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ΤΥΠΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2023 

κατά το Τυπικόν του Οικονόμου Γεωργίου Ρήγα 

-Νέα έκδοση- 

Με ΔΩΡΟ τη νέα πρωτότυπη έκδοση του ΚΕΠΕΜ, ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ! 

 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε και φέτος την κυκλοφορία από το ΚΕΠΕΜ –σε λίγες ημέρες– των 

Τυπικών Διατάξεων του 2023, κατά το Τυπικόν του Οικονόμου Γεωργίου Ρήγα. 

Η έκδοση περιλαμβάνει τις τυπικές διατάξεις του προσεχούς έτους, σύμφωνα με το "Τυπικόν" του 

σκιαθίτη π. Γεωργίου Ρήγα, ο οποίος παρέλαβε την πολύτιμη λειτουργική κληρονομιά των Κολλυβάδων 

πατέρων της μονής του Ευαγγελισμού στη Σκιάθο.  

Η έκδοση αποτελεί στιβαρό βοήθημα για ιερείς και ιεροψάλτες, με αναφορά πάντα στην αρχαία 

λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε αυτόνομα είτε 

συμπληρωματικά με ανάλογες εν χρήσει εκδόσεις, παρέχοντας προτάσεις και λύσεις σε διάφορα 

ζητήματα τυπικού. 

Η έκδοση περιλαμβάνει φέτος: 

• ΔΩΡΕΑΝ τη νέα μας πρωτότυπη έκδοση, ΣΤΙΧΟΛΟΓΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ξεχωριστό τεύχος 88 
σελίδων) με συμπληρωμένους όλους τους στίχους Προκειμένων και Αλληλουϊαρίων, κατά τη δομή 
του βιβλίου του Αποστόλου της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

• Θεοτοκία που χρησιμοποιούνται συχνά στα μηναία σε εορταζομένους αγίους, έχουν 
συγκεντρωθεί σε ένα φύλλο που μπορεί να κοπεί / πλαστικοποιηθεί, ώστε οι ψάλτες να τα έχουν 
εμπρός τους ανά πάσα ώρα και στιγμή. 

• Συμπληρωμένοι στίχοι προκειμένων αναβαθμών των Κυριακών (σε ένα φύλλο που μπορεί να 
κοπεί / πλαστικοποιηθεί). 

• Αναλυτικότατη διάταξη Σαββάτων, Κυριακών και εορταζομένων αγίων. 
• Αναλυτική διάταξη ορισμένων καθημερινών. 
• Πολλές επεξηγηματικές σημειώσεις που βοηθούν τους ψάλτες να κατανοούν καλύτερα το τυπικό. 
• Συμπληρωμένοι στίχοι αποστίχων εσπερινού, αίνων, αποστίχων αίνων. 

• Συμπληρωμένοι στίχοι προκειμένων στους εσπερινούς. 
• Ενάρξεις αποστόλων, ευαγγελίων, τροπαρίων και περικοπές αποστόλων, ευαγγελίων. 
• Απολύσεις ιερέων. 
• Συμπλήρωση εορταζομένων αγίων στην προμετωπίδα κάθε ημέρας. 
• Ορθή / πλήρης διάταξη ψαλμώδησης των κανόνων. 
• Ορθή τάξη απολυτικίων μετά την είσοδο στη θ. Λειτουργία. 
• Επαναφορά αρχαίων διατάξεων οι οποίες σώζονται στα λειτουργικά μας κείμενα. 
• Διχρωμία και κατάλληλη μορφοποίηση γραμματοσειρών για ευκρινή ανάγνωση. 

• Διορθωμένες διατάξεις, βάσει των παλαιών τυπικών της εκκλησίας. 

Επιμελητής έκδοσης: Γεώργιος Ρισάνος 

ΠΡΟΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: Σταύρος Σταμάτης, 6936 77 46 38 ή info@kepemshop.gr ή ηλεκτρονικά εδώ 

### 

Το Κέντρον Ερεύνης και Προβολής της Εθνικής Μουσικής - Μουσικό, Λαογραφικό και Φιλολογικό Αρχείο 
Σίμωνος και Αγγελικής Καρά ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προβολή και διάδοση της ελληνικής 
παραδοσιακής μουσικής και του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, αλλά και ειδικότερα του έργου του 

Σίμωνα Καρά. 
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