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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΄.

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

-Επιµέλεια Χρυσνάνθου 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

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.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος. Εἰς τό· « Θεός Κύριος... » .

Ἀπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσιµον· ʺ Ὅτε κατῆλθες. . . ʺ

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

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

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α’ καί β’ Στιχολογίας µετά τῶν Θεοτοκίων αὐτῶν.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενον τοῦ ήχου.

Κανών: Μόνον ὁ τῶν Πατέρων· ʺΚύµατι θαλάσσης. . . µετά τῶν Εἱρµών αὐτοῦ·

εἰς τό α’ Τροπάριον ἑκάστης ᾨδῆς στίχος· ʺΔόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριεʺ

εἰς τά ἑπόµενα· ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ήµῶνʺ

καί εὶς τά δύο τελευταἴα Δόξα Καί νῦν εἰς 8.

Ὰπό γ’Ὼδἤς·

Ἡ Ὑπακοή:ʺἌγγελος Παίδων ἐδρόσισε κάµινον. . .ʺ

καί τό Ἀναστάσιµον Κοντάκιον καί ὁ Οἴκος (χῦµα).

Ἀφ’ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οὶκος: Tῶν Πατέρων· ʺΧειρόγραφον εἰκόνα µὴ σεβασθέντες,...- Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα,...

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας καί τό Ὑπόµνηµα τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Καταβασίαι: ʺΧριστός γεννᾶται. . .ʺ

Εὺαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Έ Ἑωθινόν· ʺὉ Πέτρος ἀναστάς ἔδραµεν ἐπί τό µνηµείον. . .ʺ κτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδῆς: ʺΜεγάλυνον, ψυχή µου. . . - Μυστήριον ξένον. . .ʺ

ʺ Άγιος Κύριος. . .ʺ

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Έ Ἀναστάσιµον· ʺἩ ζωή καί ὁδός Χριστός. . . ʺ

2. - Τῶν Πατέρων· ʺΠατριαρχῶν οἱ πρόκριτοι. . .ʺ

καί 3. - Τό Ε΄Αναστάσηµον ʺ Θεοτοκίον ʺὙµνῶ σου τὸ ἀµέτρητον,. . . ʺ

Εἰς τούς Αίνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἴνοι: 1. - Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· ¨Πᾶσα πνοή καί πᾶσα κτίσις. . .

- Εἰπάτωσαν Ἰουδαἵοι. . .

- Χαίρετε, λαοί. . .

- Ἄγγελος µέν τό χαῖρε. . .ʺ

καί 2. -Τά 3 Στιχηρά Προσόµοια τῶν Πατέρων·

ʺ Ἆρόν σου τήν φωνήν ἀληθῶς. . .

- Δεῦρο ὁ ἐν πυρίνῳ ποτέ. . .

Ὤφθη ἡ ἀπ’ αἰῶνος ἐν γῇ. . .

τό πρώτον δίς µετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα:

α’. - ʺΕὐλογητός εἴ, Κύριε, ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡµῶν καί αἰνετόν καί

δεδοξασµένον τὀ ὄνοµά σου εἰς τούς αἰῶυαςʺ

β’. ʺὍτι δίκαιος εἴ ἐπί πᾶσιν, οἵς ἐποίησας ἡµἵν καί πάντα τά ἔργα σου

ἀληθινά καί εὐθεῖαι αἱ ὁδοί σου ʺ

Δόξα: Τό Ἰδιόµελον τῶν Πατέρων· ʺΤῶν νοµικῶν διδαγµάτων. . .ʺ

Καί νὕν: ʺΥπερευλογηµένη. . . ʺ

Δοξολογία: Μεγάλη.

