
2020.08.09 - ΚΥΡ. Θ΄ µετά την Μεταµόρφωσιν:

Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ματθία.
καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Κων/νου Πατριάρχου Κων/λεως, τοῦ Ἱεροµάρτυρος Εὐθυµίου,

Μητροπολίτου Ρόδου.

Ἦχος πλ. δ΄, Ἑωθινόν Θ΄ .

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 του Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

και της Εκκλησίας της Ελλάδοςκαι Κύπρου

2020.08.09 - ΚΥΡ. Θ΄ µετά την Μεταµόρφωσιν:

Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ματθία.

καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Κων/νου Πατριάρχου Κων/λεως, τοῦ Ἱεροµάρτυρος Εὐθυµίου,

Μητροπολίτου Ρόδου.

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
«Εὐλογητός ὁ Θεός...»,

εὐθύς·· «Δεῦτε προσκυνήσωµεν...»

καί ὁ··Προοιµιακός

Ἑσπέρια: 1.– Τά 3 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· «Ἑσπερινόν ὕµνον...

– Κύριε, Κύριε, µή ἀποῤῥίψῃς ἡµᾶς...

– Χαῖρε, Σιών ἁγία...».

2.– Τά 3 Στιχηρά Ἀνατολικά· «Ὁ ἐκ Θεοῦ Πατρός Λόγος...

– Τήν ἐκ νεκρῶν σου ἀνάστασιν...

– Δόξα σοι, Χριστέ Σωτήρ...»

καί 3.- Τα 3Μεθέορτα (9ης Αὐγούστου) εις 4.

Τῆς παναγίας ἐνδόξου Μεταµορφώσεως,... (Δις)

Ἐπὶ τὸ ἅγιον ὄρος δεῦτε ἀνέλθωµεν, ...

Αὕτη ἐστὶν ἡ ἡµέρα ἡ πανσεβάσµιος, ...

Δόξα, τῆς ἑορτῆς· «Δεῦτε ἀναβῶµεν...» (ζήτει τοῦτον εἰς τό Δόξα τῆς

Λιτῆς Ϛ΄ Αὐγ.).

Καὶ νῦν, τὸ α΄ θεοτοκίον τοῦ πλ. δ΄ ἤχου· «Ὁ Βασιλεύς τῶν

οὐρανῶν...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...». Τό Προκείµενον τῆς ἡµέρας.

«Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...».

Ἀπόστιχα: Τό Ἀναστάσιµον Στιχηρόν· «Ἀνῆλθες ἐπί Σταυροῦ...»

καί τά κατ’ Ἀλφάβητον τοῦ ἤχου· «Χριστόν δοξολογήσωµεν...

– Ψαλµοῖς καί ὕµνοις...

– Ὦ Δέσποτα τῶν ἁπάντων...».

Δόξα, καί νῦν: τό ἕτερον ἱδιόµελον τῆς ἑορτῆς· ʺΝόµου και Προφητών σε

Χριστέ...ʺ (ζήτει τοῦτον εἰς τό ʹΚαί νυνʺ τῆς Λιτῆς Ϛ΄ Αὐγ.).

«Νῦν ἀπολύεις...», Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιµον· «Ἐξ ὕψους κατῆλθες...»,

Δόξα, Καί νῦν· τῆς ἑορτῆς «Μετεµορφώθης ἐν τῷ ὄρει...»,

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν τῷ ὄρει τῷ Θαβώρ µεταµορφωθείς ἐν δόξῃ

ἐνώπιον τῶν ἁγίων αὐτοῦ µαθητῶν καί Ἀποστόλων,

Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡµῶν...».

2020.08.09-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Θ΄ΜατθΜετάΤηνΜεταµορθωσινΉχοςΠλ.δ΄Εωθ. Θ΄ -ΧρύΠα
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Κεκραγάρια 3 ΣτιχηρὰΜεθέορτα εἰς 4 (9ης Αὐγ.)

