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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ-Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου.Εκκλ.Ελλάδος και Κύπρου)

2021-01-17, ΛΒ΄ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ

Μνήµη τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρὸς ἡµῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.

Ἦχος Βαρύς, Ἑωθινόν Ι΄.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ὰπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσιµον· ʺΚατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου. . .ʺ

2. - Δόξα, τοῦ Οσίου· « Τὸν ζηλωτὴν Ἠλίαν τοῖς τρόποις µιµούµενος, ...»,

και 3. - Καί νῦν τό ὁµόηχον Θεοτοκίον· «Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον…».

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α’ καί β’ Στιχολ0γίας, µετά τῶυ Θεοτοκίων αὐτῶν.

Τά Εὐλογητάρια ἡὙπακοή οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενου τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1. - Ὁ Ἀναστάσιµος· ʺΝεύσει σου πρός γεώδη. . .ʺ µετά τῶν Εἱρµὥν αὐτοῦ

καί 2. - Τοῦ Ὁσίου· ʺ Ἀθανασίας καὶ ζωῆς λαβόµενος,...ʺ µετά στίχου· ʺὍσιε τοῦ Θεοῦ,πρέσβευε

ὑπέρ ἡµῶνʺ καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα Καίνῦν, ἀµφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ’ᾨδἤς·

Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τοῦ Ὁσίου (χῦµα) καί τό ·

Μεσῴδιον Κάθισµα: ΤοῦὉσίου·ʺ Τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου. . .ʺ µετά τοῦ Θεοτοκίου αὐτοῦ·

ʺʹΩς πανάµωµος Νύµφη. . .ʺ

Ἀφ’ ς΄ ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οἴκος: Τά Ἀναστάσιµα.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: ʺΧέρσον ἀβυσσοτόκον. . .ʺ

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Ί Ἑωθινόν· ʺἘφανέρωσεν ἑαυτόν Ἰησοῦς. . . ἐπί τῆς

θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος. . . ʺκτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδἥς: ʺΘεοτόκε ἡ ἐλπίς. . . Ἐν νόµῳ, σκιᾷ καί γράµµατι. . .ʺ

ʺ Ἅγιος Κύριος. . .ʺ

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Ί Ἀναστάσιµον· ʺΤιβεριάδος θάλασσα. . .ʺ

καί 2. - τοῦὉσίου·ʺ « Φωστὴρ φωστήρων γέγονας, …»,

καί 3. - τόΘεοτοκίον αυτού « Ἐλπίς τοῦ κόσµου ἀγαθή …».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἶνοι: 1. - Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· ʺἈνέστη Χριστός ἐκ υεκρῶυ. . .

- Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάµενοι. . .

- Χριστοῦ τήν ἀυάστασιν. . .

- Τί ἀνταποδώσωµεν τῷ Κυρίῳ. . .

καί 2. - Τά 4 Στιχηρά Προσόµοια τοῦ Ὁσίου: - Ὅσιε Πάτερ Ἀντώνιε, σὺ τὸν ζυγὸν τοῦ Χριστοῦ,. . .

- Ὅσιε Πάτερ Ἀντώνιε, διὰ τὴν ὄντως ζωήν, . . .

- Πίστει συνελθόντες πάντες σε. . .

- Πάτερ Πατέρων Ἀντώνιε. . .

µετα στίχων εἰς τά δύο τελευταἴα: α’.

α΄ʺΤίµιος ἐναντίου Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ Ὁσίου αὐτοῦʺ

β’. - ʺΜακάριος ἀνήρ ὁ φοβούµενος τόν Κύριον, ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα.ʺ

Δόξα: Τό Ί Ἑωθινόν· ʺΜετά τήν εἰς ᾅδου κάθοδον. . .ʺ

Καί νῦν: ʺΤπερευλογηµένη. . .ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη.

Σήµερου σωτηρία. . .
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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 
τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.

Ἦχος Δι

Τ

(Β)

+

+ +

+
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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-
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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 Κανὼν τοῦ Ὁσίου, ᾨδὴ αʹ

Ἦχος πλ. δʹ «Ἁρµατηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε,... ».

