
2020.09.27-Κυρ. ις΄(Α΄Λουκά).
Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου

καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Του Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀριστάρχου

καί τῆς Αγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης.

Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν Ε΄

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

2020.09.27-Κυρ.Α΄Λουκά.

Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Καλλιστράτου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Του Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀριστάρχου καί τῆς Αγίας Μάρτυρος Ἀκυλίνης.

Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν Ε΄

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος. Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.-τὸ ἀναστάσιµον. «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου...».

2.-Δόξα, τῶν ἁγίων· «Οἱ µάρτυρές σου, Κύριε».

καί 3.-Καὶ νῦν· τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ

«Τὸ ἀπ᾿ αἰῶνος ἀπόκρυφον».

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α’ Στιχολογίας µετά Θεοτοκίου εἰς τό Καί νῦν·

ʺΩς τῆς ἡµῶν ἀναστάσεως. . . ʺ καἰ τῆς β’ Στιχολογίας µετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτῶν.

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

Κανόνες: 1.– Ὁ Ἀναστάσιµος· «Νεύσει σου πρός γεώδη...», µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ.

καί 2. - Τῶν Μαρτύρων· ʺΤρίβου διοδεύσας ἀκλινῶς. . .ʺ µετά στίχου· ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ,

πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶνʺ καί εἰς τά δύο τελευταἵα Δόξα, Καί νῦν, ἀµφοτεροι εἰς 4.

Ἀπό γ’ ᾨδῆς·

Μεσῴδιον Κάθισµα. Τῶν Μαρτύρων· ʺΚαλλιστράτου τούς ἄθλους. . . ʺµετά τοῦ Θεοτοκίου

αὐτοῦ· ʺΣέ λιµένα καί τεῖχος. . .ʺ

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οἶκος: Τά Ἀναστάσιµα.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: ʺἈνοίξω τό στόµα µου. . . ʺ

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Έ Ἑωθινὀν· ʺ Ὁ Πέτρος ἀναστάς ἔδραµεν ἐπί τό µνηµεῖου. . .ʺ κτλ.

Ἡ Τιµιωτέρᾳ.

Εἱρµός θ’ ᾨδῆς: ʺἍπας γηγενής. . .ʺ

Άγιος Κύριος. . .

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Έ΄ Ἀναστάσιµον· ʺἩ ζωή και ὁδός Χριστός. . . ʺ

2. - Τῶν Μαρτύρων· ʺΚραταιωθέντες Πνεύµατι. . .ʺ

καί 3. - Τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· ʺΘεοπαρόχων µέγεθος. . . ʺ

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἶνοι: 1.– Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· «Ἀνέστη Χριστός ἐκ νεκρῶν...

– Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι...

– Χριστοῦ τήν ἀνάστασιν...».

-Τί ἀνταποδώσωµεν τῷ Κυρίῳ, περὶ πάντων...

καί 2. - Τά 4· Στιχηρά Ἀνατολικά· ʺΠύλας ᾅδου συυέτριψας, Κύριε. . .ʺ

- Δεῦτε ἀγαλλιασώµεθα τῷ Κυρίῳ. . .

- Ἐξαστράπτωυ Ἄγγελος. . .

- Τί ἀπεδοκιµάσατε τόυ λίθου. . .

Δόξα: Τό Έ΄ Ἑωθινόν· ʺὬ τῶν σοφῶν σου κριµάτων. . . ʺ

Καί νῦν: ʺΥπερευλογηµένη. . .ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη.

ʺΣήµερον σωτηρία. . . ʺ
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(Επιµέλεια ΧρύΠα)           1

Εἰς τὸν Ὄρθρον.
Ἦχος Γα

Α

(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)

Τὸ Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον.

