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Μνεία τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κλήµεντος Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀρχίππου.

Ἦχος γ΄. Ἑωθινὸν Γ΄

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.

Εἰς τό··«Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.- Τό Ἀναστάσιµον· : ʺΕὐφραινέσθω τά οὐράνια. . . ʺ

2. -Δόξα, το αυτό,

και 3.- Καί νῦν τό Θεοτοκίον· «Σέ την µεσιτεύσασαν…».

Καθίσµατα: Τα Ἀναστάσιµα της α’ καί β’ Στιχολογία µετά των Θεοτοκίων·

Τα Εὐλογητάρια -η Ὑπακοή- οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενον τοῦ ήχου.

Κανόνες: 1. Ὁ Ἀναστάσιµος· ʺὉ τά ὕδατα πάλαι. . .ʺ µετά τῶν Εἱρµων αυτού

καί 2.– Τοῦ Τριῳδίου· «Τήν ἡµέραν τήν φρικτήν...» µετά στίχου· «Δόξα σοι, ὁ Θεός ἡµῶν,

δόξα σοι» καί εἰς τά δύο τελευταῖα Δόξα, Καί νῦν, ἀµφότεροι εἰς 4.

Ὰπό γ’ ᾨδῆς·

Τό Ἀναστάσιµον Κοντάκιον καί ὁ Οἶκος (χῦµα) καί τά·

Μεσῴδια Καθίσµατα: 1.– Τοῦ Τριῳδίου· ʺΤο βήµα σου φρικτόν,ʺ

«Ἐννοῶ τήν ἡµέραν...».

2.– Δόξα· «Εἰς τήν κοιλάδα τοῦ κλαυθµῶνος...»

καί 3.– Καί νῦν, τό Θεοτοκίον αὐτῶν· «Ἐλπίς τοῦ κόσµου ἀγαθή...».

Ἀφ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οἶκος: Τοῦ Τριῳδίου

Συναξάριον: Της ἡµέρας καί τό Ὑπόµνηµα τοῦ Τριῳδίου.

Καταβασίαι: - «Βοηθός καί σκεπαστής...».

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Γ΄ Ἑωθινόν· « ...» κτλ.

ὡς καί τῇ Κυριακῇ τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου:

Ὁ Ν Ψαλµός: Εὐθύς· Δόξα: ʺΤῆς µετανοίας. . .ʺ.

Και νύν: ʺΤης σωτηρίας. . . ʺ.

Εἰς τόν στίχον· ʺΤά πλήθη. . .ʺ

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδῆς: «Ἀσπόρου συλλήψεως...».

ʺ Ἅγιος Κύριος. . .ʺ

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Γ΄ Ἀναστάσιµον· «Ὅτι Χριστός ἐγήγερται…»,

2.– Τοῦ Τριῳδίου· «Τήν φοβεράν τῆς κρίσεως...».

3.– «Ἰδού ἡµέρα ἔρχεται...»

καί 4.– Τό Θεοτοκίον αὐτοῦ· «Τήν ὥραν τῆς ἐτάσεως...».. . .

Εἰς τούς Αίνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἶνοι: 1. Τά 5 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· «Δεῦτε πάντα τά ἔθνη...

– Διηγήσαντο πάντα τά θαυµάσια...

– Χαρᾶς τά πάντα πεπλήρωται...

– Ἐν τῷ φωτί σου Δέσποτα...»

-Ὕµνον ἑωθινόν, αἱ Μυροφόροι Γυναῖκες,...

2.– Τά 3 Στιχηρά Ἰδιόµελα τοῦ Τριῳδίου· «Ἐννοῶ τήν ἡµέραν ἐκείνην...

– Ὤ ποία ὥρα τότε...

– Δανιήλ ὁ Προφήτης...»,

µετά τῶν πρό αὐτῶν στίχων εἰς τά δύο τελευταῖα, ἀντιστρόφως τῆς ἐν τῷ Τριῳδίῳ σειρᾶς.

α) Στιχ. Ἀνάστηθι, Κύριε, ὁ Θεός µου, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, µὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων σου εἰς τέλος.

β)Στιχ. Ἐξοµολογήσοµαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ µου, διηγήσοµαι πάντα τὰ θαυµάσιά σου.

Δόξα: Τό Ἰδιόµελον τοῦ Τριῳδίου· «Προκαθάρωµεν ἑαυτούς...».

