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ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,… 

Συναπτὴ μεγάλη καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Ἦχος Β΄ 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 
ὀνόματι Κυρίου. 

Στίχ, α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ 

Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τόν αἰῶνα 
τό ἔλεος αὐτοῡ. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

Στίχ, β΄. Πάντα τὰ ἔθνη 

ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι 
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν… 

Στίχ, γ΄. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο 

αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν 

ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν 
ἡμῖν…  

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος Β´. 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν 
θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν 

ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς 
Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας 
ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, 

πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων 
ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, δόξα σοι.   

Δόξα Πατρὶ... Ἦχος α´.  

Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύ-
λαξας. Ἐν τῇ Κοιμήσει, τὸν κόσμον 
οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης 

πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα 

τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς 
σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυ-
χὰς ἡμῶν. 

Καὶ νῦν... Ἦχος α´. 

Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐφύ-
λαξας. Ἐν τῇ Κοιμήσει, τὸν κόσμον 
οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης 

πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρχουσα 
τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς 
σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυ-

χὰς ἡμῶν. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

  Ὅτι σὸν τὸ κράτος…    
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ 

Μετὰ τὴν ά Στιχολογίαν. 

Ἦχος Β΄ 

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ 
ξύλου καθελὼν τὸ ἄχραντον σου 
Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ, εἱλήσας καὶ 

ἀρώμασιν, ἐν μνήματι καινῷ 
κηδεύσας ἀπέθετο. ἀλλὰ τριήµερος 

ἀνέστης Κύριε, παρέχων τῷ κόσµῳ 
τὸ µέγα ἔλεος. 

Δόξα Πατρί…  

Ταῖς μυροφόροις Γυναιξί, 
παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ Ἄγγελος 
ἐβόα· Τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς ὑπάρχει 

ἁρμόδια, Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς 
ἐδείχθη ἀλλότριος, ἀλλὰ 

κραυγάσατε· Ἀνέστη ὁ Κύριος, 
παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν… Κάθισμα τῆς ἑορτῆς 

Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἀναβόησον Δαυΐδ, τίς ἡ παροῦσα Ἑ-
ορτή; Ἣν ἀνύμνησα φυσίν, ἐν τῷ βι-
βλίῳ τῶν Ψαλμῶν, ὡς θυγατέρα θεό-

παιδα καὶ Παρθένον, μετέστησεν αὐ-
τήν, πρὸς τὰς ἐκεῖθεν μονάς, Χριστὸς 

ὁ ἐξ αὐτῆς, ἄνευ σπορᾶς γεννηθείς· 
καὶ διὰ τοῦτο χαίρουσι, μητέρες καὶ 

 23-08-2020   † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄   
Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς Κοιμήσεως τῆς 

Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ 
ἀειπαρθένου Μαρίας. 

\ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λούππου. 
Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν ΙΑ΄. 
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θυγατέρες, καὶ νύμφαι Χριστοῦ, βοῶ-

σαι· Χαῖρε, ἡ μεταστᾶσα, πρὸς τὰ ἄ-
νω βασίλεια. 

Μετὰ τὴν β´  Στιχολογίαν, ἕτερα 

Ἦχος  β΄. 

Τὸν λίθον τοῦ μνήματος, 
σφραγισθῆναι μὴ κωλύσας, τὴν 

πέτραν τῆς πίστεως ἀναστάς, 
παρέσχες πᾶσι, Κύριε, δόξα σοι.  

Δόξα Πατρί…  

Τῶν Μαθητῶν σου ὁ χορός, 
σὺν μυροφόροις Γυναιξίν, ἀγάλλεται 
συμφώνως· κοινὴν γὰρ ἑορτὴν σὺν 

αὐτοῖς ἑορτάζομεν, εἰς δόξαν καὶ 
τιμὴν τῆς σῆς Ἀναστάσεως, καὶ δι' 

αὐτῶν, φιλάνθρωπε Κύριε, τῷ λαῷ 
σου παράσχου τὸ μέγα ἔλεος. 

Καὶ νῦν… Κάθισμα τῆς ἑορτῆς 

Ἦχος α´. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 

Ὁ πάντιμος χορός, τῶν σοφῶν Ἀπο-
στόλων, ἠθροίσθη θαυμαστῶς, τοῦ 
κηδεῦσαι ἐνδόξως, τὸ σῶμά σου τὸ 

ἄχραντον, Θεοτόκε Πανύμνητε· οἷς 
συνύμνησαν, καὶ τῶν Ἀγγέλων τὰ 
πλήθη, τὴν Μετάστασιν, τὴν σὴν σε-

πτῶς εὐφημοῦντες· ἣν πίστει ἑορτά-
ζομεν. 

Τὰ Ἀναστάσιμα Εὐλογητάρια. 

Ἦχος πλ. α΄ 

Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, 

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος, 
κατεπλάγη ὁρῶν σε, ἐν νεκροῖς 

λογισθέντα, τοῦ θανάτου δὲ Σωτήρ, 
τὴν ἰσχὺν καθελόντα, καὶ σὺν ἑαυτῷ 

τὸν Ἀδὰμ ἐγείραντα, καὶ ἐξ ᾅδου 
πάντας ἐλευθερώσαντα. 

Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, 

δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Τί τὰ μύρα, συμπαθῶς τοῖς 
δάκρυσιν, ὢ Μαθήτριαι κιρνᾶτε; ὁ 

ἀστράπτων ἐν τῷ τάφῳ Ἄγγελος, 

προσεφθέγγετο ταῖς Μυροφόροις, 
Ἴδετε ὑμεῖς τὸν τάφον καὶ ᾔσθητε, ὁ 
Σωτὴρ γὰρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, 
δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. 

Λίαν πρωΐ, Μυροφόροι 
ἔδραμον, πρὸς τὸ μνῆμά σου 
θρηνολογοῦσαι, ἀλλ’ ἐπέστη, πρὸς 

αὐτὰς ὁ Ἄγγελος, καὶ εἶπε΄ θρήνου ὁ 
καιρὸς πέπαυται, μὴ κλαίετε, τὴν 
Ἀνάστασιν δέ, Ἀποστόλοις εἴπατε.  

Στίχ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, 
δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου 

Μυροφόροι γυναῖκες, μετὰ 
μύρων ἐλθοῦσαι, πρὸς τὸ μνῆμά σου, 
Σῶτερ ἐνηχοῦντο. Ἀγγέλου τρανῶς, 

πρὸς αὐτὰς φθεγγομένου. Τί μετὰ 
νεκρῶν, τὸν ζῶντα λογίζεσθε; ὡς 
Θεὸς γάρ, ἐξανέστη τοῦ μνήματος. 

