
2021.10.31 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ΄(Ε΄Λουκά)

Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐκ τῶν Ἑβδοµήκοντα

Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀµπλία, Οὐρβανοῦ,

Ἀριστοβούλου, Ναρκίσσου . Ἐπιµάχου µάρτυρος.

Ἦχος Β΄. Ἑωθινόν Η΄.

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

2021.10.31 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ΄(Ε΄Λουκά)

Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ἐκ τῶν Ἑβδοµήκοντα Στάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀµπλία, Οὐρβανοῦ,

Ἀριστοβούλου, Ναρκίσσου . Ἐπιµάχου µάρτυρος.Ἦχος Β΄. Ἑωθινόν Η΄.

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

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιµον· «Ὅτε κατῆλθες...»,

2.– Δόξα· τό αὐτό,

3.- Καί νῦν· τό Θεοτοκίον «Πάντα ὑπέρ ἔννοιαν...» .

Καθίσµατα: Τα Ἀναστάσιµα τῆς α΄ και β΄ Στιχολογίας,

µετά των Θεοτοκίων αυτών.

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

Κανόνες: 1. - Ὁ Ἀναστάσιµος· µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοὕ

καί 2.– ὁ τοῦ Μηναίου.

Ἀπό γ’ᾨδἥς·

Μεσῴδια Καθίσµατα: τοῦ Μηναίου µετά τοῦ Θεοτοκίου «Ἁγνή παναµώµητε...».

Ἀφ’ ς Ὼδῆς·

Κοντάκιον - Οἶκος: Τά ἀναστάσιµα

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας

Καταβασίαι: ʺἈνοἰξω τό στόµα µου. . .ʺ

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Η Ἑωθινόν·

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδῆς: ʺἍπας γηγενής. . .ʺ

ʺἍγιος Κύριος. . .ʺ

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Η΄ Ἀναστάσιµον· «Δύο Ἀγγέλους βλέψασα...»

2. - καί τοῦ Μηναίου «Στάχυς, Ἀµπλίας, Νάρκισσος...»

µετά τοῦ Θεοτοκίου «Ἐπίβλεψον Πανύµνητε...».

Εἰς τούς Αἴνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αῖνοι: 1. - Τά 8 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· τοῦ β΄ ἤχου.

Δόξα: Τό Η΄ Ἑωθινόν «Τά τῆς Μαρίας δάκρυα...».

Καί νῦν: ʺΤπερευλογηµένη. . .ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη.

καί τό «Σήµερον σωτηρία...».
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Ήχος Β΄-Εις τον Ορθρον

Ἦχος Δι

(Μ) (Δ)↓

+ +

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)

Ὅ

(Δ)↓ (Γ)

(Δ)↓

(Β)

(Δ)↓

(Β) (Μ)
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Δ

Κ

Θεοτοκίον.

(Δ)

(Β) (Μ)

(Δ)↓ (Π) (Μ)

(Δ)↓ (Β)

(Δ)↓

(Ν) (Γ) (Δ)↓
(15.02.18)
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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 τῶν Ἀποστόλων. ᾨδὴ α΄.
Ἦχος α΄ "Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος...."

Ἦχος Πα

Στίχ. 3
+

(Π)

Πίστει τοὺς γεραίροντας ὑµῶν, τὸ ἱερὸν θεηγόροι

µνηµόσυνον, καὶ πανηγυρίζοντας, χαρµονικῶς

παθῶν ἀχλύος ῥύσασθε, καὶ τῆς αἰωνίου, χαρᾶς

µετόχους ἐργάσασθε.

Στίχ. Ἀπόστολοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ

ἡµῶν.

Ἴχνεσιν ἑπόµενοι Χριστοῦ, τοῦ σαρκωθέντος δι’

οἶκτον Πανόλβιοι, τούτου τε προστάξεσι,

θεαρχικαῖς καθυπουργοῦντες ὤφθητε, πάντων

πλανωµένων, καθηγηταὶ πρὸς εὐσέβειαν.
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Στίχ. Ἀπόστολοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ

ἡµῶν.

Στάχυν καὶ Ἀµπλίαν τὸν σοφόν, καὶ Οὐρβανὸν

Ἀπελλῆν τε καὶ Νάρκισσον, καὶ τὸν Ἀριστόβουλον,

τοὺς τοῦ Χριστοῦ Μαθητὰς χρηµατίσαντας, πίστει

συνελθόντες, χρεωστικῶς µακαρίσωµεν.

