
2021.08.29 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄
Μνήµη τῆς ἀποτοµῆς τῆς τιµίας Κεφᾳλῆς τοῦ Προφήτου, Προδρόµου

καί Βαπτιστοὑ Ἰῳάννου·

Ἦχος Α΄. Ἑωθινόν Ι΄.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ
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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

2021.08.29 ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄

Μνήµη τῆς ἀποτοµῆς τῆς τιµίας Κεφᾳλῆς τοῦ Προφήτου, Προδρόµου καί Βαπτιστοὑ Ἰῳάννου·

Ἦχος Α΄. Ἑωθινόν Ι΄.

Νηστεία. Κατάλυσις οἴνου καί ἐλαίου.

(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 29ης Αὐγ. §§ 2, 3, 4)

Τῷ Σαββάτῳ ἑσπέρας: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ
«Εὐλογητός ὁ Θεός...», εὐθύς··

«Δεῦτε προσκυνήσωµεν...» καί ὁ··Προοιµιακός,{Ψαλτήριον}.

Ἑσπέρια: 1.– Τά Στιχηρά Ἀναστάσιµα· τοῦ α΄ ἤχου 4

καί τά 4 ἰδιόµελα τοῦ Προδρόµου «Γενεθλίων τελουµένων...» εἰς 6.

Δόξα: Τοῦ Προδρόµου «Γενεθλίων τελουµένων...»

Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ α΄ ἤχου· «Τήν παγκόσµιον δόξαν...».

Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...», τό Προκείµενον τῆς ἡµέρας

«Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...» καί τά Ἀναγνώσµατα.

Ἀπόστιχα: Τά Ἀναστάσιµα.

Δόξα: Τοῦ Προδρόµου «Πρόδροµε τοῦ Σωτῆρος...»

Καί νῦν: Τό ὁµόηχον θεοτοκίον: «Ἀνύµφευτε Παρθένε...».

«Νῦν ἀπολύεις...»,

Τρισάγιον.

Ἀπολυτίκια: Τό Ἀναστάσιµον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ...»,

Δόξα· Τοῦ Προδρόµου «Μνήµη δικαίου...»

Καί νῦν· Θεοτοκίον «Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν...».

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».
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Κεκραγάρια 4 Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τοῦ Προδρόμου
 τέσσαρα εις 6, δευτεροῦντες τὰ δύο πρῶτα.

Ἦχος Πα

5) Στίχ.

Ἐ

(Π)

+

+ +

Γ

(Π)

+
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3 (Π)

3

6) Στιχ. «Ἕνεκεν τοῦ ὀνόµατός σου

ὑπέµεινά σε, Κύριε· ὑπέµεινεν ἡ ψυχή µου εἰς τὸν

λόγον σου, ἤλπισεν ἡ ψυχή µου ἐπὶ τὸν Κύριον ».

«Γενεθλίων τελουµένων...».,Τό αὐτό ὡς ἄνω.

7) Στίχ.

Ἀ

(Π)

Ὠ

(Π)
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+

8. Στιχ. «Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ

πολλὴ παρ’ αὐτῷ λύτρωσις, καὶ αὐτὸς λυτρώσεται

τὸν Ἰσραήλ, ἐκ πασῶν τῶν ἀνοµιῶν αὐτοῦ».

«Ὠρχήσατο ἡ µαθήτρια, ...».,Τό αὐτό ὡς ἄνω.

9) Στιχ.

Α

(Π)
+
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Ο

+

+
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10) Στιχ.

Ὅ

(Π)

(Π)

Π

Πηγές: Κων.Πρίγγου, Μοσ.Κυψέλη σ.180,Αθήναι 1969ʺΜελωδόςʺ 29-08-2021-Ορθρος-
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Κεκραγαρίων Δοξαστικὸν τοῦ Προδρόµου
Ἦχος Πα

(Π) +

Γ

(Π)

+

3 (Π)
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3
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Καί νῦν: Τό α΄ Θεοτοκίον τοῦ α΄ ἤχου· «Τήν παγκόσµιον δόξαν...».