Δόξα Πατρί… Τριαδικὸν 

Προσκυνοῦμεν Πατέρα, καὶ τὸν 
τούτου Υἱόν τε, καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, 

τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ἐν μιᾷ τῇ οὐσίᾳ, 
σὺν τοῖς Σεραφείμ, κράζοντες τό, 

Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ, Κύριε. 

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον 

Ζωοδότην τεκοῦσα, ἐλυτρώσω 

Παρθένε, τὸν Ἀδὰμ ἁμαρτίας, 
χαρμονὴν δὲ τῇ Εὔᾳ, ἀντὶ λύπης 
παρέσχες, ῥεύσαντα ζωῆς, ἴθυνε πρὸς 

ταύτην δέ, ὁ ἐκ σοῦ σαρκωθείς Θεὸς 
καὶ ἄνθρωπος. 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, 
Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, 

Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. 

Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, 
Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. 

Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

 Ὅτι ηὐλόγηταί σου… 
 



23-08-2020 ΟΡΘΡΟΣ  ΙΑ  ΚΥΡ.  ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΗΧΟΣ Β΄ ΕΩΘ. ΙΑ 

 

3 
 

Ἡ Ὑπακοή. Ἦχος Β΄. 

Μετὰ τὸ Πάθος πορευθεῖσαι ἐν 
τῷ μνήματι πρὸς τὸ μυρίσαι τὸ σῶμά 

σου αἱ γυναῖκες Χριστὲ ὁ Θεός, εἶδον 
Ἀγγέλους ἐν τῷ τάφῳ καὶ ἐξέστησαν· 
φωνῆς γὰρ ἤκουον ἐξ αὐτῶν, ὅτι 

ἀνέστη ὁ Κύριος, δωρούμενος τῷ 
κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ 

Ἀντίφωνον Α´ 

Ἐν τῷ οὐρανῷ τὰ ὄμματα, 
ἐκπέμπω μου τῆς καρδίας, πρὸς σὲ 

Σωτήρ, σῶσόν με σῇ ἐπιλάμψει.  

Ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς πταίοντάς 

σοι πολλὰ καθ' ἑκάστην ὥραν, ὦ 
Χριστέ μου, καὶ δὸς πρὸ τέλους 
τρόπους, τοῦ μετανοεῖν σοι. 

Δόξα Πατρί… Καὶ νῦν… 

Ἁγίῳ Πνεύματι, τὸ βασιλεύειν 
πέλει, τὸ ἁγιάζειν, τὸ κινεῖν τὴν 

κτίσιν· Θεὸς γάρ ἐστιν, ὁμοούσιος 
Πατρὶ καὶ Λόγῳ. 

Ἀντίφωνον Β́ 

Ἡ καρδία Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἦν 
ἐν ἡμῖν, τὶς ἱκανὸς σῷος φυλαχθῆναι, 

ἐκ τοῦ ἐχθροῦ ἅμα, καὶ 
ἀνθρωποκτόνου; 

Τοῖς ὁδοῦσιν αὐτῶν, μὴ 
παραδῷς Σῶτερ τὸν σὸν δοῦλον, 
λέοντος τρόπον κατ' ἐμοῦ κινοῦνται· 

καὶ γὰρ οἱ ἐχθροί μου. 

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν… 

Ἁγίῳ Πνεύματι, ζωαρχία καὶ 
γέρας· πάντα γὰρ τὰ κτιστά, ὡς Θεὸς 

ὢν δυναμοῖ, συντηρεῖ ἐν Πατρὶ δι' 
Υἱοῦ δέ. 

Ἀντίφωνον Γ́ 

Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, 
ἐοίκασιν ὄρει τῷ ἁγίῳ, οἳ οὐδαμῶς 

σαλεύονται, προσβολαῖς τοῦ Βελίαρ. 

Ἐν ἀνομίαις χεῖρας αὐτῶν μὴ 
ἐκτεινάτωσαν οἱ θείως ζῶντες· οὐ 

γὰρ ἐᾷ Χριστός, τῇ ῥάβδῳ τὸν κλῆρον 
αὐτοῦ.  

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν… 

Ἁγίῳ Πνεύματι, προσπηγάζει 
πᾶσα σοφία, ἔνθεν χάρις Ἀποστόλοις, 
καὶ τοῖς ἄθλοις καταστέφονται 

Μάρτυρες, καὶ Προφῆται ὁρῶσι. 
Προκείμενον 

Ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου, 
ἐν προστάγματι ᾧ ἐνετείλω, καὶ 
συναγωγὴ λαῶν κυκλώσει σε.  

Στίχ. Κύριε, ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ 

ἤλπισα· σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν 

διωκόντων με καὶ ῥῦσαί με. 

Ἐξεγέρθητι, Κύριε ὁ Θεός μου, 
ἐν προστάγματι ᾧ ἐνετείλω, καὶ 

συναγωγὴ λαῶν κυκλώσει σε. 
Ἡ Τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου 

Ἦχος β΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 

Αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον. 
ΕΩΘΙΝΟΝ  

Τῷ  

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 
Ὁ Προεστὼς ἢ ὁ Ἀναγνώστης: 

Ἀνάστασιν Χριστοῦ 
θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, 

Κύριον, Ἰησοῦν τὸν μόνον 
ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου, 

Χριστέ, προσκυνοῦμεν, καὶ τὴν ἁγίαν 
σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ 

δοξάζομεν. Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, 
ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ 
ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες 

οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ 
Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν, ἰδοὺ γὰρ 

ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ 
τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες 

τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν 
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αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ 

ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. 
Καὶ εὐθὺς ὁ Ν’ Ψαλμὸς εἰς ἦχον β΄ 

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ 
μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος 
των οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ 

ἀνόμημά μου. 

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 
ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 

μου καθάρισόν με. 

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ 

γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν 
μου ἐστὶ διὰ παντὸς. 

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ 

πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ 
νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις 
συνελήφθην καὶ ἐν ἁμαρτίαις 

ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας 
τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας 

σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ 
καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ 

χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ 
εὐφροσύνην ἀγαλλιάσονται ὀστέα 

τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου 
ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας 

τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν 
ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς 

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ 
προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμα σου τὸ 

ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν 

τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι 
ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς 
σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ 

ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, 

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν 
δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, 
καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 
αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 
ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα 

συντετριμμένον καρδίαν 
συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην 
ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ 
εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν, καὶ 

οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν 
δικαιοσύνης ἀναφορὰν καὶ 

ὁλοκαυτώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ 
θυσιαστήριόν σου μόσχους, καὶ 

ἐλέησόν με ὁ Θεός. 

