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ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.

Ἐν ᾕ µνήµην ἐπιτελοὕµεν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος Θεᾥ εὺαρεστησάντων ἀπό Ἀδάµ ἄχρι καί Ἰωσήφ, τοῦ Μνήστορος τἤς

Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κατά γενεαλογίαν, καθώς ὁ Εναγγελιστής Λουκᾶς ἱστορικῶς ἠριθµήσατο, ὁµοίως καί των Προφητῶν καί

Προφητίδων, ἐξαιρέτως δέ τοὔ Προφήτον Δανιήλ καί τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων.

Τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρµακολυτρίας καί τὥν Ἁγίων Μαρτύρων Χρυσογόνου καί Θεοδότης.

Τά Θυρανοίξια τἤς τοὕ Θεοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἦχος β’, 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 Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου.Εκκλ.Ελλάδος και Κύπρου)

18.12.2022 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ.
Ἐν ᾕ µνήµην ἐπιτελοὕµεν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος Θεᾥ εὺαρεστησάντων ἀπό Ἀδάµ ἄχρι καί Ἰωσήφ, τοῦ Μνήστορος τἤς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κατά γενεαλογίαν,

καθώς ὁ Εναγγελιστής Λουκᾶς ἱστορικῶς ἠριθµήσατο, ὁµοίως καί των Προφητῶν καί Προφητίδων, ἐξαιρέτως δέ τοὔ Προφήτον Δανιήλ καί τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων.
Τῆς Ἁγίας Μεγαλοµάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρµακολυτρίας καί τὥν Ἁγίων Μαρτύρων Χρυσογόνου καί Θεοδότης.

Τά Θυρανοίξια τἤς τοὕ Θεοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἦχος β’, Ἑωθινόυ Έ.

Προοιµιακός – Ψαλτήριον.

Εἰς τό· «Κύριε, ἐκέκραξα...» ἱστῶµεν Στίχους ι΄.

Ἑσπέρια: 1. - Τά 3 Στιχηρά Ὰναστάσιµα·

«Τόν πρό αἰώνων ἐκ Πατρός γεννηθέντα...

– Χριστός ὁ Σωτήρ ἡµῶν...

– Σύν Ἀρχαγγέλοις ὑµνήσωµεν...».

2.– Το 3 Στιχηρά Ἀνατολικά··«Σέ τόν σταυρωθέντα...ʺ

– Ἐν τῷ Σταυρῷ σου κατήργησας...

– Ἠνοίγησάν σοι, Κύριε...»

καί 3. - Τά 3 Στιχηρά Προσόµοια τῶν Πατέρων·

Τά τῶν Πατέρων σήµερον πιστοί. . .

- Ὡς ἐν ψεκάδι µέσον τῆς φλογός. . .

- Ὠσπερ ἐν δρόσῳ ὄντες οἱ πιστοί. . .ʺ τό πρῶτον δίς.

ζήτει ταῦτα καί ἅπασαν τήν Ἀκολουθίαν µετά τήν 17ην Δεκεµβρίου.

Δόξα: Τό Ἰδιόµελον τῶν Πατέρων· ʺΔανιήλ ἀνήρ ἐπιθυµιῶν. . .ʺ

Καί νῦν: Τό α’ Θεοτοκίον τοῦ β΄ ήχου· ʺΠαρῆλθεν ἡ σκιά τοῦ νόµου. . .

Εἴσοδος: «Φῶς ἱλαρόν...»

καί τό Προκείµενον τῆς ἡµέρας «Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν...».

καί τά Ἀναγνώσµατα τῶν Πατέρων.

Ἀπόστιχα: Τό Ἀναστάσιµον Στιχηρόν· ʺἩ ἀνάστασίς σου. . .ʺ

καί τά κατ’ Ἀλφάβητον τοῦ ἤχου· ʺΔιά ξύλου, Σῶτερ. . .

- Ἐν τῷ Σταυρῷ, Χριστέ. . .

- Ζωοδότα Χριστέ. . .

Δόξα: Τό ἕτερον Ἰδιόµελον τῶν Πατέρων· ʺΧαίρετε, Προφῆται τίµιοι. . .¨

Καί νῦν:Τό Θεοτοκίον αὐτῶν· ʺὬ θαύµατος καινοῦ. . .
Τρισάγιον.

Ὰπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσηµον· ʺ Ὅτε κατῆλθες. . . ʺ

2. - Δόξα, τῶν Πατέρων· ʺΜεγάλα τά τῆς πίστεως. . .

