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Τῶν Ἁγίων Προπατόρων.
Μνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, καὶ Ὀρέστου

Μνήµη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Λουκίας τῆς Παρθένου.

Ἦχος Β΄, Ἑωθινόν Ε΄.
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-Επιµέλεια Χρυσνάνθου 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

2020.12.13- ΚΖ΄Κυρ.(ΙΑ΄Λουκά)

Τῶν Ἁγίων Προπατόρων.

Μνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Εὐστρατίου, Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου, καὶ Ὀρέστου

Μνήµη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Λουκίας τῆς Παρθένου.

Ἦχος Β΄, Ἑωθινόν Ε΄.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος. Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ὰπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσηµον· ʺ Ὅτε κατῆλθες. . . ʺ

2. - Δόξα, τό αὐτό καί

3. - Καί νῦν: τῶν Προπατόρων· ʺ Ἐν πίστει τοὺς Προπάτορας

ἐδικαίωσας,. . .ʺ

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

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθιιοί καί τό Προκείµενον τοῦ ήχου.

Κανόνες: 1. - Ὁ Ἀναστάσιµος· ʺἘν βυθῷ κατέστρωσέ ποτε. . .ʺ µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ

καί 2. Τῶν Προπατόρων · ʺΠατράσιν αἴνον προσάξωµεν. . .ʺ µετά στίχου· ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ,

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

Ἀπό γ’ ᾨδἥς·

Ὑπακοή: τῶν Προπατόρων· ʺΕἰς δρόσον τοῖς παισί. . .ʺ

καί τό Ἀναστάσιµον Κοντάκιον καί ὁ Οἵκος (χῦµα).

Ἀφ’ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οἴκος: Τῶν Προπατόρων.

Συναξάριον: Της ἡιιέρας καί τό Ὑπόµνηµα τῶν Προπατόρων.

Καταβασίαι: ʺΧριστός γεννᾶται. . .ʺ

Εὐαγγέλιον Όρθρου: Τό Έ Ἑωθινόν· ʺὉ Πέτρος ἀναστάς ἔδραµεν ἐπί τό

µνηµεἵον. . . ʺκτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

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

ʺἍγιος Κύριος. . . ʺ.

Ὲξαποστειλάρια: 1. - Το Ε΄ Ἀναστάσιµον· ʺἩ ζωή καί ὁδός Χριστός. . .ʺ

2. -Τῶν Προπατόρων· ʺΠατέρων µνήµην σήµερον. . .ʺ

3. - Ἀδὰµ ἀνευφηµήσωµεν,

καί 4. -Τό Θεοτοκίον αὐτῶν· ʺ Ἁγνὴ Παρθένε ἄχραντε,. . .ʺ

Εἰς τούς Αίνους ἱστώµεν Στίχους η’.

Αἶνοι: 1. - Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· ʺΠᾶσα πνοή καί πᾶσα κτίσις. . .ʺ

- Εἰπάτωσαν Ἰουδαἵοι. . .

- Χαίρετε, λαοί. . .

- Ἄγγελος µέν τό χαἴρε. . .

καί 2. - Τά 3 Στιχηρά Προσόµοια τῶν Προπατόρων εἰς 4· Πάντες τήν τῶν σεπτῶν. . . (δις)

- Ἐσβεσαυ τοῦ πυρός. . .

- Λάκκῳ κατακλεισθείς. . . µετά στίχων εἰς τά δύο τελευταἵα:

α’. - «Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων ἡµῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασµένον τὸ ὄνοµά σου εἰς

τοὺς αἰῶνας».

β’. Καὶ ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν τὴν τῶν Πατέρων ἡµῶν Ἱερουσαλήµ.

Δόξα: Τό Ἰδιόµελον τῶν Προπατόρων· ʺΔεῦτε, ἅπαντες πιστῶς. . .ʺ

Καί νῦν: Ὑπερευλογηµένη. . .ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη.
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Ήχος Β΄-Εις τον Ορθρον

Ἦχος Δι

(Μ) (Δ)↓

+ +

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)

Ὅ

(Δ)↓ (Γ)

(Δ)↓

(Β)

(Δ)↓

(Β) (Μ)
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Δόξα τό αὐτό Αναστάσηµον

και τό
Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Προπατόρων.