ʺΣήµερον σωτηρία. . .ʺ
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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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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)↓

18.12.2022-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚυρI΄ΛΟΥΚ-ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ -ΉχοςΒ΄Εωθ.Ε΄. - ΧρυΠα













7

 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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Κανών αʹ, ᾨδὴ αʹ, τῶν Πατέρων

Ἦχος πλ. βʹ

Ὁ Εἱρµὸς

Ἦχος Δι

1)

«

(Μ) (Β)

(Μ) (Β) (Μ) (Ν)

(Β) (Μ)

(Δ) (Μ) (Δ) (Μ)

(Β) (Μ) (Β) (Μ)

2)«Κύµατι θαλάσσης, τὸν κρύψαντα πάλαι διώκτην Τύραννον, ὑπὸ γῆν ἔκρυψαν, τῶν

σεσωσµένων οἱ Παῖδες·ἀλλʹ ἡµεῖς ὡς αἱ νεάνιδες, τῷ Κυρίῳ ᾄσωµεν· ἐνδόξως γάρ

δεδόξασται».

ʺΔόξα τῆ ἁγίᾳ ἀυαστάσει σου, Κύριεʺ

3) Φόβῳ σοι θανάτου, ἀνοίγονται πύλαι καὶ διαρρήσσονται, µοχλοὶ αἰώνιοι· τῇ γὰρ σεπτῇ σου

καθόδῳ, ἐξανέστησαν οἱ πάλαι νεκροί, ἐν εὐφροσύνῃ ψάλλοντες, Χριστὲ τὴν σὴν Ἀνάστασιν.

ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ήµῶνʺ

4) Σήµερον τὸ κλίτος, τῶν θείων Πατέρων, Χριστοῦ τὴν Γέννησιν, προεορτάζει φαιδρῶς, καὶ

ὑπογράφεται ταύτης, τὸ παράδοξον τῆς χάριτος· Ἀβραὰµ γὰρ σύµβολον, τοῦ νόµου καὶ οἱ

Παῖδές εἰσιν.

ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ήµῶνʺ

5) Πάλαι δεξιοῦται, θεότητα µίαν, τὴν τρισυπόστατον, ὁ Ἱερὸς Ἀβραάµ· νῦν δὲ ὁ σύνθρονος

Λόγος, τῷ Πατρὶ καὶ θείῳ Πνεύµατι, τοῖς παισὶ προέρχεται, ἐνδόξως εὐφηµούµενος.

ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ήµῶνʺ

6) Ἀβραὰµ ἐρρύσθη, χειρὸς ἐξ ἀδίκου, φλογὸς καµίνου δέ, οἱ θεῖοι Παῖδες ποτέ, καὶ Δανιὴλ ὁ

Προφήτης, ἐκ θηρῶν καὶ λάκκου σέσωσται· διὸ νῦν τὴν Γέννησιν Χριστοῦ προεορτάζουσιν.

7) Δόξα...

Ἀριθµῷ καὶ πίστει, τῆς θείας Τριάδος, τὴν ἀθεότητα καταστρεψάµενοι, ἐν τῇ καµίνῳ οἱ

Παῖδες, ἐν συµβόλοις τὰ ἐσόµενα, τοῦ Θεοῦ µυστήρια, τῷ κόσµῳ προϋπέφηναν.

8) Και νυν... Θεοτοκίον
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Κεχαριτωµένη, ἀνύµφευτε Μήτηρ Παρθένε ἄφθορε, σὲ µακαρίζοµεν· τοῦ Ἀβραὰµ γὰρ ἐκ

γένους, καὶ φυλῆς Δαυΐδ ἐξήνθησας, τὸν Χριστὸν δὲ τέτοκας, Προφήταις κηρυχθέντα τὸ πρίν.