Καί νῦν: Ὑπερευλογηιιένη. . . ʺΔοξολογία: Μεγάλη.

Σήµερον σωτηρία. . .

19.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Κυρ -ΤηςΑΠΟΚΡΕΩ ΉχοςΓ΄Εωθ.Γ΄.























(Επιµέλεια ΧρύΠα)           1

ΗΧΟΣ Γ΄-Εις τον ΟΡΘΡΟΝ

Ἦχος Γα
(Ν)

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, καί ἐστι θαυµαστὴ ἐν

ὀφθαλµοῖς ἡµῶν. (Τὸ ὡς ἄνω)

Τὸ Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον.
(Ν) +

(Π)

(Π)

ΗΧΟΣ Γ΄-Εις τον  ΟΡΘΡΟΝ
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(Μ)

(Μ)

Θεοτοκίον.

(Γ)
+

(Π)

(Ν) (Γ)

(Γ)

(Π) (Γ)

(Π)

(Π) (Μ)

ΗΧΟΣ Γ΄-Εις τον  ΟΡΘΡΟΝ
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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 τοῦ Τριῳδίου. ᾨδὴ α΄.

Ἦχος πλ. Β΄ ʺΒοηθὸς καὶ σκεπαστής...ʺ

Ἦχος Βου

Στίχ.
(Δ)↓

(Δ)↓
+

+
(Δ)↓

(Β) (Μ)

(Δ)↓ (Β)

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὅτε ἥξεις ὁ Θεὸς ἐν µυριάσι καὶ χιλιάσι, τῶν

Ἀγγελικῶν, οὐρανίων ἀρχῶν, κᾀµὲ ἐν νεφέλαις,

ὑπαντῆσαί σοι Χριστέ, τὸν ἄθλιον ἀξίωσον.
Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Δεῦρο λάβε µοι ψυχή, αὐτὴν τὴν ὥραν καὶ τὴν ἡµέραν, ὅταν ὁ Θεὸς ἐµφανῶς ἐπιστῇ καὶ θρήνησον, κλαῦσον, εὑρεθῆναι καθαρά, ἐν ὥρᾳ τῆς ἐτάσεως.

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ἐξιστᾷ µε καὶ φοβεῖ, τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον της γεέννης, σκώληξ ὁ πικρός, τῶν ὀδόντων βρυγµός, ἀλλ’ ἄνες µοι ἄφες, καὶ τῇ στάσει µε Χριστέ, τῶν ἐκλεκτῶν σου

σύνταξον.

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Τῆς εὐκταίας σου φωνῆς, τῆς τοὺς Ἁγίους σου προσκαλούσης, ἐπὶ τὴν χαράν, ἧς ἀκούσω κᾀγώ, ὁ τάλας καὶ εὕρω, βασιλείας οὐρανῶν, τὴν ἄρρητον ἀπόλαυσιν.

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Μὴ εἰσέλθῃς µέτ’ ἐµοῦ, ἐν κρίσει φέρων µου τὰ πρακτέα, λόγους ἐκζητῶν, καὶ εὐθύνων ὁρµάς· ἀλλ’ ἐν οἰκτιρµοῖς σου, παρορῶν µου τὰ δεινά, σῶσόν µε

Παντοδύναµε.

Δόξα...

Τρισυπόστατε Μονάς, ἀρχικωτάτη Κυρία

πάντων, τελεταρχικὴ ὑπεράρχιε, αὐτὴ ἡµᾶς σῶσον,

2022.02.27-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-Κυρ ΑΠΟΚΡΕΩ -ἦχοςΓ΄-Εωθ.Γ΄-  ΧρυΠα
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ὁ Πατὴρ καὶ ὁ Υἱός, καὶ Πνεῦµα τὸ πανάγιον.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

Τὶς ἐγέννησεν υἱόν, τὸν µὴ σπαρέντα πατρῴῳ

νόµῳ; τοῦτον οὖν γεννᾷ, ὁ Πατὴρ πλὴν Μητρός,

παράδοξον τέρας! Σὺ γὰρ ἔτεκες Ἁγνή, Θεὸν ὁµοῦ

καὶ ἄνθρωπον.

Κανών αʹ, ᾨδὴ γʹ, Τριῳδίου

Ἦχος πλ. βʹ

ʺΣτερέωσον Κύριε...ʺ

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὁ Κύριος ἔρχεται, καὶ τίς ὑποίσει αὐτοῦ τὸν φόβον

τῷ προσώπῳ τίς ὀφθῇ αὐτοῦ ἀλλʹ ἑτοίµη γενοῦ, ὦ

ψυχὴ πρὸς ὑπάντησιν.