(Π)
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Τά Ἀναγνώσµατα.

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσµα
(Κεφ. 40, 1 καὶ ἐκλογὴ)

Τάδε λέγει Κύριος· Παρακαλεῖτε, παρακαλεῖτε τὸν

λαόν µου, λέγει ὁ Θεός. Οἱ Ἱερεῖς λαλήσατε εἰς τὴν

καρδίαν Ἱερουσαλήµ. Παρακαλέσατε αὐτήν, ὅτι

ἐπλήσθη ἡ ταπείνωσις αὐτῆς· λέλυται γὰρ αὐτῆς ἡ

ἁµαρτία, ὅτι ἐδέξατο ἐκ χειρὸς Κυρίου διπλᾶ τὰ

ἁµαρτήµατα αὐτῆς. Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ.

Ἑτοιµάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς

τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡµῶν. Πᾶσα φάραγξ

πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ βουνὸς

ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν,

καὶ αἱ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας, καὶ ὄψεται πᾶσα

σάρξ τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ. Ἐπʹ ὄρους ὑψηλοῦ

ἀνάβηθι ὁ εὐαγγελιζόµενος Σιών, ὕψωσον ἐν ἰσχύϊ

τὴν φωνήν σου ὁ εὐαγγελιζόµενος Ἱερουσαλήµ,

ὑψώσατε, µὴ φοβεῖσθε. Ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός, ἐγὼ

ἐπακούσοµαι, ὁ Θεός, Ἰσραήλ, καὶ οὐκ

ἐγκαταλείψω αὐτούς, ἀλλὰ ἀνοίξω ἐκ τῶν ὀρέων

ποταµούς, καὶ ἐν µέσῳ πεδίων πηγάς. Ποιήσω τὴν

ἔρηµον εἰς ἕλη, καὶ τὴν διψῶσαν γῆν ἐν

ὑδραγωγοῖς. Εὐφρανθήτω ὁ οὐρανὸς ἄνωθεν, καὶ

νεφέλαι ῥανάτωσαν δικαιοσύνην. Ἀνατειλάτω ἡ

γῆ, καὶ βλαστησάτω ἔλεος καὶ δικαιοσύνην

ἀνατειλάτω ἅµα. Φωνὴν εὐφροσύνης ἀναγγείλατε

ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς, καὶ ἀκουστὸν γενέσθω τοῦτο.
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Λέγετε ὅτι ἐρρύσατο Κύριος τὸν δοῦλον αὐτοῦ

Ἰακώβ. Καὶ ἐὰν διψήσωσι διʹ ἐρήµων, ἐξάξει αὐτοῖς

ὕδωρ ἐκ πέτρας. Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα,

ῥῆξον καὶ βοήθησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ

τέκνα τῆς ἐρήµου µᾶλλον, ἢ τῆς ἐχούσης τὸν

ἄνδρα.

Προφητείας Μαλαχίου τὸ ἀνάγνωσµα
(Κεφ. 3 & 4, ἐκλογὴ)

Τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· Ἰδοὺ ἐγὼ

ἐξαποστελῶ τὸν Ἄγγελόν µου πρὸ προσώπου σου,

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔµπροσθέν σου. Καὶ

ἥξει εἰς τὸν ναόν ἑαυτοῦ Κύριος, ὃν ὑµεῖς ζητεῖτε.

Καὶ τὶς ὑποµενεῖ ἡµέραν εἰσόδου αὐτοῦ; ἢ τὶς

ὑποστήσεται ἐν τῇ ὀπτασίᾳ αὐτοῦ; Διότι αὐτὸς

εἰσπορεύεται ὡς πῦρ ἐν χωνευτηρίῳ καὶ ὡς πόα

πλυνόντων. Καὶ καθιεῖται χωνεύων, καὶ καθαρίζων

ὡς τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον. Καὶ προσελεύσεται

πρὸς ἡµᾶς ἐν κρίσει, καὶ ἔσται µάρτυς ταχύς ἐπὶ

τοὺς πονηρούς, καὶ ἐπὶ τὰς µοιχαλίδας, καὶ ἐπὶ

τοὺς ὀµνύοντας τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ ἐπὶ ψευδῆ, καὶ

