
2020.09.20-ΚΥΡΙΑΚΗ:ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ.
Τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµαρτυρος Εὐσταθίου καί τῆς συνοδείας αὐτου.

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Εὐσταθίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Ἰωάννου τοῦ Ξένου καί

τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιοµάρτυρος Ἱλαρίωνος

Ἦχος πλ. Β΄ Ἑωθινόν Δ΄

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

2020.09.20-ΚΥΡΙΑΚΗ:ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ.

Τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµαρτυρος Εὐσταθίου καί τῆς συνοδείας αὐτου.

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Εὐσταθίου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.

Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡµῶν Ἰωάννου τοῦ Ξένου καί τοῦ Ἁγίου νέου Ὁσιοµάρτυρος Ἱλαρίωνος

Ἦχος πλ. Β΄ Ἑωθινόν Δ΄

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».
Ἀπολυτίκια: 1. - Τὀ Ἀναστάσιµον· ʺἈγγελικαί δυνάµεις. . .ʺ

2. - Δόξα, τῶν Ἁγιων· ʺΟἱ µάρτυρές σου, Κύριε. . .ʺ

καί 3. - Καί νῦν, . τοῦ Σταυροῦ· ʺΣῶσον, Κύριε, τον λαόν σου. . .ʺ

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

ἀνά ἕν Μεθέορτον τοῦ Σταυροῦ· ʺἘν µέσῳ τῆς Ἐδέµ, . . .ʺκαί·ʺ Προδιετύπου µυστικῶς . . .ʺ (κ΄ Σεπτ.)

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

Κανόνες: 1.– Ὁ Ἀναστάσιµος· «Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας...», µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ.

2. -Τοῦ Σταυροῦ· ʺΣταυρόν χαρᾴξας. . .ʺ µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ µετά στίχου· ʺΣταυρέ τοῦ

Χριστοῦ, σῶσου ἡµᾶς τῆ δυυάµει σουʺ

καί 3. Τῶν Ἁγιων· ʺΤῷ λόγῳ, τό τῶν παθῶν µου. . .ʺ µετα στίχου· ʺἍγιοι τοῦ θεοῦ, πρεσβεύσατε

ὑπέρ ἡµῶν. . . ʺ καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, καί ἅπαντες εἰς 4.

Ἀπό γ’ ᾨδῆς·

Τό Κοντάκιον τοῦ Σταυροῦ (χῦµα) καί τά·

Μεσῴδια Καθίσµατα: 1. - Τῶν Ἁγίων· ʺΕὐσεβείας τοἱς τρόποις. . .ʺ

καί 2. - Δόξα, Καί νῦν, τοῦ Σταυροῦ· ʺΤόν Σταυρόν τοῦ Σωτῆρος. . .ʺ

Ἀφ’ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οἶκος: Τά Ἀναστάσιµα.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας

Καταβασίαι: ʺΣταυρόν χαράξας. . .ʺ

Εὐαγγέλιον Ὀρθρου: Το Δ Ἑωθιν0ν· ʺΤῆ µιᾷ τῷυ Σαββάτωυ, ὄρθρου βαθέος. . .ʺ κτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα

Εἱρµός θ’ ᾮδης: ʺΜυστικός εἶ, θεοτόκε, παράδεισος. . .ʺ

ʺΆγιος Κύριος. . .ʺ

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Δ΄ Ἀναστάσιµον· ʺΤαῖς ἀρεταἵς ἀστράψαυτες. . .

2. - Τῶν Ἁγἰων· ʺ Τῆς ἀθανάτου δόξης τε. . .ʺ

καί 3. - Τοῦ· Σταυροῦ· ʺΣταυρός, ο φύλαξ πάσης τῆς οἰκουµέυης. . .

Εἰς: τούς Αίνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἴνοι: 1. - Τά 3 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· ʺ Ὁ Στᾳυρός σου, Κύριε. . .

- Η ταφή σου, Δέσποτα. . .

Σύν Πατρί καί Πνεύµατι. . .

2. - Τά 2 Στιχηρά Προσόµοια τοῦ Σταυροῦ·

ʺὬ τοῦ παραδόξου θαύµατος. . . -

Ὤ τοῦ παραδόξου· θαύµατος. . .

καί 3. - Τά· 3 Στιχηρᾴ Ἰδιόµελα τῶν Ἁγίων Τίς µή µακαρίσει σου. . .