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Προφθάσωµεν, κλαύσωµεν, καταλλαγῶµεν Θεῷ

πρὸ τέλους· φοβερὸν γὰρ τὸ κριτήριον, ἐν ᾧ

πάντες, τετραχηλισµένοι στησόµεθα.
Ἐλέησον Κύριε, ἐλέησόν µε ἀναβοῶ σοι· ὅτε ἥξεις µετʹ Ἀγγέλων σου, ἀποδοῦναι, πᾶσι κατʹ ἀξίαν τῶν πράξεων.

Τὴν ἄστεκτον Κύριε, ὀργὴν πῶς οἴσω τῆς κρίσεώς σου, παρακούσας σου τὸ πρόσταγµα; ἀλλὰ φεῖσαι, φεῖσαί µου, ἐν ὥρᾳ τῆς κρίσεως.

Ἐπίστρεψον, στέναξον, ψυχὴ ἀθλία, πρὶν ἢ τοῦ βίου, πέρας λάβῃ ἡ πανήγυρις, πρὶν τὴν θύραν κλείσῃ, τοῦ νυµφῶνος ὁ Κύριος.

Ἡµάρτηκα Κύριε, καθάπερ ἄλλος οὐδεὶς ἀνθρώπων, πληµµελήσας ὑπὲρ ἄνθρωπον, πρὸ τῆς δίκης, ἵλεως γενοῦ µοι φιλάνθρωπε.

(Δ)↓ 3

Τριὰς ἁπλή, ἄκτιστε, ἄναρχε φύσις, ἡ ἐν Τριάδι,

ὑµνουµένη ὑποστάσεων, ἡµᾶς σῶσον, πίστει,

προσκυνοῦντας τὸ κράτος σου.

2022.02.27-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-Κυρ ΑΠΟΚΡΕΩ -ἦχοςΓ΄-Εωθ.Γ΄-  ΧρυΠα
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(Δ)↓3 3

3

Θεοτοκίον

(Δ)↓ (Β)

2022.02.27-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-Κυρ ΑΠΟΚΡΕΩ -ἦχοςΓ΄-Εωθ.Γ΄-  ΧρυΠα
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Αναστάσιµον Κοντάκιον (χῦµα). Ἦχος γ΄.Ἡ Παρθένος σήµερον.

Ἐξανέστης σήµερον, ἀπὸ τοῦ τάφου Οἰκτίρµον,

καὶ ἡµᾶς ἐξήγαγες, ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου,

σήµερον Ἀδὰµ χορεύει, καὶ χαίρει Εὔα, ἅµα δέ, καὶ

οἱ Προφῆται, σὺν Πατριάρχαις, ἀνυµνοῦσιν

ἀκαταπαύστως, τὸ θεῖον κράτος τῆς ἐξουσίας σου.

Ὁ Οἶκος. Ἦχος γ΄.

Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήµερον χορευέτωσαν, καὶ

Χριστὸν τὸν Θεὸν ὁµοφρόνως ὑµνείτωσαν, ὅτι τοὺς

δεσµίους ἐκ τῶν τάφων ἀνέστησε. Συγχαίρει πᾶσα

ἡ κτίσις, προσφέρουσα ἐπάξια ᾄσµατα, τῷ πάντων

Κτίστῃ καὶ Λυτρωτῇ ἡµῶν, ὅτι τοὺς βροτοὺς ἐξ

ᾅδου σήµερον, ὁ Ζωοδότης συνανελκύσας, πρὸς

οὐρανοὺς συνανυψοῖ, καὶ καταράσσει τοῦ ἐχθροῦ

τὰς ἐπάρσεις, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου διαθλάττει, τῷ

θείῳ κράτει τῆς ἐξουσίας αὐτοῦ.