καί 3. - Τό ὁµόηχον Θεοτοκίον αὐτοῦ: ʺΠάντα ὑπέρ ἔννοιαν...ʺ

Ἀπόλυσις: ʺ Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν. . .¨
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Κεκραγάρια: Στιχηρὰ τῶν Ἁγίων Πατέρων

Ἦχος πλ. δʹ ʺὉ ἐν Ἐδὲµ Παράδεισος...ʺ

Ἦχος Νη

7ος Στίχος
(Ν)

Τ
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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».

ʺΤὰ τῶν Πατέρων σήµερον πιστοί,...ʺ

Τό αὐτό ὡς ἄνω.

Στίχος 9ος
(Ν)

Ὡ
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Στίχος 10ος (Ν)

Ὥ
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Κεκραγαρίων Δοξαστικὸν τῶν Πατέρων.

Ήχος Πα

(Π) +

Δ

+

+

+

+

+

+

+ + +

+

Πηγή: α)) Κ. Πρίγγου σ, 295, β) Μελωδός.
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Εἶτα τὰ Ἀναγνώσµατα.

1) Γενέσεως τὸ Ἀνάγνωσµα.
(Κεφ. 14, 14-20)

Ἀκούσας Ἄβραµ, ὅτι ᾐχµαλώτευται Λὼτ ὁ

ἀδελφιδοῦς αὐτοῦ, ἠρίθµησε τοὺς ἰδίους οἰκογενεῖς

αὐτοῦ, τριακοσίους δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ κατεδίωξεν

ὀπίσω αὐτῶν ἕως Δάν, καὶ ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτοὺς

τὴν νύκτα αὐτός, καὶ οἱ Παῖδες αὐτοῦ µετ’ αὐτοῦ

καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς καὶ κατεδίωξεν αὐτοὺς ἕως

Χοβάλ, ἣ ἐστιν ἐν ἀριστερᾷ Δαµασκοῦ. Καὶ

ἀπέστρεψε πᾶσαν τὴν ἵππον Σοδόµων, καὶ Λὼτ

τὸν ἀδελφιδοῦν αὐτοῦ ἀπέστρεψε, καὶ πάντα τὰ

ὑπάρχοντα αὐτοῦ, καὶ τὰς γυναῖκας, καὶ τὸν λαόν.

Ἐξῆλθε δὲ βασιλεὺς Σοδόµων εἰς συνάντησιν αὐτῷ

ὁ µετὰ τὸ ὑποστρέψαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς κοπῆς τοῦ

Χοδολλογόµορ καὶ τῶν βασιλέων τῶν µετ’ αὐτοῦ,

εἰς τὴν κοιλάδα τοῦ Σαβύ· τοῦτο ἦν πεδίον

Βασιλέως, καὶ Μελχισεδέκ, βασιλεὺς Σαλήµ,

ἐξήνεγκεν ἄρτους καὶ οἶνον· ἦν δὲ ἱερεὺς τοῦ Θεοῦ

τοῦ Ὑψίστου, καὶ εὐλόγησε τὸν Ἄβραµ, καὶ εἶπεν·

Εὐλογηµένος Ἄβραµ τῷ Θεῷ τῷ Ὑψίστῳ, ὃς ἔκτισε

τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. Καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ὁ

Ὕψιστος, ὃς παρέδωκε τοὺς ἐχθρούς σου

ὑποχειρίους σοι.

2) Δευτερονοµίου τὸ Ἀνάγνωσµα.
(Κεφ. 1, 8-11, 15-17)

Εἶπε Μωσῆς πρὸς τοὺς υἱούς, Ἰσραὴλ· ἴδετε,

παρέδωκα ἐνώπιον ὑµῶν τὴν γῆν, εἰσελθόντες

κληρονοµήσατε τὴν γῆν, ἣν ὤµοσε Κύριος τοῖς
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πατράσιν ὑµῶν, τῷ Ἀβραάµ καὶ τῷ Ἰσαὰκ καὶ τῷ

Ἰακώβ, δοῦναι αὐτοῖς καὶ τῷ σπέρµατι αὐτῶν µετ’

αὐτούς. Καὶ εἶπον πρὸς ὑµᾶς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,