Ἦχος αʹ ʺΤῶν οὐρανίων ταγµάτων...ʺ

Ἦχος Πα

7. Στίχ.
(Π)

(Π) (Ν)

(Μ) (Π) (Ν)

(Π)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

+

8. Στίχ.Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ πολλὴ

παρʹ αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται τὸν

Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνοµιῶν αὐτοῦ.

Τό αὐτό ὡς ἄνω:

ʺΤῆς παναγίας ἐνδόξου Μεταµορφώσεως,...ʺ

2020.08.09-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Θ΄ΜατθΜετάΤηνΜεταµορθωσινΉχοςΠλ.δ΄Εωθ. Θ΄ -ΧρύΠα
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9. Στίχ.

(Π)
+ (Ν)

(Μ) (Π)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

+

10. Στίχ.

(Π)
+ + (Ν)

(Μ) (Π)

(Ν) (Π) +

2020.08.09-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Θ΄ΜατθΜετάΤηνΜεταµορθωσινΉχοςΠλ.δ΄Εωθ. Θ΄ -ΧρύΠα
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+
(Ν)

+ (Ν) (Π)

+

2020.08.09-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Θ΄ΜατθΜετάΤηνΜεταµορθωσινΉχοςΠλ.δ΄Εωθ. Θ΄ -ΧρύΠα
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Κεκραγαρίων Δόξα, τῆς ἑορτῆς·

(Δόξα τῆς Λιτῆς Ϛ΄ Αὐγ.)

Ἦχος Πα

Δ

(Π)

(Π) (Κ)

(Π)

(Κ)

(Π)

(Κ) (Δ) (Π)

(Δ) (Π)

(Κ)

(Δ)

(Π)

Πηγές: 1) Π.Πελοπ.-Π.Κηλτζανίιδου, Δοξαστάριον, σ.679

2) Γ.Κακουλίδη Μουσ. Μηναίον Τόµος Β΄, σ.235

2020.08.09-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Θ΄ΜατθΜετάΤηνΜεταµορθωσινΉχοςΠλ.δ΄Εωθ. Θ΄ -ΧρύΠα
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Ἀποστίχων Δόξα, καί νῦν τῆς ἑορτῆς·

(τό Καί νῦνʺ τῆς Λιτῆς Ϛ΄ Αὐγ.).

Ἦχος Πα

N

(Π)

Δ
+

Κ

(Π)

(Π)

(Κ)

(Δ) (Κ)

(Δ) (Π)

(Π) (Κ)

2020.08.09-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Θ΄ΜατθΜετάΤηνΜεταµορθωσινΉχοςΠλ.δ΄Εωθ. Θ΄ -ΧρύΠα
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(Δ) (Κ) (Δ) (Π)

+

Πηγές: 1) Π.Πελοπ.-Π.Κηλτζανίιδου, Δοξαστάριον, σ.680

2) Γ.Κακουλίδη Μουσ. Μηναίον Τόµος Β΄, σ.236

2020.08.09-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Θ΄ΜατθΜετάΤηνΜεταµορθωσινΉχοςΠλ.δ΄Εωθ. Θ΄ -ΧρύΠα
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ἦχος Γα

Δ

Κ

Μ

(Μ) (Γ)

(Π) (Γ)

(Δ) (Μ) (Γ) (Ν) (Μ)

2020.08.09-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Ακολουθία-Κυρ.Θ΄ΜατθΜετάΤηνΜεταµορθωσινΉχοςΠλ.δ΄Εωθ. Θ΄ -ΧρύΠα
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ΑΠΟΛΥΣΙΣ

ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία!

ΧΟΡΟΣ: Εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ

Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ

Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀµώµητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν

καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ

Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀµήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Ὁ Ἀναγνώστης: Τὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ,

καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν

ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως

Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν.

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ

ἐλπὶς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὁ Ἀναγνώστης: Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ

Πνεύµατι· καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων. Ἀµήν. Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον,

Κύριε ἐλέησον, Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ

ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς

παναχράντου καὶ παναµώµου ἁγίας αὐτοῦ µητρός,

δυνάµει τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ,

προστασίαις τῶν τιµίων ἐπουρανίων Δυνάµεων

2019.11.10-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤουΚυρΚΑ΄ήχοςΔ΄εωθ.Ι΄- Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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ἀσωµάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιµίου, ἐνδόξου, προφήτου

Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων,

ἐνδόξων καὶ πανευφήµων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων

ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ

θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων

θεοπατόρων Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης, καὶ πάντων τῶν

Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡµᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ

φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων Θεός.

