
2020.07.25 Κυρ. Ε΄Ματθ.

Ἡ κοίµησις τῆς Ἁγίας Ἄννης

µητρός τῆς Ὑπεραγί ας Θεοτόκου.
Τῶν Ἁγίων 165 Πατέρων τῶν ἐν τῇ Ε΄ Οἰκουµενι ῇ Συνόδῳ συνελθόντων,

Ὀλυµπιάδος διακόνου, Εὐπραξίας ὁσίας.

Ἦχος Δ΄. Ἑωθινόν Ε΄.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

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

2020.07.25 Κυρ. Ε΄Ματθ.Ἡ κοίµησις τῆς Ἁγίας Ἄννης µητρός τῆς Ὑπεραγί ας Θεοτόκου. Τῶν Ἁγίων 165

Πατέρων τῶν ἐν τῇ Ε΄ Οἰκουµενι ῇ Συνόδῳ συνελθόντων, Ὀλυµπιάδος διακόνου, Εὐπραξίας ὁσίας.

Ἦχος Δ΄. Ἑωθινόν Ε΄.

Τῇ Κυριακῇ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ
Μετά τό··«Εὐλογητός...» εὐθύς Τρισάγιον,

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιµον·«Τό φαιδρόν τῆς ἀναστάσεως...»,

2.- Δόξα τό αὐτό,

3.-Καί νῦν τῆς Προµήτορος «Ζωήν τήν κυήσασαν...».

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα καί ἀντί θεοτοκίων τά τοῦ Μηναίου.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί τοῦ δ΄ ἤ χου

Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιµος καί ὁ τοῦ Μηναίου.

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:

Κοντάκιον καί Οἶκος τῆς Προµήτορος.

Εἶτα τό Μασώδιον Κάθισµα τῆς Προµήτορος «Τῆς µητρός τοῦ Δεσπότου καί Ποιητοῦ...» (ἅπαξ).

Ἀφ’ στ΄ ᾨ δῆς:

Κοντάκιον καί Οἶκος τά Ἀναστάσιµα.

Τό Συναξάριον τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: «Ἀνοίξω τό στόµα µου...».

Ἡ Τιµιωτέρα:

Καί ἡ Καταβασία· «Ἅπας γηγενής...».

καί ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Ε΄) Εὐαγγελίου.

Ἐξαποστειλάρια: Τό Ε΄ Ἀναστάσιµον· «Ἡ ζωή καί ὁδός Χριστός...»

καί τό τῆς Προµήτορος· «Χρεωστικῶς ὑµνήσωµεν...».

Αἶνοι: Ἀναστάσιµα Στιχηρά τοῦ δ΄ ἤχου 4

καί τῆς Προµήτορος ἐκ τοῦ Μηναίου 3 «Μνήµην τελοῦντες αἰσίαν...» εἰς 4, δευτεροῦντες τό α΄.

Εἰς τά δύο τελευταῖα µετά τῶν στίχων, εἰς µέν τό

α΄ «Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ...», εἰς δέ τό

β΄ «Μακάριοι πάντες οἱ φοβούµενοι τόν Κύριον».

Δόξα: Τό Ε΄ Ἑωθινόν «Ὤ τῶν σοφῶν σου...».

Καί νῦν: «Ὑπερευλογηµένη...».

Δοξολογία: Μεγάλη· καί τό «Σήµερον σωτηρία...».
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(Επιµέλεια ΧρύΠα)           1

Εἰς τὸν Ὄρθρον.

Ἦχος Δι

(Μ)
+

(Β)

(Μ) (Β)

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.
(Μ) (Β) (Μ)

(Β)

(Μ) (Δ)↓

(Β)
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Ἀπολυτίκιον. Τῆς Ἁγίας. "Ταχὺ προκατάλαβε..."

Ἦχος Δι

(Ν)

(Δ)↓

Πηγή: Πέτρου Λαµπαδαρίου-Π.Κηλτζανίδου: Δοξαστάριον. Κων/πολις 1882, σ.642. Ανατύπωσις Β.Ρηγοπούλου Θεσ/νίκη 1977
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Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν Κάθισµα τῆς Ἁγίας.

Ἦχος Γα

Τὴν ὡραιότητα.

Κ
Θεοτοκίον.

(Γ) (Ν)

(Γ) (Ν)

(Π)

(Γ) (Ν)

(Γ) (Ν)

(Γ)
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Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν

Κάθισµα τῆς Ἁγίας.

Ἦχος Πα

ʺΤόν τάφον σου Σωτήρ...ʺ

Κ
Θεοτοκίον.

Τ

(Μ) 3 (Δ)↓ (Μ)

3 (Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ (Μ) (Δ)↓

(Μ) (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 τῆς  Ἁγίας.
ᾨδὴ α΄. 

Ἦχος δ΄. Ἀνοίξω τὸ στόμα μου. 

