εκ Παρθένου τίκτεσθαι,G2
Άγγελος εκ στειρωτικώνyd/e
ωδίνων προέρχεται.yd3
ο μέγαςyg2 εν γεννητοίς γυναικών.d3
καί Προφήτου περισσότερος. yd3 -G
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3 bloky // 3 blocks
12.12.
τής Εκκλησίας τούς λύκους,yd2
καί ορθόδοξον πίστιν

σαφώς τρανώσας.d3

στύλος αναδείκνυσαιc2
20.12.
εξ απειρογάμουd

διά δογμάτων απήλασας.yd3
καί ευσεβείας πρόμαχος. yd3 -G

Νύμφης οφθήσεται.d3

εν Σπηλαίω δέ λοιπόνyd προσαναπαύσεται,yd3 -G
καί Φάτνηyd τών αλόγωνd

όν ουκ εχώρει ουρανός.yd3

8.11.
όθεvyd καί τόv τρισάγιοv ύμvον, d2
εv φλογεροίς τοίς χείλεσινd/c/G2
ακαταπαύστως άδετε. yd3 -G
Άγιος, Άγιος,c2
Άγιος ειa3 -d
ο Θεός ημώv δόξα σοι.yd3
25.3.
Ώ** Μυστήριον! d2
ο τρόπος τής κενώσεως άγνωστος.d3
ο πλουτος της χριστοτητος άφραστος,d3
Άγγελος λειτουργεί τώ θαύματι,d3
παρθενική γαστήρg τόν Υιόν υποδέχεται.d3
Πνεύμα Άγιονc2
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καταπέμπεται.d3

Násobné bloky s conclusiom // Multiple blocks with conclusio
Ak sa perióda zdanlivo končí predposledným blokom, ale za ním však nasleduje ešte „dovetok“, teda
posledný blok úzko napojený na predposledný, nazývame ho conclusio. Nasledujúce príklady sa môžu
javiť nie celkom jednoznačné, avšak princíp conclusia vyniká najmä pri periódach zostavených
z viacerých blokov rozličného typu.
// When the period seems to be closed by its fore last block, but an appendix, an additional block
closely tied to the previous follows, this addition is called conclusio. The following examples may
seem not clear enough, but later this principle will be illustrated better on periods consisting of
different types of blocks.
7.10.
Υποδησάμενος Σέργιος, c2
εv ετοιμασία **d
τού Ευαγγελίου τής ειρήνης d3
τά τών ήλων υποδήματα. yd3 -G
τώ αίματι τώ τών ποδών
απορρέοντι. d3
τόν όφιν τόν επιτηρούντα f2
τήν πτέρναν ημώv εξετύφλωσε. d3
καί τόν τού μαρτυρίου στέφανονc2

εκομίσατο.yd3 -G

22.12.
καί βασιλικόν fg**
ώσπερ σκήπτρον τόν Σταυρόν κατέχουσα.d3
τώ Θεώ καί Σωτήριyd2 συμβασιλεύειςyd2
Αναστασία παμμακάριστε. yd3
Αυτόν ικέτευεd3
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καί ημάς ελλαμφθήναιc
τής θείας δόξης αυτού. yd3

Periódy typu a + d

// Periods type a + d

Formuly a3 sú v 4. hlase nejednoznačné. Väčšinou majú priebežný charakter, prípadne tvoria initium
bloku. Len v zriedkavých prípadoch sa dá povedať, že zreteľne ukončujú blok.
// Formulae a3 in the 4th echos aree mostly weak (transitive), or forming an initium of a block. Only
in several rare cases they are clearly a termination of a block.

8.9.
Συγχάρητέ μοι λεγούσης .h πάς εκλεκτός Ισραήλ, a3
ιδού γάρ δέδωκέ μοι Κύριος.d3
τό έμψυχον παλάτιον c2 τής θείας δόξης αυτού, a3
εις κοινήν ευφροσύνην yf2
καί χαράν,yg
καί σωτηρίαν τών ψυχών ημών.d3
20.12.
υποδέχου, μέλλονταc2
σπαργανούσθαι εν σοί,a3
τόν τώ λόγω λύσανταc2 τής αλογίας

ημάς. yd3

14.9.
ότε γάρGd.d εφήπλου τάς χείρας,.c/d
Σταυρού τόν τύπον ποιών, d3 -e
ενίσχυεν ο λαός, a3
νυνί δε τών πραγμάτων η έκβασις yf2
εις ημάς πεπλήρωται. d3
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Periódy typu h + G

// Periods type b + G

Jednoduchá dvojbloková perióda // A simple two-block period
26.10.
τόν δι' αίματος τελέσαvταd2
καί θαύμασιν εκλάμψανταc2

τόν τής αθλήσεως δρόμον, h/c3
πάση τή οικουμένη. G3

6.8.
παρήν ο Πέτροςa σύν Ιακώβω καί Ιωάννη,h/c3
ως μέλλοντες συνείναί σοι,c2
καί εν τώ καιρώ τής παραδόσεώς σου.G3
2.11.
Η πενταφεγγήςd
τών Αθλητών λαμπάς, cd**
ye2
ώς εν δρυμώ ξύλων
αξίνη, δαυϊτικώς h/c3
εξέκοψε G/a2

τήν πλάνην τού εχθρού. G3 -d

3.10.
πυρί γάρ ελλαμφθείς yh2
τώ αγνοτάτω yh/e2
ηξιώθης άμα ye2
ταίς άνω στρατολογίαις, h/c3
τό φωτεινόν περιβόλαιοv, G2 ενδύσασθαι Xριστόv.G3
12.10.
Πρόβεc2
Τάραχεe2