Κ

(Μ)

(Δ)↓ (Μ)

(Γ)

(Δ)↓ (Ν) (Γ)

(Μ)
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Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων

Ἦχος Δι

Ἦχος δʹ Ταχὺ προκατάλαβε ʺ

Δ

Ο

(Δ)↓
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Θεοτοκίον

Τ

(Β)

(Δ)↓

(Β)

(Δ)↓

(Ν) (Δ)↓
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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-



8

(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-



9

(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 τοῦ ἁγίου ᾨδὴ αʹ

Ἦχος πλ. δ΄. ʺᾌσµα ἀναπέµψωµεν λαοί...ʺ

Ήχος Νη

Ἅ

(Ν)

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Ὥσπερ φαεινότατος ἀστήρ, ἑξανατείλας ηὔγασας, θεογνωσίας

φωτί, Χριστοῦ τὴν Ἐκκλησίαν, τὸ σκότος δὲ ἤλασας, Μάρτυς τῆς

ἀγνωσίας, καὶ τεµένη τῆς πλάνης καθεῖλες.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Πάντα πειρασµὸν καρτερικῶς, ὑπενέγκων Καλλίστρατε, διὰ τὴν πάντων ζωήν, θανεῖν οὐ παρῃτήσω· διὸ πρὸς ἀθάνατον, χαίρων λῆξιν µετέβης, καὶ Ἀγγέλων χοροῖς

συναγάλλῃ.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Ἄνθραξ θείου Πνεύµατος πυρί, ὁ ἱερὸς Γυµνάσιος,

προσαναπτόµενος, ἐδείχθη καὶ τῆς πλάνης, τὴν ὕλην

κατέφλεξε, θαύµασι δὲ δροσίζει, φλεγοµένους καύσει

παθηµάτων.

Θεοτοκίον

Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς

Μόνη γυναικῶν κυοφορεῖς, ὑπερφυῶς Πανάµωµε, πεῖραν µὴ

γνοῦσα ἀνδρός, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος· διὸ σε δοξάζοµεν, καὶ τὸν

ἐκ σοῦ τεχθέντα, ὑπὲρ πᾶσαν αἰτίαν καὶ λόγον.

2020.09.27-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-Κυρ.ις΄(Α΄Λουκ)ΚΑΛΙΣΤΡΑΤΟΥήχοςΒΑΡΥΣεωθ.Ε΄- ΧρύΠα
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Κανών αʹ, ᾨδὴ γʹ, τοῦ ἁγίου Μάρτυρος

Ἦχος πλ. δ ʺʹὉ στερεώσας λόγῳ....ʺ
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Μὴ ἐπιθύσας ὅλως γλυπτοῖς θεοῖς, καθαρὰ θυσία

προσηνέχθης Θεῷ, ὑπὲρ ἡµῶν τῷ τυθέντι, Μάρτυς

ἀθλοφόρε Καλλίστρατε.
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Ἐστολισµένος χλαῖναν ἐξ ἱερῶν, βεβαµµένην Μάρτυς

ὄντως αἱµάτων σου, τῷ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, µάκαρ

στεφηφόρος παρίστασαι.

Γεγυµνωµένος ὤφθη ὁ δυσµενής, σοῦ τὴν θείαν δόξαν,

καὶ τῶν σὺν σοι ἀθλητῶν, ἐνδυσαµένων ἐξ ὕψους,

βλέπων ἀθλοφόρε Γυµνάσιε.

Θεοτοκίον

Ἱ
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Μεσῴδιον Κάθισµα. Τῶν Μαρτύρων·

Ἦχος πλ. αʹ ʺΤὸν συνάναρχον Λόγον...ʺ

Ἦχος Πα

Κ

(Κ)

+
(Μ)

(Μ)

Σ

(Κ)
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+
(Μ)
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Κοντάκιον. Ἦχος βαρὺς.Οὐκέτι φλογίνη ροµφαία.

Ἀναγνώστης: Οὐκέτι τὸ κράτος τοῦ θανάτου,

ἰσχύσει κατέχειν τοὺς βροτούς· Χριστὸς γὰρ

κατῆλθε συντρίβων, καὶ λύων τὰς δυνάµεις αὐτοῦ,

δεσµεῖται ὁ ᾍδης, Προφῆται συµφώνως

ἀγάλλονται. Ἐπέστη λέγοντες Σωτήρ, τοῖς ἐν

πίστει, ἐξέρχεσθε οἱ πιστοὶ εἰς τὴν ἀνάστασιν.

