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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

2020.11.29- ΚΕ΄Κυρ(ΙΓ΄Λουκά)

Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παραµόνου

Ἦχος πλ.Δ΄, Ἑωθινόν Γ΄.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος. Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».
Ἀπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσιµον· ʺ Ἐξ ύψουςκατῆλθες. . . ʺ

2. - Δόξα τό αὐτό

καί 3. - Καί νῦν, τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ· ʺ Ὁ δι ἡµᾶς γεννηθείς. . .ʺ

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α’ καί β’ Στιχολογίας µετά τῶν Θεοτοκίων αὐτῶν.

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

Κανόνες: 1. - Ὁ Ἀναστάσιµος· ʺἉρµατηλάτην Φαραώ. . . ʺ ιιετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ

καί 2. - τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παραµόνου: ʺὙµνοῦντος, τὴν φωτοφόρον µνήµην σου, ...ʺ

µετά στίχου· ʺ Ἀγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶνʺ

καί εἰς τά δύο τελευταἴα Δόξα, Καί νῦν, ἅπαντες εἰς 4.

Ἀπό γ’ Ὼδῆς·

Μεσῴδιον Κάθισµα: τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παραµόνου: ʺὉΜάρτυς Παράµονος,...ʹ µετά του

Θεοτοκίου αυτού: ʺΤὴν χάριν νῦν ἅπαντες, ἀνευφηµήσωµεν...ʺ

Ἀφ’ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οῖκος: Τά Ἀναστάσιιια.

Συναξάριον: Της ηµέρας.

Καταβασίαι: ʺΧριστός γεννᾶται. . .ʺ

Εὐαγγέλιον Όρθρου: Τό Γ Ἑωθινόν· ʺἈναστάς ὁ Ἰησοῦς πρωι πρώτῃ Σαββάτου. . .¨ κτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδῆς: ʺΜεγάλυνον, ψυχή µου. . . - Μυστήριον ξένον. . .ʺ

ʺἍγιος Κύριος. . .ʺ

Ὲξαποστειλάρια: 1. - Τό Γ Ἀναστάσιµον· ʺ Ὅτι Χριστός ἐγήγερται. . .ʺ

καί 2. - Τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· ʺὉ ἀνατείλας Ἥλιος. . .ʺ

Εὶς τούς Αίνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἶνοι: 1.– Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· «Κύριε, εἰ καί κριτηρίῳ...

– Κύριε, εἰ καί ὡς θνητόν ἐν µνηµείῳ...

– Κύριε, ὅπλον κατά τοῦ Διαβόλου...

– Ὁ Ἄγγελός σου, Κύριε...»
καί 2. - Τά 4 Στιχηρά Ἀνατολικά· ʺ Ἔπαθες διά Σταυροῦ. . .

Προσκυνῶ και’ δοξάζω. . .

Τό ζωοδόχου σου µνῆµα. . .
Πορευθέντος σου ἐν πύλαις ᾅδου. . .

Δόξα: Τό Γ΄ Ἑωθινόν· ʺΤῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας. . . ʺ

Καί νῦν: ʺΥπερευλογηµένη. . .ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη.

ʺΣήµερον σωτηρία. . .ʺ
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Εἰς τὸν Ὄρθρον.

Ήχος Γα
(Μ)

Θ

(Μ)

(Γ) (Ν)

(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)

Ἀπολυτίκιον.

Ἐ

(Γ) (Π) (Μ) (Γ)

(Π) (Μ)

(Δ) (Ν) (Γ)

(Π) (Μ)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη



2

Δ

(Μ)

(Μ)

Θεοτοκίον

(Γ)

(Π) (Μ)

(Δ)↓

(Ν) (Δ)↓

(Μ) (Γ) (Ν)

(Γ) (Δ)↓

(Π) (Ν) (Δ)↓

(Π) (Ν)
+

(Μ)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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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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Κανών τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παραµόνου. ᾨδὴ α΄.

