
02 Φεβρουαρίου:

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡ1ΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ

ΣΩΤΗΡΟΣ ΤΗ ΥΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

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)

02 Φεβρουαρίου:

Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ ΤΟΥ ΚΥΡ1ΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΤΗ ΥΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 2ας Φεβρ. Περίπτ. Α΄ § 1, 2, 3)

Προοιµιακός – Ψαλτήριον.

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

Ἑσπέρια: Τά 3 Ἰδιόµελα· «Λέγε Συµεών…» εἰς 6.

Δόξα, Καί νῦν: «Ἀνοιγέσθω ἡ πύλη…».

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

καί τά Ἀναγνώσµατα.

Ἀπόστιχα: Τά 3 Ἰδιόµελα· «Κατακόσµησον τόν νυµφῶνά σου

Σιών…».

Δόξα, Καί νῦν: «Ὁ τοῖς Χερουβείµ ἐποχούµενος…».

«Νῦν ἀπολύεις... »,Τρισάγιον

Ἀπολυτίκια: «Χαῖρε Κεχαριτωµένη…» (τρίς).

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἐν ἀγκάλαις τοῦ δικαίου Συµεών βασταχθῆναι

καταδεξάµενος διά τήν ἡµῶν σωτηρίαν,

Χριστός ὁ ἀληθινός Θεός ἡµῶν…».
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Κεκραγάρια 3 Στιχηρά της Υπαπαντής, 
δευτεροῦντες αὐτά. 

Ἦχος Πα

Στίχ. 5ος

Ἐ

(Ν)

Λ

(Π)

Στίχ. 6ος:

Ἕ

(Π)

2021.02.02-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΤηςΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-ΧρύΠα



4

(Ν) (Π)

ʺΛέγε Συµεών...ʺ ως άνω

Στίχ. 7ος:

Ἀ

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

Δ

(Π) (Μ) (Π)

+

(Μ) (Π)

(Μ) (Π)

(Μ)

(Π)
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(Ν)

(Π)

Στίχ. 8ος: Ὅτι παρὰ τῷ Κυρίῳ τὸ ἔλεος, καὶ

πολλὴ παρʹ αὐτῷ, λύτρωσις καὶ αὐτὸς λυτρώσεται

τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πασῶν τῶν ἀνοµιῶν αὐτοῦ.

ʺΔέχου Συµεών...ʺ ως άνω

Στίχ. 9ος:

Α

(Μ)

(Π)

Δ

(Π) (Μ) (Π)

+ +

(Μ) (Π)

+
(Μ) (Π)

(Μ)

(Π) +
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Στίχ. 10ος: Ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφʹ

ἡµᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου µένει εἰς τὸν

αἰῶνα.

ʺΔεῦτε καί ἡµεῖς...ʺ ὡς ἄνω.
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Κεκραγαρίων Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος πλ. β'.

Ήχος Πα

(Π) +

(Π)
+

(Δ)↓

(Π)

Ἀ

(Π) (Κ)↓
+

(Δ)↓ (Π)

(Κ)↓

(Δ)↓ (Π)

(Ν) (Π) (Δ)↓

(Μ) (Δ)↓

(Π)
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(Π) (Δ)↓

(Κ)↓ (Δ)

(Π)

(Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓ (Π)

(Ν)

2021.02.02-α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-ΤηςΥΠΑΠΑΝΤΗΣ-ΧρύΠα







9

Εἷτα τὰ Ἀναγνώσµατα.

Τῆς Ἐξόδου τὸ Ἀνάγνωσµα.
(Κεφ. 12, 51 & 13, 2 καὶ ἐκλογὴ)

Ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωσῆν τῇ ἡµέρᾳ ἐκείνῃ,

ᾗ ἐξήγαγε τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπτου,

λέγων· ἁγίασόν µοι πᾶν πρωτότοκον πρωτογενές,

διανοῖγον πᾶσαν µήτραν ἐν τοῖς υἱοῖς, Ἰσραήλ.

Εἶπε δὲ Μωϋσῆς πρὸς τὸν λαόν· Μνηµονεύετε τὴν

ἡµέραν ταύτην, ἐν ᾗ ἐξήλθετε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ

οἴκου δουλείας· ἐν γὰρ χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν

ὑµᾶς Κύριος ἐντεῦθεν. Καὶ φυλάξασθε τὸν νόµον

αὐτοῦ. Καὶ ἔσται, ὡς ἂν εἰσαγάγῃ σε Κύριος ὁ Θεὸς

εἰς τὴν γῆν τῶν Χαναναίων, ὃν τρόπον ὤµοσε τοῖς

πατράσι σου, καὶ ἀφοριεῖς πᾶν διανοῖγον µήτραν

τὰ ἀρσενικά τῷ Κυρίῳ. Ἐὰν δὲ ἐρωτήσῃ σε µετὰ

ταῦτα ὁ υἱός σου λέγων· Τὶ τοῦτο; καὶ ἐρεῖς αὐτῷ·

Ὅτι ἐν χειρὶ κραταιᾷ ἐξήγαγεν ἡµᾶς Κύριος ἐκ γῆς

Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. Ἡνίκα δὲ ἐσκλήρυνε

Φαραὼ τοῦ ἐξαποστεῖλαι ἡµᾶς, ἀπέκτεινε Κύριος

πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτου, ἀπὸ πρωτοτόκων

ἀνθρώπων ἕως πρωτοτόκων κτηνῶν· διὰ τοῦτο ἐγὼ

θύω τῷ Κυρίῳ πᾶν διανοῖγον µήτραν τὰ ἀρσενικά,

καὶ πᾶν πρωτότοκον τῶν υἱῶν µου λυτρώσοµαι.