τό κλέος τών Μαρτύρωvyd2
τών δαιμόνων ολοθρευτά,h/c3

καί ΑνδρόνικεG2

νίκη τών Πιστώv. G3 -d

14.9.
αυτός καί νύν h2
δώρησαι,h/e2
τόν Σταυρόν σου τόν τίμιον,h/c3
ημίν φρουρόν καί φύλακα, c2
καί ελατήρα τών δαιμόνων. G3 -d
10.10.
όθενGd.d καί τήν φλόγα yg2 καταπατούντες, d2
χορεύοντες έψαλλον. h/c3
Ιδού δή τί καλόνe
ή τί τερπνόν, ac*
e
αλλ' ή τό κατοικείν αδελφούς άμα; G3 -d
2.9.
ούτω καί ο ένδοξος Αθλοφόρος, G2
θρεμματικοίς ποιμνίοις ye2
ενδιαπρέψας, h/c3
εαυτόν θύμα ευπρόσδεκτον c2
τώ Χριστώ προσήγαγεyd2 διά τού μαρτυρίου. G3
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Dvojbloková perióda s d-initiom // A two-block period with d-initium
8.11.
Τής ηλιακήςyd ακτίνος τού θείου φωτός,d3
καταλαμπόμενοιe Αρχιστράτηγοι, h/c3
τάς τών αϋλωv καταυγάζετεG/a2 ταξιαρχίας. G3
8.7.
τώ γάρ Σταυρώ**e καθοπλίσας σεαυτόνd3
καί τό θανείν υπέρ Χριστούe προθύμως ελόμενος,h/c3
γενναίως πρός παράταξινc2

τού αλλοτρίουyd2 αντικατέστης.G3

1.9.
καί τήν πρώτην ανείλες αράν, (y)d3
τού παλαιού Αδάμ d2
ως ηυδόκησας Λόγε, h/c3
καί ημίν εν σοφία yd2

καιρούς καί χρόνουςyd2 υπέθου. G3

18.6.
Ευφραίνεται ό ουρανόςh3 -d
και ή γη αγάλλεται

σήμερον φαιδρώςd3
πιστως,h/c3

επί τη μνήμηd2 του μαρτυρος λεοντιου.G3
1.9.
yd3
Η βασιλεία σου Χριστέ ο Θεός,
βασιλεία πάντων τών αιώνων, h3
καί η δεσποτεία σου εν πάση
G3
γενεά καί γενεά.

yc/d2

26.9.
Αναπεσών yd
εν τώ στήθει τού Διδασκάλου Χριστού. d3
εν τώ δείπνω Κυρίου,d2 ηγαπημένε Μαθητά, h/c3
εκείθεν έγνως τά άρρητα, yc3
καί τήν ουράνιον πάσιν d/G εβρόντησας φωνήν. G3
13.12.
Χαίροις, ο ωραίος τή μορφή,h/c3 -d

τή δέ γνώμη υπέρκαλοςd3
καί αμφοτεροδέξιος,h/c3

ο εν τοίς θειοις όρεσινc2 ενδιαιτώμενος όλος .d
πανόλβιε Ορέστα. G3
25.12. E
η προξενήσασαyg
τόν θάνατον πάση σαρκί d3
τής αμαρτίας τό όργανονh/c3
σωτηρίας απαρχήyd εγένετο τώ κόσμω παντί,yc3
διά τής Θεοτόκου. G3
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Viacbloková perióda s d-initiom // A multiblock period with d-initium
25.1.
Τή πυρίνη γλώσση σουc2
θεορρήμον Γρηγόριε,d3
τάς θεομάχουςyg ενέπρησας,d2
τών αιρετιζόντων γλωσσαλγίας,h/c3
θείον ως αληθώς**ye2 ανεδείχθης στόμα,h/c3
εν Πνεύματι λαλήσανye2
τά μεγαλεία τού Θεού,h/c3
καί γράμμασι διατυπώσαν,yc2
τήν τής κρυφιομύστου Τριάδος,yc2
ομοδύναμον ουσίαν.G3
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h + G perióda s d-conclusiom // b + G period with d-conclusio
14.9.
ού η μήτηρ Ελένη d2
καί σέ de**

ανευραμένη, ye2
κοσμοφανή πεποίηκε, h/c3

σήμερον ανυψούντες G3 -d
τών πιστών αι χορείαι κραυγάζομεν. d3

1.10.
ού μόνον δέ εκείνη, yh3 αλλά καί πάσα η υφήλιος, h/c3
τώv θαυμάτων σου τά τεράστια a3
σαφώς ανακηρύττουσα βοά, G3
Πρέσβευε πρός Θεόv,e τού δωρήσασθαι ημίν,h2
τών πταισμάτωv τήν συγχώρησιv. yd3
13.12.
εκεί μέν γάρd ευγλωττία ρημάτωνd2
εν δέ
ταίς τών αγραμμάτωνye2 θεηγορίαις,h/c3
τήν τής Τριάδος εδιδάσκοντοG2

θεολογίαν.G3

εν ή πρεσβεύουσινa2
εν ειρήνη φυλαχθήναι τάς ψυχάς ημών.yd3

S initiom // With initium
1.9.
καί τήν πρώτην ανείλες αράν, (y)d3
τού παλαιού Αδάμ d2
ως ηυδόκησας Λόγε, h/c3
καί ημίν εν σοφία yd2

καιρούς καί χρόνουςyd2 υπέθου. G3

τού δοξάζειν Ga**
τήν παντουργικήν σου αγαθότητα, c2 Κύριε δόξα σοι. yd3

29.8.
προέλαβε γάρ εν Άδου τήν ζωήνd3
κηρύξαι ye2
τοίς εν σκότει καί σκιάh/c3
θανάτου καθημένοιςyc2 τήν εξ ύψους ανατολήν.G3
Χριστόν τόν Θεόν ημώνyd
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τόν μόνον πολυέλεον.

yd3

Periódy typu h + d

// Periods type b + d

Periódy typu h + d sú v 4. hlase najpočetnejšie.
// Periods type b + d are the most frequent in 4th echos.

