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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Μνείαν ποιούµεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς

τρυφῆς ἐξορίας τῶν Πρωτοπλάστων.

Μνήµη τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, Ἐπισκόπου Γάζης.

Ἦχος Δ΄, Ἑωθινόν Δ΄.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ

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)

26.02.2023

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Μνείαν ποιούµεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τῶν Πρωτοπλάστων.

Μνήµη τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου, Ἐπισκόπου Γάζης.

Ἦχος Δ΄ , Ἑωθινόν Δ΄.
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. Τριῳδίου § 14, 15, 16)

Ἀντίφωνα: Τα συνήθη τῶν Κυριακῶν εἰς ΄Ηχον β’.

Ἀντίφωνον α’. ʺΤαίς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, Σῶτερ, σῶσον ἡµᾶς.ʺ

Ἀντίφωνον β’. ʺΣῶσον ἡµᾶς. . . ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν. . .ʺ

Δόξα. . . Καί νῦν. . . ʺὉ Μονογενής Υἱός. . .ʺ

Ὰντίφωνον γ’. Τό Ἀναστάσιµον Ἀπολυτίκιον του Δ΄ Ήχου.

«Τό φαιδρόν τῆς ἀναστάσεως...»

( ἤ τά Τυπικά και εἰς τούς µακαρισµούς 4 Τροπάρια τοῦ ἤχου καί ἡ ς΄ὠδή του κανόνος τῆς Τριωδίου εἰς 4)

Εἴσοδος.

Εἰσοδικόν: «Δεῦτε προσκυνήσωµεν... ὁ ἀναστάς

ἐκ νεκρῶν...».

Μετά τήν Εἴσοδον.

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιµον· «Τό φαιδρόν τῆς ἀναστάσεως...»

2. - Τοῦ ἉγίουΝαοῦ.

Κοντάκιον: Τοῦ Τριῳδίου· «Τῆς σοφίας ὁδηγέ... ».

Τρισάγιον.

Ἀπόστολος: τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς· «Νῦν ἐγγύτερον ἡµῶν

ἡ σωτηρία...» (Ῥωµ. ιγ΄ 11-14, ιδ΄ 1-4), µετά τοῦ ἐν τῷ

Τριῳδίῳ ἀναγραφοµένου Προκειµένου· «Εὔξασθε καί ἀπόδοτε,

Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡµῶν. – Γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός».

Εὐαγγέλιον:Ὁµοίως· «Ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις...»

(Ματθ. ς΄ 14-21).

Εἰς τό Ἐξαιρέτως: «Ἄξιόν ἐστιν...».

Εις τα δίπτυχα (Μετά τό· «…Καί πάντων καί πασῶν»): το Μεγαλυνάριον :

« Οἴµοι ἀνεκραύγαζεν ὁ Ἀδάµ ...».

Κοινωνικόν: « Αἰνεῖτε ...».

«Εἴδοµεν τό φῶς...» κτλ.

Ἀπόλυσις: «Ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν...».

26.02.2023-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθία-ΚυρΤηςΤΥΡΙΝΗΣ-ΉχοςΔ΄Εωθ.Δ΄.
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Εις την έναρξιν της Λειτουργίας
 "Κύριε ελἐησον" πλαγίου Δ΄ ήχου

Βάσις εκφωνήσεων Ιερατείου ή Έκτασις µέλους έως Χρονική Αγωγή

Ἦχος Νη

(Μ)

1) (Ν) +
3(Δ)↓ (Ν)

2)
(Ν)

+

3 (Π) (Ν)

3)
(Ν)

+

3 (Δ)↓ (Ν)

4) (Δ)↓
+

3 (Ν)

5) (Π)
+ (Ν)

3

6)
(Ν)

+

7)
(Ν) 3

(Δ)↓ (Ν)

8) (Ν)

9) (Δ)↓ (Γ)↓ (Ν)