Ἦχος δ΄. «Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος...».

Ἦχος

Στίχ.
(Β) (Μ)

(Β)
+

(Μ) (Β)
+

(Π)

(Β)
+ +

Ὑµνοῦντος, τὴν φωτοφόρον µνήµην σου, Μάρτυς Παράµονε,

φωτιστικαῖς τοῦ Πνεύµατος αὐγαῖς, τὴν καρδίαν µου φώτισον, καὶ

παραµένειν θείαις µε, νοµοθεσίαις ἐνδυνάµωσον.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Μαρτύρων, περιφανῶς τὴν εὔκλειαν, µάκαρ ἐπλούτησας,

µαρτυρικαῖς ἐµπρέψας καλλοναῖς, καὶ ὡραίοις ἐν στίγµασιν, ὡραιωθεὶς

Παράµονε· ὅθεν πιστῶς σε µακαρίζοµεν.

Δόξα...

Ναµάτων, ζωοποιῶν τοῦ Πνεύµατος, ὑπάρχων ἔµπλεως, τοὺς

ἀθεΐας καύσωνι δεινῷ, ἐκτακέντας ἐδρόσισας, καὶ πρὸς τὸ ὕδωρ Ἔνδοξε,

τῆς ἀναπαύσεως ὡδήγησας.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Ἐν χρόνῳ, τὸν ἔξω χρόνου τέτοκας, βροτὸν γενόµενον· ὃν ἐκτενῶς

ἱκέτευε Ἁγνή, ὡς υἱόν σου καὶ Κύριον, τὰ τῆς ψυχῆς µου χρόνια, πάθη

ἰάσασθαι πανάµωµε.
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Κανών τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παραµόνου. ᾨδὴ γ΄.

Ἦχος δ΄. «Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί...».

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Τὴν ἔπαρσιν τοῦ ἐχθροῦ, ταπεινωθείς, διὰ

Χριστὸν ἔθραυσας, καὶ τὰς αὐτοῦ φάλαγγας, ξίφει

καρτερίας συνέκοψας.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἠκύρωσας πονηρόν, κατὰ τῆς πίστεως ἡµῶν

βούληµα, καὶ καρτερῶς ἤθλησας, Μάρτυς

ἀθλοφόρε Παράµονε.
(Β)

Νενεύρωσαι θεϊκῇ, ὡς στρατιώτης δυνατὸς

χάριτι, καὶ χαλεπὰ βάσανα, Μάρτυς ὥσπερ ὄναρ

λελόγισαι.

Κ

(Β)

Θεοτοκίον.

(Β) (Ν)(Π)
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Μεσῴδιον Κάθισµα: τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος

Παραµόνου:

Ἦχος δ΄.

Ἦχος δ΄.  "Ταχύ προκατάλαβε..."

Ἦχος Δι

(Μ) 3 (Β)

3 3 3

3 3 (Δ) 3 3(Β) 3
(Δ)↓

(Μ) 3 3 (Δ)

3 3 (Β)

3 (Μ) 3 3 (Β)

ὅµοιον.

Θεοτοκίον ὅµοιον.
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(Μ) 3 (Β) 3 3

3 3

3 (Δ) 3 3(Β) 3
(Δ)↓

(Μ) 3 3 (Δ) 3

3 (Β) 3

(Μ) 3 3 (Β)
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Ἱερεύς: Συναπτή µικρά καί ἡ ἐκφώνησις:ʺΣύ γάρ ὁ Βασιλεύς...ʺ

Κοντάκιον Ἀναστάσιµον.
Ἦχος πλ. δ΄. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως.

Ἀναγνώστης: Ἀµήν.

Ἐξαναστὰς τοῦ µνήµατος, τοὺς τεθνεῶτας

ἤγειρας, καὶ τὸν Ἀδὰµ ἀνέστησας, καὶ ἡ Εὔα

χορεύει ἐν τῇ σῇ Ἀναστάσει, καὶ κόσµου τὰ πέρατα

πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου

Πολυέλεε.
Ήχος Δι

Χορός:

ὉΟἶκος. Ἦχος πλ. δ΄.