Ἦχος Δι

Ἐ

+

+
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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 βʹ, τῶν Ἁγίων Προπατόρων, ᾨδὴ αʹ

Ἦχος αʹ «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε,... ».

Ἦχος Πα

Στίχ. 3
+

Π

(Π)

+

+

ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶνʺ

Ἀδὰµ τὸν πρῶτον τιµήσωµεν, χειρὶ τετιµηµένον τοῦ κτίσαντος, καὶ

πάντων ἡµῶν Προπάτορα, ἤδη γεγενηµένον, καὶ ἐν σκηναῖς, ταῖς

ἐπουρανίαις, µετὰ πάντων ἐκλεκτῶν ἀναπαυόµενον.

Δόξα,

Τὸν Ἄβελ δῶρα προσάγοντα, ψυχῇ εὐγενεστάτῃ προσήκατο, ὁ πάντων

Θεὸς καὶ Κύριος, τοῦτον δὲ µιαιφόνῳ, πάλαι χειρί, τεθανατωµένον,

ἀνεκόµισε πρὸς φῶς ὡς θεῖον Μάρτυρα.

Καί νῦν,... Θεοτοκίον

Ῥητῶν ἐνθέων ἀκούσωµεν, βοώντων τοῦ Χριστοῦ τὴν ἀνάδειξιν· ἰδοὺ γὰρ

Σπηλαίῳ τίκτεται, Κόρης ἐξ ἀπειράνδρου, οὗ τὸν φρικτόν, τόκον

προµηνύει, Ἀστρολόγοις ὁ ἀστὴρ ἐπιφαινόµενος.
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Κανών βʹ, ᾨδὴ γʹ, τῶν Ἁγίων Προπατόρων

Ἦχος αʹ ʺΤῷ πρὸ τῶν αἰώνων...ʺ
ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶνʺ

ᾌδεται ἐν κόσµῳ, τὸ τοῦ Σὴθ πρὸς τὸν Κτίστην διάπυρον· ἐν γὰρ

ἀµέµπτῳ πολιτείᾳ, καὶ ψυχῆς διαθέσει, αὐτὸν ὄντως ἐθεράπευσε, καὶ νῦν

ἐν χώρᾳ τῶν ζώντων βοᾷ, ἅγιος εἶ Κύριε.

ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ἡµῶνʺ

Στόµατι καὶ γλώσσῃ, καὶ καρδίᾳ Ἐνὼς ὁ θαυµάσιος, ἐπικαλεῖσθαι

θεοφρόνως, τὸν τῶν ὅλων Δεσπότην, Θεὸν ἤλπισεν ἐν πνεύµατι, καὶ

εὐαρέστως βιώσας ἐν γῇ, κλέος ἐπηνέγκατο.
Δόξα,

(Π)

Ἱερολογίαις, ἱεραῖς τὸν Ἐνὼχ µακαρίσωµεν· εὐαρεστήσας γὰρ Κυρίῳ,

µετετέθη ἐν δόξῃ, ὀφθεὶς κρείττων καθὼς γέγραπται, θανάτου οἷα Θεοῦ

πεφηνώς, δοῦλος γνησιώτατος.
(Π)

Θεοτοκίον

Ν
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Ἀπό γ’ ᾨδἥς·

Ἡ Ὑπακοὴ τῆς Κυριακῆς τῶν Προπατόρων (Χύμα).
Ἦχος βʹ

Εἰς δρόσον τοῖς Παισί, τὸ πῦρ µετεβάλλετο, ὁ

θρῆνος εἰς χαράν, ταῖς Γυναιξὶν ἐνηλλάττετο·

Ἄγγελος γάρ, ἐν ἀµφοτέροις διηκόνει τοῖς

θαύµασι, τοῖς µέν, εἰς ἀνάπαυσιν µεταποιήσας τὴν

κάµινον, ταῖς δέ, τὴν ἀνάστασιν καταµηνύσας

τριήµερον, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ζωῆς ἡµῶν, Κύριε δόξα

σοι.
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Ἀφ’ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον τῶν Ἁγίων Προπατόρων.
Ἦχος β΄. Αὐτόµελον.

Χειρόγραφον εἰκόνα µὴ σεβασθέντες, ἀλλ’

ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες τρισµακάριοι, ἐν τῷ

σκάµµατι τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν µέσῳ δὲ

φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάµενοι, Θεὸν

ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνον ὁ Οἰκτίρµων, καὶ σπεῦσον

ὡς ἐλεήµων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡµῶν, ὅτι δύνασαι

βουλόµενος.