τοὺς µὴ φοβουµένους αὐτόν, λέγει Κύριος

παντοκράτωρ. Διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεός, ὑµῶν, καὶ

οὐκ ἡλλοίωµαι καὶ ὑµεῖς υἱοί, Ἰακὼβ ἐξεκλίνατε

νόµιµα, καὶ οὐκ ἐφυλάξατε. Διὰ τοῦτο ἐπιστρέψατε

πρὸς µε, καὶ ἐπιστραφήσοµαι πρὸς ὑµᾶς, λέγει
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Κύριος παντοκράτωρ. Καὶ µακαριοῦσιν ὑµᾶς

πάντα τὰ ἔθνη, καὶ γνώσεσθε ὅτι ἐγὼ Κύριος,

ἐπιβλέπων ἀναµέσον δικαίου καὶ ἀναµέσον

ἀνόµου, ἐν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ ᾗ ἐγὼ ποιῶ εἰς

περιποίησιν τῶν ἀγαπώντων µε. Ἐπίγνωτε οὖν, καὶ

µνήσθητε τοῦ νόµου Μωσῆ τοῦ δούλου µου, καθότι

ἐνετειλάµην αὐτῷ ἐν Χωρήβ, πρὸς πάντα τὸν

Ἰσραήλ, προστάγµατα καὶ δικαιώµατα. Καὶ ἰδοὺ

ἐγὼ ἀποστελῶ ὑµῖν Ἠλίαν τὸν Θεσβίτην, πρὶν ἢ

ἐλθεῖν τὴν ἡµέραν Κυρίου τὴν µεγάλην καὶ

ἐπιφανῆ, ὃς ἀποκαταστήσει καρδίαν πατρὸς πρὸς

υἱόν, καὶ καρδίαν ἀνθρώπου πρὸς τὸν πλησίον

αὐτοῦ, µὴ ἐλθὼν πατάξω τὴν γῆν ἄρδην, λέγει

Κύριος παντοκράτωρ, ὁ Θεός Ἅγιος Ἰσραήλ.

Σοφίας Σολοµῶντος τὸ ἀνάγνωσµα
(Κεφ. 4, ἐκλογή, & 5, 17)

Δίκαιος ἐὰν φθάσῃ τελευτῆσαι ἐν ἀναπαύσει

ἔσται. Κατακρινεῖ δίκαιος ἀποθανὼν τοὺς ζῶντας

ἀσεβεῖς· ὄψονται γὰρ τελευτὴν δικαίου, καὶ οὐ µὴ

συνήσουσι τὶ ἐβουλεύσαντο περὶ αὐτοῦ. Ὅτι ῥήξει

Κύριος τοὺς ἀσεβεῖς ἀφώνους πρηνεῖς, καὶ

σαλεύσει αὐτοὺς ἐκ θεµελίων, καὶ ἕως ἐσχάτου

χερσωθήσονται ἐν ὀδύνῃ, καὶ ἡ µνήµη αὐτῶν

ἀπολεῖται. Ἐλεύσονται γὰρ ἐν συλλογισµῷ

ἁµαρτηµάτων αὐτῶν δειλοί, καὶ ἐλέγξει αὐτοὺς ἐξ

ἐναντίας τὰ ἀνοµήµατα αὐτῶν. Τότε στήσεται ἐν
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παρρησίᾳ πολλῇ ὁ δίκαιος κατὰ πρόσωπον τῶν