Ἀναγνώστης: Τὰ τοῦ, ᾍδου σκυλεύσας

βασίλεια, καὶ νεκροὺς ἀναστήσας Μακρόθυµε,

Γυναιξὶ Μυροφόροις συνήντησας, ἀντὶ λύπης,

χαρὰν κοµισάµενος, καὶ Ἀποστόλοις σου ἐµήνυσας

τὰ τῆς νίκης σύµβολα Σωτήρ µου ζωοδότα, καὶ τὴν

κτίσιν ἐφώτισας φιλάνθρωπε· διὰ τοῦτο καὶ κόσµος

συγχαίρει, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου πολυέλεε.

Χορός:

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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Συναξάριον.

Τῇ ΚΘʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τῆς ἀθλήσεως

τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Παραµόνου, καὶ τῶν Ἁγίων

τριακοσίων ἑβδοµήκοντα συµµαρτύρων αὐτοῦ.
Στίχοι.

Ὁ Παράµονος νύπεταί σοι Χριστέ µου.

Γνοὺς γὰρ Θεὸν µόνον σε, σοὶ θνῄσκει µόνῳ.

Ξίφει κεφαλὰς ἄνδρες ἑπτάκις δέκα

Σὺν ἐξαπλῇ διδοῦσι πεντηκοντάδι.

Παράµονον δ’ ἐνάτῃ κτάνον εἰκάδι ἔγχεα µακρά.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος

Φιλουµένου.
Στίχοι.

Φιλουµένου πείρουσιν ἥλοις τοὺς πόδας,

Χριστὸν φιλοῦντος καὶ Θεῷ φιλουµένου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν

Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, καὶ τοῦ

Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος τοῦ ἐν Περσίδι, καὶ τῶν Ἁγίων

ἓξ Μαρτύρων, οὕς διωκοµένους, πέτρα ῥαγεῖσα

ὑπεδέξατο αὐτούς.
Στίχοι.

Ἤνοιξε πέτραν εἰς ταφὴν ἓξ ἀνδράσιν,

Ὁ νεκρὸς εὑρὼν εἰς ταφὴν Χριστὸς πέτραν.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὃ Ἅγιος Οὐρβανὸς Ἐπίσκοπος

Μακεδονίας, ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Στίχοι.

Ὁ χερσὶν οὗτος ἐκπνέων τῶν Ἀγγέλων,

Οὐρβανὸς ἐστιν, οὗ βίος κατ’ Ἀγγέλους.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Διονύσιος, Ἐπίσκοπος

Κορίνθου, ξίφει πληγεὶς τελειοῦται.
Στίχοι.

Διονύσιος εἷς τελῶν θυηπόλων,

Ξίφος µετελθών, εἷς ἐστι καὶ Μαρτύρων.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ὅσιος Παγκόσµιος ἐν εἰρήνῃ

τελειοῦται.
Στίχοι.

Σύµπας ὁ κόσµος οὐδὲν ἦν Παγκοσµίῳ·

Ἐδὲµ γὰρ ἤρα καὶ µόνης, ἣν λαµβάνει.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ὅσιος Πιτυροῦν ἐν εἰρήνῃ

τελειοῦται.
Στίχοι.

Τῇ σῇ θελήσει πρὸς σὲ χωρεῖ Χριστέ µου,

Ὁ σῶν Πιτυροῦν ἐργάτης θεληµάτων.
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Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Οὐαλλερῖνος

ξίφει τελειοῦται.
Στίχοι.

Διὰ στέφος πάντιµον οἴσω καὶ ξίφος.

Ὁ Μάρτυς ἐκραύγαζεν Οὐαλλερῖνος.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Φαῖδρος, ῥητίνης

ζεούσης καταχεθείσης αὐτῷ, τελειοῦται.
Στίχοι.