Ἦχος Δι

Ὁ Οἶκος.

Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα, ἧς πάλαι ἔλαβον

πεῖραν Αἰγύπτιοι πολεµοῦντες, καὶ Ἑβραῖοι

πολεµούµενοι· µὴ καταλίπῃς ἡµᾶς, καὶ καταπίῃ

ἡµᾶς ὁ θάνατος, ὁ διψῶν ἡµᾶς, καὶ Σατᾶν ὁ µισῶν

ἡµᾶς· ἀλλ’ ἔγγισον ἡµῖν, καὶ φεῖσαι τῶν ψυχῶν

ἡµῶν, ὡς ἐφείσω ποτὲ τῶν Παίδων σου τῶν ἐν

Βαβυλῶνι, ἀπαύστως ἀνυµνούντων σε καὶ

βληθέντων ὑπὲρ σοῦ εἰς τὴν κάµινον, καὶ ἐκ

ταύτης κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον ὁ οἰκτίρµων,

καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήµων εἰς τὴν βοήθειαν ἡµῶν,

ὅτι δύνασαι βουλόµενος.
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Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν.

Τῇ ΙΓʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Ἄθλησις τῶν Ἁγίων

ἐνδόξων τοῦ Χριστοῦ Μαρτύρων, Εὐστρατίου,

Αὐξεντίου, Εὐγενίου, Μαρδαρίου καὶ Ὀρέστου.
Στίχοι.

Τὸν Εὐστράτιον καὶ συνάθλους δὶς δύω,

Ἅπαξ δύω κτείνουσι πῦρ τε καὶ ξίφος.

Τούς γε σὺν Εὐστρατίῳ δεκάτῃ τρίτῃ ἔκτανεν ἄορ.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος

Λουκίας τῆς Παρθένου.
Στίχοι.

Ὡς Παρθένος µέν, ἓν στέφος ἡ Λουκία.

Ὡς δ’ ἐκ ξίφους καὶ Μάρτυς, ἄλλο λαµβάνει.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν

Ἀρσενίου τοῦ ἐν τῷ Λάτρῳ.

Ὁ Ὅσιος Ἄρης ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται,

Μνήµη τοῦ Ἁγίου νέου ἱεροµάρτυρος Γαβριὴλ

ἀρχιεπισκόπου Σερβίας, τοῦ ἐν Προύσῃ

µαρτυρήσαντος κατὰ τὸ 1659.

Ὑπόμνημα Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατόρων.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Κυριακῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων

Προπατόρων, διὰ τὸ ἐγγίζειν τὴν τοῦ Κυρίου ἡµῶν

Ἰησοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, µνείαν ποιούµεθα τῶν

πρὸ τοῦ Νόµου καὶ ἐν Νόµῳ κατὰ σάρκα

Προπατόρων Αὐτοῦ, ἐξαιρέτως δὲ τοῦ Πατριάρχου

Ἀβραάµ.
Στίχοι.

Δέξασθε χαρὰν οἱ πάλαι Προπάτορες,

Βλέποντες ἐγγίζοντα Χριστὸν Μεσσίαν.

Γήθεο Ἀβραάµ, ὅτι πρόπαππος Χριστοῦ ἐδείχθης.

Ταῖς τῶν Ἁγίων Προπατόρων καὶ πάντων σου

τῶν Ἁγίων πρεσβείαις, Χριστὲ 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







9

Ἐξαποστειλάριον τῶν Προπατόρων. 
Ἦχος β'. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.

Ἦχος Δι

(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ) (Δ)

(Β)

(Β)

(Π) (Μ)

(Β)

Ἕτερον

Ἦχος Δι

(Β)

(Μ) (Δ)
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Θεοτοκίον, ὅµοιον.
(Β)

(Μ) (Δ)

(Β)

(Π)
+

(Μ)

(Β)

2020.12.13-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚΖ΄Κυρ-ΙΑ΄ΛουκάΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝήχοςΒ΄εωθ.Ε΄- ΧρυΠα
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Αἴνων Στιχηρὰ τῶν Ἁγίων Προπατόρων γ΄.
Ἦχος β΄. Οἶκος τοῦ Εὐφραθᾶ.