Jednoduchá dvojbloková perióda // A simple two-block period
13.11.
τή ευσήμω γάρ βοή h3 -d

διέδραμε τά πέρατα, h/c3

ο φθόγγος τής διδασκαλίας σου, yd3 -h
3.9.
τούτω καί ημείς h3 -dτοίς άσμασιν ως άνθεσι, h/c3
στεφάνους πλέξαντες c2

εκβοήσωμεν. yd3

20.9.
τής γάρ συζύγου καί τών τέκνων, c/d2
τήν στέρησιν ουκ εδυσφόρησας, h/c3
αλλ' εβόας τήν ευχάριστον φωνήν τού Ιώβ. yd3 -G
24.9.
αι φλόγες, ου φλόγες c2 ελογίσθησάν σοι ye2
καλλιπάρθενε Θέκλα, h/c3
διά τόν σόν νυμφίον Χριστόν, yd3 -G
8.9.
Διό εν τή γεννήσει σου c2
Κόρη θεόκλητε, a3
τήν ειρήνην αίτησαι, h/c3
καί ταίς ψυχαίς ημώνc2 τό μέγα έλεος. yd3
6.10.
Χριστόν τόν Θεόν **cd αεί δυσώπει καί ημάς h/c3
ρυσθήvαι τής τού εχθρούye εζοφωμένης όψεως, a3
καί σωθήναι τάς ψυχάς ημών. yd3
20.9.
Γυμνός εξήλθονa2

εκ κοιλίας μητρός μου, h/c3

γυμνός καί απελεύσομαι c2

πρός τόν μόνον Δημιουργόν, a3
καί Σωτήρα τών ψυχών ημών. yd3

18.10.
ΌθενGd.d τώ Παύλω μαθητευθείς, h3 -d
όλην εκάθηρας e τήν σαυτού καρδίαν, h/c3
τή επιλάμψει τού Πvεύματος. yd3 -G
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8.9.
Αυτής ταίς ικεσίαις .e

Χριστέ ο Θεός, h/c3

τώ κόσμω τήν ειρήνην κατάπεμψον, yc3
καί ταίς ψυχαίς ημών c2 τό μέγα έλεος. yd3
14.9.
όν ιδών ο ήλιος d2

καί η σελήνη, ye2
τό φέγγος απέκρυψαν, h/c3

καί τώ φόβω γή εσείετο, c2
καί τό καταπέτασμα yd2 τού ναού εσχίσθη διχώς. yd3 -h
6.12.
ΌθενGd.d

καί τοίς πόρρω ως εγγύςe2
δι' ονείρων οπτανόμενος h/c3

εκ θανάτου λυτρούσαιc2
τούς αδίκωyg2 ψήφω θνήσκειν μέλλοντας.d3
20.12.
καί Σπήλαιον δέχεταιye2 τόν αχώρητον παντίh/c3
καί Φάτνη ετοιμάζεταιc2 υποδέξασθαι ζωήνyd
τήν αιώνιον.yd3 /G

Viacbloková perióda // A multiblock period
8.11.
Αυτός γάρ ημάςh2
σήμεροv κατηύγασεe
κροτήσαιe

πρός πανήγυριv φαιδράνh/c3
επαξίως ψαλμικώς,h/c3

αίνον τόv τρισάγιοvc2

τοίς πηλίνοις χείλεσιv, yd3 -G

24.10.
καί τό αίμα εξέχεενd2

υπέρ Χριστούe

όθεν καί πύριvοv νέφος yc2

κατέφλεγεve από προσώπου τής γής, h/c3

διελέγχον τώv παρανόμων

c2

25.12. E
καί διά νηπιότητοςh2

τής ομολογίας, h/c3

τήν ασέβειαν.yd3

τής Εύαςye2 θεραπεύει, τάς εν λύπαις ωδίνας,h/c3

Χορευέτω τοίνυνye2

πάσα η κτίσις καί σκιρτάτω,h/c3

ανακαλέσαι γάρ αυτήνyg
παραγέγονε Χριστόςd3
καί σώσαι τάς ψυχάς ημών. yd3
12.12.
Όσιε Πάτερyd2
Ιεράρχα αοίδιμεc2
αποστολικής διδασκαλίαςye2 γενόμενος έμπλεως,h/c3
καί τού θείου Πνεύματος καταγώγιον,h/c3
δι’ εναρέτου πολιτείας αναδειχθείς.d3
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Dvojbloková perióda s d-initiom // A two-block period with d-initium
2.9.
καί παρρησίαν έχων πρός αυτόν, d3
τήν ειρήνην τώ κόσμω αιτείται, h/c3
καί ταίς ψυχαίς ημών c2 τό μέγα έλεος. yd3
14.9.
Τού τιμίου Σταυρού Χριστέ τήν ενέργειαν, d3
προδιατυπώσας Μωϋσής,e2
ετροπώσατο h/c3
τόν εναντίον Αμαλήκ,