Κανών αʹ, ᾨδὴ γʹ, τῶν Πατέρων

Ἦχος πλ. βʹ Ὁ Εἱρµὸς

Ἦχος Δι

1)

«

(Μ) (Ν)

(Μ) (Β) (Μ)

(Β) (Μ)

(Μ) (Δ) (Β)

(Β) (Μ)

2) «Σὲ τὸν ἐπὶ ὑδάτων, κρεµάσαντα πᾶσαν τὴν

γῆν ἀσχέτως, ἡ κτίσις κατιδοῦσα, ἐν τῷ κρανίῳ

κρεµάµενον, θαµβητικῶς συνείχετο. Οὐκ ἔστιν

Ἅγιος, πλήν σου Κύριε κραυγάζουσα».

3) ʺΔόξα τῆ ἁγίᾳ ἀναστάσει σου, Κύριεʺ

Τάφῳ τριηµερεύσας, ἀνέστησας ζωαρχικῇ ἐγέρσει,

θανόντας τοὺς ἀπʹ αἰῶνος, καὶ καταδίκης

λυόµενοι, χαρµονικῶς ἠγάλλοντο· ἰδοὺ ἡ λύτρωσις,

ἦλθες Κύριε κραυγάζοντες.

4) ʺΔόξα τῆ ἁγίᾳ ἀυαστάσει σου, Κύριεʺ

Το αυτό ως άνω

5) ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ήµῶνʺ
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Τὴν κατʹ εἰκόνα δόξαν, καὶ καθʹ ὁµοίωσιν Θεοῦ

φρονοῦντες Παῖδες, χρυσῆς εἰκόνος φλόγα, ἐν τῷ

πυρὶ τῷ τοῦ Πνεύµατος, ἀθλητικῶς κατέσβεσαν, ἐν

πίστει ψάλλοντες· Πλήν σου Κύριον οὐκ οἴδαµεν.

6) ʺἍγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπέρ ήµῶνʺ

Σοφίας τῷ περιόντι, καὶ Πνεύµατος τῇ δυνάµει οἱ

Παῖδες, τοὺς σοφοὺς Βαβυλῶνος,

αἰχµαλωτεύσαντες ᾔσχυναν, καὶ θαρσαλέως

ἔκραζον· Οὐκ ἔστιν Ἅγιος, πλὴν σου Κύριε

φιλάνθρωπε.

7) Δοξα...

Χαίρει καὶ συγχορεύει, τοῖς Παισὶ καὶ Προφήταις ὁ

νόµος, καὶ προσκιρτᾷ τοῦ Κυρίου, τὴν θείαν

ἔλλαµψιν σήµερον, καὶ Ἀβραὰµ ἀγάλλεται, ὅτι ἐκ

σπέρµατος αὐτοῦ, εἶδε Κύριον σαρκούµενον.

8) Και νύν...Θεοτοκίον

Ἡ σύλληψις ἄνευ πάθους, ἡ πρόσληψις ὑπὲρ λόγον

καὶ φύσιν, τοῦ τόκου σου προῆλθε· τὸ γὰρ

Προφήταις θρυλλούµενον, ὑπερφυῶς Μυστήριον,

ἡµῖν ἐπέφανε, Λόγος τοῦ Θεοῦ ὑπάρχων Κύριος.
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Ἡ Ὑπακοή.
Τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως.

Εἰς Ἦχον Γα

Ἄ

(Γ) (Ν)

(Δ)↓ (Ν) (Μ)

(Ν)↓

+
(Ν)

(Μ)
+

(Ν)

(Μ)
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Κοντάκιον τῶν Πατέρων.

Ἦχος πλ. β΄.

Χειρόγραφον εἰκόνα µὴ σεβασθέντες, ἀλλ’

ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες, Τρισµακάριοι ἐν τῷ

σκάµµατι, τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν µέσῳ δὲ

φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάµενοι, Θεὸν

ἐπεκαλεῖσθε. Τάχυνον ὁ οἰκτίρµων, καὶ σπεῦσον

ὡς ἐλεήµων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡµῶν, ὅτι δύνασαι

βουλόµενος.

ὉΟἶκος.

Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα, ἧς πάλαι ἔλαβον

πεῖραν Αἰγύπτιοι πολεµοῦντες, καὶ Ἑβραῖοι

πολεµούµενοι, µὴ καταλίπῃς ἡµᾶς, καὶ καταπίῃ

ἡµᾶς θάνατος· ὁ διψῶν ἡµᾶς, καὶ Σατᾶν ὁ µισῶν

ἡµᾶς· ἀλλ’ ἔγγισον ἡµῖν, καὶ φεῖσαι τῶν ψυχῶν

ἡµῶν, ὡς ἐφείσω ποτὲ τῶν Παίδων σου, τῶν ἐν

Βαβυλῶνι ἀπαύστως ἀνυµνούντων σε, καὶ

βληθέντων ὑπὲρ σοῦ εἰς τὴν κάµινον, καὶ ἐκ

ταύτης κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον ὁ οἰκτίρµων,

καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήµων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡµῶν,

ὅτι δύνασαι βουλόµενος.
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Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν.

Τῇ ΙΗʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τοῦ Ἁγίου

Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ζωῆς,

Τραγκυλίνου, Νικοστράτου, Κλαυδίου, Κάστορος,

Τιβουρτίου, Καστούλου, Μαρκελλίνου καὶ Μάρκου.
Στίχοι.

Σεβαστιανὸς τῶν πλάνης σεβασµάτων

Καταφρονήσας τύπτεται τὸ σαρκίον.

Ὀγδοάτῃ δεκάτῃ Σεβαστιανὸς ῥοπαλίσθη.

Ζωὴ πρὸς ὕψος ἐκ κεφαλῆς ἠρµένη,

Καπνῷ δυσώδει λαµβάνει ζωῆς τέλος.

Ναί, βάλλετε σφοδρῶς µε συχνοῖς τοῖς λίθοις,

Ἐκ καρδίας ἔκραζεν ὁ Τραγκυλῖνος.

Καὶ τοὺς περὶ Κλαύδιον ὧδε τακτέον.

Οὕς, κἄν βυθὸς συνέσχεν, οὐρανὸς φέρει.

Τιβουρτίου τέµνουσι τὴν θείαν κάραν,

Σύ µου Θεὸς κράζοντος, ὦ Θεοῦ Λόγε.

Κάστουλον εἷλκον εἰς ἀπωλείας βόθρον.

Ὡς δ’ οὐχ ὑπεῖξε, γῆς ἐνεβλήθη βόθρῳ.

Ἐχθρῶν παγέντες, οἷα λόγχαι, καρδίας,

Νύττεσθε λόγχαις, Μάρκε καὶ Μαρκελλῖνε.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος

Εὐβιότου.
Στίχοι.

Ἤθλησεν Εὐβίοτος ἄχρις αἱµάτων,

Βίου δὲ τέρµα εὗρε χωρὶς αἱµάτων.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἡµῶν

Φλώρου, Ἐπισκόπου Ἀµινσοῦ.
Στίχοι.

Εἴκων ὁ Φλῶρος τῇ πάλαι κατακρίσει,

Εἰς γῆν ἀπῆλθε· γῆ γὰρ ἦν, καὶ τὶ ξένον;

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Φωκᾶ καὶ Ἑρµύλου, διὰ ξίφους τελειωθέντων.
Στίχοι.

Ἔγωγε τµηθῶ πρῶτον, Ἕρµυλος λέγει.

Οὔ, φησὶ Φωκᾶς, ἀλλ’ ὁ Φωκᾶς Ἕρµυλε.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων,

Ζακχαίου διακόνου, καὶ Ἀλφειοῦ ἀναγνώστου,

ἀθλησάντων ἐν Καισαρείᾳ.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῆς Ἁγίας καὶ

θαυµατουργοῦ Σοφίας καὶ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ

σεβασµίου Οἴκου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἐν τοῖς

Χαλκοπρατείοις.