Δόξα Πατρὶ… Ἦχος β΄ 

Ταῖς τῶν Ἀποστόλων, 

πρεσβείαις Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ 
πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

Καὶ νῦν… 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις 
Ἐλεῆμον, ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν 
ἐμῶν ἐγκλημάτων.   

Στίχ. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ 

τὸ μέγα ἔλεός σου, καὶ κατὰ τὸ 
πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον 

τὸ ἀνόμημά μου. 
Πεντηκοστάριον.  

Ἦχος ὁ αὐτὸς 

Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τοῦ 
τάφου, καθὼς προεῖπεν, ἔδωκεν ἡμῖν, 

τὴν αἰώνιον ζωὴν καὶ μέγα ἔλεος. 
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Σῶσον ὁ Θεὸς τὸν λαὸν σου… 

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, 

ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον.(δ΄) 

Ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς… 

ΚΑΝΟΝΕΣ 

ὁ Ἀναστάσιμος εἰς δ´ 

ᾨδὴ α΄.  

Ἦχος  Β΄ . Ὁ Εἱρμός. 

Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ ποτε, τὴν 
Φαραωνίτιδα, πανστρατιὰν ἡ 
ὑπεροπλος δύναμις, σαρκωθεὶς ὁ 

Λόγος δέ, τὴν παμμόχθηρον 
ἁμαρτίαν ἐξήλειψεν, ὁ δεδοξασμένος 
Κύριος· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται».  

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου, Κύριε.  

Ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων ἀγαθέ, ᾧ 
ἀπεγραψάμεθα, τῇ ἐντολῇ τῇ σῇ μὴ 
πειθαρχήσαντες, τῷ Σταυρῷ σου 

κέκριται· προσβαλὼν γάρ σοι ὡς 
θνητῷ, περιπέπτωκε τῷ τῆς ἐξουσίας 
κράτει σου, καὶ ἀσθενὴς διήλεγκται. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 
σου, Κύριε. 

Λυτρωτὴς τοῦ γένους τῶν 

βροτῶν, καὶ τῆς ἀκηράτου ζωῆς 
ἀρχηγός, εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθας· τῇ 

γὰρ Ἀναστάσει σου, διεσπάραξας 
τοῦ θανάτου τὰ σπάργανα, ἣν 
δοξολογοῦμεν ἅπαντες· ἐνδόξως γὰρ 

δεδόξασται. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, 

σῶσον ἡμᾶς.        Θεοτοκίον 

Ὑπερτέρα πέφηνας Ἁγνή, 
πάσης ἀοράτου τε, καὶ ὁρατῆς 

ἀειπάρθενε κτίσεως· τὸν γὰρ κτίστην 
τέτοκας, ὡς ηὐδόκησε σαρκωθῆναι ἐν 

μήτρᾳ σου, ᾧ σὺν παρρησίᾳ 
πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.   

Εἶτα ψάλλονται οἱ δύο Κανόνες· 

ἄνευ τῶν Εἱρμῶν 

Κανὼν πρῶτος, 

ᾨδὴ ά. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 

Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ ἱ-
ερὰ καὶ εὐκλεὴς Παρθένε μνήμη σου, 

πάντας συνηγάγετο, πρὸς εὐφροσύ-
νην τοὺς πιστούς, ἐξαρχούσης Μαρι-

άμ, μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων, τῷ σῷ 
ᾄδοντας Μονογενεῖ, ἐνδόξως ὅτι δε-

δόξασται. (δίς) 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Ἀμφεπονεῖτο ἀΰλων τάξις, οὐ-
ρανοβάμων ἐν Σιὼν τὸ θεῖον σῶμά 
σου· ἄφνω δὲ συῤῥεύσασα, τῶν Ἀπο-

στόλων ἡ πληθύς, ἐκ περάτων Θεοτό-
κε, σοὶ παρέστησαν ἄρδην· μεθ᾿ ὧν ἄ-

χραντε, σοῦ τὴν σεπτήν, Παρθένε 
μνήμην δοξάζομεν. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 

Νικητικὰ μὲν βραβεῖα ἤρω, κα-
τὰ τῆς φύσεως Ἁγνή, Θεὸν κυήσασα· 

ὅμως μιμουμένη δέ, τὸν ποιητήν σου 
καὶ Υἱόν, ὑπὲρ φύσιν ὑποκύπτεις, 

τοῖς τῆς φύσεως νόμοις· διὸ θνήσκου-
σα, σὺν τῷ Υἱῷ, ἐγείρῃ διαιωνίζουσα.  

Κανὼν δεύτερος. 

ᾨδὴ ά.  

ᾨδὴ ά. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθή-
σεται Πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύξο-
μαι τῇ Βασιλίδι Μητρί· καὶ ὀφθήσο-

μαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων· καὶ ᾄσω 
γηθόμενος ταύτης τὴν Κοίμησιν. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 
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Παρθένοι νεάνιδες, σὺν Μαριὰμ τῇ 
Προφήτιδι, ᾠδὴν τὴν ἐξόδιον, νῦν ἀ-

λαλάξατε· ἡ Παρθένος γάρ, καὶ μόνη 
Θεοτόκος, πρὸς λῆξιν οὐράνιον, δια-

βιβάζεται.  

Δόξα. 

Ἀξίως ὡς ἔμψυχον, σὲ οὐρανὸν ὑπε-
δέξαντο, οὐράνια Πάναγνε, θεῖα σκη-

νώματα· καὶ παρέστηκας, φαιδρῶς 
ὡραϊσμένη, ὡς νύμφη πανάμωμος, τῷ 

Βασιλεῖ καὶ Θεῷ. 

Καὶ νῦν. 

Ἀξίως ὡς ἔμψυχον, σὲ οὐρανὸν ὑπε-

δέξαντο, οὐράνια Πάναγνε, θεῖα σκη-
νώματα· καὶ παρέστηκας, φαιδρῶς 
ὡραϊσμένη, ὡς νύμφη πανάμωμος, τῷ 

Βασιλεῖ καὶ Θεῷ. 

ᾨδὴ γ΄.  

Ἦχος  β΄. 

Ὁ Εἱρμός. 

Ἐξήνθησεν ἡ ἔρημος, ὡσεὶ 
κρίνον Κύριε, ἡ τῶν ἐθνῶν 
στειρεύουσα, Ἐκκλησία τῇ παρουσίᾳ 

σου, ἐν ᾗ ἐστερεώθη ἡ καρδία μου».  