θλιψάντων αὐτόν, καὶ τῶν ἀθετούντων τοὺς

πόνους αὐτοῦ, ἰδόντες ταραχθήσονται φόβῳ δεινῷ,

καὶ ἐκστήσονται ἐπὶ τῷ παραδόξῳ τῆς σωτηρίας

αὐτοῦ. Ἐροῦσι γὰρ ἐν ἑαυτοῖς µετανοοῦντες καὶ διὰ

στενοχωρίαν στενάξουσι καὶ ἐροῦσιν. Οὗτος ἦν, ὃν

ἔσχοµεν ποτε εἰς γέλωτα καὶ εἰς παραβολὴν

ὀνειδισµοῦ οἱ ἄφρονες; Τὸν βίον αὐτοῦ

ἐλογισάµεθα µανίαν, καὶ τὴν τελευτὴν αὐτοῦ

ἄτιµον. Πῶς δὲ κατελογίσθη ἐν υἱοῖς Θεοῦ, καὶ ἐν

ἁγίοις ὁ κλῆρος αὐτοῦ ἐστιν. Ἄρα ἐπλανήθηµεν

ἀπὸ ὁδοῦ ἀληθείας, καὶ τὸ τῆς δικαιοσύνης φῶς

οὐκ ἐπέλαµψεν ἡµῖν, καὶ ὁ ἥλιος οὐκ ἀνέτειλεν

ἡµῖν. Ἀνοµίας ἐνεπλήσθηµεν τρίβους καὶ

ἀπωλείας, καὶ ὡδεύσαµεν τρίβους ἀβάτους, τὴν δὲ

ὁδὸν Κυρίου οὐκ ἔγνωµεν.
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Ἀποστίχων Δοξαστικὸν τοῦ Προδρόμου...

Ἦχος Νη

Έκτασις µελωδίας , Τονοδότης Do ή Re=Νη

(Ν)

(Π) (Ν)

Π
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Πηγές: Κων.Πρίγγου, Μοσ.Κυψέλη σ.190,Αθήναι 1969

ʺ Μελωδόςʺ 29-08-2021-Εσπερινός-Ι΄-Κυρ.-Του-Τιµίου-Προδρόµου-Ηχος-Α΄-Εωθ-Ι΄.mel
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Καί νῦν: Τό ὁµόηχον θεοτοκίον τῶν

Ἀποστίχων:

«Ἀνύµφευτε Παρθένε...».

Ἦχος Νη

(Ν) 9

(Ν)

(Δ)↓

(Π) (Μ)
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Ἀπολυτίκιον τοῦ ἁγίου Προφήτου Προδρόµου.

Ήχος Δι

(Μ)

Μ

(Μ)

(Β)

(Μ)

(Π) (Μ) (Β)

+

(Δ)

(Ν) (Δ) (Π) (Μ)

(Δ)

(Μ)
+
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Κ

(Μ)

Θεοτοκίον.

(Δ)

(Β) (Μ)

(Δ)↓ (Π)

(Μ) (Δ)↓ (Β)

(Δ)↓

(Ν) (Γ) (Δ)↓
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ΑΠΟΛΥΣΙΣ

ΙΕΡΕΥΣ: Σοφία!

ΧΟΡΟΣ: Εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ὢν εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ

Θεὸς ἡµῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Στερεώσαι, Κύριος ὁ

Θεός, τὴν ἁγίαν καὶ ἀµώµητον πίστιν τῶν εὐσεβῶν

καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὺν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ

Ἐκκλησίᾳ καὶ τῇ πόλει εἰς αἰῶνας αἰώνων. Ἀµήν.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὑπεραγία Θεοτόκε σῶσον ἡµᾶς.

Ὁ Ἀναγνώστης: Τὴν Τιµιωτέραν τῶν Χερουβείµ,

καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείµ, τὴν

ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως

Θεοτόκον, σὲ µεγαλύνοµεν.