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.

Θεοτοκίον.

Τὸ περιφανὲς ὄρος Θεοῦ, τὴν κιβωτὸν τὴν

Ἁγίαν καὶ Τράπεζαν, στάµνον τε τὴν πάγχρυσον,

τὸ καθαρὸν τοῦ Κυρίου παλάτιον, τὴν

εὐλογηµένην, ἐν γυναιξὶ µακαρίσωµεν.

Ὁ Κανὼν τοῦ Μάρτυρος Ἐπιμάχου. ᾨδὴ α΄. 
Ἦχος δ΄. "ᾌσομαί σοι Κύριε..."

Ἦχος

Στίχ.
(Β) (Μ)
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Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Χαίρων προσεχώρησας ταῖς βασάνοις, µὴ

πτοηθεὶς τῶν διωκτῶν, τὰ θράση πανόλβιε, ἀλλ᾿

ἔρωτι τοῦ Κτίστου σου, εὐφραίνου ἀναιρούµενος.

Δόξα...

Ἔστης ἐπὶ βήµατος Ἀθλοφόρε, τῇ πανοπλίᾳ

τοῦ Σταυροῦ, φραττόµενος ὅλος, γενναίῳ

φρονὴµατι, µεγαλύνων τὸν Κύριον.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

ᾌσοµαί σοι Κύριε ὁ Θεός µου, ὅτι ἀσπόρως ἐκ

γαστρός, Παρθένου ἐτέχθης, δι’ ἧς καὶ σῴζεις

ἅπαντας, ὡς µόνος πολυέλεος.
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Ὁ Κανὼν τῶν Ἀποστόλων. ᾨδὴ γ΄.
Ἦχος α΄. "Ὁ μόνος εἰδὼς..."

Στίχ. Ἀπόστολοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ

ἡµῶν.

Ὡς στάχυς πολύφορος σοφέ, ὡράθης λόγῳ

γνώσεως, τοὺς τῷ λιµῷ τακέντας τῆς πίστεως,

ἐκτρέφων Στάχυ θεοµακάριστε, καὶ τροφῆς τῆς

κρείττονος, κοινωνοὺς ἐν χάριτι, ἐργαζόµενος

σθένει τοῦ Πνεύµατος.

Στίχ. Ἀπόστολοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ

ἡµῶν.

Σαγήνῃ τῇ γλώττῃ εὐφυῶς, χρησάµενος

ἠλίευσας, ἐκ τοῦ βυθοῦ τῆς πλάνης Ἀπόστολε, καὶ

προσηγάγου θεῖον ὀψώνιον, τῷ ἐλθόντι Νάρκισσε,

σῶσαι τὸ πλανώµενον, Βασιλεῖ καὶ Δεσπότῃ τῆς

κτίσεως.

Στίχ. Ἀπόστολοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ

ἡµῶν.

Ἐπέδραµες οἷὰ περ ἀστήρ, Ἑῴας ἐξορµώµενος,

καὶ Βρεττανίας πόλεις ἐπέφθασας, Χριστοῦ

κηρύττων τὸ Εὐαγγέλιον, καὶ φωτίζων χάριτι,

µάκαρ Ἀριστόβουλε, τοὺς πιστῶς δεχοµένους τὸν

λόγον σου.

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡµᾶς.

Θεοτοκίον.

Παστὰς φωτοφόρος τοῦ Χριστοῦ, καὶ θρόνος

ὑψηλότατος, Θεογεννῆτορ ὤφθης Πανάµωµε· ἐν
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σοὶ γὰρ µόνος ἀναπαυσάµενος, τοὺς ἡµῶν

ἀφείλετο, κόπους καὶ τὴν µέλλουσαν, τοῖς ἀξίοις

ηὐτρέπισεν ἄνεσιν.
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Ὁ Κανὼν τοῦ Μάρτυρος. ᾨδὴ γ΄. 
Ἦχος δ΄. "Τόξον δυνατῶν..."

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἦχος

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Θ

(Μ) (Π) (Ν)

(Β)

Θράσος ἀσεβῶν ἠµαύρωσεν, ἐν τῇ παντευχίᾳ,

τοῦ Σταυροῦ ἐγκαυχώµενος, τροπαιοῦχος καὶ

στεφανίτης, τοῦ Χριστοῦ Μάρτυς Ἐπίµαχος.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡµῶν.