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 

σου, Κύριε. 

Ἡ κτίσις ἐν τῷ πάθει σου, 
ἠλλοιοῦτο βλέπουσα, ἐν εὐτελεῖ 

προσχήματι, ὑπ' ἀνόμων, 
μυκτηριζόμενον, τὸν ἑδράσαντα 
πάντα θείῳ νεύματι. 

Στίχ. Δόξα τῇ ἁγίᾳ ἀναστάσει 

σου, Κύριε. 

Ἐκ χοὸς κατ' εἰκόνα με, τῇ 
χειρί σου ἔπλασας, καὶ συντριβέντα 
πάλιν δέ, εἰς χοῦν θανάτου δι' 

ἁμαρτίαν Χριστέ, συγκαταβὰς εἰς 
ᾅδην συνανέστησας. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, 

σῶσον ἡμᾶς.        Θεοτοκίον 

Τὰ τάγματα ἐξέστησαν, τῶν 
Ἀγγέλων Πάναγνε, καὶ τῶν 

ἀνθρώπων ἔφριξαν, αἱ καρδίαι ἐπὶ 
τῷ τόκῳ σου· διὀ σε Θεοτόκε, πίστει 

σέβομεν. 
Κανὼν πρῶτος τῆς 15/08. 

ᾨδὴ γ΄. 

Ἦχος α΄. Ὁ εἱρμός. 

Ἡ δημιουργική, καὶ συνεκτικὴ τῶν ἁ-

πάντων, Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις, ἀ-
κλινῆ ἀκράδαντον, τὴν Ἐκκλησίαν 
στήριξον Χριστέ· μόνος γὰρ εἶ Ἅγιος, 

ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος. (δίς)  

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Γυναῖκά σε θνητήν, ἀλλ᾿ ὑπερφυ-
ῶς καὶ Μητέρα, Θεοῦ εἰδότες πανά-

μωμε, οἱ κλεινοὶ Ἀπόστολοι, πεφρι-
κυίαις ἥπτοντο χερσί, δόξῃ ἀπαστρά-

πτουσαν, ὡς θεοδόχον σκῆνος θεώμε-
νοι.  

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-

σον ἡμᾶς. 

Ὑπέφθασε χερσί, ταῖς ὑβριστι-
καῖς τοῦ αὐθάδους, τομὴν ἡ δίκη ἐ-

πάξασα, τοῦ Θεοῦ φυλάξαντος, τὸ 
σέβας τῇ ἐμψύχῳ κιβωτῷ, δόξῃ τῆς 

Θεότητος, ἐν ᾗ ὁ Λόγος σὰρξ ἐχρημά-

τισεν. (δίς)  

Κανὼν δεύτερος. 

ᾨδὴ γ΄. 

Ἦχος δ΄.Ὁ εἱρμός. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτό-
κε, ἡ ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον 
συγκροτήσαντας, πνευματικὸν στερέ-

ωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ μνήμῃ σου, στε-
φάνων δόξης ἀξίωσον. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶ-
σον ἡμᾶς. 
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Θνητῆς ἐξ ὀσφύος προαχθεῖσα, 
τῇ φύσει κατάλληλον Ἁγνή, τὴν ἔξο-

δον διήνυσας· τεκοῦσα δὲ τὴν ὄντως 
ζωήν, πρὸς τὴν ζωὴν μεθέστηκας, τὴν 

θείαν ἐνυπόστατον.  

Δόξα. 

Δῆμος Θεολόγων ἐκ περάτων, 
ἐξ ὕψους Ἀγγέλων δὲ πληθύς, πρὸς 

τὴν Σιὼν ἠπείγοντο, παντοδυνάμῳ 
νεύματι, ἀξιοχρέως Δέσποινα, τῇ σῇ 

ταφῇ λειτουργήσοντες. 

 Καὶ νῦν. 

Δῆμος Θεολόγων ἐκ περάτων, 

ἐξ ὕψους Ἀγγέλων δὲ πληθύς, πρὸς 
τὴν Σιὼν ἠπείγοντο, παντοδυνάμῳ 
νεύματι, ἀξιοχρέως Δέσποινα, τῇ σῇ 

ταφῇ λειτουργήσοντες. 
 Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν,… 
Κοντάκιον Ἀναστάσιμον. 

Ἦχος Β΄. Τὰ ἄνω ζητῶν 

Ἀνέστης Σωτήρ, ἐκ τάφου 

Παντοδύναμε καὶ ᾍδης ἰδών, τὸ 
θαῦμα ἐξεπλήττετο, καὶ νεκροὶ 
ἀνίσταντο, καὶ ἡ κτίσις ἰδοῦσα 

συγχαίρει σοι, καὶ ὁ Ἀδάμ 
συναγάλλεται, καὶ κόσμος Σωτήρ 

μου ἀνυμνεῖ σε ἀεί.  
Ὁ Οἶκος 

Σὺ εἶ τὸ φῶς τῶν 
ἐσκοτισμένων, σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις 

πάντων καὶ ἡ ζωὴ τῶν βροτῶν καὶ 
πάντας συνανέστησας, τοῦ θανάτου 
τὸ κράτος Σωτὴρ σκυλεύσας, καὶ τοῦ 

ᾍδου τὰς πύλας συντρίψας Λόγε, καὶ 
οἱ θνητοὶ κατιδόντες τὸ θαῦμα 

ἐθαύμαζον, καὶ πᾶσα κτίσις 
συγχαίρει ἐν τῇ σῇ Ἀναστάσει, 

Φιλάνθρωπε. Διὸ καὶ πάντες 
δοξάζομεν, καὶ ὑμνοῦμεν τὴν σὴν 
συγκατάβασιν, καὶ κόσμος Σωτήρ 

μου ἀνυμνεῖ σε ἀεί.   

 Μεσώδιον Κάθισμα τῆς ἑορτῆς 

Ἦχος γ́. Τὴν ὡραιότητα. 

Ἐν τῇ Γεννήσει σου, σύλληψις ἄσπο-
ρος· ἐν τῇ Κοιμήσει σου, νέκρωσις ἄ-
φθορος· θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν, 

συνέδραμε Θεοτόκε· πῶς γὰρ ἡ ἀπεί-
ρανδρος, βρεφοτρόφος ἁγνεύουσα; 

πῶς δὲ ἡ Μητρόθεος, νεκροφόρος μυ-
ρίζουσα; Διὸ σὺν τῷ Ἀγγέλῳ βοῶμέν 
σοι· Χαῖρε ἡ κεχαριτωμένη. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ, ΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. β´. Αὐτόμελον. 

Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτό-
κον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλ-
πίδα, τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκρά-

τησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν 
ζωὴν μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας 

ἀειπάρθενον. 

Ὁ Οἶκος. 

Τείχισόν μου τὰς φρένας Σωτήρ 
μου· τὸ γὰρ τεῖχος τοῦ κόσμου ἀνυ-
μνῆσαι τολμῶ, τὴν ἄχραντον Μητέρα 

σου· ἐν πύργῳ ῥημάτων ἐνίσχυσόν 
με, καὶ ἐν βάρεσιν ἐννοιῶν ὀχύρωσόν 

με· σὺ γὰρ βοᾷς, τῶν αἰτούντων πι-
στῶς τὰς αἰτήσεις πληροῦν. Σὺ οὖν 
μοι δώρησαι γλῶτταν, προφοράν, λο-

γισμὸν ἀκαταίσχυντον· πᾶσα γὰρ δό-
σις ἐλλάμψεως, παρὰ σοῦ καταπέμ-

πεται φωταγωγέ, ὁ μήτραν οἰκήσας 
ἀειπάρθενον. 

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν 

Τῇ ΚΓ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, 

Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος 
Λούππου. 

Στίχοι 

 Ὑπῆρχε Λοῦππος δοῦλος, ἐκ 

δὲ τοῦ ξίφους  
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Ἐλεύθερος προσῆλθε τῷ 

Χριστῷ φίλος. 
Εἰκάδι ἐν τριτάτῃ πέφνε 

Λοῦππον φασγάνου ἀκμή. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ 
Ἁγίου ἱερομάρτυρος Εἰρηναίου, 

Ἐπισκόπου Σιρμίου. 
Στίχοι 

Τμηθεὶς μετέσχε νεκρικῶν ὁ 
Σιρμίου, 

Λουτρῶν σχεδίων αἱμάτων 
ποταμίων. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ 

Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Εἰρηναίου, 
Ἐπισκόπου Λουγδούνων. 

Στίχοι 

Σπεύδει λιπεῖν γῆν ἐκ ξίφους 

Εἰρηναῖος. 
Ἐρωτιᾷ γὰρ τῶ πρὸς οὐρανοὺς 

πόθῳ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ 
ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Καλλινίκου, 

Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 
Στίχοι 

Καλλίνικος μένουσαν ἡδονὴν 
μένων, 

Πρὸς τὴν τελευτὴν οὐκ ἀηδῶς 
ἦν ἔχων. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι 
τριάκοντα ὀκτὼ μάρτυρες, οἱ ἐν 
Θράκῃ, ξίφει τελειοῦνται. 

Στίχοι 

Ἤνεγκε τριπλῆ μαρτύρων 

δεκὰς ξίφος, 
Ἔχουσα καὶ σύναθλον ἁπλὴν 

ὀκτάδα. 

Ταῖς τῶν Ἁγίων σου 
πρεσβείαις, Χριστέ  ὁ Θεός, ἐλέησον 

ἡμᾶς. Ἀμήν. 

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 

Τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 

ᾨδὴ ά. Ἦχος α´. 

Πεποικιλμένη * τῇ θείᾳ δόξῃ * ἡ ἱερὰ 

καὶ εὐκλεής, * Παρθένε, μνήμη σου * 
πάντας συνηγάγετο * πρὸς εὐφροσύ-

νην τοὺς πιστούς, * ἐξαρχούσης Μα-
ριὰμ * μετὰ χορῶν καὶ τυμπάνων, * 
τῷ σῷ ᾄδοντας μονογενεῖ· * Ἐνδόξως 

ὅτι δεδόξασται. 

ᾨδὴ γ́. 

Ἡ δημιουργικὴ καὶ συνεκτικὴ τῶν ἁ-
πάντων * Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις, * 

ἀκλινῆ, ἀκράδαντον * τὴν Ἐκκλησίαν 
στήριξον, * Χριστέ· * μόνος γὰρ εἶ ἅ-

γιος, * ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος. 

ᾨδὴ δ´. 

Ῥήσεις προφητῶν καὶ αἰνίγματα * 
τὴν σάρκωσιν ὑπέφηναν * τὴν ἐκ 
Παρθένου σου, Χριστέ, * φέγγος ἀ-

στραπῆς σου * εἰς φῶς ἐθνῶν ἐξελεύ-
σεσθαι· * καὶ φωνεῖ σοι ἄβυσσος * ἐν 

ἀγαλλιάσει· * Τῇ δυνάμει σου δόξα, 
φιλάνθρωπε. 

ᾨδὴ ε´. 

Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον κάλλος * τῶν 
ἀρετῶν σου, Χριστέ, διηγήσομαι· * ἐξ 

ἀιδίου γὰρ δόξης συναΐδιον * καὶ ἐ-
νυπόστατον λάμψας ἀπαύγασμα, * 

παρθενικῆς ἀπὸ γαστρός, * τοῖς ἐν 
σκότει καὶ σκιᾷ * σωματωθεὶς ἀνέτει-

λας ἥλιος. 

ᾨδὴ στ´. 

Ἅλιον, ποντογενές, * κητῷον ἐντό-
σθιον πῦρ * τῆς τριημέρου ταφῆς σου 
* τὶ προεικόνισμα, * οὗ Ἰωνᾶς ὑπο-

φήτης ἀναδέδεικται· * σεσωσμένος 
γάρ, ὡς καὶ προὐπέπωτο, * ἀσινὴς ἐ-

βόα· * Θύσω σοι μετὰ φωνῆς * αἰνέ-
σεως, Κύριε. 
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ᾨδὴ ζ´. 

Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρὶ * θεῖος ἔρως 
ἀντιταττόμενος * τὸ μὲν πῦρ ἐδρόσι-

ζε, * τῷ θυμῷ δὲ ἐγέλα, * θεοπνεύστῳ 
λογικῇ * τῇ τῶν ὁσίων τριφθόγγῳ λύ-
ρᾳ * ἀντιφθεγγόμενος * μουσικοῖς ὀρ-

γάνοις * ἐν μέσῳ φλογός· Ὁ δεδοξα-
σμένος * τῶν πατέρων καὶ ἡμῶν * Θε-

ός, εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ ή. 

Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦ-
μεν  

τὸν Κύριον, * ὑμνοῦντες καὶ ὑπερυ-
ψοῦντες αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Φλόγα δροσίζουσαν ὁσίους, * δυσ-

σεβεῖς δὲ καταφλέγουσαν * ἄγγελος 
Θεοῦ * ὁ πανσθενὴς ἔδειξε παισί· * 
ζωαρχικὴν δὲ πηγὴν * εἰργάσατο τὴν 

Θεοτόκον, * φθορὰν θανάτου * καὶ 
ζωὴν βλυστάνουσαν τοῖς μέλπουσι· * 

Τὸν δημιουργὸν μόνον ὑμνοῦμεν * οἱ 
λελυτρωμένοι * καὶ ὑπερυψοῦμεν * 

εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ 
φωτὸς… 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ᾨδὴ θ́.    

 Ἦχος ά. 

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν 
σε, τὴν μόνην Θεοτόκον. 

Ὁ εἱρμός. 

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, 

ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει 
γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται 
θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον Παρθένος, 

καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, 
Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν σου.  

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν 
σε, τὴν μόνην Θεοτόκον. 

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, 

ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει 

γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται 

θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον Παρθένος, 
καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, 
Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν σου.  

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν 
σε, τὴν μόνην Θεοτόκον. 

Ἐξίσταντο Ἀγγέλων αἱ δυνά-
μεις, ἐν τῇ Σιὼν σκοπούμεναι, τὸν οἰ-
κεῖον Δεσπότην, γυναικείαν ψυχὴν 

χειριζόμενον· τῇ γὰρ ἀχράντως τε-
κούσῃ, υἱοπρεπῶς προσεφώνει· Δεῦ-
ρο σεμνή, τῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ συνδοξά-

σθητι.  

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν 

σε, τὴν μόνην Θεοτόκον. 

Συνέστειλε χορὸς τῶν Ἀποστό-
λων, τὸ θεοδόχον σῶμά σου, μετὰ δέ-

ους ὁρῶντες, καὶ φωνῇ λιγυρᾷ προ-
σφθεγγόμενοι· Εἰς οὐρανίους θαλά-
μους, πρὸς τὸν Υἱὸν ἐκφοιτῶσα, σῴ-

ζοις ἀεί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν 
σου. 

Κανὼν δεύτερος.  

Ἦχος δ´. 

Μεγαλυνάριον,  

Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρ-
θένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ 

Παρθένος ἀπαίρει, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ 
ἄνω. 

Ὁ εἱρμός. 

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ 
πνεύματι, λαμπαδουχούμενος· πανη-

γυριζέτω δέ, ἀΰλων νόων φύσις γε-
ραίρουσα, τὴν ἱερὰν Μετάστασιν τῆς 

Θεομήτορος, καὶ βοάτω· Χαίροις 
παμμακάριστε, Θεοτόκε ἁγνὴ ἀει-

πάρθενε.  

Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρ-
θένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ 

Παρθένος ἀπαίρει, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ 
ἄνω. 
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Δεῦτε ἐν Σιών, τῷ θείῳ καὶ πί-
ονι, ὄρει τοῦ ζῶντος Θεοῦ, ἀγαλλια-

σώμεθα, τὴν Θεοτόκον ἐνοπτριζόμε-
νοι· πρὸς γὰρ τὴν λίαν κρείττονα, καὶ 

θειοτέραν σκηνήν, ὡς Μητέρα, ταύτην 
εἰς τὰ Ἅγια, τῶν Ἁγίων Χριστὸς με-

τατίθησι. 

Δόξα.  

Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρ-
θένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ 

Παρθένος ἀπαίρει, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ 
ἄνω. 

Δεῦτε οἱ πιστοί, τῷ τάφῳ προ-
σέλθωμεν, τῆς Θεομήτορος, καὶ περι-
πτυξώμεθα, καρδίας χείλη ὄμματα 

μέτωπα, εἰλικρινῶς προσάπτοντες· 
καὶ ἀρυσώμεθα, ἰαμάτων, ἄφθονα 

χαρίσματα, ἐκ πηγῆς ἀεννάου βλυ-
στάνοντα. 

Καὶ νῦν.  

Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρ-
θένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς ἡ 
Παρθένος ἀπαίρει, ἀπὸ τῆς γῆς εἰς τὰ 

ἄνω. 

Δέχου παρ᾿ ἡμῶν, ᾠδὴν τὴν ἐ-
ξόδιον, Μῆτερ τοῦ ζῶντος Θεοῦ· καὶ 

τῇ φωτοφόρῳ σου, καὶ θείᾳ ἐπισκία-
σον χάριτι· τῷ βασιλεῖ τὰ τρόπαια, 

τῷ φιλοχρίστῳ λαῷ, τὴν εἰρήνην, ἄ-
φεσιν τοῖς μέλπουσι, καὶ ψυχῶν σω-
τηρίαν βραβεύουσα. 

Καταβασία. ᾨδὴ θ́. 

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι * μακαρίζομέν 
σε τὴν μόνην Θεοτόκον. 

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι * 

ἐν σοί, Παρθένε ἄχραντε· * παρθενεύ-
ει γὰρ τόκος * καὶ ζωὴν προμνηστεύ-
εται θάνατος. * Ἡ μετὰ τόκον παρθέ-

νος * καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, * σῴ-
ζοις ἀεί, * Θεοτόκε, * τὴν κληρονομίαν 

σου. 
Συναπτὴ μικρά καὶ ἡ Ἐκφώνησις 

Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνάμεις… 

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 

Ἦχος β΄. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν. 

Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν 
καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν 

ποδῶν αὐτοῦ.Ὅτι ἅγιος ἐστι. 
 ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΟΝ ΙΑ', 

Ἦχος β΄,   

Τοῖς μαθηταίς συνέλθωμεν.» 

Μετὰ τὴν θείαν Ἔγερσιν, τρὶς 
τῷ Πέτρῳ, φιλεῖς με, πυθόμενος ὁ 

Κύριος τῶν ἰδίων προβάτων, 
προβάλλεται ποιμενάρχην, ὃς ἰδὼν ὃν 

ἠγάπα, ὁ Ἰησοῦς ἑπόμενον, ἤρετο τὸν 
Δεσπότην. Οὗτος δὲ τί; Ἐὰν θέλω, 

ἔφησε, μένειν τοῦτον, ἕως καὶ πάλιν 
ἔρχομαι, τί πρὸς σὲ φίλε Πέτρε; 

Ἐξαποστειλάριον τῆς Ἑορτῆς 

Ἦχος γ́. 