ΙΕΡΕΥΣ: Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ

ἐλπὶς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὁ Ἀναγνώστης: Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ

Πνεύµατι· καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

αἰώνων. Ἀµήν. Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον,

Κύριε ἐλέησον, Πάτερ ἅγιε, εὐλόγησον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ὁ ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν Χριστὸς ὁ

ἀληθινὸς Θεὸς ἡµῶν, ταῖς πρεσβείαις τῆς

παναχράντου καὶ παναµώµου ἁγίας αὐτοῦ µητρός,

δυνάµει τοῦ τιµίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ,

προστασίαις τῶν τιµίων ἐπουρανίων Δυνάµεων

2019.11.10-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤουΚυρΚΑ΄ήχοςΔ΄εωθ.Ι΄- Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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ἀσωµάτων, ἱκεσίαις τοῦ τιµίου, ἐνδόξου, προφήτου

Προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, τῶν ἁγίων,

ἐνδόξων καὶ πανευφήµων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων

ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, τῶν ὁσίων καὶ

θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν, τῶν ἁγίων καὶ δικαίων

θεοπατόρων Ἰωακεὶµ καὶ Ἄννης, καὶ πάντων τῶν

Ἁγίων, ἐλεήσαι καὶ σώσαι ἡµᾶς, ὡς ἀγαθὸς καὶ

φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήµων Θεός.

ΙΕΡΕΥΣ: Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡµῶν,

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡµῶν, ἐλέησον καὶ

σῶσον ἡµᾶς.

Ὁ Χορός: Ἀµήν.

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια
ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα «Μελωδός» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Χρύσανθο Παγγίδη
Πρωτοψάλτη/Χοράρχη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Αποστόλων Πέτρου και 

Παύλου Στουτγκάρδης Γερμανίας.

2019.11.10-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤουΚυρΚΑ΄ήχοςΔ΄εωθ.Ι΄- Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη
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για τα µέλη της βυζαντινής Χορωδίας του Ι. Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Στουτγκάρδης

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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Ἀκολουθία Μνηµοσύνου.
(Από ʺDaten alter PCʺ=>ΜνηµόσυνονΕπεξεργασία 19.05,2020 )

Μετά την Θεία Λειτουργία θα ήταν λάθος, από θεολογικής πλευράς, να προσφέρουµε άλλες

προσευχές εκτός από της ευχές της Θείας Ευχαριστίας, αλλά γίνεται κατ’ οικονοµίαν για αυτούς που

έχουν προσκοµίσει κόλλυβα για µνηµόσυνον. Στην περίπτωσιν αυτή, µετά την Οπισθάµβωνον Ευχή

[«Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε...»] και το ʺ Είη το όνοµα Κυρίου...»

O ΧΟΡΟΣ/ ΙΕΡΕΥΣ: ψάλλει τά ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ (19.05.2020)

Ήχος Πα

1) ΙΕΡΕΥΣ:
(Δ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)

(Κ)↓ (Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Δ)

(Κ) (Μ) (Κ)↓

(Μ) (Δ) (Κ)

Χορός: 2)
(Μ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)

(Δ)(Κ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Δ) (Κ) (Δ) (Κ)

(Δ)

(Κ) (Δ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓

Τα επόµενα ψάλλονται επί πλέον, µόνον όταν µνηµονεύονται κληρικοί·

2. 1- Εὐλογητὸς εἰ Κύριε, δίδαξόν µε τα δικαιώµατά σου.

Οι τον αµνόν, του Θεού κηρύξαντες, και σφαγιασθὲντες ώσπερ άρνες,

και πρός ζωήν, την αγήρω άγιοι, καί αιϊδιον µετατεθέντες, τούτον εκτενώς

Μάρτυρες αιτήσασθε, οφληµάτων λύσιν ηµιν δωρήσασθαι.

2. 2- Εὐλογητὸς εἰ Κύριε, δίδαξόν µε τα δικαιώµατά σου.

Οι την οδόν την στενήν βαδίσαντες, πεπληµένοι πάντες οι εν βίω. Οι τον

σταυρόν ως ζυγόν αράµενοι και εµοί ακολουθήσαντες εν πίστει, δεύτε απολάυετε,

ά ητοίµασα ηµίν βραβεία, και στέφη τα ουράνια.