λέγων· οὐ δυνήσοµαι µόνος φέρειν ὑµᾶς. Κύριος ὁ

Θεὸς ἡµῶν ἐπλήθυνεν ὑµᾶς, καὶ ἰδοὺ ἐστε σήµερον

ὡσεὶ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει. Κύριος ὁ

Θεὸς τῶν Πατέρων ὑµῶν προσθείη ὑµῖν, ὡς ἐστὲ

χιλιοπλασίως, καὶ εὐλογῆσαι ὑµᾶς, καθότι

ἐλάλησεν ὑµῖν. Καὶ ἔλαβον ἐξ ὑµῶν ἄνδρας

σοφούς, καὶ ἐπιστήµονας, καὶ συνετούς, καὶ

κατέστησα αὐτοὺς ἡγεῖσθαι ἐφ’ ἡµῶν, χιλιάρχους

καὶ ἑκατοντάρχους, καὶ πεντηκοντάρχους, καὶ

δεκάρχους, καὶ γραµµατοεισαγωγεῖς τοῖς κριταῖς

ὑµῶν. Καὶ ἐνετειλάµην τοῖς κριταῖς ὑµῶν ἐν τῷ

καιρῷ ἐκείνῳ, λέγων. Διακούετε ἀναµέσον τῶν

ἀδελφῶν ὑµῶν, καὶ κρίνατε δικαίως ἀναµέσον

ἀνδρὸς καὶ ἀναµέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ τοῦ

προσηλύτου αὐτοῦ. Οὐκ ἐπιγνώσει πρόσωπον ἐν

κρίσει, κατὰ τὸν µικρὸν καὶ κατὰ τὸν µέγα κρινεῖς,

οὐ µὴ ὑποστείλῃ πρόσωπον ἀνθρώπου, ὅτι ἡ κρίσις

τοῦ Θεοῦ ἐστι.

3) Δευτερονοµίου τὸ Ἀνάγνωσµα.
(Κεφ. 10, 14-21)

Εἶπε Μωσῆς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ, ἰδού,

Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ὁ οὐρανός, καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ

οὐρανοῦ, ἡ γῆ καὶ πάντα ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ. Πλὴν

τοὺς πατέρας ὑµῶν προείλετο Κύριος ἀγαπᾶν
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αὐτούς, καὶ ἐξελέξατο τὸ σπέρµα αὐτῶν µετ’

αὐτούς, ὑµᾶς παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, κατὰ τὴν

ἡµέραν ταύτην. Καὶ περιτεµεῖσθε τὴν

σκληροκαρδίαν ὑµῶν, καὶ τὸν τράχηλον ὑµῶν οὐ

σκληρυνεῖτε ἔτι· ὁ γὰρ Κύριος ὁ Θεὸς ὑµῶν, οὗτος

Θεὸς τῶν Θεῶν, καὶ Κύριος τῶν Κυρίων, ὁ Θεὸς ὁ

µέγας, καὶ ἰσχυρός, καὶ φοβερός, ὅς τις οὐ

θαυµάζει πρόσωπον, ουδ’ οὐ µὴ λάβῃ δῶρον,

ποιῶν κρίσιν προσηλύτῳ καὶ ὀρφανῷ καὶ χήρᾳ, καὶ

ἀγαπᾷ τὸν προσήλυτον, δοῦναι αὐτῷ ἄρτον καὶ

ἱµάτιον· Κύριον τὸν Θεόν σου φοβηθήσῃ, καὶ αὐτῷ

µόνῳ λατρεύσεις, καὶ πρὸς αὐτὸν κολληθήσῃ, καὶ

ἐπὶ τῷ ὀνόµατι αὐτοῦ ὀµῇ. Αὐτὸς καύχηµά σου, καὶ

αὐτὸς Θεός σου, ὅς τις ἐποίησέ σοι τὰ µεγάλα καὶ

τὰ ἔνδοξα ταῦτα, ἃ εἶδον οἱ ὀφθαλµοί σου.
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Ἀποστίχων Δοξαστικὸν τῶν Πατέρων·

Ήχος Δι

(Δ)↓
+

(Β) (Μ)

+
(Β) (Δ)↓

Χ

+

+ +

+ +

+ +

3
+

3
+

+ + +

+

+

Πηγή: Βιβλιοθήκη ʺΜελωδόςʺ.
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Ἀποστἰχων Καὶ νῦν, τὸ ὁμόηχον θεοτοκίον· 

Κ

Ὢ

(Π)
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Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Πατέρων·

Ἦχος Δι

Μ

(Μ)

(Β)

(Μ)

(Δ)↓

(Β)

(Μ)

Κ
Θεοτοκίον.

(Δ)

(Β) (Μ)
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Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Πατέρων·

Ἦχος Δι

Μ

(Μ)

(Β)

(Μ)

(Δ)↓

(Β)

(Μ)

Κ
Θεοτοκίον.

(Δ)

(Β) (Μ)
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(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



ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΤΟΥ

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

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.

Στουτγκάρδη Γερµανία 2020
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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-



3

(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-



4

(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-