Ἦχος

Στίχ.
(Μ)

γ

(Β) (Μ)

Π

(Β)

(Δ)↓ (Β)

(Π)

(Ν) (Β)
+

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Ζωὴν τὴν κυήσασαν, θεοπρεπῶς

ἀπεκύησας· διὸ πρὸς ἀείζωον, ζωὴν µεθέστηκας,

ἀπολαύουσα, χαρᾶς ἀνεκλαλήτου, φωτὸς

ἀνεσπέρου τε, Ἄννα θεόκλητε.

Δόξα...

Ἡ χάρις ἡ ἔνθεος, πρὸς τὴν χαρὰν

µεταβέβηκεν, ἀσπόρως ἣν ἔτεκε, θυγάτηρ ταύτης

ἁγνή, καὶ παρίσταται, πολλῇ σὺν παρρησίᾳ, Κυρίῳ
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πρεσβεύουσα, σωθῆναι πάντας ἡµᾶς.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Ἐκ σοῦ ἡµῖν ἔλαµψε, δικαιοσύνης ὁ Ἥλιος, καὶ

πᾶσαν κατηύγασε, θεογνωσίᾳ τὴν γῆν, καὶ

διέλυσεν, ἀχλὺν τῆς ἀθεΐας, Ἁγνὴ παναµώµητε,

καὶ παµµακάριστε.

Ὁ Κανὼν τῆς  Ἁγίας.
ᾨδὴ γ΄.

Ἦχος δ΄.    Οὐκ ἐν σοφίᾳ.

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Τὴν συλλαβοῦσαν, τὸν συνέχοντα πάντα

συνέλαβες, καὶ ἐκύησας Χριστόν, τὴν ὑπὲρ λόγον

κυήσασαν· διό σου τὴν κοίµησιν, Ἄννα γεραίροµεν.

Στίχ. Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡµῶν.

Μέτʹ ἐγκωµίων, ἐκτελεῖται ἡ ἔνδοξος µνήµη

σου· ὅτι ἔτεκες ἡµῖν, τὴν ἐγκωµίων ἐπέκεινα,

ἁγνὴν Θεοµήτορα, Ἄννα θεόκλητε.

Δόξα...

Ἥλιος ὥσπερ τῇ σελήνῃ τῇ Ἄννῃ ἑνούµενος, ὁ

κλεινὸς Ἰωακείµ, τῆς παρθενίας ἀκτῖνα γεννᾷ, δι’

ἧς τῆς Θεότητος, αὐγὴ ἐπέλαµψε.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.
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Ἀπό γ΄ ᾨδῆς: Κοντάκιον καί Οἶκος τῆς Προµήτορος.

Κοντάκιον. Ἦχος βʹ.

Τὰ ἄνω ζητῶν. (χῦµα)

Προγόνων Χριστοῦ, τὴν µνήµην ἑορτάζοµεν,

τὴν τούτων πιστῶς, αἰτούµενοι βοήθειαν, τοῦ

ῥυσθῆναι ἅπαντας, ἀπὸ πάσης θλίψεως, τοὺς

κραυγάζοντας· ὁ Θεὸς γενοῦ µεθ’ ἡµῶν, ὁ τούτους

δοξάσας ὡς ηὐδόκησας.

Ὁ Οἶκος.

Προφητικῶς συνέλθωµεν πάντες, τοῦ ἀξίως

ὑµνῆσαι τῆς προγόνου Χριστοῦ τὴν παναγίαν

µετάστασιν· Σήµερον γὰρ ἐκ τῆς προσκαίρου

µεταστᾶσα ζωῆς, ἐν τοῖς ἐπουρανίοις µετὰ χαρᾶς

τὴν πορείαν ποιουµένη ἀγάλλεται, καὶ ὡς οὖσα

Μήτηρ τῆς ὄντως ἀληθοῦς Θεοτόκου, κραυγάζει

πιστῶς· Μεγαλύνει ἡ ψυχή µου τὸν Κύριον, ὅτι

ἔτεκον τὴν τούτου Μητέρα ἐν τῇ γῇ. Γένοιτο οὖν

µεθ’ ἡµῶν, ὁ τούτους δοξάσας ὡς ηὐδόκησε.
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Μεσώδιον Κάθισµα τῆς Προµήτορος .

Ἦχος Νη

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.

Τ

(Ν)

(Γ)

+
(Ν)

(Γ)

(Π) (Μ)

(Γ) (Ν)

(Γ)

(Π) (Δ)↓

(Μ)
(1)

(Ν)
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Κοντάκιον. Ἦχος δ΄.Ἐπεφάνης σήµερον.

Ἀναγνώστης: Ὁ Σωτὴρ καὶ ῥύστης µου, ἀπὸ

τοῦ τάφου, ὡς Θεὸς ἀνέστησεν, ἐκ τῶν δεσµῶν

τοὺς γηγενεῖς, καὶ πύλας ᾅδου συνέτριψε, καὶ ὡς

Δεσπότης ἀνέστη τριήµερος.