εν τή ερήμω Σινά. yd3 -G

9.10.
όθενGd.d
καί ούρανόθεν τήν φερομένην ποτέ d3
πνοήν βιαίανye2 πυρίνη γλώσση εμπνευσθείς,h/c3
τήν τών εθνών ακανθώδηyd2 έφλεξας αθεότητα. yd3 -h
7.10.
Διό ευχαίς yd
αυτού Χριστέ ο Θεός, yd3
καθήλωσοve2 εκ τού φόβου σου τάς σάρκας ημώνh/c3 -d
καί ημάς ελέησον. yd3
3.9.
καί γάρ τά πέρατα τής γής,d3
κροτεί επευφραινόμενα, h/c3
τή νύν πανηγύρει yd2 τού ιερομάρτυρος, yd3 -G
3.9.
σύν τοίς συνάθλοις σου, Xριστόν d3 -e Άνθιμε ικέτευε, h/c3
τήν ποίμνην σου ταύτην yc2 τών βαρβάρων λύκων λυτρωθήναι, yd3**
καί τής ουρανίου μάνδραςye2 αξιωθήναι. d3
13.9.
διό** αθροισθείσαι τών πιστών αι χορείαι,d3
δοξάσωμεν e2 τόν Πατέρα καί Yιόν, ye
καί τό Άγιον Πνεύμα, h/c3
τήν μίαν θεότητα, c2 τήν κρατούσαν τά σύμπαντα. yd3

24.9.
Τήν σήν υπέρ άνθρωπον άθλησιν,
Πρωτομάρτυς Χριστού, d3
ουκ ανθρώπων μόνον ye έθαύμασαν τά γένη, h/c3
αλλά καί θήρες d
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τεθήπασιν άγριοι, yd3 -G

26.10.
ού καί τήv ετήσιονd2
μνήμηv γεραίροvτες.d3
h/c3
δοξάζομεv Χριστόv τόv Θεόν,
τόν εvεργούντα δι' αυτού yg

πάσι τά ιάματα. d3

13.12.
Χαίροις ο καλώςh3 -d υπό Θεού στρατευθείςd3
εν τή επουρανίω στρατιά,h/c3
καί τώ στρατολογήσαντι αρέσας,yc2
ο εν ρήτορσι ρήτωρyd2

Ευστράτιε θεόσοφε.yd3 -h

18.6.
ηγλαισμενος γαρg
συν ημων παρεστικοςd3 ? d3
την αναιμακτον λατρειανye2 τω στεφοδοτη χριστωh/c3
προσκομιζων δεησινc2
αιτει ειλικρινωςa3
εις τας αυλας **de του παραδεισου καταντησαι.d3
12.10.
καί εναντίονyg2 βασιλέων καί τυράννωv πολλώv d3
μή αρνησάμενοι αυτόv,h/c3
άγγελοιd
τά βραβεία τής νίκης a2
τάς κεφαλάς υμώνc2
κατεστεψαν yd3 -G
17.11.
d
Ιερωσύνης τήν φήφονh3 θεόθεν δεξάμενοςd2
ye2
καί τό θείον δέρας
εξ ύψους περιβαλόμενος, h/c3
τούς πρίν τής απιστίας υιούς,yc3
τέκνα φωτός καί κληρονόμους ανέδειξαςyd3 -h
21.11.
τήν πρό αιώνωνyg2
καί επ’ εσχάτων τών χρόνωνye2

προορισθείσαν Μητέραd2
αναδειχθείσαν Θεοτόκον,h/c3

Κύριε πρεσβείαις αυτής,yc3
τήν ειρήνην σου παράσχου ημίνyc3 -d
6.12.
Πάτερ Νικόλαε,d3
τού παναγίου Πνεύματοςd2

καί τό μέγα έλεος. yd3

μυροθήκη υπάρχωνh/c3

ως εν μυροις μυρίζειςyd2 θείων αρωμάτων Χριστού. yd3
6.1.
Ώ τού θαύματος!d2
δίχα πυρός αναχωνεύειye2
καί αναπλάττειye2 άνευ συντρίψεως,h/c3
καί σώζει τούς εις αυτόν φωτιζομένους,yc2
Χριστός ο Θεός,d3 καί Σωτήρ τών ψυχών ημών.yd3
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Viacbloková perióda s d-initiom // A multiblock period with d-initium
1.10.
Αθλοφορικόν εvδιαίτημα yd3
απεφάνθης, Ανανία Απόστολε,h/c3
καί λίθοις ως άνθεσι c2 πυκαζόμενος, a3
υπέρ τού παθόντος σαρκί δι' ημάς, h/c3
εν σταυρω εκουσίως yd2
τό αίμά σου εξέχεας yd3 -G
20.1.
ορθοδόξως γάρ εκήρυξας ημίνd3
τήν αληθή καί αμώμητον Πίστιν Χριστού,h/c3
διό** ικέτευε Όσιε Πάτερd3
εν τή μνήμηye2 σου θεοφόρε,h/c3
δωρηθήναι ημίν τό μέγα έλεος.yd3

