
2021.08.08 ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ

ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ

ΜΑΡΙΑΣ.

Ἦχος Βαρύς. Ἑωθινόν Η΄.

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

2021.08.15 ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ

ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ. Ἦχος Βαρύς.Ἑωθινόν Η΄.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 15ης Αὐγ. § 4, 5, 6)

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιµον· «Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ Σου...»,

Δόξα· Τῆς ἑορτῆς· «Ἐν τῇ γεννήσει...»,

Καί νῦν· τό αυτό

Καθίσµατα: Εἰς τήν α΄ στιχολογίαν 2 ἀναστάσιµα

καί τό τῆς Ἑορτῆς «Ἀναβόησον Δαβίδ...».

Εἰς τήν β΄ στιχολογίαν τά 2 ἀναστάσιµα

καί τό τῆς ἑορτῆς «Ὁ πάντιµος χορός...».

Εἰς τήν γ΄ στιχολογίαν τό τῆς ἑορτῆς «Ἐν τῇ Γεννήσει σου...» (δίς).

Τα Εὐλογητάρια παραλείπονται. Ἀµέσως Αἴτησις,

ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί τοῦ βαρέος ἤχου καί εὐθύς Προκείµενον της ἑορτῆς:

«Μνησθήσοµαι τοῦ ὀνόµατός σου ἐν πάσῃ γενεᾷ καί γενεᾷ».

Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου (ἀπό τῆς Ὡραίας Πύλης):

«Ἀναστᾶσα Μαριάµ...» (Λουκ. α΄ 39 – 56). Τό ʺΑνάστασιν Χριστού...ʺ,

Ὁ Ν΄ Ψαλµός: (Χῦµα). Δόξα· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου...»

Καί νῦν· «Ταῖς τῆς Θεοτόκου...»,

«Ἐλέησόν µε ὁ Θεός...», «Ὅτε ἡ µετάστασις...».

Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιµος καί οἱ δύο τῆς ἑορτῆς µετά στίχου

«Ὑπεραγία Θεοτόκε...».

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:

Τό Ἀναστάσιµον Κοντάκιον καί Οἶκος.

Εἶτα ἡ Ὑπακοή τῆς ἑορτῆς· «Μακαρίζοµέν σε...»7 χῦµα.

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:

Κοντάκιον καί Οἶκος τῆς ἑορτῆς.

Τό Συναξάριον τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: «Πεποικιλµένη τῇ θείᾳ δόξῃ...».

Ἀντί τῆς Τιµιωτέρας: Ἡ Θ΄ ᾨδή ἀµφοτέρων τῶν Κανόνων µετά τῶν

Μεγαλυναρίων εἰς τόν α΄ κανόνα: «Αἱ γενεαί πᾶσαι, µακαρίζοµέν σε...»,

εἰς δέ τόν β΄: «Ἄγγελοι τήν κοίµησιν τῆς Παρθένου...» καί ἡ

Καταβασία· «Αἱ γενεαί πᾶσαι... Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι...».

Ἐξαποστειλάριον: Τό Ἀναστάσιµον Η΄ Ἐξαποστειλάριον

«Δύο Ἀγγέλους βλέψασα...»

καί τῆς Ἑορτῆς «Ἀπόστολοι ἐκπεράτων...» (δίς).

Αἶνοι: Ἀναστάσιµα Στιχηρά 4

καί τά 3 Στιχηρά Προσόµοια τῆς ἑορτῆς·

«Τῇ ἐνδόξῳ κοιµήσει σου...» εἰς 4.

µετὰ τῶν πρό αὐτῶν στίχων εις τά δύο τελευταία·

α) «Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ ἁγιάσµατός σου».

β) «Ὤµοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν καὶ οὐ µὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσοµαι

ἐπὶ τοῦ θρόνου σου».

Δόξα: «Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιµήσει...»

Καί νῦν: «Ὑπερευλογηµένη...».

Δοξολογία: Μεγάλη· καί τό «Σήµερον 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)



3

Ἀπολυτίκιον τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου.

Ἦχος Πα

(Μ)

Ἐ

(Π) 3 3

3

3

3

*

Τό αὐτό ὡς ἄνω µέ κατάληξιν:

*
(Μ)
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Ήχος Δι

Δ

Θ

+

Κ

Θ

+
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(Επιµέλεια ΧρύΠα)           2

Κοντάκιον & Οἶκος Ἀναστάσιµα.(Χύµα)
Ἦχος βαρὺς. Οὐκέτι φλογίνη ροµφαία.

Αναγνώστης:

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.

Αναγνώστης Συνέχεια =>Ὁ Οἶκος. Ἦχος βαρὺς.

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.
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Εἰς τούς Αἴνους

Τά 3 Στιχηρά Προσόµοια τῆς Ἑορτῆς εἰς 4.

Ἦχος δ΄. ʺὩς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν...ʺ

Ἦχος

5) Στιχ.

Α

(Μ)

(Β)

(Β) (Π)

(Β)

(Π) (Ν)

(Β)

(Δ) (Β)

6) Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις,
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αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ʺΤῇ ἐνδόξῳ Κοιµήσει σου,...ʺ ὡς ἄνω.

7. Στίχος

Ἀ

(Β) (Π)

(Β)

(Π) (Ν)

(Β)

(Δ)

(Β)

8. Στίχος

Ὤ
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(Β) (Π)

(Β)

(Π) (Ν)

(Β)

(Δ) (Β)
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Δόξα τῶν Αἴνων τῆς Ἑορτῆς.

Ήχος Πα

Έκταση µέλους , Τονική βάση Re =>ως Πα

(Π) +

(Ν) (Π) (Ζ)

(Μ) (Π) (Δ) (Π)

(Κ) (Δ)

(Μ) (Δ)

(Κ) (Μ) (Δ)

(Κ) (Δ)

(Π)

(Μ) (Π)

(Ν) (Π)

(Μ) (Κ)
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(Π) (Δ)

(Μ) (Δ)

(Π)

(Μ) (Π)

(Δ) (Μ)
+

(Κ) (Δ) (Κ)

(Δ) (Π) (Μ) (Π)

Πηγή: Κων. Πρίγγου, (Μηναίον σ.179=) Πατρ.Φόρµιγξ, Τοµ,Α΄, Μουσ. Κυψέλη, έκδοσις Γ΄, Αθήναι 1969.
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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)↓