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συνα-
θροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ 

χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα· καὶ 
σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ 

πνεῦμα. (Δίς) 

ΑΙΝΟΙ.  Ἦχος β΄. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν 
Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν 
οὐρανῶν· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς 

ὑψίστοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ 
Ἄγγελοι αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι 

αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος 
τῷ Θεῷ. 

Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα δ΄. 

Στίχ. Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς 

κρῖμα ἔγγραπτον· δόξα αὕτη ἔσται 
πᾶσι τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ. 

Πᾶσα πνοή, καὶ πᾶσα κτίσις, 
σὲ δοξάζει Κύριε, ὅτι διὰ τοῦ 
Σταυροῦ τὸν θάνατον κατήργησας, 
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ἵνα δείξῃς τοῖς λαοῖς, τὴν ἐκ νεκρῶν 

σου Ἀνάστασιν, ὡς μόνος 
φιλάνθρωπος. 

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς 

Ἁγίοις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 
στερεώματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 

Εἰπάτωσαν Ἰουδαῖοι, πῶς οἱ 
στρατιῶται ἀπώλεσαν τηροῦντες τὸν 
Βασιλέα; διατὶ γὰρ ὁ λίθος οὐκ 

ἐφύλαξε τὴν πέτραν τῆς ζωῆς; ἢ τὸν 
ταφέντα δότωσαν, ἢ ἀναστάντα 

προσκυνείτωσαν, λέγοντες σὺν ἡμῖν· 
Δόξα τῷ πλήθει τῶν οἰκτιρμῶν σου. 
Σωτὴρ ἡμῶν δόξα σοι. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς 

δυναστείαις αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν 

κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Χαίρετε λαοί, καὶ ἀγαλλιᾶσθε, 

Ἄγγελος ἐκάθισεν εἰς τὸν λίθον τοῦ 
μνήματος· αὐτὸς ἡμᾶς εὐηγγελίσατο 

εἰπών· Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ὁ 
Σωτὴρ τοῦ κόσμου, καὶ ἐπλήρωσε τὰ 
σύμπαντα εὐωδίας. Χαίρετε Λαοί, 

καὶ ἀγαλλιᾶσθε. 

Στίχ.  Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ 

σάλπιγγος, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 
ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Ἄγγελος μὲν τὸ Χαῖρε, πρὸ τῆς 

σῆς συλλήψεως Κύριε, τῇ 
Κεχαριτωμένῃ ἐκόμισεν, Ἄγγελος δὲ 
τὸν λίθον τοῦ ἐνδόξου σου μνήματος, 

ἐν τῇ σῇ Ἀναστάσει ἐκύλισεν. Ὁ μὲν 
ἀντὶ τῆς λύπης, εὐφροσύνης σύμβολα 

μηνύων, ὁ δὲ ἀντὶ θανάτου, Δεσπότην 
ζωοδότην κηρύττων ἡμῖν. Διὸ βοῶμέν 

σοι· Εὐεργέτα τῶν ἁπάντων, Κύριε 
δόξα σοι. 

Εἶτα ψάλλομεν  

Στιχηρὰ Προσόμοια τῆς ἑορτῆς. 

δευτεροῦντες τὸ α΄.  

Ἦχος δ΄. 

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 

τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 

χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.  

Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου, 
οὐρανοὶ ἐπαγάλλονται, καὶ Ἀγγέλων 

γέγηθε τὰ στρατεύματα, πᾶσα ἡ γῆ 
δὲ εὐφραίνεται, ᾠδὴν σοι ἐξόδιον 

προσφωνοῦσα τῇ Μητρί, τοῦ τῶν 
ὅλων δεσπόζοντος, ἀπειρόγαμε, 
Παναγία Παρθένε, ἡ τὸ γένος τῶν 

ἀνθρώπων ῥυσαμένη, προγονικῆς 
ἀποφάσεως. 

Στίχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 

κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 

κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ 
αἰνεσάτω τὸν Κύριον.  

Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου, 

οὐρανοὶ ἐπαγάλλονται, καὶ Ἀγγέλων 
γέγηθε τὰ στρατεύματα, πᾶσα ἡ γῆ 
δὲ εὐφραίνεται, ᾠδὴν σοι ἐξόδιον 

προσφωνοῦσα τῇ Μητρί, τοῦ τῶν 
ὅλων δεσπόζοντος, ἀπειρόγαμε, 

Παναγία Παρθένε, ἡ τὸ γένος τῶν 
ἀνθρώπων ῥυσαμένη, προγονικῆς 

ἀποφάσεως. 

Στίχ. Ἀνάστηθι Κύριε εἰς τὴν 

ἀνάπαυσίν σου.  

Ἐκ περάτων συνέδραμον, 
Ἀποστόλων οἱ πρόκριτοι, θεαρχίῳ, 
νεύματι τοῦ κηδεῦσαί σε, καὶ ἀπὸ 

γῆς αἰρομένην σε, πρὸς ὕψος 
θεώμενοι, τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ, ἐν 

χαρᾷ ἀνεβόων σοι· Χαῖρε ὄχημα, τῆς 
Θεότητος ὅλης, χαῖρε μόνη, τὰ 

ἐπίγεια τοῖς ἄνω, τῷ τοκετῷ σου 
συνάψασα. 

Στίχ. Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ 

ἀλήθειαν, καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν.  

Τὴν ζωὴν ἡ κυήσασα, πρὸς 
ζωὴν μεταβέβηκας, τῇ σεπτῇ 

Κοιμήσει σου τὴν ἀθάνατον, 
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δορυφορούντων Ἀγγέλων σοι, Ἀρχῶν 

καὶ Δυνάμεων, Ἀποστόλων 
Προφητῶν, καὶ ἁπάσης τῆς κτίσεως, 
δεχομένου τε, ἀκηράτοις παλάμαις 

τοῦ Υἱοῦ σου, τὴν ἀμώμητον ψυχήν 
σου, Παρθενομῆτορ Θεόνυμφε. 

Δόξα Πατρί… 

Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει, Θε-
οτόκε Μῆτερ τῆς ζωῆς, νεφέλαι τοὺς 
Ἀποστόλους, αἰθερίους διήρπαζον· 

καὶ κοσμικῶς διεσπαρμένους, ὁμοχώ-
ρους παρέστησαν, τῷ ἀχράντῳ σου 

σώματι· οἳ καὶ κηδεύσαντες σεπτῶς, 
τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ, μελῳδοῦντες 
ἀνεβόων· Χαῖρε κεχαριτωμένη, Παρ-

θένε Μῆτερ ἀνύμφευτε, ὁ Κύριος με-
τὰ σοῦ. Μεθ᾿ ὧν ὡς Υἱόν σου καὶ Θεὸν 

ἡμῶν, ἱκέτευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡ-
μῶν. 