Initium v poslednom bloku. // Initium in the last block.
6.10.
h2
διό καί τήν άχραντον
πλευράν τού Λόγου, ye2
τή χειρί ψηλαφήσας, h/c3
τών πεπαρμένων ήλων τάς ωτειλάς, d3 -e
τώ δακτύλω κατιδείν κατηξίωσαι. yd3 -h
20.12.
Αστήρ μηνύειye
Μάγοι προσκυνούσι,h/c3
Ποιμένες αγραυλούσιd
θαύμα ορώντες τό φρικτόνyd3
καί Άγγελοι μέλπουσινye2
επί γής ΘεώμενοιG/a2
τήν απολύτρωσιν τού γένους ημών.d3
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Initium v poslednom bloku, dve paralelné periódy.
// Initium in the last block, two parallel periods.
7.10.
ου φύσεως ακολουθία, ye2
αλλά πίστεως
ενώσει ye2
τού Αγίου Πνεύματος. h/c3
τά γάρ φθαρτά ***fg
βδελυξάμενοι πάνταd3
ήραν τόν σταυρόv επ' ώμων, a2
καί ηκολούθησαν τώ Χριστώ. yd3 -G
// //
Σέργιος
καί Βάκχος ye2
οι γενναίοι Μάρτυρες, h/c3
εν ουρανοίς ***fg παρρησίαν κεκτημένοι, d3
πρεσβεύουσιν αυτώ υπέρ ημών, yc1
τού καταπεμφθήναιd2 ημίν τό μέγα έλεος. yd3
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h + d perióda s d-conclusiom // b + d period with d-conclusio
Conclusio ako záverečný dodatok (prosba o príhovor) v stichire.
// Conclusio as a final addition (asking for intercession) in the stikheron.
24.9.
γέγηθας γάρ e δι' αυτόν πάσχουσα, h/c3
καί κόσμου χωριζομένη, yc2
ίνα τής επουρανίου yd2
τύχης μακαριότητος.

yd3 -G

εν παρρησία a2
πρεσβεύουσαc2 -d υπέρ τών ψυχών ημών. yd3
24.11.
τώ αθλητικώ αίματιd2
τόν τής πίστεως δρόμον ετέλεσας,h/c3
τού λαού προθυόμενοςG/a2
καί Χριστώ συμμορφούμενος. d3
Πρέσβευε υπέρ τών ψυχών ημών.yd3
10.10.
Ευλαμπίω τώ σοφώ e

και Εύλαμπία, h/c3

τούτοιςye2 ευστοχωτάτοις άσμασι βοήσωμεν, h/c3
οι καλώς εν Χριστώyg

τόν δρόμον τελέσαντες, d3

αιτήσασθε τώ κόσμω τήν ειρήνην, yc2
καί ταίς ψυχαίς ημών c2 τό μέγα έλεος. yd3
28.9.
έξω γάρ σαρκός καί κόσμου γενόμενος, d3
υπέρ τά ορώμενα έζης αληθώς, h/c3
ου γάρ έζης σεαυτώ, yg
έζη δέ μάλλον d2
εν σοί Χριστός ο Θεός ημών. yd3
Αυτόν ικέτευε d3
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σωθήναι τάς ψυχάς ημών. yd3

Conclusio s initiom, conclusio ako dvojitý d-blok.
// Conclusio with initium, conclusio formed of two d-blocks.
27.9.
ούτως ενίσχυσεν e ο Αθλοφόρος, h/c3
ούτω κατήργησεν c2
πάσαν τού εχθρού τήν δύναμιν, yd3 -G
αυτού ταίς πρεσβείαις Χριστέ, d3
σώσον τάς ψυχάς ημών. yd3
13.12.
Υπέρ τήν τών Ελλήνων παιδείανyd2
τήν τών Aποστόλων σοφίανh/c3
προέκριναν οι άγιοι Μάρτυρες.yd3
τάς βίβλους τών ρητόρων καταλείψαντες.d3
καί ταίς τών αλιέων ενδιαπρέψαντες,yd3
24.9.
Θέκλα γάρ η πρώτη ye2
Μαρτύρων εν γυναιξί, h/c3
τό αθλητικόν fg*** στάδιον ανύσασα, d3
πρώτη καί στεφηφόρος a2

αναδέδεικται, yd3 -G

καί παρρησία a2
πρεσβεύουσα υπέρ τών ψυχών ημων.yd3
31.1.
σύν αυτοίς καί τήν γενναίανd2
Αθανασίανye2 εγκωμιάζοντες,h/c3
καί τά βλαστήματα αυτήςyg
Θεοδότην Ευδοξίαν καί Θεοκτίστην.d3
τάς αθληφόρουςyg2 καί καλλιπαρθένους.d3
αιτούντας Χριστόν, υπέρ τών ψυχών ημών.yd3
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Periódy typu d + G

// Periods type d + G

Periódy zostavené z blokov typu d a G, bez h-bloku.
// Periods composed from blocks type d and G, without a b-block.