3) Χορός:
(Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Μ) (Κ) (Δ)(Κ)

(Μ) (Κ)

(Δ) (Κ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Μ) (Κ)

4) Χορός:
(Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Κ)

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)
(Δ) (Κ)

[αὐτήν]

[αὐτούς]

(Δ) (Κ) (Δ) (Κ)

(τήν)

(τούς)

[νην δούλην]

[νους δούλων]

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Μ) (Κ)↓

[αὐτῆς]

[αὐτῶν]

5) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Μ) (Ν) (Κ)

(Δ)

(Κ)

(Μ) (Κ)

6)
(Μ) (Κ) (Μ) (Κ)

(Κ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Δ) (Κ) (Μ)

4 (Κ)

(Δ)

(Κ)

α)
(Μ)

+ (Κ)

(Δ)↓ (Κ)

β) Τό αὐτό ὡς ἄνω.

γ) (Κ) (Δ) (Κ) (Ν)
+

(Κ) (Δ)(Κ)

ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
Ήχος Νη

ΧΟΡΟΣ: (Ν)

(Π) (Ν)

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)
(Π) (Ν)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(Π) (Ν) (Π)

(Ν)

Ἦχος

1. ΙΕΡΕΥΣ: (Β)

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)

2. ΧΟΡΟΣ:
(Π) (Β)

(Π) (Ν) (Β)

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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ΙΕΡΕΥΣ (Μ) (Β)

(Β) +

(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)

ΧΟΡΟΣ: (Β)

(Β)

(Π)

(Β)

(Μ)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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(τῆς δούλης)

(τῶν δούλων)

ΙΕΡΕΥΣ

Ἐλέησον ἡµᾶς ὁ Θεός, κατὰ τὸ µέγα ἔλεός σου,

δεόµεθά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.

ΧΟΡΟΣ: Κύριε ἐλέησον (τρεῖς, χῦµα).

(Τρείς φορές ορίζει και το α) «Συλλειτουργικόν» σ.112, έκδοσις Μ. Σίµωνος Πέτρας Άγιον Όρος 1996, σε επιµέλεια του λειτουργολόγου

Καθ. Α.Π.Θ. κ. Ιωάν. Φουντούλη)β) «Τυπική διάταξις 2010, επιµέλεια Αποστόλου Παπαχρήστου, έκδοσις Αποστολικής Διακονίας Ελλάδος, σ. 88

Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιµηµένου δούλου (τῆς κεκοιµηµένης δούλης) τοῦ Θεοῦ (Ν) καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι αὐτῷ (αὐτῇ) πᾶν πληµµέληµα

ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον.

ΙΕΡΕΥΣ: Ἔτι δεόµεθα ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς

τοῦ κεκοιµηµένου δούλου (τῆς κεκοιµηµένης

δούλης) τοῦ Θεοῦ (Ν) καὶ ὑπὲρ τοῦ συγχωρηθῆναι

αὐτῷ (αὐτῇ) πᾶν πληµµέληµα ἑκούσιόν τε καὶ

ἀκούσιον.
(Εις την περίπτωσιν, που ο Ιερεύς θα µνηµονεύσει επί πλέον:

«Ετι δεόµεθα υπέρ αναπαύσεως πάντων των επ’ ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου, κεκοιµηµένων

ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, βασιλέων, πατριαεχών, αρχιερέων, ιερέων ιεροµονάχων,

ιεροδιακόνων, µοναχών, µοναζουσών, πατέρων, προπατόρων, πάππων, προπάππων, γονέων, τέκνων,

αδελφών και συγγενών ηµών, εκ των απ’αρχής και µέχρι των εσχάρων, και υπέρ του συγχωρηθήναι

αυτοίς παν πληµµέληµα εκούσιόν τε και ακούσιον.