ΙΕΡΕΥΣ: Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡµῶν,

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ἐλέησον καὶ

σῶσον ἡµᾶς.

Ὁ Χορός: Ἀµήν.

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια
ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα «Μελωδός» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Χρύσανθο Παγγίδη
Πρωτοψάλτη/Χοράρχη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Αποστόλων Πέτρου και 

Παύλου Στουτγκάρδης Γερμανίας.

2019.11.10-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤουΚυρΚΑ΄ήχοςΔ΄εωθ.Ι΄- Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη



ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΤΟΥ

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

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.

Στουτγκάρδη Γερµανία 2020
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Ἀκολουθία Μνηµοσύνου.
(Από ʺDaten alter PCʺ=>ΜνηµόσυνονΕπεξεργασία 19.05,2020 )

Μετά την Θεία Λειτουργία θα ήταν λάθος, από θεολογικής πλευράς, να προσφέρουµε άλλες

προσευχές εκτός από της ευχές της Θείας Ευχαριστίας, αλλά γίνεται κατ’ οικονοµίαν για αυτούς που

έχουν προσκοµίσει κόλλυβα για µνηµόσυνον. Στην περίπτωσιν αυτή, µετά την Οπισθάµβωνον Ευχή

[«Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε...»] και το ʺ Είη το όνοµα Κυρίου...»

O ΧΟΡΟΣ/ ΙΕΡΕΥΣ: ψάλλει τά ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ (19.05.2020)

Ήχος Πα

1) ΙΕΡΕΥΣ:
(Δ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)

(Κ)↓ (Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Δ)

(Κ) (Μ) (Κ)↓

(Μ) (Δ) (Κ)

Χορός: 2)
(Μ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)

(Δ)(Κ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Δ) (Κ) (Δ) (Κ)

(Δ)

(Κ) (Δ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓

Τα επόµενα ψάλλονται επί πλέον, µόνον όταν µνηµονεύονται κληρικοί·

2. 1- Εὐλογητὸς εἰ Κύριε, δίδαξόν µε τα δικαιώµατά σου.

Οι τον αµνόν, του Θεού κηρύξαντες, και σφαγιασθὲντες ώσπερ άρνες,

και πρός ζωήν, την αγήρω άγιοι, καί αιϊδιον µετατεθέντες, τούτον εκτενώς

Μάρτυρες αιτήσασθε, οφληµάτων λύσιν ηµιν δωρήσασθαι.

2. 2- Εὐλογητὸς εἰ Κύριε, δίδαξόν µε τα δικαιώµατά σου.

Οι την οδόν την στενήν βαδίσαντες, πεπληµένοι πάντες οι εν βίω. Οι τον

σταυρόν ως ζυγόν αράµενοι και εµοί ακολουθήσαντες εν πίστει, δεύτε απολάυετε,

ά ητοίµασα ηµίν βραβεία, και στέφη τα ουράνια.

3) Χορός:
(Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Μ) (Κ) (Δ)(Κ)

(Μ) (Κ)

(Δ) (Κ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Μ) (Κ)

4) Χορός:
(Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Κ)

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)
(Δ) (Κ)

[αὐτήν]

[αὐτούς]

(Δ) (Κ) (Δ) (Κ)

(τήν)

(τούς)

[νην δούλην]

[νους δούλων]

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Μ) (Κ)↓

[αὐτῆς]

[αὐτῶν]

5) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Μ) (Ν) (Κ)

(Δ)

(Κ)

(Μ) (Κ)

6)
(Μ) (Κ) (Μ) (Κ)

(Κ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Δ) (Κ) (Μ)

4 (Κ)

(Δ)

(Κ)

α)
(Μ)

+ (Κ)

(Δ)↓ (Κ)

β) Τό αὐτό ὡς ἄνω.