2019.12.29-β-ΟΡΘΡΟΥταΤουΚυρΜετάTηνΧριστούΓεννήσινΉχοςΓ΄Εωθ.ΣΤ΄-Επιµέλεια ΧρύΠα
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Μεσώδια Καθίσµατα

Ἦχος αʹ ʺΤὸν Τάφον σου, Σωτὴρ...ʺ

Ἦχος Πα

Τ

(Μ) 3(Δ)↓ (Μ)

3(Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ (Μ) (Δ)↓

(Μ)

(Δ)↓ (Ν) (Μ)

(Δ)↓ (Μ)

Θεοτοκίον, Ὅµοιον

Τὸν πάντων ποιητήν, καὶ Θεόν σου καὶ κτίστην, πανάµωµε Ἁγνή, διὰ Πνεύµατος θείου, ἐν µήτρᾳ σου ἐχώρησας, καὶ φθορᾶς δίχα τέτοκας, ὃν δοξάζοντες, σὲ ἀνύµνοῦµεν

Παρθένε, τὸ παλάτιον τοῦ Βασιλέως τῆς δόξης, καὶ κόσµου ἀντίλυτρον.

Ἦχος Δι

Ἐ

(Β)

2022.02.27-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-Κυρ ΑΠΟΚΡΕΩ -ἦχοςΓ΄-Εωθ.Γ΄-  ΧρυΠα
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Δ

Ἦχος ὁ αὐτὸς

+

ν

2022.02.27-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-Κυρ ΑΠΟΚΡΕΩ -ἦχοςΓ΄-Εωθ.Γ΄-  ΧρυΠα
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Θεοτοκίον, Ὅµοιον.

Ἐ

+

2022.02.27-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-Κυρ ΑΠΟΚΡΕΩ -ἦχοςΓ΄-Εωθ.Γ΄-  ΧρυΠα
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Κοντάκιον τοῦ Τριῳδίου. Ἦχος αʹ.

Αναγνώστης:

Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεός, ἐπὶ γῆς µετὰ δόξης, καὶ

τρέµωσι τὰ σύµπαντα, ποταµὸς δὲ τοῦ πυρὸς πρὸ

τοῦ Βήµατος ἕλκῃ, καὶ βίβλοι ἀνοίγωνται, καὶ τὰ

κρυπτὰ δηµοσιεύωνται, τότε ῥῦσαί µε, ἐκ τοῦ

πυρὸς τοῦ ἀσβέστου, καὶ ἀξίωσον, ἐκ δεξιῶν σου µὲ

στῆναι, Κριτὰ δικαιότατε.

Ήχος Δι

Χορός:

Ἀναγνώστης:

Ὁ Οἶκος.

Τὸ φοβερόν σου κριτήριον ἐνθυµούµενος,

ὑπεράγαθε Κύριε, καὶ τὴν ἡµέραν τῆς κρίσεως,

φρίττω καὶ πτοοῦµαι ὑπὸ τῆς συνειδήσεως τῆς

ἐµῆς ἐλεγχόµενος, ὅταν µέλλῃς καθέζεσθαι ἐπὶ

τοῦ θρόνου σου, καὶ ποιεῖν τὴν ἐξέτασιν, τότε

ἀρνεῖσθαι τὰς ἁµαρτίας οὐδεὶς ἐξισχύσει, ἀληθείας

ἐλεγχούσης, καὶ δειλίας κατεχούσης, µέγα µὲν

ἠχήσει τότε, πῦρ τὸ τῆς γεέννης· ἁµαρτωλοὶ δὲ

βρύξουσι. Διό µε ἐλέησον πρὸ τέλους, καὶ φεῖσαί

µου, Κριτὰ δικαιότατε.

Χορός:

19.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Κυρ -ΤηςΑΠΟΚΡΕΩ ΉχοςΓ΄Εωθ.Γ΄.
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Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ Ιθʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, Μνήµη τῶν Ἁγίων

Ἀποστόλων, Ἀρχίππου, Φιλήµονος καὶ Ἀπφίας.
Στίχοι

Ποθῶν τὸν ἀκρόγωνον Ἄρχιππος λίθον.

Κατηλοήθη τῷ πόθῳ τούτου λίθοις.

Χώραν φιλοῦντα τὸν Φιλήµονα χλόης,

Χλωροῖς λόγοις τύπτουσιν ἠκανθωµένοις.

Ἡπλωµένην παίουσιν εἰς γῆν Ἀπφίαν,

Εἰς οὐρανοὺς ἔχουσαν ὄµµα καρδίας.

Ἄρχιππος δεκάτῃ ἐνάτῃ θάνε χερµαδίοισιν.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Μαξίµου, Θεοδότου, Ἡσυχίου, καὶ Ἀσκληπιοδότης.
Στίχοι

Ἀνδρῶν τριὰς σύναθλος εὐσθενεστάτη,

Ἀνδρίζεταί σοι, καὶ τοµῆς, Τριάς, µέχρι.

