
2021.10.24 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ΄(ΣΤ΄Λουκά)

Ἀρέθα µεγαλοµάρτυρος,
Σεβαστιανῆς µάρτυρος,

Πάππου ἐπισκόπου Χύτρων.

Ἦχος Α΄. Ἑωθινόν Ζ΄.

για τα µέλη της βυζαντινής Χορωδίας του Ι. Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Στουτγκάρδης
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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

2021.10.24 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ΄(ΣΤ΄Λουκά)Ἀρέθα µεγαλοµάρτυρος,Σεβαστιανῆς µάρτυρος,

Πάππου ἐπισκόπου Χύτρων. Ἦχος Α΄. Ἑωθινόν Ζ΄.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ
Ἑξάψαλµος. Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιµον· «Τοῦ λίθου σφραγισθέντος...»,

2.– Δόξα, τοῦ Μεγαλοµάρτυρος «Τάς ἀλγηδόνας...»

3.– Καί νῦν, τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ·· «Τοῦ Γαβριήλ φθεγξαµένου...».

Καθίσµατα: Τα Ἀναστάσιµα τῆς α΄ και β΄ Στιχολογίας, µετά των Θεοτοκίων αυτών.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενον τοῦ τοῦ α΄ἤχου.

Κανόνες: 1. - Ὁ Ἀναστάσιµος· ʺΣοῦ ἡ τροπαιοῦχος. . .ʺ µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοὕ

καί 2.– Τοῦ Μεγαλοµάρτυρος, µετά στίχου· Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ

ἡµῶν.καί εἰς τά δύο τελευταἵα Δόξα, Καί νῦν ἀµφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ’ᾨδἥς·

Μεσῴδιον Κάθισµα: Τοῦ Μεγαλοµάρτυρος, µετά τοῦ Θεοτοκίου.

Ἀφ’ ς Ὼδῆς·

Κοντάκιον - Οἶκος: Τά ἀναστάσιµα

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας

Καταβασίαι: ʺἈνοἰξω τό στόµα µου. . .ʺ

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Ζ Ἑωθινόν· ʺΤῇ µιᾷ τῶυ Σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνή. . .ʺ

κτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδῆς: ʺἍπας γηγενής. . .ʺ

ʺἍγιος Κύριος. . .ʺ

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Ζ΄ Ἀναστάσιµον· «Ὅτι ᾖραν τόν Κύριον...»,

2. - τοῦ Μεγαλοµάρτυρος «Ἀρέθα παναοίδιµε...»

καί 3. - Τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Φθαρεῖσαν ἀνεκαίνισας...».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αῖνοι: 1. - Τά 8 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· τοῦ α΄ ἤχου. ʺ Υµνοῦµεν σου, Χριστέ. . .

Δόξα: Τό Ζ΄ Ἑωθινόν «Ἰδού σκοτία καί πρωΐ...».

Καί νῦν: ʺΤπερευλογηµένη. . .ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη.

καί τό «Σήµερον σωτηρία...».
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Μεγαλομάρτυρος

Ἦχος Πα

(Μ)

Τ

(Π)

Πηγές: 1) Στεφάνου Λαµπαδαρίου, Μουσική Κυψέλη Τόµος Γ΄, 1883, σ. 63. Ανατύπωσις Μιχαήλ Πολυχρονάκης,

Νεάπολις Κρήτης.

2) Μελωδός: 24-10-2021-Εσπερινός-ΙΗ΄-Κυρ.-στ-Λουκά-Ηχος-Α΄Εωθ.-Ζ.mel
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Θεοτοκίον

(Π)
+

(Δ)↓

(Π)

(Μ)
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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-





















5

Κανὼν τοῦ Ἁγίου Μεγαλοµάρτυρος.

ᾨδὴ α΄.

Ἦχος πλ. δ΄. ᾌσµα ἀναπέµψωµεν.

Ἦχος Νη

Ἅ

(Ν)

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ῥῆµα παραβὰς τὸ τοῦ Θεοῦ, Ἑβραῖος ὁ

παράνοµος, καὶ ἀδικώτατος τὴν θεόλεκτον

ποίµνην, Χριστοῦ ἐλυµήνατο, ὅµως εἰσπράττει

δίκην, τῇ δικαίᾳ καὶ θείᾳ προνοία.

Δόξα...