γ) (Κ) (Δ) (Κ) (Ν)
+

(Κ) (Δ)(Κ)

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Ήχος Νη

ΧΟΡΟΣ: (Ν)

(Π) (Ν)

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)
(Π) (Ν)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Π) (Ν) (Π)

(Ν)

Ἦχος

1. ΙΕΡΕΥΣ: (Β)

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)

2. ΧΟΡΟΣ:
(Π) (Β)

(Π) (Ν) (Β)

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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ΙΕΡΕΥΣ (Μ) (Β)

(Β) +

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)

ΧΟΡΟΣ: (Β)

(Β)

(Π)

(Β)

(Μ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)

ΙΕΡΕΥΣ

Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου,

δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον (τρεῖς, χῦµα).

(Τρείς φορές ορίζει και το α) «Συλλειτουργικόν» σ.112, έκδοσις Μ. Σίµωνος Πέτρας Άγιον Όρος 1996, σε επιµέλεια του λειτουργολόγου

Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ιωάν. Φουντούλη)β) «Τυπική διάταξις 2010, επιµέλεια Αποστόλου Παπαχρήστου, έκδοσις Αποστολικής Διακονίας Ελλάδος, σ. 88

Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιµηµένου δούλου (τῆς κεκοιµηµένης δούλης) τοῦ Θεοῦ (Ν) καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτῷ (αὐτῇ) πᾶν πληµµέληµα

ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς

τοῦ κεκοιµηµένου δούλου (τῆς κεκοιµηµένης

δούλης) τοῦ Θεοῦ (Ν) καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι

αὐτῷ (αὐτῇ) πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν τε καὶ

ἀκούσιον.
(Εις την περίπτωσιν, που ο Ιερεύς θα µνηµονεύσει επί πλέον:

«Ετι δεόµεθα υπέρ αναπαύσεως πάντων των επ’ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου, κεκοιµηµένων

ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαεχών, αρχιερέων, ιερέων ιεροµονάχων,

ιεροδιακόνων, µοναχών, µοναζουσών, πατέρων, προπατόρων, πάππων, προπάππων, γονέων, τέκνων,

αδελφών και συγγενών ηµών, εκ των απ’αρχής και µέχρι των εσχάρων, και υπέρ του συγχωρηθήναι

αυτοίς παν πληµµέληµα εκούσιόν τε και ακούσιον.

ΧΟΡΟΣ: Αιωνία η µνήµη αυτών.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ:

Ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς τάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ

(αὐτῆς) ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται, τὰ ἐλέη τοῦ
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Θεοῦ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καὶ ἄφεσιν τῶν

αὐτοῦ (αὐτῆς) ἁµαρτιῶν, παρὰ Χριστῷ τῷ

ἀθανάτῳ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν αἰτησώµεθα.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ

Ὁ Θεὸς τῶν πνευµάτων καὶ πάσης σαρκός, ὁ τὸν

θάνατον καταπατήσας τὸν δὲ διάβολον

καταργήσας (ή ʺὁ τὸν θάνατον καταργήσας, τὸν δὲ

διάβολον καταπατήσας ʺ) καὶ ζωὴν τῷ κόσµῳ σου

δωρησάµενος, αὐτός, Κύριε, ἀνάπαυσον καὶ τὴν

ψυχὴν τοῦ κεκοιµηµένου δούλου (τῆς

κεκοιµηµένης δούλης) σου (Ν), ἐν τόπῳ φωτεινῷ,

ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα

πᾶσα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγµός. Πᾶν ἁµάρτηµα

τὸ παρ’ αὐτοῦ (αὐτῆς) πραχθὲν ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἢ

διανοίᾳ, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς

συγχώρησον·...