Ἔστεψε Χριστὸς τὴν Ἀσκληπιοδότην,

Ἧς ἐξέκοψε τὴν κεφαλὴν τὸ ξίφος.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν

Ῥαβουλᾶ.
Στίχοι

Βουλὰς Ῥαβουλᾶς θεὶς ἀπράκτους δαιµόνων,

Ἀπῆλθε βουλῇ τοῦ Θεοῦ τῶν ἐνθάδε.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡµῶν

καὶ ὁµολογητῶν, Εὐγενίου καὶ Μακαρίου.
Στίχοι

Ὡς εὐγενεῖς ὅρπηκες ἐν γῇ Μακάρων

Οἰκοῦσιν Εὐγένιος σὺν Μακαρίῳ.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, Μνήµη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν

Κόνωνος.

Μνήµη τῆς Ὁσίας µητρὸς ἡµῶν Φιλοθέης τῆς ἐξ

Ἀθηνῶν.
ΣτίχοιὍρπηξ Ἀθηνῶν ἐστιν ἡ Φιλοθέη,Ἐχθρὸν βαλοῦσα σταυροῦ τῇ πανοπλίᾳ.

Ὑπόµνηµα Τριωδίου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, τῆς δευτέρας καὶ ἀδεκάστου

Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

µνείαν ποιούµεθα.

Στίχοι.

Ὅτε κρίνων γῆν, ὁ Κριτὴς πάντων κάθῃ.

19.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Κυρ -ΤηςΑΠΟΚΡΕΩ ΉχοςΓ΄Εωθ.Γ΄.
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Τῆς, Δεῦτε, φωνῆς ἄξιον κᾀµὲ κρίνοις.

Τῇ ἀφάτῳ φιλανθρωπίᾳ σου, Χριστὲ ὁ Θεός,

τῆς εὐκταίας σου φωνῆς ἡµᾶς καταξίωσον, καὶ τοῖς

ἐκ δεξιῶν σου συναρίθµησον, καὶ ἐλέησον ἡµᾶς.

Ἀµήν.
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Καταβασίαι σύντομοι.

Ἦχος Βου

Α΄Χορός ᾨδή α΄ (Δ)↓
+

+

(Β) +

(Μ) (Δ)↓ (Β)

Β΄Χορός Ὠδή Γ΄
(Δ)↓

+

(Γ) (Δ)↓

Α΄Χορός (Β)
+

Β΄Χορός Ὠδή Δ΄ (Β)

(Δ)↓
+

(Μ)
+

(Δ)↓ (Γ)↓

(Δ)↓ (Β) (Μ)

19.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Κυρ -ΤηςΑΠΟΚΡΕΩ ΉχοςΓ΄Εωθ.Γ΄.
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3
(Δ)↓

+

(Β)
+

Α΄Χορός Ὠδή Ε΄ (Β)

(Δ)↓ (Β)

(Μ) 2

(Δ)↓ (Β)

(Μ)

Β΄Χορός Ὠδή ΣΤ΄
(Β) (Δ)↓

+

3

(Β)

+
(Μ)

(Δ)↓ (Β) (Μ)

Α΄Χορός Ὠδή Ζ΄ (Δ)↓

+

+ +
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(Β)
+

(Μ)

+
(Δ)↓ 3

+
(Β)

+

Β΄Χορός
(Μ)

Ὠδή Η΄
(Δ) (Β)

(Δ)↓ (Β)

(Μ)
+

(Μ)

(Δ)↓
+

(Β) 3 (Μ) (Β)
+

(Μ)

Ἀκολουθεῖ ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοὔ Εὐαγγελίου

κλπ.

19.02.2023-β-ΟΡΘΡΟΥακολουθία-Κυρ -ΤηςΑΠΟΚΡΕΩ ΉχοςΓ΄Εωθ.Γ΄.
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Και µετα τήν Τιµιωτέραν ψάλλεται η θ΄ ωδή.