10) (Δ)↓
+

(Γ)↓ (Ν)

001-1.1-Ανανέωση(30.07.2019)-ΛειτΧρύΠα- ΑΡΧΗ-µέχρι ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
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11) (Ν) (Π) (Δ)↓

12) (Ν) (Δ)↓ (Ν)

(Μ)
+ +

(Ν) (Δ)↓ (Ν)

ή (Ν)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Επιµέλεια ΧρύΠα, Οκτ. 2014, 28.11.15 και 20,09,2019 )

* Τα 1-6 ʺΚύριε ελέησονʺ είναι επί τη βάσει του Γερασίµου Κανελλίδη(+1881), βλέπε Γεωργ. Χατζηθεοδώρου ʺΜέθοδος διδασκαλίας της Βυζ. Εκκλ. Μουσικής

(Πρακτικόν), Χανιά 1977, σ. 62. Ή τα ʺεξαπλάʺ βλέπε ʺΘ. Λειτουργία ʺ εκδοσις ʺΖωήʺΑθήναι 1936 σ. 9., και επεκράτησαν ως ʺΠατριαρχικάʺ. (Βλέπε και ʺΠατριαρχική

Μουσική Κιβωτός, έκδοσις Ι.Μ.Φιλοθέου, Άγιον Όρος, κυρίως σ.6)..

** Πατριαρχικά είναι και τα ʺΚύριε ελέησονʺ 7-12. Παράβαλε εδώ την παραπάνω πηγή:ʺ Πατρ.Μουσ. Κιβωτόςʺ σ. 1-7.

001-1.1-Ανανέωση(30.07.2019)-ΛειτΧρύΠα- ΑΡΧΗ-µέχρι ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
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Ἀπολυτίκιον Παναγίας Τριχερούσης

Ήχος α’ Πα, ʺΤης ερήµου πολίτηςʺ

Ἦχος Πα

(Π) 3 3

3

3 3

3

ς

3

(Μ) (Δ)↓
ε

(Π) 3

ν

(Ν) (Π)

Αποθήκευση: «Απολ. Παν. Τριχερούσης». D-Tü- 6.12.2007. Μελοποίηση και Γραφή στον

Η/Υ Χρύσ. Παγγίδης. C:\Users\Chrysanthos\Desktop \Daten alter PC

001-1.1-Ανανέωση(30.07.2019)-ΛειτΧρύΠα- ΑΡΧΗ-µέχρι ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
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Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγιοριτῶν Πατέρων

Ἦχος α’ , ʺΤῆς ἐρήµου πολίτηςʺ

Ἦχος Πα

(Π) 3

+ +
3

+

3 3

+
3

+ +

(Δ) (Π)

+ +
(Μ) (Δ)↓

(Π)
+

3

+
(Ν) (Π)

08.06.2020

001-1.1-Ανανέωση(30.07.2019)-ΛειτΧρύΠα- ΑΡΧΗ-µέχρι ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
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Ἀπολυτίκιον. Ήχος α΄ "Τῆς ἐρήμου πολίτης..."
Ἦχος Πα

Σ

(Π)

2019.11.09-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣακολουθίαΝΕΚΤΑΡΙΟΥπενταπόλεως- Επιµέλεια ΧρυΠα.
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Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Παϊσίου (12ῃ Ἰουλίου). 
Ἦχος α΄.

"Τῆς ἐρήμου πολίτης..."

Τ

(Π) 3 3

3

3

3

+

3

3

3

2020.07.12 -α-ΕΣΠΕΡΙΝΟΥταΤου-E΄Κυρ.Ματθ-ήχοςΔ΄εωθ.Ε΄-ΠΡΟΚΛΟΥκλπ- ΧρύΠα
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Ἀπολυτίκιον  τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. .

"Θείας πίστεως"

Ἦχος Γα.