- Ἀφθόρου τόκ· ου Μαρίας. . .

-· Τῷ ἀδύτῳ γυόφῳ εἰσδύς

µετά στίχων εἰς τά δυο τελευταῖα:

α. - ʺΘαυµαστός ὁ Θεός ἐν τοἵς ἁγίοις αὐτοῦ, ὁ Θεός Ισραήλ.ʺ

β.΄-Τοῖς αγίοις τοῖς ἐν τῆ γῆ αὐτοῦ ἐθαυµάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τά θελήµατα αὐτοῦ ἐν αὐτοῖςʺ

Δόξα: Τό Δ Ἑωθινόν· ʺὌρθρος ἦν βαθύς. . .ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη

ʺΣήµερον σωτηρία. . .ʺ
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Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων

Ἦχος Δι

Ἦχος δʹ Ταχὺ προκατάλαβε ʺ

Δ

Ο

(Δ)↓

Ἀπολυτίκιον τοῦ Σταυροῦ·

Ἦχος Πα

(Π)
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(Π)

(Δ)↓ (Π)

(Μ)
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Μετὰ τὴν αʹ Στιχολογίαν, Κάθισµα Μεθέορτον τοῦ Σταυροῦ·
(κ΄ Σεπτ.)

Ἦχος πλ. δʹ ʺἈνέστης ἐκ νεκρῶν...ʺ

Ήχος Γα

(Μ)

(Γ)

(Ν)

(Ν)

(Γ)

(Ν)

(Γ) (Π) (Ν)

(Γ)
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Μετὰ τὴν βʹ Στιχολογίαν, Κάθισµα Μεθέορτον τοῦ Σταυροῦ·
(κ΄ Σεπτ.)

Ἦχος πλ. δʹ ʺΤὸ προσταχθὲν...ʺ

Ἦχος Νη

(Μ)

Π

(Ν) (Π)
+ (Ν) +

(Π) (Ν) +

(Π)

(Ν) (Δ)↓ (Ν)

(Π)
+

(Ν)
+

(Π)

+ (Ν)

(Γ) (Μ)

(Δ) (Ν) (Π)

+
(Ν)
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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 Κανών τοῦ Σταυροῦ, ᾨδὴ αʹ Ἦχος πλ. δʹ

«Σταυρὸν χαράξας».

Ἦχος Γα.

Σ

Τ

(Δίς)

Δόξα...

Ἀνέθηκε Μωϋσῆς, ἐπὶ στήλης ἄκος, φθοροποιοῦ λυτήριον, καὶ ἰοβόλου δήγµατος· καὶ

ξύλῳ τύπῳ Σταυροῦ,τὸν πρὸς γῆν συρόµενον,ὄφιν προσέδησεν, ἐγκάρσιον ἐν τούτῳ,

θριαµβεύσας τὸ πῆµα·διὸ Χριστῷ ᾄσωµεν,τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι δεδόξασται.

Και νυν...

Ὑπέδειξεν οὐρανός,τοῦ Σταυροῦ τὸ τρόπαιον, τῷ εὐσεβείας κράτορι, καὶ Βασιλεῖ

θεόφρονι, ἐχθρῶν ἐν ᾧ δυσµενῶν, κατεβλήθη φρύαγµα· ἀπάτη ἀνετράπη δέ· καὶ

πίστις ἐφηπλώθη, γῆς τοῖς πέρασι θεία· διὸ Χριστῷ ᾄσωµεν, τῷ Θεῷ ἡµῶν, ὅτι

δεδόξασται.
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Ὁ Κανών τοῦ Σταυροῦ· ᾨδὴ γʹ,

Ἦχος πλ. δʹ

Ὁ Εἱρµὸς

«Ῥάβδος εἰς τύπον τοῦ µυστηρίου

παραλαµβάνεται· τῷ βλαστῷ γὰρ προκρίνει τὸν

ἱερέα, τῇ στειρευούσῃ δὲ πρώην, Ἐκκλησία νῦν

ἐξήνθησε, ξύλον Σταυροῦ, εἰς κράτος καὶ

στερέωµα».

(δις)

Δόξα...

Ὡς ἐπαφῆκε ῥαπιζοµένη ὕδωρ ἀκρότοµος,

ἀπειθοῦντι λαῷ, καὶ σκληροκαρδίῳ, τῆς θεοκλήτου

ἐδήλου, Ἐκκλησίας τὸ µυστήριον, ἧς ὁ Σταυρός, τὸ

κράτος καὶ στερέωµα.