14.9.
Φωτολαμπής αστέρων τύπος, G2
προεδείκνυε Σταυρέ, d3
τρόπαιον νίκης ευσεβεί a3 -d
άνακτι τώ πάνυ. G3 -d
7.10.
Προφητικώς τοίς Αγίοις d-G2
συνελθόντες, τόν ύμνον βοήσωμεν. d3
Ιδού δή τί καλοve
ή τί τερπνόν, yc1
αλλ' ή τό κατοικείνe αδελφούς επί τό αυτό.G3
13.11.
πάνταyd

περιηχούσαν τά πέραταd3
τά σωτήρια δόγματα,d3

καί πάντας συναγείρουσανc2
πρός συνασπισμόνyd
ασμάτων θεοπρεπών.G3
21.11.
Σήμερονh3 -d

τά τών Αγίωνyg2 Άγια αγάλλονταιd3

καί ο χορός τών Αγγέλωνyd2 μυστικώς πανηγυρίζει.G2
21.11.
Δεύτε πάντες οι πιστοί,h3 -d
τήν μόνην αμώμητονc2 εγκωμιάσωμεν.yd3
τήν εκ τών Προφητών**fg προκηρυχθείσανd2
καί εν ναώ προσενεχθείσαν.G3
27.1.
Μεγαλύνει***a η δόξα μου τόν Κύριον.yd3 -G
αποδόντα μοιd-G2 τόν νυμφαγωγόνa**
καί τό στήριγμα τής πίστεως.yd3 (-G)
τήν υπόληψινd-G2 τών αξιωμάτων μουa2
καί ανάπαυσινc2 τών εμών κροτάφων. G3
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8.9.
Η παγκόσμιος χαρά,h3 -d
εκ τών δικαίων ανέτειλεν ημίν, d3 -e
εξ Ιωακείμ καί τής Άννης,d2/3
η πανύμνητος Παρθένος. G2
24.7.
Όλβονyd λιπούσα πατρικόν,h3 -d
Χριστόν δέ ποθούσαι ειλικρινώς,d3
δόξαν εύρατο η Μάρτυς,yc2
καί πλούτον ουράνιον.d-G2
25.3.
Σήμερονyd χαράς Ευαγγέλια,d3
παρθενική πανήγυρις. yd3 -G
τά κάτωyd τοίς άνω συνάπτεται,d3 -g
ο Αδάμ καινουργείταιd2
η Εύαye2 τής πρώτης λύπηςd2
ελευθερούται καί η σκηνή cd*
τής καθ' ημάς ουσίας τή θεώσειyc2
τού προσληφθέντος φυράματος,d-G2
ναός Θεού κεχρημάτικεν.d-G2

1.11.
Φησί γάρ yd
πρός υμάς ο Κύριος,c2
yd2
ως ομοζήλους
τών Αποστόλων.G2
Iδού**cd δέδωκα υμίν τήν εξουσίαν, *d
κατά πνευμάτων ακαθάρτωνa2
ως τε αυτά εκβάλλειν. d3
καί θεραπεύειν πάσαν νόσονyd
καί πάσαν μαλακίαν. G3
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Periódy typu G + d

// Periods type G + d

Periódy zostavené z blokov typu G a d, bez h-bloku.
// Periods composed from blocks type G and d, without a b-block.

1.9.
Αι πορείαί σου ο Θεός,h3 -d
αί πορείαί σου μεγάλαι yd2 καί θαυμασταί. G3
διό G.a** τής οικονομίας σου c2
τήν δυναστείαν yd2 μεγαλυνούμεν. G3
ότι φώς εκ φωτός, a3
επεδήμησας e εις ταλαίπωρον κόσμον σου. yd3
16.11.
Καλούντι Χριστώ, πρός μαθητείανyd2
ουράνιον, προθύμως, G3
ηκολούθησας θεόληπτε.yd3 -G
20.12.
Ησαία χόρευεc2 Λόγον Θεού υπόδεξαιG/a2
προφήτευσονa/G2 τή Κόρη Μαριάμ.G3
Βάτον πυρί καίεσθαιye2
καί μή καταφλέγεσθαιc2
τή αίγλη τής θεότητος.yd3 -G
8.7.
Κογχύλη αίματοςG2 τού μαρτυρίου σουa2
κοσμηθείσα η Εκκλησία τού Θεού.G3
ηλιακάςh

ακτίνας εκπέμπειa
Χριστοφόρε πολύαθλε.yd3

16.11.
φώς τε τών εν σκότειd2 χρηματίσας,G2
καί πεπλανημένωνd2
οδηγός πρός σωτηρίαν. G3 -d
νύν δέ πρεσβευτήςh3 -d
παντός τού κόσμουd2
θερμότατοςG2
d
καί τών σέ γεραιροντων
Ματθαίε, φύλαξ σωτήριος. d3
6.8.
ίνα θεωρήσαντες h3 -d

τά θαυμάσιά σου.G3

μή δειλιάσωσι h3 -d τά παθήματά σου,G3 -h
ά προσκυνήσαι ημάς,a3
έν ειρήνη καταξίωσον,c2 διά τό μέγα σου έλεος.yd3
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Periódy typu G + h + G

// Periods type G + b + G

27.1.
Ουκ έδει σε Χρυσόστομεc2
τήν Βασιλίδα καταλείψαντα,ya3
παροικείν εν Κομάνοις.G3
όθεν θεόθεν ηγμένηye2
η Ανακτορική πανδαισία,h/c3
πάλιν σε επανήγαγενc2
εν τοίς βασιλείοις.G3
24.6.
καί γάρ ουδέ έπρεπε d2
τόν πατέρα σιωπάν a3 (-d)
προελθούσης τής φωνής.G3
αλλ' ώσπερ απιστηθείσανye2
πρώην τήν γλώτταν έδησεν,h/c3
ούτω φανερωθείσανyc2
δούναι τώ πατρί h
τήν ελευθερίαν.G3
2.9.
ούτω καί ο ένδοξος Αθλοφόρος, G2
θρεμματικοίς ποιμνίοις ye2
ενδιαπρέψας, h/c3
εαυτόν θύμα ευπρόσδεκτον c2
τώ Χριστώ προσήγαγεyd2 διά τού μαρτυρίου. G3