Θ

(Γ) (Μ) (Γ)

(Μ)
+

(Γ)

(Π) (Γ)

(Π)

(Γ)

001-1.1-Ανανέωση(30.07.2019)-ΛειτΧρύΠα- ΑΡΧΗ-µέχρι ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
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ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

Αὐτόμελον 

Ἦχος ἐκ τοῦ Δι .

Τ

(Δ)↓ (Γ)

(Δ)↓ (Β)

(Μ)

(Δ)↓

+
(Β) (Μ)

+

(Δ)↓

2022.03.06-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣταΤης-ΚυρΤΥΡΙΝΗΣ-ἦχοςΔ΄-Εωθ.Δ΄-  ΧρυΠα
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Ο Ιερεύς: ʺΌτι Άγιος εί ο Θεός ηµών...ʺ

Σύντομος "Τρισάγιος Ύμνος", ΧΟΡΩΔΙΑΚΟΣ 

Ἦχος Δι

(Δ)↓

(Β)

(Δ)↓ +
(Μ)

(Δις)

(Δ)↓ 3 3

(Β) (Δ)↓ +
(Μ)

(Δ)↓ 3 3
3 3

(Δ)↓

(Β) (Δ)↓ +
(Μ)

Ιερεύς: ʺΔύναµιςʺ

001-1.1-Ανανέωση(30.07.2019)-ΛειτΧρύΠα- ΑΡΧΗ-µέχρι ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
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(Δ)↓
+

+

(Λειτ.ΧρύΠα σ. 23 )

Επιµέλεια: Χρυσάνθου Παγγίδη, 22.07.2014

Πηγές: α) Θεοδοσοπούλου Χρυσ., ʺΘ. Λειτουργίαʺ, Θεσ/κη 1983, σ. .21.

β) Καραµάνη Αθαν., ʺΗ Αγία και Μ. Εβδοµάςʺ, Θεσ/κη 1961, σ. 147.

γ)Καρακάση Γεώργ. ʺΘ. Λειτουργία, Αθήνα 1988, σ.14

δ) Σουρλαντζή Δηµ., ʺΒυζ. Θ. Λειτουργία, Θεσ/κη 1992, σ.18..

ε) Στανίτσα Θρασ., στην ʺΠατρ. Μουσ. Κιβωτόςʺ έκδοσις Ι.Μ.Φιλοθέου,΄Άγιον Όρος 1999, σ.32

ς) Χατζηαθανασίου Μιχαήλ: ʺΜουσική Ζωοδόχος Πηγήʺ, σ. 100.

Τρισάγιον εν συλλειτουργία Αρχιερέως βλέπε:

Τριώδιον 2018.02.25 κυρ. της Ορθοδοξίας

001-1.1-Ανανέωση(30.07.2019)-ΛειτΧρύΠα- ΑΡΧΗ-µέχρι ΑΠΟΣΤΟΛΟ-
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ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ

Προκείµενον. Ἦχος πλ. δʹ

Εὔξασθε, καὶ ἀπόδοτε, Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡµῶν.

Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός.

Πρὸς Ρωµαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

Ἀνάγνωσµα. 13:11-14, 14:1-4

Ἀδελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡµῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε

ἐπιστεύσαµεν. Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡµέρα

ἤγγικεν. Ἀποθώµεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ

ἐνδυσώµεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡµέρᾳ

εὐσχηµόνως περιπατήσωµεν, µὴ κώµοις καὶ

µέθαις, µὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, µὴ ἔριδι καὶ

ζήλῳ, ἀλλ’ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,

καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν µὴ ποιεῖσθε εἰς

ἐπιθυµίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει

προσλαµβάνεσθε, µὴ εἰς διακρίσεις διαλογισµῶν.

Ὃς µὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα, ὁ δὲ ἀσθενῶν

λάχανα ἐσθίει. Ὁ ἐσθίων τὸν µὴ ἐσθίοντα µὴ

ἐξουθενείτω, καὶ ὁ µὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα µὴ

κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ

κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ

πίπτει, σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς

στῆσαι αὐτόν.