Και νυν...

Πλευρᾶς ἀχράντου λόγχῃ τρωθείσης, ὕδωρ σὺν

αἵµατι ἐξεβλήθη, ἐγκαινίζον διαθήκην, καὶ

ῥυπτικὸν ἁµαρτίας· τῶν πιστῶν γὰρ Σταυρὸς

καύχηµα, καὶ Βασιλέων κράτος καὶ στερέωµα.
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Ὁ Κανὼν τῶν Ἁγίων, ᾨδὴ αʹ

Ἦχος δʹ Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον

ʺἍγιοι τοῦ θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. . . ʺ

Τῷ λόγῳ, τὸ τῶν παθῶν µου σκίρτηµα, ταῖς ἱκεσίαις σου, καθυποτάξας Μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, εὐφηµεῖν

παρασκεύασον, τὴν ἱερὰν πανήγυριν, τῶν σῶν ἀγώνων παµµακάριστε.

ʺἍγιοι τοῦ θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. . . ʺ

Ἡ κλῆσις, οὐκ ἀπʹ ἀνθρώπων γέγονεν, ἡ σὴ Πανάριστε, ἀλλʹ οὐρανόθεν Παῦλον ὡς τὸ πρίν, ὁ Χριστὸς

σε ἐκάλεσεν, ἐπιφανεὶς ὡς ἔλαφος, τῶν ἰοβόλων ἐκλυτρούµενος.

ʺἍγιοι τοῦ θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. . . ʺ

Σοφίας, τῆς ἀνωτάτω ἔµπλεως, Μάρτυς γενόµενος, τοῦ φθειροµένου πλούτου καὶ τρυφῆς, οὐρανῶν

τὴν ἀπόλαυσιν, πανευσεβῶς προέκρινας, πανοικεσίᾳ στεφανούµενος.

Θεοτοκίον

Εὑρών σε, καθαρωτέραν Πάναγνε, πάσης, τῆς κτίσεως ὁ τῶν ἁπάντων Κτίστης καὶ Θεός, σαρκωθῆναι

ηὐδόκησεν, ἐκ σοῦ σαρκὶ τὸν ἄνθρωπον, ἀναµορφῶσαι προµηθούµενος.

Ὁ Κανὼν τῶν Ἁγίων, ᾨδὴ γʹ,

Ἦχος δʹ Εὐφραίνεται ἐπὶ σοὶ

Ἦχος

ʺἍγιοι τοῦ θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. . . ʺ

Ὑπέφερες πειρασµῶν, τὰς τρικυµίας καρτερῶς ἔνδοξε, Μάρτυς Χριστοῦ Εὐστάθιε, τέκνων γυναικός τε

στερούµενος.

ʺἍγιοι τοῦ θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶν. . . ʺ

Σωθέντες παρὰ Θεοῦ, τῆς τῶν θηρῶν διαρπαγῆς παῖδές σου, Μάρτυς Χριστοῦ Εὐστάθιε, θήρας

νοητοὺς ἐτροπώσαντο.
(Β)

Τὸν βίον διαπερῶν, ὡς ποταµὸν τοῖς πειρασµοῖς Ἔνδοξε, σοῦ τῆς ψυχῆς διέσωσας, τὸ θεοειδὲς

ἀταπείνωτον.

Κ

(Β)
+ +

Θεοτοκίον

(Β) (Ν) (Π)
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Τό Κοντάκιον τοῦ Σταυροῦ (χῦµα)

Ἦχος δʹ

Αὐτόµελον

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύµῳ

σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρµούς σου δώρησαι,

Χριστὲ ὁ Θεός. Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάµει σου, τοὺς

πιστοὺς Βασιλεῖς ἡµῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς,

κατὰ τῶν πολεµίων· τὴν συµµαχίαν ἔχοιεν τὴν

σήν, ὅπλον εἰρήνης ἀήττητον τρόπαιον.
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α΄ Μεσῴδιον Κάθισµα τῶν Ἁγίων·

Ἦχος πλ. δʹ ʺΤὴν Σοφίαν καὶ Λόγον...ʺ

Ἦχος Νη

Ε

(Ν)

(Γ)

+
(Ν)

(Γ)

(Π) (Μ)

(Γ) (Ν)

(Γ)