Ήχος Γα

Στίχ.

(Γ)

(Ν)

(Γ)

ʺὍσιε τοῦ Θεοῦ,πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶνʺ

Νέος ὑπάρχων ἡλικίᾳ σώµατος, καινὴν ὁδὸν ἀρετῆς, ἀναλαβὼν ταύτην,

ἀκινδύνως ὥδευσας, νόµῳ καινῷπειθόµενος, τοῦ Σωτῆρος Τρισµάκαρ,

καὶ ζωηφόροις προστάγµασι, τοῦ Εὐαγγελίου ἑπόµενος.

Δόξα

Τῇ τρισηλίῳ λαµπηδόνι Πάνσοφε, καταλαµπόµενος, τὸ δυσµενὲς µάκαρ,

τῶν δαιµόνων φρύαγµα, καὶ τῶν θηρῶν τὰ χάσµατα, αἰκισµῶν τε τοὺς

πόνους, ἀράχνης δίκην διέλυσας, θείῳ πυρακτούµενος ἔρωτι.

Καί νῦν, Θεοτοκίον

Ὡς Θεοῦ Μήτηρ παρρησίαν ἔχουσα, πρὸς τὸν τεχθέντα ἐκ σοῦ, µονογενῆ

Λόγον, τὸν Πατρὶ συνάναρχον, καὶ συµφυῆτῷ Πνεύµατι, δυσωποῦσα µὴ

παύσῃ, κινδύνων σῶσαι Πανάµωµε, τοὺς σὲ Θεοτόκον δοξάζοντας.
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Ὁ Κανὼν τοῦ Ὁσίου, ᾨδὴ γʹ, Ἦχος πλ. δʹ

«Ὁ στερεώσας κατ᾿ ἀρχὰς... ».
ʺὍσιε τοῦ Θεοῦ,πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶνʺ

Νενευρωµένῳ λογισµῷ, καὶ σταθηρᾷ διανοίᾳ, τῶν παθῶν καταµαράνας

τὴν φλόγα, ἀπαθείας τὴν φαιδράν, καταστολὴν Ἀντώνιε, περιεβάλου

Πάτερ, καὶ σωτηρίου ἱµάτιον.

ʺὍσιε τοῦ Θεοῦ,πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶνʺ

Ἰσχυροτάταις προσβολαῖς, δαιµόνων θρασυνοµένων, καὶ θηρίων τὰς

µορφὰς µιµουµένων, κατεφρόνησας αὐτῶν, τῆς ἀσθενοῦς δυνάµεως· τὸν

κραταιὸν γὰρ εἶχες, ἐν τοῖς πολέµοις συλλήπτορα.
(Γ) 3 (Ν) 3 (Π) (Ν)

(Γ)

Ὁ θεοφόρος τὰς ἀρχάς, τοῦ σκότους καὶ ἐξουσίας, θριαµβεύσας

ἐγκρατείᾳ συντόνῳ, τροπαιοῦχος νικητής, Ἀντώνιος ἐγένετο, τῶν

ἀσκητῶν ἡ δόξα, καὶ µοναζόντων τὸ καύχηµα.
3

3

Θεοτοκίον

(Π) (Ν) (Γ)

(Ν)

(Γ)
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Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος τοῦὉσίου (χῦµα)
Ἦχος βʹ Τὰ ἄνω ζητῶν

Τοὺς βιωτικοὺς θορύβους ἀπωσάµενος,

ἡσυχαστικῶς τὸν βίον ἐξετέλεσας, τὸν Βαπτιστὴν

µιµούµενος, κατὰ πάντα τρόπον Ὁσιώτατε, σὺν

αὐτῷ οὖν σε γεραίροµεν, Πατέρων Πάτερ Ἀντώνιε.