Ἦχος Δι

5ος Στίχ.
(Δ)↓

=

6ος Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις,

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ʺΠάντες τὴν τῶν σεπτῶν,...ʺ ὡς ἄνω.

7ος Στιχ.

Ε

=

2020.12.13-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚΖ΄Κυρ-ΙΑ΄ΛουκάΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝήχοςΒ΄εωθ.Ε΄- ΧρυΠα
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8ος Στίχ.

Κ

+

+

=

2020.12.13-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚΖ΄Κυρ-ΙΑ΄ΛουκάΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝήχοςΒ΄εωθ.Ε΄- ΧρυΠα
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Δόξα: Τό Ἰδιόµελον τῶν Προπατόρων·

Ἦχος Γα

4

Δ

(Γ)
(Ν)

+

(Γ)

Δ

(Γ) (Δ)↓ (Γ)

(Π)
+

(Μ)

(Π) (Μ)

(Π) (Μ) (Γ)

(Π)

(Δ)↓

(Π)

3

(Μ) (Γ)

2020.12.13-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚΖ΄Κυρ-ΙΑ΄ΛουκάΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝήχοςΒ΄εωθ.Ε΄- ΧρυΠα
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+
(Π)

(Δ) (Γ)

(Π)

(Δ)↓

(Μ)

(Δ)↓

(Π) (Μ) (Γ)

(Π)

(Μ) (Γ)

Πηγή: 1) Αθ.Καραµάνη: Νέα Μουσ. Κυψέλη Τόµος Β΄(Μηναίον), Θεσ/κη 1965, σ. 245, 2) Μελωδού Δεκ.2013 και γραµµένο 2017-12-17
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Δοξολογία Μεγάλη. 

Ίωἁννου Καβάδα (µαθητού Χουρµουζίου Χαρτοφύλακος). Απόδοσις Χαρ. Ταλιαδώρου

Ἦχος Δι

(Δ) (Μ) (Δ)

(Γ) (Δ) (Μ)

(Δ)

(Μ) + (Δ)

(Μ)

(Δ) (Μ) (Δ) (Γ)(Μ)

(Δ) (Μ)

(Δ) (Μ)

(Δ) (Μ) (Δ)↓ 3 3

(Γ) (Δ) (Γ) (Δ)

(Μ) (Δ)↓
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(Β) (Μ)

(Δ) (Μ) (Δ) (Δ)↓

(Μ) (Δ) (Γ)
+

(Δ)

(Μ) (Δ)↓

(Μ)

(Δ)

+ (Μ) (Δ)↓

(Μ) (Δ)↓ (Β) (Μ)

(Δ) (Μ) (Δ)

(Μ) (Δ) (Μ)

(Δ) 3 (Μ) 3



15

(Δ) (Μ) 3 (Δ)
+
(Μ)

(Δ)

+
(Μ)

(Δ) (Μ)

3 (Δ)
+

3 (Β) (Μ) 3

(Δ)↓
+

(Μ)

3
(δις).

Τό γ΄
(Δ)↓

+

(Δ) (Μ) (Δ)

(Μ) (Δ)

+
3

(Β) (Μ)

(Δ)
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(Μ) (Δ) 3 3

(Β) (Μ)

(Δ) (Μ) (Δ)

(Μ)3 (Δ)↓ (Μ)

(Δ) (Μ)

(Δ) (Μ) (Δ) (Μ) (Δ)

(Μ)
(τρείς)

(Δ) (Μ)
+

3

(Μ) (Δ)↓
(Μ)

(Δ)↓

(Μ)

(Μ)

Ἀσματικόν
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(Δ) (Ν) (Μ) 3

(Δ) (Ν) (Μ) 3

(Ν) (Δ)
+
(Μ)

(Β) (Μ)

Πηγές: 1) Χαρ. Ταλιαδώρου, Αναστασιµατάριον Θεσ/κη 1976, σ.421.

2) Εκδόσειςς ʺΖΩΗΣʺ τόµος 2ος, Όρθρος σ. 145.

3) Αστερίου Δεβρελή, Δωδεκαήµερον σ. 115.

4) Γεωργ. Παπαδοπούλου, Λεξικόν της Βυζ.Μουσικής, σ.116, Αθήνα 1995





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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