Ἀλληλούϊα. (γ΄) Ἦχος δʹ.

Ἀγαθὸν τὸ ἐξοµολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόµατι σου, Ὕψιστε.

Τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωί τὸ ἔλεος σου καὶ τὴν ἀλήθειαν σου κατά νύκτα.

2022.03.06-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣταΤης-ΚυρΤΥΡΙΝΗΣ-ἦχοςΔ΄-Εωθ.Δ΄-  ΧρυΠα
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ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ʺΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ...ʺ
Ιερεύς: Ἐν πρώτοις, µνήσθητι, Κύριε, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

ἡµῶν, (...) ὂν χάρισαι ταῖς ἁγίαις σου Ἐκκλησίαις ἐν εἰρήνῃ,

σῷον, ἔντιµον, ὑγιᾶ, µακροηµερεύοντα, καὶ ὀρθοτοµοῦντα

τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας.

Χορός: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι

Διάκονος: Καὶ ὧν ἕκαστος κατὰ διάνοιαν ἔχει, καὶ πάντων

καὶ πασῶν.

Χορός: (Καὶ πάντων καὶ πασῶν.)

(ἤ τόΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ ) Ήχος Γα

(Γ) 3 (Μ) 3 3

(Γ) (Μ)

3 (Γ) (Ν)

(Γ) 3 3

(Π) (Μ)

Ιερεύς: Καὶ δὸς ἡµῖν ἐν ἑνὶ στόµατι καὶ µιᾷ καρδίᾳ, δοξάζειν

καὶ ἀνυµνεῖν τὸ πάντιµον καὶ µεγαλοπρεπὲς ὄνοµά σου,

τοῦ Πατρὸς καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, νῦν καὶ

ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Χορός: Ἀµήν.

Ιερεύς: Καὶ ἔσται τὰ ἐλέη τοῦ µεγάλου Θεοῦ καὶ Σωτῆρος

ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, µετὰ πάντων ὑµῶν.

Χορός: Καὶ µετὰ τοῦ πνεύµατός σου.

Ιερεύς: •Πάντων τῶν ἁγίων µνηµονεύσαντες, ἔτι καὶ ἔτι ἐν

εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

Χορός: Κύριε ελέησον

Ιερεύς: •Ὑπέρ τῶν προσκοµισθέντων καὶ ἁγιασθέντων

τιµίων δώρων, τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν.

2022.03.06-γ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣταΤης-ΚυρΤΥΡΙΝΗΣ-ἦχοςΔ΄-Εωθ.Δ΄-  ΧρυΠα































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 Απολυτίκιον 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

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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ἡµῶν, τοῦ ἀποστρέψαι καὶ διασκεδάσαι πᾶσαν

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.

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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ΧΟΡΟΣ:

Κ

(Δ)↓

(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,

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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προφήτου, προδρόµου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν

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

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-



7

πτερύγων σου·

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.

ΙΕΡΕΥΣ:

Ήχος Κε

(Κ)

+ +

+

+ +

+

Έτερον αργοσύντοµον, το ʺπολίτικονʺ
(Μ) (Κ) +

+ (Π) +

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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(Κ)

+ *{

+ }
(Δ)

+

(Π) +

ΧΟΡΟΣ (Κ)+

(Δ)
+

(Μ)
+

(Κ)

καί ἄλλως: *{ }

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

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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ἐξ αὐτῶν µεταλαµβάνοντας πιστοὺς δούλους σου

ἁγίασον. Ὅτι σὺ εἶ ὁ εὐλογῶν καὶ ἁγιάζων τὰ

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)

Έτερον εις ήχον Βαρύν

Ήχος Γα

(Γ) (Ν) (Γ)

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ -Επιµέλεια ΧρυΠα-
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(Ν) (Γ)

[*]
(Μ)

[*] 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-
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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-
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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.
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