Ὁ Οἶκος

Τῆς τοῦ Χριστοῦ φωνῆς ἐπακούσας, ἐπορεύθης

ὀπίσω τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν, γυµνὸς τοῦ βίου

γενόµενος, καὶ ἀπορρίψας φροντίδας πάσας τῶν

χρηµάτων, κτηµάτων, καὶ οἰκετῶν σου, καὶ

ἀδελφῆς τὴν στοργήν, θεοφόρε Ἀντώνιε· καὶ µόνος

ἐν τοῖς ἐρήµοις, τῷ Θεῷ ὁµιλῶν καθαρώτατα,

γνώσεως χάριν εἴληφας· ἣν µοι πέµψον ὑµνεῖν σε

µέλλοντι, Πατέρων Πάτερ Ἀντώνιε.
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Μεσῴδιον Κάθισµα τοῦὉσίου·

Ἦχος πλ. δʹ Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Ἦχος Νη

Τ

(Ν)

(Γ)

+
(Ν)

(Γ)

(Π)

(Μ) (Γ) (Ν)

(Γ)

(Π) (Δ)↓

(Μ) (Ν)
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Θεοτοκίον

Δ

(Μ)

(Μ)

Ὡ

(Ν)

(Γ)

+
(Ν)

(Γ)

(Π)

(Μ) (Γ)

(Ν) (Γ)

(Π)

(Δ)↓ (Μ)

2021.01.17-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΛΒ΄ΚυρΙΒ΄ΛουκΉχοςΒΑΡΥΣ΄εωθ.Ι ́ - ΧρυΠα



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           3

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 ΙΖʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς

ἡµῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.
Στίχοι

Ἔχει τι µεῖζον οὐρανὸς καὶ τῶν Νόων,

Ἔξαρχον Ἀντώνιον Ἀσκητῶν ἔχων.

Ἑβδοµάτῃ δεκάτῃ Ἀντώνιον ἔνθεν ἄειραν.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου

Πατρὸς ἡµῶν καὶ θαυµατουργοῦ Ἀντωνίου τοῦ

Νέου, τοῦ ἐν τῇ Σκήτει τῆς Βερροίας ἀσκήσαντος.
Στίχοι

Ἀντώνιον δὲ τὸν Νέον ποῦ τακτέον,

Εἰ µὴ παρ᾿αὐτῷ τῷ πάλαι Ἀντωνίῳ;

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ὅσιος Ἀχιλλᾶς ἐν εἰρήνῃ

τελειοῦται.
Στίχοι

Ὅπλοις Ἀχιλλεὺς τὰς κάτω πορθεῖ πόλεις,

Πόνοις Ἀχιλλᾶς τὴν ἄνω πλουτεῖ πόλιν.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ὁσίου
Ἦχος γ' " Ἐν Πνεύματι τῷ ἱερῷ..."

Ἦχος Γα

φ

(Μ)

+

Θεοτοκίον

Ἦχος γʹ

Ἐν Πνεύµατι τῷ Ἱερῷ

τ

(Μ)

+
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Εἰς τούς Αἴνους δ΄ Στιχηρά Προσόµοια τοῦὉσίου.

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

Ἦχος Νη

5. Στιχ. (φωνητική Βάσις= ) (Ν)

α)

(Π) 3 3 (Ν)

(Π)

(Δ)↓ (Π)
3 (Μ)

(Π) (Μ)

r
(Ν)

+

(Γ) (Π)
+

(Ν) (Μ) 3
(Ν)

6. Στίχ.

Α

(Ν)
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(Π) 3 3 (Ν)

(Π) (Δ)↓

(Π)
3 (Μ)

3 (Π) (Μ)

+
(Ν)

+

(Γ) (Π)
+

(Ν) (Μ) 3
(Ν)

7. Στίχ.

Μ

(Μ)

(Π) 3 3 (Ν)
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(Π)

(Δ)↓ (Π)
3 (Μ)

3 (Π)

3 (Ν)

+
(Γ)

(Π)
+

(Ν) (Δ)↓

3
(Ν)

8. Στίχ.

Τ

(Π) 3 3(Ν)

(Π)

(Δ)↓ (Π)
3 (Μ)

(Π) (Μ)

(Ν)
+
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(Γ) (Π)
+ +

(Ν) (Μ) 3
(Ν)
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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.

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·
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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.

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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