Ήχος Δι
Χορός:

Ὁ Οἶκος. Ἦχος δ΄.

Ἀναγνώστης: Τὸν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν

Χριστὸν τὸν ζωοδότην, τριήµερον ἐκ τάφου, καὶ

πύλας τοῦ θανάτου σήµερον συνθλάσαντα, τῇ

δυνάµει τῇ αὐτοῦ, τὸν ᾅδην τε νεκρώσαντα, καὶ τὸ

κέντρον τοῦ θανάτου συντρίψαντα, καὶ τὸν Ἀδὰµ

σὺν τῇ Εὔᾳ ἐλευθερώσαντα, ὑµνήσωµεν πάντες οἱ

γηγενεῖς, εὐχαρίστως βοῶντες αἶνον ἐκτενῶς·

Αὐτὸς γάρ ὡς µόνος κραταιὸς Θεός, καὶ Δεσπότης

ἀνέστη τριήµερος.

Χορός:
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Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν τῆς ἡµέρας.

Τῇ ΚΕʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τῆς Κοιµήσεως

τῆς Ἁγίας Ἄννης, µητρὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
Στίχοι

Μήτηρ τελευτᾷ Μητροπαρθένου Κόρης,

Ἡ τῶν κυουσῶν µητέρων σωτηρία.

Πέµπτῃ ἐξεβίωσε µογοστόκος εἰκάδι Ἄννα.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ἁγίων 165 Πατέρων,

τῶν ἐν τῇ πέµπτῃ Οἰκουµενικῇ Συνόδῳ

συνελθόντων καὶ τὰ Ὠριγένους δόγµατα

καθελόντων.
Στίχοι

Λόγοι Βελίαρ οἱ λόγοι Ὠριγένους,

Οὕσπερ καθεῖλον προσκυνηταὶ τοῦ Λόγου.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Ἐξαποστειλάριον τῆς Προµήτορος.

Ἦχος β΄. Τοῖς Μαθηταῖς.

Ήχος Δι

(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Δ)

(Β)

(Μ) (Β)

(Δ)
+

(Β) (Μ)

(Β)

(Ν) (Μ)

(Β)
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Ἀρχιερέως συλλειτουργούντος: Δοµέστικος εἰς ἦχον πλ.δ΄:

+

Εἰς τούς Αἴνους
Ἦχος Πα

Π

(Β) (Π)

(Μ) (Π) (Ν) (Β) 3

(Δ)

+
(Π)

(Ν) +
(Β)

(Β)

(Π) (Ν)(Β)

(Π) (Β)

(Ν) (Β)

Ἀρχιερέως συλλειτουργούντος:

Ὁ Α΄ Χορός: ʺΤόν Δεσπότην...ʺ εἶς ἦχον Βαρύν Διατονικόν.
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Στίχος 1ος
(Μ)

(Β) +

+

(Β) 3 (Μ) (Β)

(Μ) (Β)

+ (Β)

Στίχος 2ος
(Μ)

+ +

+ +
(Β)

+

(Μ) (Β) 3

(Μ)

(Β) (Π) (Β) 3

3 3

(Π) +
(Ν)(Β)
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+
(Δ)↓ (Μ)

+

(Β)

Στίχος 3ος
(Μ)

3 (Β) (Β)

(Β) (Δ)↓

(Μ) (Μ) (Β)

(Π) (Μ) 3

(Β)

3

(Μ) (Β)
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Στιχηρὰ προσόμοια γ' τῆς Ἁγίας, δευτεροῦντες τὸ 
α'.

Στιχηρὰ τῆς Ἁγίας Ἄννης
Ἦχος α'. Τῶν οὐρανίων ταγμάτων 

Ἦχος Πα

Στίχ.5ος:
(Π)

(Π)
+

(Ν)

(Μ) (Π)

(Ν) (Π)

(Ν)

(Π)
+

(Ν)

(Π)
+

(Μ)

Στιχ. 6ος «Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις·

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐκ κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ· πᾶσα

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον».

ʺΜνήµην τελοῦντες αἰσίαν,...ʺ Τό αὐτό ὡς ἄνω.
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Στίχος 7ος

Ἀ

(Π)

γ

(Π)
+

(Ν)

(Μ) (Π)

(Ν) (Π)

(Ν)

(Π)

(Ν) (Π)
+

Στίχ. 8ος

Μ

(Π)

(Π)
+

(Ν) (Μ) (Π)

(Ν) (Π)
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(Ν)

(Π)
+

(Ν)

(Π)
+
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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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Ἦχος Δι

(Μ)3 3
3

(Β)3
3 3

+

3 (Μ)

3 3 (Δ)

(Ν) 3 (Γ) (Δ)↓



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.

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-