Τρίβον διοδεύων ἀληθῶς, πρὸς οὐρανὸν τὴν

φέρουσαν, Χριστῷ προσήγαγες, Μαρτύρων

Ἐκκλησίαν, Ἀρέθα πανεύφηµε, πάσης ἐξ ἡλικίας,
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καὶ ἐκ γένους παντὸς ἠθροισµένην.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Ὕµνοις τὴν πανάχραντον πιστοί, Παρθένον

εὐφηµήσωµεν, τὴν Θεοµήτορα, τὴν

κεχαριτωµένην, τὴν σκέπην τὴν ἔνθεον, τὸν εὔδιον

λιµένα, τὴν ἁπάντων πιστῶν σωτηρίαν.

Κανὼν τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος.
ᾨδὴ γ΄.

Ἦχος πλ. δ΄.   Οὐρανίας ἁψῖδος.
Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ῥωννυµένην ὁρῶντες, τῇ τοῦ Σταυροῦ χάριτι,

σοῦ τὴν Ἐκκλησίαν, Ἑβραίων παῖδες παράνοµοι,

φθόνῳ τηκόµενοι, ἐν αἰκισµοῖς πολυτρόποις,

ἀφειδῶς ᾐκίζοντο, µόνε Φιλανθρωπε.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἰοβόλον τὴν γλῶσσαν, οἱ δυσσεβεῖς ἔχοντες,

καὶ σὲ βλασφηµοῦντες τὸν τούτων, τοὺς

προγεννήτορας, ἐλευθερώσαντα, τῆς παλαιᾶς

τυραννίδος, τοὺς εἰς σὲ πιστεύοντας, Σῶτερ

κατέσφαξαν.

Δόξα...

Ἡ θεόφρων σου ποίµνη, βαρβαρικοῖς ξίφεσι,

κατατεµνοµένη προθύµως, ἐπεκαλεῖτό σε. Δέξαι

τὰ πνεύµατα, καὶ τὰς ψυχὰς ἡµῶν Σῶτερ, καὶ πρὸς

φῶς ὁδήγησον, τῆς βασιλείας σου.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.
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Ήχος Γα
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Μεσῴδιον Κάθισµα: Τοῦ Μεγαλοµάρτυρος,

Ἦχος πλ. δ΄.Τὴν Σοφίαν.

Ἦχος Νη

Τ

(Ν)

+
(Γ)

+
(Ν)

(Γ)

(Π)

(Μ) (Γ) (Ν)

(Γ)
+

(Π) (Δ)↓

(Μ)

(Ν)
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Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Ὡ

(Ν)

(Γ)

+
(Ν)

(Γ)

(Π)

(Μ) (Γ)

(Ν) (Γ)
+

(Π)

(Δ)↓ (Μ)

(Ν)
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(Επιµέλεια ΧρύΠα)           5

ΚοντάκιονἮχος α΄ Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεὸς

Ἀναγνώστης: Ἀµήν. Ἐξανέστης ὡς Θεός, ἐκ τοῦ

τάφου ἐν δόξῃ, καὶ κόσµον συνανέστησας, καὶ ἡ

φύσις τῶν βροτῶν ὡς Θεόν σε ἀνύµνησε, καὶ

θάνατος ἠφάνισται, καὶ ὁ Ἀδὰµ χορεύει, Δέσποτα,

καὶ ἡ Εὔα νῦν ἐκ τῶν δεσµῶν λυτρουµένη, χαίρει

κράζουσα· Σὺ εἶ ὁ πᾶσι παρέχων, Χριστὲ τὴν

ἀνάστασιν.
Ήχος Δι

Χορός:

Ὁ Οἶκος

Ἀναγνώστης: Τὸν ἀναστάντα τριήµερον

ἀνυµνήσωµεν, ὡς Θεὸν παντοδύναµον, καὶ πύλας

τοῦ ᾅδου συντρίψαντα, καὶ τοὺς ἀπ’ αἰῶνος ἐκ

τάφου ἐγείραντα, Μυροφόροις ὀφθέντα καθὼς

ηὐδόκησε, πρώταις ταύταις τό, Χαίρετε, φήσας· καὶ

Ἀποστόλοις χαρὰν µηνύων, ὡς µόνος ζωοδότης.

Ὅθεν πίστει αἱ γυναῖκες, Μαθηταῖς σύµβολα νίκης

εὐαγγελίζονται, καὶ ᾅδης στενάζει, καὶ θάνατος

ὀδύρεται, καὶ κόσµος ἀγάλλεται, καὶ πάντες

συγχαίρουσι· Σὺ γὰρ παρέσχες πᾶσι, Χριστὲ τὴν

ἀνάστασιν.