S d-conclusiom. // With a d-concusio.
8.10.
εν προσευχαίς γάρ καί δάκρυσι Πελαγία, G2
τών πολλών πταισμάτωνye2
τό πέλαγος εξήρανας,h/c3
καί τό τέλος ευπρόσδεκτον τώ Κυρίω, yc2
διά τής μετανοίας προσήγαγες, d-G2
καί νύν τούτω πρεσβεύεις, yd2
υπέρ τών ψυχών ημών. yd3
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Periódy typu G + h + d

// Periods type G + b + d

1.9.
διό ευχαριστούντες .c
κατά πάντα ye2 καί διά πάντα βοώμεν, G3
Ευλόγησον τόν στέφανον a2
τού ενιαυτού e τής χρηστότητός σου, h/c3
καί καταξίωσον ημάς d***
ακατακρίτως βοάν σοι,c2 Κύριε δόξα σοι. d3

6.1.
δειλιών καί τρέμων εβόα λέγων G3 -d
Ου τολμώ g κρατήσαιd2
τήν κορυφήν σου τήν άχραντον,h/c3
σύ με αγίασον Δέσποταc2
τή επιφανεία σου, μόνε φιλάνθρωπε.yd3
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Periódy typu d + h + G

// Periods type d + b + G

25.12. E
βρέφος γάρ τίκτεταιc2 εξ αυτής***d
ο παντέλειος Θεός.d3
καί διά τού τόκουye2

Παρθενίαν σφραγίζει,h/c3

σειράς αμαρτημάτων λύωνyd2

διά σπαργάνων.G3

5.1.
Η Τριάς ο Θε-ός ημώνc2
εαυτήν ημίν σήμερονc2
αδιαιρέτωςya
πεφανέρωκεν.yd3
ο μέν γάρ Πατήρ**g εναργή μαρτυρίανd2
τώ συγγενεί επεφώνησεh/c3
τό Πεύμα περιστεράς εν εικόνιyc/d2
κατέπτη ουρανόθεν. G3 -d

Viacnásobný d-blok // Multiple d-block
7.10.
Σέργιος καί Βάκχος, c2
η φαιδρά τών Μαρτύρων καί τερπνή λαμπηδώv, yd3 -G
τών μέν τυράννων yg2
τό θράσος κατέβαλε,d3
yg2
τών δέ
ειδώλων
τήν πλάνην κατήργησε.d3
καί τής θεογνωσίας ye2
τό τέλειον μυστήριον λαμπρά τή φωνή,h/c3
υψηγορούντες yd2 αvεκήρυττον. d-G2
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Viacnásobný h-blok // Multiple b-block
11.2.
Ως καλός παιδοτρίβης,c2
καί διδάσκαλος τής ευσεβείας,d3
τή ενεργεία καί δυνάμειye2
τών θείων λόνων σου,h/c3
γυναίκας φιλοθέους .d
υπείληψας πρός αγώνας μαρτυρικούς,h/c3
τό ασθενές τής φύσεωςc2
αυτών ρωννύων εν Χριστώ.G3
15.8.
Δεύτε ανυμνήσωμεν λαοί,h3 -d
τήν Παναγίαν Παρθένον αγνήν.d3
εξ ής αρρήτως προήλθεd2
σαρκωθείς ο Λόγος τού Πατρός,h/c3
κράζοντες καί λέγοντεςd2
Ευλογημένη σύ εν γυναιξί,h/c3
Μακαρία η γαστήρa2
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η χωρήσασα Χριστόν.G3

Periódy typu d + h + d
8.9.
ήτις yd2

// Periods type d + b + d

δι' υπερβολήν αγαθότητος,

d3

ναός Θεού e έμψυχος γίνεται,h/c3
καί μόνη κατά αλήθειαν, yd3
Θεοτόκος γνωρίζεται, yd3 -G
6.1.
ρείθρα περιβάλλεται σήμερονc2
ουκ αυτός τούτωνye2

τά Ιορδάνια.d3

πρός κάθαρσιν δεόμενος,h/c3

αλλ' ημίν εν εαυτώac* οικονομών τήν αναγέννησιν. yd3 -G
26.10.
Τόv λόγχαις κληρωσάμεvον, c2
τής σωτηρίου πλευράς τήν χάριν, d3
τής vυγείσης τή λόγχηd2
εξ ής ημίν πηγάζει ο Σωτήρ,h/c3
ζωής καί αφθαρσίας vάματα, yd3 -h
1.11.
Πηγήν ιαμάτων έχοντες c2 Άγιοι Ανάργυροι,d3
τάς ιάσεις ye2

παρέχετε πάσι τοίς δεομένοις, h/c3

ώς μεγίστων δωρεώνye αξιωθέντες, yc2
παρά τής αενάουd2 πηγής τού Σωτήρος Χριστού. yd3 -G
25.12. E
Τότε δήyd

τών Προφητών επληρούτο τό κήρυγμα.d3

καί Αγγέλων αι Δυνάμειςye2

εθαύμαζον, βοώσαι καί λέγουσαι,h/c3

Δόξα τή συγκαταβάσει σουc2

μόνε φιλάνθρωπε.yd3

21.11.
ΣήμερονG2

ο θεοχώρητος ναόςh3 -d

η Θεοτόκοςd3

εν Ναώ Κυρίου προσάγεται, h/c3
καί Ζαχαρίαςd2 ταύτην υποδέχεται. yd3 -G
24.12. Orthros
Ώ βάθος πλούτου***
καί σοφίαςye2 καί γνώσεως Θεού! d3 -g
ως ανεξερεύvηταd2 τά κρίματα αυτού, h/c3
καί ανεξιχνίαστοι
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αι οδοί αυτού.yd3