Καὶ ἔσται εἰς σηµεῖον ἐπὶ τῆς χειρός σου, καὶ

ἀσάλευτον πρὸ τῶν ὀφθαλµῶν σου, ὅτι οὕτως ἔφη

Κύριος ὁ παντοκράτωρ. Ὅτι τὰ πρωτότοκα τῶν

υἱῶν σου δώσεις ἐµοί. Καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν τέξῃ
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παιδίον ἄρσεν, τῇ ἡµέρᾳ τῇ ὀγδόῃ περιτεµεῖ τὴν

σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ. Καὶ τριάκοντα καὶ

τρεῖς ἡµέρας οὐκ εἰσελεύσεται εἰς τὸ ἁγιαστήριον

τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸν ἱερέα, ἕως πληρωθῶσιν αἱ

ἡµέραι τῆς καθάρσεως. Καὶ µετὰ ταῦτα προσοίσει

τῷ Κυρίῳ ἀµνὸν ἐνιαύσιον ἄµωµον εἰς

ὁλοκαύτωµα, καὶ νεοσσὸν περιστερᾶς, ἢ Τρυγόνος,

ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ Μαρτυρίου πρὸς τὸν

Ἱερέα· ἢ ἀντὶ τούτων, προσοίσει ἔναντι Κυρίου δύο

νεοσσοὺς περιστερῶν, ἢ δύο τρυγόνας. Καὶ

ἐξιλάσεται περὶ αὐτοῦ ὁ Ἱερεύς· ὅτι ἀπόδοµα

ἀποδεδοµένοι οὗτοί µοι εἰσιν ἐκ πάντων τῶν υἱῶν

Ἰσραήλ, καὶ εἴληφα αὐτούς, καὶ ἡγίασα αὐτούς

ἐµοί, ἀντὶ τῶν πρωτοτόκων τῶν Αἰγυπτίων, ᾗ

ἡµέρα ἐπάταξα πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτου,

ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους, εἶπεν ὁ Θεὸς ὁ

ὕψιστος, ὁ ἅγιος Ἰσραήλ.

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσµα.
( Κεφ. 6, 1-12)

Ἐγένετο τοῦ ἔτους, οὗ ἀπέθανεν Ὀζίας ὁ

Βασιλεύς, εἶδον τὸν Κύριον καθήµενον ἐπὶ θρόνου

ὑψηλοῦ καὶ ἐπηρµένου, καὶ πλήρης ὁ οἶκος τῆς

δόξης αὐτοῦ. Καὶ Σεραφίµ εἱστήκεισαν κύκλῳ

αὐτοῦ, ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνὶ καὶ ἓξ πτέρυγες τῷ ἑνί,

καὶ ταῖς µὲν δυσὶ κατεκάλυπτον τὰ πρόσωπα

αὐτῶν, ταῖς δὲ δυσὶ κατεκάλυπτον τοὺς πόδας, καὶ
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ταῖς δυσὶν ἐπέταντο. Καὶ ἐκέκραγεν ἕτερος πρὸς

τὸν ἕτερον καὶ ἔλεγον· “Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος Κύριος

Σαβαώθ, πλήρης πᾶσα ἡ γῆ τῆς δόξης αὐτοῦ”. Καὶ

ἐπήρθη τὸ ὑπέρθυρον ἀπὸ τῆς φωνῆς, ἧς

ἐκέκραγον, καὶ ὁ οἶκος ἐνεπλήσθη καπνοῦ. Καὶ

εἶπον. Ὢ τάλας ἐγώ! (ὅτι κατανένυγµαι) ὅτι

ἄνθρωπος ὢν, καὶ ἀκάθαρτα χείλη ἔχων, ἐν µέσῳ

λαοῦ ἀκάθαρτα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰκῶ, καὶ τὸν

Βασιλέα Κύριον Σαβαὼθ εἶδον τοῖς ὀφθαλµοῖς µου.