Δόξαν παριδὼν τὴν πρόσκαιρον, καὶ πρὸς τοὺς

ἀγῶνας, ἀποδυσάµενος, ἔχαιρες γενναιόφρων ὡς

στρατιώτης, τοῦ Χριστοῦ Μάρτυς Ἐπίµαχε.

Δόξα...

Σῶµα αἰκισµοῖς παρέδωκας, τὴν ψυχὴν δὲ

Μάρτυς, ἀσφαλῶς διετήρησας, θῦµα ἄµωµον τῷ

Δεσπότῃ, σεαυτὸν προσάξας πάντιµον.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Χαίροις µήτηρ ἀπειρόγαµε, ἡ Θεὸν Λόγον, ἐν
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γαστρί σου χωρήσασα, καὶ τεκοῦσα

σεσαρκωµένον, ὡς Θεὸν ὁµοῦ καὶ ἄνθρωπον.
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Μεσώδιον Κάθισµα τῶν Ἀποστόλων.

Ἦχος α΄.

Τὸν τάφον σου Σωτὴρ.

Ἦχος Πα

Ε

(Μ) 3 (Δ)↓ (Μ)

3 (Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ (Μ) (Δ)↓

(Μ) (Δ)↓

Δόξα... Τοῦ Μάρτυρος.

Ἦχος δ΄.

Ταχὺ προκατάλαβε.
(Μ) (Β)

(Δ) (Β) (Δ)
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(Μ) (Δ)↓

(Β) (Μ)

(Β)

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.
(Μ) (Β)

(Δ) (Β) (Δ)

(Μ) (Δ)↓

(Β)

(Μ) (Β)
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Κοντάκιον. Ἀναστάσιµον,Ἦχος β΄.Τὰ ἄνω ζητῶν.

Ἀναγνώστης: Ἀνέστης Σωτήρ, ἐκ τάφου

Παντοδύναµε καὶ ᾍδης ἰδών, τὸ θαῦµα

ἐξεπλήττετο, καὶ νεκροὶ ἀνίσταντο, καὶ ἡ κτίσις

ἰδοῦσα συγχαίρει σοι, καὶ ὁ Ἀδάµ συναγάλλεται,

καὶ κόσµος Σωτήρ µου ἀνυµνεῖ σε ἀεί.

Ήχος Δι

Χορός:

Ὁ Οἶκος. Ἦχος β΄.

Ἀναγνώστης: Σὺ εἶ τὸ φῶς τῶν ἐσκοτισµένων,

σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις πάντων καὶ ἡ ζωὴ τῶν βροτῶν

καὶ πάντας συνανέστησας, τοῦ θανάτου τὸ κράτος

Σωτὴρ σκυλεύσας, καὶ τοῦ ᾍδου τὰς πύλας

συντρίψας Λόγε, καὶ οἱ θνητοὶ κατιδόντες τὸ

θαῦµα ἐθαύµαζον, καὶ πᾶσα κτίσις συγχαίρει ἐν τῇ

σῇ Ἀναστάσει, Φιλάνθρωπε. Διὸ καὶ πάντες

δοξάζοµεν, καὶ ὑµνοῦµεν τὴν σὴν συγκατάβασιν,

καὶ κόσµος Σωτήρ µου ἀνυµνεῖ σε ἀεί.

Χορός:
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Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

Τῇ ΛΑ΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τῶν Ἁγίων

Ἀποστόλων ἐκ τῶν ἑβδοµήκοντα, Στάχυος,

Ἀπελλοῦ, Ἀµπλία, Οὐρβανοῦ, Ναρκίσσου καὶ

Ἀριστοβούλου.
Στίχοι.

Στάχυς δρεπάνῳ τῆς τελετῆς, ὡς στάχυς,

Ἐκ τοῦ παρόντος ἐκθερίζεται βίου.

Σιγᾷ στερήσει πνευµάτων ὡς κολλάβων.

Ἡ τετράχορδος τῶν Ἀποστόλων λύρα.

Ψυχὰς, Ἀριστόβουλος, ἀγρεύσας λόγῳ,

Θεῷ πρόσεισι, µισθὸν αἰτῶν τῆς ἄγρας.