Ἦχος Βου

Ωδή Θ΄
(Δ)↓

+
(Δ)↓

(Μ)
+

(Β)

(Δ)↓

(Β)
+

(Ν)
+

(Δ)↓

Ωδή Θ΄εις αργόν µέλος

Ἦχος Βου

(Β) (Μ) (Δ)↓

(Β)

+
(Μ)

(Δ)↓
+

(Μ) (Β)
+
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(Μ) (Δ)↓

(Β)
+

(Ν) (Δ)↓

Πηγή: Χρυσ. Θεοδοσοπούλου, Τριώδιον, σ.55-73, Θεσ/κη 1972.
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Ἐξαποστειλάρια τοῦ Τριῳδίου.
Ἦχος β΄. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν. 

Ήχος Βου

1)
(Δ)↓ (Β)

(Δ)↓

(Β) (Μ)

(Π) (Μ) (Β)

(Δ)↓
+

(Β)

(Μ) (Β)

(Μ)
+

(Β)
+

Ἕτερον Ἐξαποστειλάριον, Τριῳδίου

Ἦχος βʹ ʺ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε...ʺ

Ἦχος Δι

2022.02.27-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-Κυρ ΑΠΟΚΡΕΩ -ἦχοςΓ΄-Εωθ.Γ΄-  ΧρυΠα
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(Μ) (Δ)

(Β)

(Μ) (Δ)

(Π)
+
(Μ) (Β)

Ἕτερον Θεοτοκίον, Τριῳδίου

Ἦχος βʹ

ʺ Γυναῖκες ἀκουτίσθητε...ʺ

Ἦχος Δι

(Μ) (Δ)

(Β)

(Μ) (Δ)
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(Π)
+
(Μ) (Β)
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

τά ἑξῆς 3 στιχηρά ἰδιόµελα τοῦ Τριωδίου

Ήχος Πα

Έκταση µελωδίας έως

6. Στιχ.
(Μ)

(Π)

(Π) 3 3

3 (Κ)↓ (Κ)↓ (Δ)↓

(Π)
3 (Κ)↓

(Π) (Δ)↓

(Π) 3

(Κ)↓
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3 (Δ)↓ (Π)

3 (Π) (Μ)

(Π)
+ +

3 (Κ)↓ 3

(Δ)↓ 3 3 (Κ)↓

(Δ)↓ 3 (Π)

3 (Κ)↓

3 (Δ)↓

(Π)
+

(Ν) (Π)

7. Στίχ.

Ἀ

(Π)

(Π)
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(Δ)↓ (Π) (Κ)↓

3 (Δ)↓

(Π)

3 (Μ) (Π)

3 3

(Κ)↓
+

(Δ)↓ 3

+

(Π)

3 3

(Κ)↓

+
(Δ)↓
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(Π) 3 3 3

3

(Κ)↓ (Δ)↓

3 3

(Π) 3

(Ν) (Π)

Ήχος Νη

Έκτασις µελωδίας

8. Στιχ.

Ἐ

(Ν) 3 3 3

(Π) (Ν)

2022.02.27-β-ΟΡΘΡΟΥταΤου-Κυρ ΑΠΟΚΡΕΩ -ἦχοςΓ΄-Εωθ.Γ΄-  ΧρυΠα



23

3 (Δ)↓

(Μ) (Δ)↓
+

(Γ) (Μ) (Δ)↓

3 (Ν)

(Π) (Ν) 3

3 (Π)

3

(Π) (Ν) (Μ)

(Ν)

(Π) (Ν)
+
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ

τοῦ Τριῳδίου.

Ἦχος Πα

Έκτασις µελωδίας -- Τονική βάση Πα=Mi ή Fa

(Π)

+
(Ν)

(Π)

(Μ)

(Π) (Μ)

(Π) 3 3

3

+

+

+
(Ν)

(Π) (Π) (Μ) (Π)

3 (Ν)
+

(Δ)↓

(Μ)
(Π)

(Ν) (Π)
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(Ν)

(Γ) (Κ)↓ (Δ)↓

(Μ) (Ζ)↓ (Π)

3

(Ν) (Π)

(Ν) (Π)

Πηγές: 1) Χαρ.Ταλιαδώρου, Τριώδιον, σ.22-29, Θεσ/κη 2000

2) Χρυσ. Θεοδοσοπούλου, Τριώδιον σ.55-73

3) Κων.Πρίγγου.Μουσ.Κυψέλη, www.apostoliki-diakonia.gr./byz.musik,

4) Θρ.Στανιτσα, Τριώδιον, σ.54-63, Αθήναι 1969.

5) Ψαλλόµενα της επόµενης Κυριακής: www.porphyrios.net/
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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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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·
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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)
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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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