(Π) (Δ)↓

(Μ)
(1)

(Ν)
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β΄ Μεσῴδιον Κάθισµα τῆς Ἑορτῆς, ὅµοιον

Ἦχος Νη

Τ

(Ν)

(Γ)

+
(Ν)

(Γ)

(Π)

(Μ) (Γ) (Ν)

(Γ)

(Π) (Δ)↓

(Μ) (Ν)
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Κοντάκιον. Ἦχος πλ. β΄.Τὴν ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἀναγνώστης: Τῇ ζωαρχικῇ παλάµῃ τοὺς

τεθνεῶτας, ἐκ τῶν ζοφερῶν κευθµώνων ὁ

Ζωοδότης, ἀναστήσας ἅπαντας Χριστὸς ὁ Θεός,

τὴν ἀνάστασιν ἑβράβευσε, τῷ βροτείῳ φυράµατι·

ὑπάρχει γὰρ πάντων Σωτήρ, ἀνάστασις καὶ ζωή,

καὶ Θεὸς τοῦ παντός.
Ήχος Δι

Χορός:

Ὁ Οἶκος. Ἦχος πλ. β΄.

Ἀναγνώστης: Τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν Ταφήν σου

Ζωοδότα, ἀνυµνοῦµεν οἱ πιστοὶ καὶ προσκυνοῦµεν,

ὅτι τὸν ᾍδην ἔδησας Ἀθάνατε, ὡς Θεὸς

παντοδύναµος, καὶ νεκροὺς συνανέστησας, καὶ

πύλας τοῦ ᾍδου συνέτριψας, καὶ κράτος τοῦ

θανάτου καθεῖλες ὡς Θεός. Διὸ οἱ γηγενεῖς

δοξολογοῦµέν σε πόθῳ τὸν ἀναστάντα, καὶ

καθελόντα ἐχθροῦ τὸ κράτος τοῦ πανώλους, καὶ

πάντας ἀναστήσαντα τοὺς ἐπὶ σοὶ πιστεύσαντας,

καὶ κόσµον λυτρωσάµενον ἐκ τῶν βελῶν τοῦ

ὄφεως, καὶ ὡς µόνον δυνατόν, ἐκ τῆς πλάνης τοῦ

ἐχθροῦ λυτρωσάµενον ἡµᾶς· ὅθεν ἀνυµνοῦµεν

εὐσεβῶς τὴν Ἀνάστασίν σου, δι’ ἧς ἔσωσας ἡµᾶς,

ὡς Θεὸς τοῦ παντός.

Χορός:
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Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας

Τῇ Κ΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τοῦ Ἁγίου

ἐνδόξου Μεγαλοµάρτυρος Εὐσταθίου, καὶ

Θεοπίστης τῆς συµβίου αὐτοῦ, καὶ τῶν δύο υἱῶν

αὐτῶν, Ἀγαπίου καὶ Θεοπίστου.
Στίχοι.Εὐστάθιον βοῦς παγγενῆ χαλκοῦς φλέγει, Καὶ σὺ παγγενῆ τοῦ Θεοῦ σῴζεις Λόγε.Εἰκάδι Εὐστάθιος γενεῇ ἅµα ἐν βοΐ καύθη.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου

τοῦ Καταφλώρου, ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Πατέρων

ἡµῶν καὶ Ὁµολογητῶν, Ὑπατίου Ἐπισκόπου, καὶ

Ἀνδρέου Πρεσβυτέρου.
Στίχοι.Ὑπὲρ πανάγνων Ὑπάτιον εἰκόνων, Σὺν Ἀνδρέᾳ σφάττουσιν ἄνδρες αἱµάτων.

Τῇ αὐτῇ ἡµὲρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων, Μαρτίνου

Πάπα Ῥώµης, Μαξίµου, καὶ τῶν σῦν αὐτοῖς.
Στίχοι.Πολλὰ θλιβέντες Μάξιµος καὶ Μαρτίνος, Πολλῶν ἐπαίνων ἀξιούσθων οἱ δύο.

Τῇ αὐτῇ ἡµὲρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Ἀρτεµιδώρου καὶ Θαλοῦ.
Στίχοι.Ἀρτεµίδωρον καὶ Θαλὸν κτείνει ξίφος, Μὴ προσκυνοῦντας Ἄρτεµιν ξενοκτόνον.