18.12.2022-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚυρI΄ΛΟΥΚ-ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ -ΉχοςΒ΄Εωθ.Ε΄. - ΧρυΠα
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Καὶ µνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν Μιχαὴλ

Συγκέλλου, τοῦ Ὁµολογητοῦ.
Στίχοι.

Οὐκ, εἰ τελευτᾷς Μιχαήλ, τοῦτο ξένον·

Ἀλλ’ εἰ θανὼν ζῇς, ὥς περ οὖν ζῇς ἀξίως.

Ὑπόµνηµα

Κυριακῆς πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ

γεννήσεως, µνήµην ἄγειν ἐτάχθηµεν παρὰ τῶν

Ἁγίων καὶ θεοφόρων Πατέρων ἡµῶν, πάντων τῶν

ἀπ’ αἰῶνος Θεῷ εὐαρεστησάντων, ἀπὸ Ἀδὰµ ἄχρι

καὶ Ἰωσὴφ τοῦ µνήστορος τῆς Ὑπεραγίας

Θεοτόκου, κατὰ γενεαλογίαν, καθὼς ὁ

Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἱστορικῶς ἠριθµήσατο,

ὁµοίως καὶ τῶν Προφητῶν καὶ τῶν Προφητίδων.
Στίχοι.

Χαρᾶς πληροῦσθε σήµερον Χριστοῦ ἐν γῇ τεχθέντος.

Αἱ πατριαὶ τῶν ἐκλεκτῶν Δικαίων ἀπ᾿ αἰώνων.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἀµήν.

18.12.2022-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-ΚυρI΄ΛΟΥΚ-ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ -ΉχοςΒ΄Εωθ.Ε΄. - ΧρυΠα
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.

Ἦχος Πα

Ὠδὴ α΄.

Χ

(Π)
+

+

+

+

+

Ὠδὴ γ΄.

Τ

ὁ α΄ χορός +
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Ὠδὴ δ΄.

+

+

+

Ὠδὴ ε΄.

Θ

(Μ)

+

+ +

+
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Ὠδὴ στ΄.

+

+ +

+

+ +

Ὠδὴ ζ΄.

Ο

+ +

+

Ὠδὴ η΄.
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Α

+

Θ
+

+

+ +

+

+
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Ἡ τιµιωτέρα

Ψάλλεται πάντα εἰς τόν ἦχον τῶν Καταβασιῶν.

Ἦχος Πα

Χορός:

Ἀ μήν.

Ἐκφώνησις Διακόνου:

Τήν Θε ο τό κον καί Μη τέ ρα τοῦ φω

τός ἐν ὕ μνοις τι μῶντες μεγα λύ νωνεν

Χορός:

1ος Στίχος:

Με

(Π)

γα λύ νει ἡ ψυ χή μου τὸν

Κύ ρι ον, καὶ ἠ γαλ λί α σε τὸ πνεῦμά μου

ἐ πὶ τῷ Θε ῷ τῷ σω τῆ ρί μου.

Τὴν

(Π)

Τι μι ω τέ ραν τῶν Χερου βεί μ,

καὶ ἐν δο ξο τέ ραν ἀσυγ κρίτως τῶν Σε

(Ν)

ρα

φείμ,

(Π)

τὴν ἀ δι α φθόρως Θεὸν Λόγον τε κοῦ

(Δ)↓

σαν, τὴν ὄντως Θεο τό

(Π)

κον, σὲ με γα λύ

(Ν)

νο μεν.

(Π)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΧρυΠα-ΟΡΘΡΟΣ-Ἦχος Α΄.-2-
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2ος Στίχος:

Ὅ

(Π)

τι ἐ πέ βλεψεν ἐ πὶ τὴν

τα πεί νω σιν τῆς δούλης αὐ τοῦ· ἰ δού γάρ, ἀ

πὸτοῦ νῦν μακα ρι οῦ

3

σίμε πᾶσαι αἱ γε νε αί.