Πρώτῃ ἐν τριακοστῇ Ἀπόστολοι ἓξ τέλος εὗρον.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος

Ἐπιµάχου.
Στίχοι.

Οὐ δειλὸς Ἐπίµαχος ὤφθη πρὸς ξίφος,

Ἀπροσµάχητον σύµµαχον Θεὸν φέρων.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς

ἡµῶν Ἰακώβου, Ἐπισκόπου Μυγδονίας, ἑνὸς τῶν

τριακοσίων δέκα καὶ ὀκτὼ Ἁγίων Πατέρων τῶν ἐν

Νικαίᾳ.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Διήγησις Θεοδωρήτου

Ἐπισκόπου, περὶ βίου καὶ ἀθλήσεως Ὁµολογητοῦ

τινος ἀνωνύµου.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις 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 τῶν Ἀποστόλων

Ἦχος βʹ ʺΓυναῖκες ἀκουτίσθητε...ʺ

Ἦχος Δι

(Μ) (Δ)

(Β)

(Μ) (Δ)

(Π)
+

(Μ) (Β)

Θεοτοκίον

Ἦχος βʹ ʺΓυναῖκες ἀκουτίσθητε...ʺ

(Μ) (Δ)

2021.10.31-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚυρΙΘ΄-Ε΄Λουκά-ΑΠΟΣΤΟΛΩΝεκτ.70-ΉχοςΒ΄΄Εωθ.Η΄-  ΧρυΠα



14

(Β)

(Μ) (Δ)

(Π) +
(Μ)

(Β)

2021.10.31-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚυρΙΘ΄-Ε΄Λουκά-ΑΠΟΣΤΟΛΩΝεκτ.70-ΉχοςΒ΄΄Εωθ.Η΄-  ΧρυΠα
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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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Δοξολογία Μεγάλη. 

Ίωἁννου Καβάδα (µαθητού Χουρµουζίου Χαρτοφύλακος). Απόδοσις Χαρ. Ταλιαδώρου

Ἦχος Δι

(Δ) (Μ) (Δ)

(Γ) (Δ) (Μ)

(Δ)

(Μ) + (Δ)

(Μ)

(Δ) (Μ) (Δ) (Γ)(Μ)

(Δ) (Μ)

(Δ) (Μ)

(Δ) (Μ) (Δ)↓ 3 3

(Γ) (Δ) (Γ) (Δ)

(Μ) (Δ)↓
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(Β) (Μ)

(Δ) (Μ) (Δ) (Δ)↓

(Μ) (Δ) (Γ)
+

(Δ)

(Μ) (Δ)↓

(Μ)

(Δ)

+ (Μ) (Δ)↓

(Μ) (Δ)↓ (Β) (Μ)

(Δ) (Μ) (Δ)

(Μ) (Δ) (Μ)

(Δ) 3 (Μ) 3
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(Δ) (Μ) 3 (Δ)
+
(Μ)

(Δ)

+
(Μ)

(Δ) (Μ)

3 (Δ)
+

3 (Β) (Μ) 3

(Δ)↓
+

(Μ)

3
(δις).

Τό γ΄
(Δ)↓

+

(Δ) (Μ) (Δ)

(Μ) (Δ)

+
3

(Β) (Μ)

(Δ)
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(Μ) (Δ) 3 3

(Β) (Μ)

(Δ) (Μ) (Δ)

(Μ)3 (Δ)↓ (Μ)

(Δ) (Μ)

(Δ) (Μ) (Δ) (Μ) (Δ)

(Μ)
(τρείς)

(Δ) (Μ)
+

3

(Μ) (Δ)↓
(Μ)

(Δ)↓

(Μ)

(Μ)

Ἀσματικόν
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(Δ) (Ν) (Μ) 3

(Δ) (Ν) (Μ) 3

(Ν) (Δ)
+
(Μ)

(Β) (Μ)

Πηγές: 1) Χαρ. Ταλιαδώρου, Αναστασιµατάριον Θεσ/κη 1976, σ.421.

2) Εκδόσειςς ʺΖΩΗΣʺ τόµος 2ος, Όρθρος σ. 145.

3) Αστερίου Δεβρελή, Δωδεκαήµερον σ. 115.

4) Γεωργ. Παπαδοπούλου, Λεξικόν της Βυζ.Μουσικής, σ.116, Αθήνα 1995
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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·

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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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

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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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)

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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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-