ΧΟΡΟΣ / Οἱ Πιστοί: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ...ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ὅς ζήσεται καὶ

οὐχ ἁµαρτήσει· σὺ γὰρ µόνος, Κύριε, ἐκτὸς

ἁµαρτίας ὑπάρχεις, ἡ δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη

εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ λόγος σου ἀλήθεια.
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Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωὴ καὶ ἡ µακαρία

ἀνάπαυσις τοῦ κεκοιµηµένου δούλου (τῆς

κεκοιµηµένης δούλης) σου (Ν), Χριστὲ ὁ Θεὸς

ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ

ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καί, ἀγαθῷ καὶ

ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς

αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ

+ Αἰωνία σου ἡ µνήµη ἀξιοµακάριστε καὶ

ἀείµνηστε ἀδελφὲ ἡµῶν. (3)

Γιὰ γυναίκα:

+ Αἰωνία σου ἡ µνήµη ἀξιοµακάριστος καὶ

ἀείµνηστος ἀδελφὴ ἡµῶν. (3)

Ήχος Γα

1) ΧΟΡΟΣ: (Γ) (Π) (Ν) (Π)

(Ν) (Γ) +
(Ν) (Γ)

2) ΧΟΡΟΣ: το αυτό ως άνω.
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3) ΧΟΡΟΣ: (Π) (Π)

(Γ)

αὐτῆς

αὐτῶν
(Δ) (Ν) (Γ)

Και γίνεται η συνήθης τελεία Απόλυσις µετά του:

«Σοφία. Ο ών ευλογητός...»

(Από ʺDaten alter PCʺ=>Μνηµόσυνον (4.8.2008) Επεξεργασία 19έως23.05,2020 )

Πηγές

:α) www.christopherklitou.com , Ιερά Μητρόπολις Λεµεσού, Κύπρος,

β) «Μικρόν ευχολόγιον» σ. 242

γ) «Εγκώλπιον Αναγνώστου», έκδοσις Αποστ. Διακ Εκκλ. .Ελλ., Ανατύπωσις Θ΄1982, σ.58.

δ) et-ee.facebook.com/topic.php?... - Estland Η Εξόδιος Ακολουθία - Για Κληρικούς

ε) Ταλιαδώρου Χαριλάου, Μνηµόσηνον

στ) Γ.Κακουλίδης, Βυζ. Θ. .Λειτουργία Αθήνα 1984 σ. 451

ζ)Πασχαλίδη Ζαχαρία, Ευχολόγιον σ.85 και 153 Θεσ/νικη 1986
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Ἀκολουθία τῆς Ἀρτοκλασίας
Εκτελείται

α) στὸν Ἑσπερινὸ κατά τας Πανηγύρεις των Ι. Ναών µετά την Ευχήν της Κεφαλοκλισίας και την

Εκφώνησιν ʺΕίη το κράτος της Βασιλείας σου...ʺ αφού ψαλλεί υπό του Ιερέως ή του Χορού έν

κατ΄εκλογήν Στιχηρόν της Λιτής.

β) ἢ στὸν ὄρθρον µετὰ το ʺΑγιος ο Θεός...ʺ της Δοξολογίας.

γ) ἢ εν ανάγκει µετά το ʺΕίη το όνοµα Κυρίου...ʺ και προ της απολύσεως.

ΧΟΡΟΣ: τό Ἀπολυτίκιον τοῦ ἑορταζοµένου Ἁγίου

τῆς ἡµέρας.

ΙΕΡΕΥΣ: Ἐλέησον ἡµᾶς, ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα

ἔλεός σου, δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.
Ήχος Δι

ΧΟΡΟΣ :

Κ

(Δ)↓
+ +

(Β) +

ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τῶν εὐσεβῶν καὶ

ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

ΧΟΡΟΣ :

Κ

(Δ)↓
+

+ (Β) +

ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

ἡµῶν (τοῦ δεῖνος) καὶ πάσης ἐν Χριστῷ ἡµῶν

ἀδελφότητος.
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ΧΟΡΟΣ :

Κ

(Δ)↓
+

+ (Β) +

ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, εἰρήνης,

ὑγιείας, σωτηρίας, ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ

ἀφέσεως τῶν ἁµαρτιῶν τῶν δούλων τοῦ Θεοῦ, τῶν

ἐνοριτῶν, ἐπιτρόπων, συνδροµητῶν καὶ ἀφιερωτῶν

τοῦ ἁγίου Ναοῦ τούτου, καὶ τῶν δούλων αὐτοῦ (καὶ

µνηµονεύει τῶν ὀνοµάτων τῶν ποοσκοµισάντων τοὺς

Ἄρτους) τῶν ἐπιτελούντων τὴν ἁγίαν ἑορτὴν

ταύτην.