Τὴν

(Π)

Τι μι ω τέ ραν τῶν Χερου βεί μ,

καὶ ἐν δο ξο τέ ραν ἀσυγ κρίτως τῶν Σε

(Ν)

ρα

φείμ,

(Π)

τὴν ἀ δι α φθόρως Θεὸν Λόγον τε κοῦ

(Δ)↓

σαν, τὴν ὄντως Θεο τό

(Π)

κον, σὲ με γα λύ

(Ν)

νο μεν.

(Π)

3ος Στίχος:

Ὅ τι ἐ ποί η σέ μοι με γα λεῖ

α ὁ Δυ να τός, καὶ ἅ γιον τὸ ὄ νο μα αὐ

τοῦ, καί τo ἔ λ εος αὐ τοῦ εἰς γε νε άν,

καὶ γε νε ὰν τοῖς φοβου μέ νοις αὐ τόν.

Τὴν

(Π)

Τι μι ω τέ ραν τῶν Χερου βεί μ,

καὶ ἐν δο ξο τέ ραν

(Δ)

ἀ συγ κρί τως τῶν Σε

ρα φείμ,

(Π)

τὴν ἀ δι α φθόρως Θεὸν Λόγον τε

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΧρυΠα-ΟΡΘΡΟΣ-Ἦχος Α΄.-2-
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κοῦ σαν,

(Δ)

τὴν ὄν τως Θεο τό

(Π)

κον, σὲ με γα λύ

(Ν)

νο μεν.

(Π)

4ος Στίχος:

Ἐ ποί η σε Κράτος ἐν βρα χί ο

νι αὐτοῦ, δι ε σκόρ πι σεν ὑ πε ρη φάνους δι

α νοί ᾳ καρ δί

(Μ)

ας αὐ τῶν.

(Π)

Τὴν

(Π)

Τι μι ω τέ ραν τῶν Χερου βεί μ, καὶ

ἐν δο ξο τέ ραν

(Δ)

ἀ συγ κρί τως τῶν Σε ρα

φείμ,

(Π)

τὴν ἀ δι α φθόρως Θεὸν Λόγον τε κοῦ

σαν,

(Δ)

τὴν ὄν τως Θεο τό

(Π)

κον, σὲ με γα λύ

(Ν)

νο

μεν.

(Π)

Ἦχος αʹ (παθητικός: Δι καί Ζω διαρκῶς ὕφεσις )

5ος Στίχος:

Κα

(Π)

θεῖ λε δυ νάστας ἀ πὸ θρό

νων, καὶ ὕψωσε ταπει νούς, πει νῶντας ἐ νέπλη

σεν ἀ γα θῶν, καὶ πλου τοῦντας ἐξα

(Ν)

πέ στειλε

(Π)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΧρυΠα-ΟΡΘΡΟΣ-Ἦχος Α΄.-2-
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κε νούς.

Τὴν

(Ν)

Τι μι

(Π)

ω τέ ραντῶν Χερου βείμ, καὶ

(Γ)

ἐν δο ξο τέραν ἀσυγ κρί

(Π)

τως τῶν Σερα φείμ,

τὴν ἀ δι α φθόρως Θε ὸν Λό γον τε κοῦσαν,

τὴν ὄν τως Θεο τόκον, σὲ με γα λ

(Ν)

ύνο μεν.

(Π)

6ος Στίχος:

Ἀν

(Π)

τε λά βε το Ἰ σρα ὴλ παι δὸς

αὐ τοῦ, μνη σθῆναιἐ λέ ους, κα θὼς ἐ λά λη

σεπρὸς τοὺςΠα τέ ραςἡ μῶν, τῷ Ἀ βρα άμ,

καὶ τῷ σπέρματιαὐ τοῦ

(Ν)

ἕ ως αἰ ῶ

(Π)

νος.