Ήχος Δι

Χορός:

ὉΟἶκος. Ἦχος βαρὺς.

Ἀναγνώστης: Ἔτρεµε κάτωθεν τὰ καταχθόνια

σήµερον ὁ ᾍδης καὶ ὁ θάνατος τὸν ἕνα τῆς

Τριάδος, ἡ γῆ ἐκλονεῖτο, πυλωροὶ δὲ ᾍδου ἰδόντες

σε ἔπτηξαν, ἡ κτίσις δὲ πᾶσα σύν τοῖς Προφήταις

χαίρουσα ψάλλει σοι ἐπινίκιον ᾠδὴν τῷ λυτρωτῇ

ἡµῶν Θεῷ τῷ καταλύσαντι νῦν θανάτου τὴν

δύναµιν. Ἀλαλάξωµεν καὶ βοήσωµεν τῷ Ἀδάµ, καὶ

τοῖς ἐξ Ἀδάµ. Ξύλον τοῦτον εἰσήγαγεν, ἐξέρχεσθε

οἱ πιστοὶ εἰς τὴν ἀνάστασιν.

Χορός:
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Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ ΚΖʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ ἁγίου Μάρτυρος

Καλλιστράτου, καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἁγίων µθʹ Μαρτύρων.
Στίχοι

Τµηθεὶς ὁ Καλλίστρατος αὐχένα ξίφει,

Στρατῷ συνήφθη καλλινίκων Μαρτύρων.

Εἰς τοὺς ἁγίους µθʹ Μάρτυρας

Δεκὰς τετραπλῆ Μαρτύρων σὺν ἐννάδι,

Διὰ ξίφους ἄθλησιν ἀθλεῖ τιµίαν.

Εἰκάδι ἑβδοµάτῃ Καλλίστρατος ἔνθεν ἀέρθη.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἐπιχάρεως.
Στίχοι

Εὔτολµος Ἐπίχαρις ἦν πρὸς τὸ ξίφος,

Συλλήπτορα πλουτοῦσα τὴν θείαν χάριν.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν

Ἰγνατίου, Ἡγουµένου γενοµένου τῆς Μονῆς τοῦ

Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ ἐπιλεγοµένου Βαθέος Ῥύακος.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Μάρκου,

Ἀριστάρχου, καὶ Ζήνωνος.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ Μνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Φιλήµονος ἐπισκόπου, καὶ Φουρτουνιανοῦ καὶ τῆς

Ἁγίας Μάρτυρος Γαϊανῆς.
Στίχοι

Γαϊανὴ φλεχθῆναι τὰ νῶτα δίδου,

Ὡς ἂν φλογίνης ῥοµφαίας νῶτα φύγῃς.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ἁγίων δεκαπέντε

Μαρτύρων, οἵτινες ἐν πλοίῳ ἐµβληθέντες τοῦ πλοίου

πυρποληθέντος, ἐν τῇ θαλάσσῃ ἀπεπνίγησαν.
Στίχοι

Ὁ τριπλοπεντάριθµος ἀθλητῶν στόλος,

Καὶ πυθµένος κατῆρε µέχρι ποντίου.

Ἡ ἁγία Μάρτυς Ἀκυλῖνα, ῥάβδοις συνθλασθεῖσα

τελειοῦται.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός,

ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Ἐξαποστειλάριον: Τῶν Μαρτύρων·

Ἦχος βʹ ʺΤοῖς Μαθηταῖς...ʺ
Κανονάρχηµα εις την Βάσιν Δι=>(*)

Ήχος Δι

(Β) (Δ)

(Β)

(Δ)

(Β)

* (Ισοκράτηµα εις τον κάτω Δι συνεχώς ή όπως στη συνέχεια καταγράφεται)
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Θεοτοκίον

Ἦχος βʹ

Τοῖς Μαθηταῖς

(Β) (Δ)

(Δ)

(Β)
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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.
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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
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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)↓
+ +
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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
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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)
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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.

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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