Τῇ αὐτῇ ἡµὲρᾳ, µνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν

Μελετίου, Ἐπισκόπου Κύπρου.
Στίχοι.

Ζωῆς ῥεούσης οὐ µέλει Μελετίῳ·

Ὅθεν τελευτᾶν, πῶς ἄν εἴποις; ἠγάπα.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ ἐν Ὁµολογηταῖς

µεγίστου Ἰωάννου τοῦ Αἰγυπτίου.
Στίχοι.

Ὁ Ἰωάννης σὺν δεκαπλῇ τετράδι,

Στερρῶς ὑπῆλθε τὴν τοµὴν τὴν ἐκ ξίφους.

Ὁ Ἅγιος νέος Ὁσιοµάρτυς Ἱλαρίων, ὁ Κρής, ὁ

ἐν Κωνσταντινουπόλει µαρτυρήσας κατὰ τὸ 1804,

ξίφει τελειοῦται.
Στίχοι.

Ὁ Ἱλαρίων διττὸν εἴληφε στέφος,

Ὅσιος οἷά τε ἀθλητὴς Κυρίου.

Ταῖς αὐτῶν πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον

καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Ήχος Γα

Ὡδή α΄

Σ

(Ν) (Γ) +

(Ν)

+

Ὡδή γ΄

Ῥ

(Π)

(Δ)↓

(Ν)

(Δ)↓
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Χορός α΄

Ὡδή δ΄

(Ν) (Γ)
+

Ὡδή ε΄

Ὦ

(Μ) (Ν)

(Β)

(Ν)

Ὡδή ς΄

Ν

(Ν)

(Δ)↓

2019.08.06-ΟΡΘΡΟΥ τα του- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣτοῦ Κυρίου Ἀνάµνησις -Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη-
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(Π)

(Ν)

Ὡδή ζ΄

(Ν)

(Δ)↓

+ + (Δ)↓

+

(Ν)

Ὡδή η΄
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Α

(Ν)

(Ν)

Ε

(Ν)

+

(Β) (Ν)
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30

Καταβασία Ὡδή θ΄

Μ

(Μ)
+
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Ἐξαποστειλάριον τῶν Ἁγίων

Ἦχος γʹ ʺἘν Πνεύµατι τῷ Ἱερῷ...ʺ

Ἦχος Γα

θ

(Μ)

Ἐξαποστειλάριον Τοῦ· Σταυροῦ·

(τὸ σταυροθεοτοκίον κ΄Σεπτ).

Ἦχος β΄. Τῶν Μαθητῶν.

Ήχος Δι

3 3

3 3
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3

3
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Εἰς τοὺς Αἴνους.

α) Τά 2 Στιχηρά Προσόµοια τοῦ Σταυροῦ·

Ἦχος πλ. δʹ ʺὪ τοῦ παραδόξου θαύµατος...ʺ

Ἦχος Νη

Α

(Π) 3 3(Ν)

(Π) (Δ)↓

(Π)
3 (Μ)

(Μ) 3

+
(Γ)

(Π)
+

(Ν)

+
(Μ) 3 (Ν)

5. Στιχ.
(Ν)
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(Π) 3 3(Ν)

(Π) (Δ)↓

(Π)
3 (Μ)

(Μ) 3

+

(Γ) (Π)
+

(Ν)
+

(Μ) 3 (Ν)

β) 3 Στιχηρὰ Ἰδιόµελα τῶν Ἁγίων

Ήχος Πα

6. Στίχ.
(Μ) (Β)

(Π)

Τ

(Β)
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(Π)

(Β)

+

(Π) (Δ)↓

(Β) (Δ)↓

(Β)

Ήχος Πα

7. Στίχ.

Θ

Ἀ

(Π)
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+

Ἦχος Νη

8. Στίχ.

Τ

(Ν)

+ +

Τ

(Ν)

+
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+

2020.09.20-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-Κυρ.ΜΕΤΑτηνΥΨΩΣΙΝήχοςπλ.Β΄Εωθ.Δ΄- ΧρύΠα





















ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ

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

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.

Στουτγκάρδη Γερµανίας 2019
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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.

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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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-



4

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·

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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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-



8

+ *{

+ }
(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.

Ἡ καταγραφὴ τῶν Κειμένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια
ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα «Μελωδὸς» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Χρύσανθο Παγγίδη
Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίων Αποστόλων 

Πέτρου και Παύλου Στουγκάρδης Γερμανίας.
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