Τὴν

(Ν)

Τι μι

(Π)

ω τέ ραντῶν Χερου βείμ, καὶ

(Γ)

ἐν δο ξο τέραν ἀσυγ κρί

(Π)

τως τῶν Σερα φείμ,

τὴν ἀ δι α φθόρως Θε ὸν Λόγον τε κοῦσαν,

τὴν ὄν τως Θεο τόκον, σὲ με γα λ

(Ν)

ύνο μεν.

(Π)

Ἀκολουθεῖ ἡ Θ΄ Ὡδή τῶν καταβασιῶν.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΧρυΠα-ΟΡΘΡΟΣ-Ἦχος Α΄.-2-
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Ὠδὴ θ΄.

Μ

(Π) +

(Μ) (Π) +

Μ

(Μ) (Π)
+

(Ν) + (Π)

(Μ) (Π) (Μ)

(Π)
+ +
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Ἐξαποστειλάριον τῶν Πατέρων.
Τοῖς Μαθηταῖς.  Ἦχος β΄.

Π

(Δ)↓

(Β) (Δ)↓

(Β)

+

(Δ)↓

(Β)

Τό Ε΄Αναστάσηµον Θεοτοκίον

Ὑ

(Δ)

+
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ὁ β΄ χορός
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Αἴνοι:Τά 3 Στιχηρά Προσόμοια
 τῶν Ἁγίων Πατέρων εις 4.

Ἦχος πλ. α΄. "Χαίροις Ἀσκητικῶν..."
Ἦχος Πα

Στίχ. 5ος

Α

(Π)

+

(Π)

(Δ)↓

(Κ)↓ (Π)

(Δ)↓

(Π) (Κ)↓

(Δ)↓

(Π)
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(Κ)↓

Στίχ. 6ος. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις,

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.

ʺἎρόν σου τὴν φωνὴν ἀληθῶς,...ʺ ὡς ἄνω.

Στίχ. 7ος

Ε

(Π)

(Π)

(Δ)↓

(Κ)↓ (Π)

(Δ)↓ (Π) (Κ)↓
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(Δ)↓

(Π)

(Κ)↓

Στίχ. 8ος

Ὅ

(Π)

+

(Π)

(Δ)↓

(Κ)↓ (Π)

(Δ)↓

(Π) (Κ)↓
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(Δ)↓

(Π)

(Κ)↓
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Δόξα Αἴνων τῶν Πατέρων· 
 Πέτρου Πελοποννησίου (+1777)  

Ἦχος πλ.Δ΄   Νη

Ἦχος Νη

Έκτασις µέλους ,δ-π΄, =ΜΜ 120 κ/λ

(Ν)
+

(Π) (Ν)

(Ζ) (Ν)

(Π) (Ν)

(Γ) (Δ) (Ν) (Β)

(Ν)

(Π) (Ν)

(Π) (Ν)

(Π) (Μ) (Δ)↓
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(Ν) (Γ) (Δ) (Γ) (Δ)

(Γ) (Π) +

(Ν)

Μεταφορά κειµένων-Επεξεργασία-Καλλιτεχνική Επιµέλεια µε το Πρόγραµµα Μελωδός του Σάββα Παπαδοπούλου από τον ΧρύΠα.

Πηγές: 1) Άκουσµα: www.cmkon.org/κείµενα-ακούσµατα/µηναίον/κυρ.προ της του Χριστού γεννήσεως

2) Κείµενο και άκουσµα: www.ecpatr.net-keimena-tonNomikon

Κείµενα: 3) Πέτρου Πελοποννησίου, Σύντοµον Δοξαστάριον, Βουκουρέστη 1820 σ.94

4) Πέτρου Πελοποννησίου-Π. Κηλτζανίδου, Δοξαστάριον, Κωνσταντινούπολις 1882, σ. 331

5) Κων.νου Πρίγγου, Δοξαστάριον, Αθήνα 1960, σ.299.
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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



2

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-



6

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
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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)
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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.
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