ΧΟΡΟΣ: Αιωνία η µνήµη αυτών.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ:

Ὅπως Κύριος ὁ Θεὸς τάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ

(αὐτῆς) ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται, τὰ ἐλέη τοῦ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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Θεοῦ, τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν καὶ ἄφεσιν τῶν

αὐτοῦ (αὐτῆς) ἁµαρτιῶν, παρὰ Χριστῷ τῷ

ἀθανάτῳ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡµῶν αἰτησώµεθα.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ

Ὁ Θεὸς τῶν πνευµάτων καὶ πάσης σαρκός, ὁ τὸν

θάνατον καταπατήσας τὸν δὲ διάβολον

καταργήσας (ή ʺὁ τὸν θάνατον καταργήσας, τὸν δὲ

διάβολον καταπατήσας ʺ) καὶ ζωὴν τῷ κόσµῳ σου

δωρησάµενος, αὐτός, Κύριε, ἀνάπαυσον καὶ τὴν

ψυχὴν τοῦ κεκοιµηµένου δούλου (τῆς

κεκοιµηµένης δούλης) σου (Ν), ἐν τόπῳ φωτεινῷ,

ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα

πᾶσα ὀδύνη, λύπη καὶ στεναγµός. Πᾶν ἁµάρτηµα

τὸ παρ’ αὐτοῦ (αὐτῆς) πραχθὲν ἐν λόγῳ ἢ ἔργῳ ἢ

διανοίᾳ, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς

συγχώρησον·...

ΧΟΡΟΣ / Οἱ Πιστοί: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ...ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος ὅς ζήσεται καὶ

οὐχ ἁµαρτήσει· σὺ γὰρ µόνος, Κύριε, ἐκτὸς

ἁµαρτίας ὑπάρχεις, ἡ δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη

εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ λόγος σου ἀλήθεια.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ

Ὅτι σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωὴ καὶ ἡ µακαρία

ἀνάπαυσις τοῦ κεκοιµηµένου δούλου (τῆς

κεκοιµηµένης δούλης) σου (Ν), Χριστὲ ὁ Θεὸς

ἡµῶν, καὶ σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέµποµεν, σὺν τῷ

ἀνάρχῳ σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ καί, ἀγαθῷ καὶ

ζωοποιῷ σου Πνεύµατι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς

αἰῶνας τῶν αἰώνων.

ΧΟΡΟΣ: (Μ)

ΙΕΡΕΥΣ

+ Αἰωνία σου ἡ µνήµη ἀξιοµακάριστε καὶ

ἀείµνηστε ἀδελφὲ ἡµῶν. (3)

Γιὰ γυναίκα:

+ Αἰωνία σου ἡ µνήµη ἀξιοµακάριστος καὶ

ἀείµνηστος ἀδελφὴ ἡµῶν. (3)

Ήχος Γα

1) ΧΟΡΟΣ: (Γ) (Π) (Ν) (Π)

(Ν) (Γ) +
(Ν) (Γ)

2) ΧΟΡΟΣ: το αυτό ως άνω.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-
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3) ΧΟΡΟΣ: (Π) (Π)

(Γ)

αὐτῆς

αὐτῶν
(Δ) (Ν) (Γ)

Και γίνεται η συνήθης τελεία Απόλυσις µετά του:

«Σοφία. Ο ών ευλογητός...»

(Από ʺDaten alter PCʺ=>Μνηµόσυνον (4.8.2008) Επεξεργασία 19έως23.05,2020 )

Πηγές

:α) www.christopherklitou.com , Ιερά Μητρόπολις Λεµεσού, Κύπρος,

β) «Μικρόν ευχολόγιον» σ. 242

γ) «Εγκώλπιον Αναγνώστου», έκδοσις Αποστ. Διακ Εκκλ. .Ελλ., Ανατύπωσις Θ΄1982, σ.58.

δ) et-ee.facebook.com/topic.php?... - Estland Η Εξόδιος Ακολουθία - Για Κληρικούς

ε) Ταλιαδώρου Χαριλάου, Μνηµόσηνον

στ) Γ.Κακουλίδης, Βυζ. Θ. .Λειτουργία Αθήνα 1984 σ. 451

ζ)Πασχαλίδη Ζαχαρία, Ευχολόγιον σ.85 και 153 Θεσ/νικη 1986

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.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ--Επιµέλεια Χρυσ. Παγγίδη-