Χορός:
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Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν.

Τῇ ΚΔ΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τοῦ Ἁγίου

Μεγαλοµάρτυρος Ἀρέθα, καὶ τῆς συνοδίας αὐτοῦ.
Στίχοι.

Τµηθείς, Θεῷ προσῆξε Μάρτυς Ἀρέθας,

Πολλοὺς ὁµοίως Μάρτυρας τετµηµένους.

Ἀρέθα εἰκάδι σὺν γνωστοῖσι τετάρτῃ τµήθης.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη µιᾶς γυναικὸς καὶ τοῦ

βρέφους αὐτῆς, ἣν ἰδὸν τὸ βρέφος ἐν τῷ πυρί,

ἐπιρρῖψαν ἐν τῇ φλογὶ ἑαυτὸ τελειοῦται
Στίχοι.

Τῇ µητρὶ πρὸς πῦρ ἡσύχως τεφρουµένη,

Φωναῖς ὑποψελλίζον εἵπετο βρέφος.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος

Σεβαστιανῆς.
Στίχοι.

Σεβαστιανὴ τῇ τοµῇ βλύζει γάλα,

Οὐχ αἷµα καὶ σάρξ ὥς περ οὖσα πρὸς ξίφος.

Οἱ ἅγιοι Μᾶρκος, Σωτήριχος, Οὐαλεντῖνος

κατὰ γῆς συρόµενοι, καὶ οἱ ἅγιοι Ἀκάκιος ὁ

πρεσβύτερος καὶ Νέρδων ξίφει καὶ πυρὶ

τελειοῦνται.

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός,

ἐλέησον ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Εἶτα ψάλλεται ἡ θ΄ ᾨδή τῶν Καταβασιῶν.
(Π) (Ν)

(Π) (Β)

4 (Β)

(Δ)↓

(Β)

+

2018.06.29-ΟΡΘΡΟΥ τα του-Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων- Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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Ἐξαποστειλάριον τοῦ Μεγαλοµάρτυρος .

Ἦχος β΄. Γυναῖκες ἀκουτίσθητε.

Ἦχος Δι

(Μ) (Δ)

(Β)

(Π) (Μ) (Β)

Θεοτοκίον.

(Μ) (Δ)

+

(Β)
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(Π) (Μ)

ὁ β΄ χορός
(Β)
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(Επιµέλεια ΧρύΠα)           6

Ἀρχιερέως συλλειτουργούντος:

Δοµέστικος εἰς ἦχον πλ.δ΄:

+

Εἰς τούς Αἴνους

Ἦχος Πα

Ἔκτασις:

3 (Π)
+

(Μ) (Π) (Ν)3
(Π)

+

(Μ) (Π)

(Π)

(Π) 3 (Ν) (Π)
+ +

(Μ)

(Π)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           7

+

(Ν) (Π)

Ἀρχιερέως συλλειτουργούντος:

Ὁ Α΄ Χορός: ʺΤόν Δεσπότην...ʺ εἶς ἦχον Βαρύν

Διατονικόν.
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Ἦχος Δι

(Δ)↓

(Μ)
+

(Β) (Μ)

(Δ)

(Β) (Μ)

(Δ) (Β) 3
(Δ)

(Β)

3 (Μ) (Δ)↓

(Μ) 3 (Μ)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           20

Δοξολογία Μανουὴλ Πρωτοψάλτου.

Ἦχος Πα

(Π)

(Ν) (Π)

(Π)

(Ν) (Π)

(Π)

(Ν) (Π)

(Π)

3

(Ν) (Ν) (Π)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           21

(Π)

(Π)

(Π) (Δ)

(Ν) (Π)

(Δ) (Π)

(Π)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           22

(Δ) (Π)

(Κ)↓ (Π)

(Ν) (Π)
(δις)

Τό τρίτον
(Π) (Κ)↓ (Π)

(Μ) (Π) (Ν) (Π)

(Δ) (Π)

+

(Π)

(Ν) (Π)



(Επιµέλεια ΧρύΠα)           23

(Π) 3

(Δ)↓ (Π)

(Δ) (Π)

(τρις)

(Π)
3 3

3

(Π)

(Δ) (Π)

Ἁσµατικὸν.

(Π)

(Δ) (Π)

(Μ)
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Ἦχος Δι

(Μ)3 3
3

(Β)3
3 3

+

3 (Μ)

3 3 (Δ)

(Ν) 3 (Γ) (Δ)↓