ΧΟΡΟΣ :

Κ

(Δ)↓
+

+ (Β) +

ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ διαφυλαχθῆναι

[*] τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν (ἢ τὴν Μονὴν) καὶ τὴν

πόλιν (ἢ χώραν, ἢ νῆσον) ταύτην, καὶ πᾶσαν πόλιν

καὶ χώραν, ἀπὸ ὀργῆς, λοιµοῦ, λιµοῦ, σεισµοῦ,

καταποντισµοῦ, πυρός, µαχαίρας, ἐπιδροµῆς

ἀλλοφύλων, ἐµφυλίου πολέµου καὶ αἰφνιδίου

θανάτου· ὑπὲρ τοῦ ἵλεων, εὐµενῆ καὶ εὐδιάλλακτον

γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν

ἡµῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσαι πᾶσαν

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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ὀργὴν καὶ νόσον τὴν καθ’ ἡµῶν κινουµένην, καὶ

ῥύσασθαι ἡµᾶς ἐκ τῆς ἐπικειµένης δικαίας αὐτοῦ

ἀπειχῆς, καὶ ἐλεῆσαι ἡµᾶς.

[*] ΧΟΡΟΣ ταυτοχρόνως:

καί ἀµέσως:

ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ εἰσακοῦσαι

Κύριον τὸν Θεὸν ἡµῶν φωνῆς τῆς δεήσεως ἡµῶν

τῶν ἁµαρτωλῶν, καὶ ἐλεῆσαι ἡµᾶς.

ΧΟΡΟΣ :

Κ

(Δ)↓
+ +

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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(Β) +

ΙΕΡΕΥΣ: Ἐπάκουσον ἡµῶν, ὁ Θεός, ὁ Σωτὴρ ἡµῶν,

ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν

θαλάσσῃ µακράν· καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡµῖν,

∆έσποτα, ἐπὶ ταῖς ἁµαρτίαις ἡµῶν, καὶ ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἐλεήµων γὰρ καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς

ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, τῷ

Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι, νῦν καὶ

ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:

ΙΕΡΕΥΣ: Εἰρήνη πᾶσι.

ΧΟΡΟΣ:

ΙΕΡΕΥΣ: Τὰς κεφαλὰς ἡµῶν τῷ Κυρίῳ κλίνωµεν.

ΧΟΡΟΣ:

ΙΕΡΕΥΣ: ∆έσποτα, πολυέλεε Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ

Θεὸς ἡµῶν, πρεσβείαις τῆς παναχράντου

∆εσποίνης ἡµῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου

Μαρίας· δυνάµει τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ·

προστασίαις τῶν τιµίων ἐπουρανίων ∆υνάµεων

Ἀσωµάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιµίου, ἐνδόξου,

προφήτου, προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήµων Ἀποστόλων· τῶν

ἐν ἁγίοις πατέρων ἡµῶν, µεγάλων ἱεραρχῶν καὶ

οἰκουµενικῶν διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ

Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου

τοῦ Χρυσοστόµου· τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν,

Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήµονος,

πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, Νικολάου, ἐπισκόπου

Μύρων τῆς Λυκίας, Σπυρίδωνος ἐπισκόπου

Τριµυθοῦντος, τῶν θαυµατουργῶν· τῶν ἁγίων

ἐνδόξων µεγαλοµαρτύρων Γεωργίου τοῦ

Τροπαιοφόρου, ∆ηµητρίου τοῦ Μυροβλύτου,

Θεοδώρων, Τήρωνος καὶ Στρατηλάτου, Μηνᾶ τοῦ

θαυµατουργοῦ, τῶν ἱεροµαρτύρων Χαραλάµπους

καὶ Ἐλευθερίου· τῶν Ὁσίων καὶ θεοφόρων

πατέρων ἡµῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων

θεοπατόρων Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης (τοῦ ἁγίου τῆς

ἡµέρας) οὗ τὴν µνήµην ἐπιτελοῦµεν καὶ πάντων

σου τῶν Ἁγίων·

Εὐπρόσδεκτον ποίησον τὴν δέησιν ἡµῶν·

ΧΟΡΟΣ:

ΙΕΡΕΥΣ: δώρησαι ἡµῖν τὴν ἄφεσιν τῶν

παραπτωµάτων ἡµῶν·

ΧΟΡΟΣ:

ΙΕΡΕΥΣ: σκέπασον ἡµᾶς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν

πτερύγων σου·
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ΧΟΡΟΣ:

ἀποδίωξον ἀφ’ ἡµῶν πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέµιον·

εἰρήνευσον ἡµῶν τὴν ζωήν· Κύριε, ἐλέησον ἡµᾶς

καὶ τὸν κόσµον σου, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡµῶν,

ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος.

Ήχος Κε

ΙΕΡΕΥΣ: (Κ)

+ +

+

+

+ +

Ἕτερον ἀργοσύντοµον, τό ʺπολίτικονʺ
(Μ) (Κ) +

+ (Π) +

(Κ)

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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+ *{

+ }
(Δ)

+

(Π) +

ΧΟΡΟΣ (Κ)+

(Δ)
+

(Μ)
+

(Κ)

καί ἄλλως συντόµως: *{ }

Σηµ. Ἐν τῇ Διακαινησίµῳ ἑβδοµάδι, ἀντὶ τοῦ <Θεοτόκε Παρθένε>, ψάλλεται τό· <Χριστὸς

ἀνέστη>.

ΙΕΡΕΥΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ΧΟΡΟΣ:

ΙΕΡΕΥΣ: Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ὁ

εὐλογήσας τοὺς πέντε ἄρτους ἐν τῇ ἐρήµῳ, καὶ ἐξ

αὐτῶν πεντακισχιλίους ἄνδρας χορτάσας, Αὐτὸς

εὐλόγησον καὶ τοὺς ἄρτους τούτους, τὸν σῖτον, τὸν

οἶνον, καὶ τὸ ἔλαιον· καὶ πλήθυνον αὐτὰ ἐν τῇ ἁγίᾳ

Ἐκκλησίᾳ, τῇ πόλει ταύτῃ, ἐν τοῖς οἴκοις τῶν

ἑορταζόντων καὶ ἐν τῷ κόσµῳ σου ἅπαντι· καὶ τοὺς

ἐξ αὐτῶν µεταλαµβάνοντας πιστοὺς δούλους σου

ἁγίασον. Ὅτι σὺ εἶ ὁ εὐλογῶν καὶ ἁγιάζων τὰ
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σύµπαντα, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν

ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ σου Πατρὶ καὶ τῷ

παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύµατι,

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ:

Ήχος Κε

Π

(Κ)↓
+

+

ΧΟΡΟΣ: Τό αὐτό δίς.

Τό τέλος τοῦ τρὶτου.
(Δ) (Κ) (Δ) (Μ)

(Κ)

Ἕτερον εἰς ἦχον Βαρύν

Ήχος Γα

(Γ) (Ν) (Γ)

(Ν) (Γ)

[*]
(Μ)
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[*] Το τέλος τοῦ τρὶτου:

Σηµ. 1. Ἐν Ἀγρυπνίαις. Τελουµένης ὁλονυκτίου Ἀκολουθίας (Ἀγρυπνίας), ἡ εὐλόγησις τῶν

Ἄρτων καὶ ἡ Ἀρτοκλασία, κατά τε τὴν παλαιὰν καὶ κανονικὴν Διάταξιν, γίνεται, κατὰ τὴν ἀνωτέρω

Τυπικὴν Διάταξιν, εὐθὺς µετὰ Ἀπολυτίκια τοῦ Ἑσπερινοῦ.
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