24.6.
ο λύχνοςyg2

τού φωτός προέρχεται,d3

η αυγή*** τού ηλίου τής δικαιοσύνης,h/c3
μηνύει τήν έλευσινc2
εις ανάπλασιν πάντων.a
καί σωτηρίαν τών ψυχών ημών.d3
30.11.
Τήν τών ιχθύωνyd2
άγραν καταλιπών Απόστολεh2
ανθρώπους σαγηνεύεις.c
καλάμω τού κηρύγματος.yd3
χαλών ώσπερ άγκιστρονd2
τής ευσεβείας τό δέλεαρ,h/c3
καί ανάγωνd2

εκ τού βυθού τής πλάνηςa3 -a
τά έθνη άπαντα.yd3

30.11.
Ανδρέαyg Απόστολεd2
τού Κορυφαίου ομαίμωνyc2
καί τής οικουμένηςa2 υφηγητά διαπρύσιε.yd3
πρεσβεύων μή ελλίπηςd2
υπέρ ημών
τών εν πίστει καί πόθωh/c3
e

εύφημούντων πανεύφημεG/a2
τήν αεισέβαστον μνήμην σου.yd3
24.10.
Ασματικώς τόν ποιμενάρχηv,c2
σήμεροv πιστοίd/e ομοφρόvως τιμήσωμεν,yd3 -h
Αρέθαν τόv ενδοξότατοv,e
μετά τής συνοδίας αυτού, h/c3
ότι ήλεγξε βασιλέαc
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παρανομήσαντα. yd3

S initiom // With initium
6.10.
Τώ τής γνώσεως θείω πυρί, yd3
την ψυχήν καταυγασθείς, d3
εν πάσι τού Δεσπότου ye2
ως έννομος d2
21.11.
μεθ’ ών**cd

μιμητής γέγονας, h/c3

μαθητήςc Θωμά Απόστολε.yd3
καί ημείς εορτάζοντες σήμερονd3
σύν τώ Γαβριήλ εκβοήσωμεν.d3

Χαίρε Κεχαριτωμένηye2 ο Κύριος μετά σού h/c3
ο έχων το μέγα έλεος. yd3
16.1.
Αξίως είληφαςd-G2 εκ Θεού τά χαρίσματα,d3 -e
σοφέ Απόστολε,a3 -d
πέτρα τής πίστεως.yd3 -G
ανθ' ών ως δωρονa/h τό αίμά σου ye3
τώ Κτίστη ως γλύκιονh/c3
έδεσμα προσήγαγες πανεύφημε.d3
8.9.
Δι' Αγγέλουyd2 προρρήσεωςye2
γόνος πάνσεπτος.d3
εξ Ιωακείμ καί τής Άννηςd3
τών δικαίων σήμερον ye2 προήλθες Παρθένε, h/c3
ουρανός καί θρόνος Θεού, f3
καί δοχείον καθαρότητος. d3
29.8.
ακολασία γάρd γυναικεία θελγόμενος,d3
καί ασεβεί θηλυμανία κεντούμενος.yd3 -G
απέτεμεyd2
αλλ' ουκ εξέτεμε

κεφαλήν Προδρομικήν,d3
γλώσσαν Προφητικήν,h/c3

ελέγχουσαν αυτού τήν παράνοιαν.yd3
Násobný h-blok // Multiple b-block
2.9.
ούτος γάρGd.d νέος Άβελ ανεδείχθη ημίν, d3
ώσπερ γάρ εκείνος ye2
ποιμήν προβάτων γεγονώς, h/c3
αμνόν εις θυσίαν ye2

πρώτος προσήγαγε, h/c3

καί στέφανον αθλήσεως,c2 πρώτος εκομίσατο. yd3
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Periódy typu h + a + d
3.1.
Θεός ού γυμνός,h2

// Periods type b + a + d

ουδέ άνθρωπος ψιλός,h/c3

αλλ' εν δυσί ταίς φύσεσιν,c2
εις ο αυτόςh

Υιός μονογενής,a3

ζητών μέν τό βάπτισμαG2 ως άνθρωπος εκ θνητού. d3 -e
26.10.
τόν ζηλωτήν τού Δεσπότου d2 καί συμπαθή φιλόπτωχον, h/c3
τόv εν πολλοίς καί πολλάκιςyc2 κινδύvοις χαλεποίς, a3
τώv Θεσσαλονικέων ye2
προϊστάμενοv. d3

13.12.
Τήν πεντάχορδον λύρανyd2
καί πεντάφωτον λυχνίανd3
τής τού Θεού Εκκλησίας,h/c3
τούς θεοφόρους Μάρτυραςc2
φερωνύμως υμνήσωμενa3
καί ευσεβώς εγκωμιάσωμεν.yd3 -Gd

13.12.
Χαίροις**d

ο ισάριθμος χορός e2 τών φρονίμων Παρθένων,h/c3

ούς καθικετεύομενc2

πάσης οργής καί θλίψεωςc2 λυτρώσασθαι, a3

καί τής αφράστου υμών δόξηςye2
τούς τήν ετήσιον υμώνg
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συμμετόχους ποιήσαι,h/c3
μνήμην γεραίροντας. yd3