Καὶ ἀπεστάλη πρὸς µε ἓν τῶν Σεραφίµ, καὶ ἐν τῇ

χειρὶ αὐτοῦ εἶχεν ἄνθρακα, ὃν τῇ λαβίδι ἔλαβεν

ἀπὸ τοῦ θυσιαστηρίου. Καὶ ἥψατο τοῦ στόµατός

µου, καὶ εἶπεν· Ἰδού, ἥψατο τοῦτο τῶν χειλέων σου

καὶ ἀφελεῖ τὰς ἀνοµίας σου, καὶ τὰς ἁµαρτίας σου

περικαθαριεῖ. Καὶ ἤκουσα τῆς φωνῆς Κυρίου

λέγοντος· Τίνα ἀποστείλω; καὶ τὶς πορεύσεται πρὸς

τὸν λαὸν τοῦτον; καὶ εἶπον· Ἰδοὺ ἐγὼ εἰµι,

ἀπόστειλόν µε. Καὶ εἶπε· Πορεύθητι, καὶ εἰπὲ τῷ

λαῷ τούτῳ· Ἀκοῇ ἀκούσετε, καὶ οὐ µὴ συνῆτε, καὶ

βλέποντες βλέψετε, καὶ οὐ µὴ ἴδητε. Ἐπαχύνθη γὰρ

ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσί βαρέως

ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλµοὺς αὐτῶν ἐκάµµυσαν,

µὴ ποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλµοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν

ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι, καὶ ἐπιστρέψωσι,

καὶ ἰάσοµαι αὐτούς· Καὶ εἶπα· Ἕως πότε, Κύριε; καὶ

εἶπεν, Ἕως ἂν ἐρηµωθῶσι πόλεις παρὰ τὸ µὴ
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κατοικεῖσθαι, καὶ οἶκοι παρὰ τὸ µὴ εἶναι

ἀνθρώπους, καὶ ἡ γῆ καταλειφθήσεται ἔρηµος. Καὶ

µετὰ ταῦτα µακρυνεῖ ὁ Θεὸς τοὺς ἀνθρώπους, καὶ

πληθυνθήσονται οἱ ἐγκαταλειφθέντες ἐπὶ τῆς γῆς.

Προφητείας Ἡσαΐου τὸ Ἀνάγνωσµα.
(Κεφ. 19, 1-6, 12, 16, 19-21)

Ἰδοὺ Κύριος καθήσεται ἐπὶ νεφέλης κούφης,

καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον, καὶ σεισθήσεται τὰ

χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἡ

καρδία αὐτῶν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοῖς. Καὶ

ταραχθήσεται τὸ πνεῦµα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς, καὶ τὴν

βουλὴν αὐτῶν διασκεδάσω, καὶ παραδώσω τὴν

Αἴγυπτον εἰς χεῖρας κυρίων σκληρῶν, τάδε λέγει

Κύριος Σαβαώθ. Καὶ πίονται οἱ Αἰγύπτιοι ὕδωρ τὸ

παρὰ θάλασσαν, ὁ δὲ ποταµὸς ἐκλείψει καὶ

ξηρανθήσεται. Τάδε λέγει Κύριος· Ποῦ εἰσι νῦν οἱ

σοφοί σου; καὶ ἀναγγειλάτωσάν σοι, καὶ

εἰπάτωσαν· Τὶ βεβούλευται Κύριος Σαβαὼθ ἐπ’

Αἴγυπτον τῇ ἡµέρα ἐκείνῃ ἔσονται οἱ Αἰγύπτιοι ὡς

γυναῖκες, ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόµῳ ἀπὸ προσώπου τῆς

χειρὸς Κυρίου Σαβαώθ, ἣν αὐτὸς ἐπιβαλεῖ αὐτοῖς.

Καὶ ἔσται θυσιαστήριον τῷ Κυρίῳ ἐν χώρᾳ

Αἰγυπτίων, καὶ στήλη πρὸς τὸ ὅριον αὐτῆς τῷ

Κυρίῳ. Καὶ ἔσται εἰς σηµεῖον εἰς τὸν αἰῶνα Κυρίῳ

ἐν χώρᾳ Αἰγύπτου, ὅτι κεκράξονται πρὸς Κύριον,

καὶ ἀποστελεῖ αὐτοῖς ἄνθρωπον, ὃς σώσει αὐτούς.
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Καὶ γνωστὸς ἔσται Κύριος τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ

γνώσονται οἱ Αἰγύπτιοι τὸν Κύριον ἐν τῇ ἡµέρᾳ

ἐκείνῃ, καὶ ποιήσουσι θυσίαν καὶ δῶρον, καὶ

εὔξονται εὐχὰς τῷ Κυρίῳ, καὶ ἀποδώσουσι.
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Εἰς τὸν Στίχον, Στιχηρὰ Ἰδιόμελα.
Ἦχος βαρὺς.

1)

Κ

(Γ)

+

2) Στίχ.
(Μ)

(Μ)
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(Γ)
+

Τ
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3) Στίχ.

Τ

+
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Ἀποστίχων Δοξαστικόν

Ἦχος Νη

(Ν)↓

(Π) (Ν)

(Ν)

Ὁ

(Ν)
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+

+

+
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Ἀπολυτίκιον τῆς  Ὑπαπαντῆς.

Ἦχος Πα

(Π)

(Δ)↓ (Π)

(Κ)↓ (Δ)↓

(Π)

*

τρεις

* το τρίτον κατάληξις

:
(Ν) (Π)
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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-
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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-



5

(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-