Πολλοὺς πρὸς ἄλλα, πρὸς δὲ ῥητίνης ζέσιν,

Στερρῶς ἀθλοῦντα, Φαῖδρον ἔγνωµεν µόνον.

Ταὶς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός,

ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀµήν.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Ἦχος Πα

Ὠδὴ α΄.

Χ

(Π)
+

+

+

+

+

Ὠδὴ γ΄.

Τ

ὁ α΄ χορός +
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Ὠδὴ δ΄.

+

+

+

Ὠδὴ ε΄.

Θ

(Μ)

+

+ +

+
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Ὠδὴ στ΄.

+

+ +

+

+ +

Ὠδὴ ζ΄.

Ο

+ +

+

Ὠδὴ η΄.
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Α

+

Θ
+

+

+ +

+

+
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Ὠδὴ θ΄.

Μ

(Π) +

(Μ) (Π) +

Μ

(Μ) (Π)
+

(Ν) + (Π)

(Μ) (Π) (Μ)

(Π)
+ +

2020.11.22-ββ-ΟΡΘΡΟΥσυντόµευσις-ΚΔ΄Κυρ-Θ΄ΛουκάΦΙΛΗΜΟΝΟΣήχοςΒαρύςΕωθ.Β- ΧρυΠα





















4

Εις τους Αίνους-Έτερα Στιχηρά Ανατολικά

Ἦχος Νη

5) (Ν)

(Ν)

6) (Ν)

(Π) (Ν)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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(Δ) (Ν)

7) (Ν)

(Ν)

(Δ)

(Ν)

8)

(Ν)

(Δ) (Ν)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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(Μ) (Ν)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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Ἦχος Δι

(Δ)↓

(Μ)
+

(Β) (Μ)

(Δ)

(Β) (Μ)

(Δ) (Β) 3(Δ)

(Β)

3 (Μ) (Δ)↓

(Μ) 3(Μ)
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ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ.

Ἦχος Νη

(Ν) (Δ)

(Ν)3

(Δ)↓ (Ν)

Καί ἄλλως:

Δ

(Ν)

+

(Δ)↓ (Ν)

(Ν)
+

+

(Δ)↓

(Ν) (Δ) (Ν)

(Δ) (Π) (Ν)

3 3 (Δ)↓ (Ν)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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(Ν) 3 (Π) 3

(Ν)

(Δ)↓ (Ν)3 (Π) (Ν)

(Δ)↓ (Ν)

(Ν) 3 (Δ)

(Ν) (Π)
+ (Ν)

(Ν)

(Π)

(Ν) (Π)

(Ν)

(Δ)

(Ν) (Δ)↓

(Ν)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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(Δ)

3 (Ν)

(Ν) 3

3 (Γ) (Δ)↓

+ (Γ) (Ν)

(Δ) (Π) (Ν)

3 (Π) (Ν)

(Ν)
+ (Ν)

(δίς)

Τό τρίτον
(Δ)

(Ν)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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(Π)
3 (Ν)

(Π)
(Ν)

+ (Β)

(Ν)

(Ν)

(Δ) (Ν) 3

(Δ)↓ (Ν)

(Β) (Π) (Ν) 3

3

(Δ) (Ν)3
(Π)

(Μ) (Ν)

(Π)

(τρίς)
(Ν) (Π)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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(Ν)

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

(Δ)↓ (Β) (Ν)

Ἀσµατικόν.

Ἅ

(Δ)

Ἅ

(Δ)

(Δ)

(Ν) (Π) (Μ)

Ἕτερον Ἀσµατικόν ἐκτενέστερον.
(Ν) (Δ)↓ (Ν)

(Ν) (Π) (Ν) (Μ)

(Δ)

(Ν) (Π) (Μ)

ΗΧΟΣ πλ. Δ΄  -  ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ  - Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη





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-
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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·

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-
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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

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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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)

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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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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