Καὶ νῦν… ἦχος β΄  

Ὑπερευλογημένη ὑπάρχεις, 
Θεοτόκε Παρθένε, διὰ γὰρ τοῦ ἐκ σοῦ 

σαρκωθέντος, ὁ ᾍδης ἠχμαλώτισται, 
ὁ Ἀδὰμ ἀνακέκληται, ἡ κατάρα 
νενέκρωται, ἡ Εὔα ἠλευθέρωται, ὁ 

θάνατος τεθανάτωται, καὶ ἡμεῖς 
ἐζωοποιήθημεν, διὸ ἀνυμνοῦντες 

βοῶμεν. Εὐλογητὸς Χριστὸς ὁ Θεὸς 
ἡμῶν, ὁ οὕτως εὐδοκήσας, δόξα σοι. 

Δοξολογία Μεγάλη 

εἰς ἦχον  β΄. 

Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς. 
Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 

εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, 
προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, 

εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην 
σου δόξαν. 

Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, 
Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ 
μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον 

Πνεῦμα. 

Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ 
Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν 

ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, 
ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. 

Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ 
καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ 
ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ 
μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς 
δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 

Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν 
εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά 
σου εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα 

τοῦ αἰῶνος. 

Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους 

φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς 

τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ 
δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς 
αἰῶνας. Ἀμήν. 

Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου 
ἐφ’ ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν 

με τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν 
με τὰ δικαιώματά σου. 

Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, δίδαξόν 
με τὰ δικαιώματά σου. 

Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης 

ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ. Ἐγὼ εἶπα΄ 
Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν 
μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, 
δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, 
ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ 
φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 

Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς 
γινώσκουσί σε. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 
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Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 
Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ ἁγίῳ 

Πνεύματι. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον 
ἡμᾶς. 

Ἅγιος ὁ Θεός,  

Ἅγιος Ἰσχυρός,  

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον 
ἡμᾶς.  

καὶ εὐθύς τὸ παρόν Ἀναστάσιμον Τροπάριον 

Ἦχος β΄  

Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμῳ 
γέγονεν, ᾄσωμεν τῷ ἀναστάντι ἐκ 

τάφου καὶ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς ἡμῶν· 
καθελὼν γὰρ τῷ θανάτῳ τὸν 
θάνατον, τὸ νῖκος ἔδωκεν ἡμῖν, καὶ τὸ 

μέγα ἔλεος. 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 

ΑΝΤΙΦΩΝΑ ( τῆς  ¨Εορτῆς ) 

Ἀντίφωνον Α΄ 

Ἦχος β´. 

Στίχ. α΄. Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ 

πᾶσα ἡ γῆ. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 

Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχος β'. Ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, 

αἰνεῖτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ., 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς 

Στίχος γ'. Ἐν πόλει Κυρίου τῶν 

δυνάμεων, ἐν πόλει Θεοῦ ἡμῶν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς 

Στίχος δ'. Ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ 

τόπος αὐτοῦ, καὶ τὸ κατοικητήριον 

αὐτοῦ ἐν Σιών. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς 

Δόξα Πατρί…Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου 
Σῶτερ σῶσον ἡμᾶς 

Ἀντίφωνον Β΄ 

Ἦχος β´. 

Στίχος α'. Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς 

πύλας Σιών, ὑπὲρ πάντα τὰ 

σκηνώματα Ἰακώβ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 

ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχος β'. Δεδοξασμένα 

ἐλαλήθη περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι 

Ἀλληλούϊα. 

Στίχος γ'. Ὁ Θεὸς ἐθεμελίωσεν 

αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι 

Ἀλληλούϊα. 

Στίχος δ'. Ἡγίασε τὸ σκήνωμα 

αὐτοῦ ὁ Ὕψιστος. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ 
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν, ψάλλοντάς σοι 
Ἀλληλούϊα. 

Δόξα Πατρὶ…Καὶ νῦν… 

Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος 
τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων, καὶ 

καταδεξάμενος, διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν, σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγίας 

Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, 
ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας, 
σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός, 

θανάτῳ θάνατον πατήσας, Εἷς ὢν τῆς 
ἁγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος τῷ 

Πατρὶ καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Ἀντίφωνον Γ΄ 

Ἦχος ά. 
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Στίχος α'. Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, 

ὁ Θεός, ἑτοίμη ἡ καρδία μου. 
Ἦχος α' 

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν 
ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον 
οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης 

πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς 
ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 

λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

Στίχος β'. Τὶ ἀνταποδώσω τῷ 

Κυρίῳ περὶ πάντων ὧν ἀνταπέδωκέ 
μοι; 

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν 
ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον 
οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης 

πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς 
ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 

λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

Στίχος γ'. Ποτήριον σωτηρίου 

λήψομαι, καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου 
ἐπικαλέσομαι. 

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν 
ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον 
οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης 

πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς 
ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 

λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς 
ἡμῶν. 

Εἰσοδικὸν 

Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ 
προσπέσωμεν Χριστῷ, σῶσον ἡμᾶς 

Υἱὲ Θεοῦ ὁ ἀναστάς ἐκ νεκρῶν 
ψάλλοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος Β´. 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν 

θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν 
ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς 
Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας 

ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, 
πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων 

ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, δόξα σοι.   
Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς  

Ἦχος α' 

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν 
ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον 
οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης 

πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς 
ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς 
λυτρουμένη, ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 
Κοντάκιον  Ἦχος πλ. β΄ 

Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον 
Θεοτόκον, καὶ προστασίαις 

ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος καὶ 
νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ 

ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν 
μετέστησεν, ὁ μήτραν οἰκήσας 
ἀειπάρθενον. 

 

Τρισάγιον Ἀποστόλου 

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 

ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. ( γ΄ ) 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 
Πνεύματι.  

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμὴν.  

Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον 

ἡμᾶς.  

Δύναμις. 

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, 
ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

Προκείμενον. Ἦχος γ́. 

Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύ-
ριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐ-
πὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 

Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν τα-
πείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ·  

Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολῆς 

Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα. 
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Ἀδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑ-
μῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορ-

φῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡ-
γήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾿ ἑαυτὸν 

ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁ-
μοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ 

σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐτα-
πείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος 
μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. 

Διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ 
ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν 

ὄνομα, ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν 
γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγεί-

ων καὶ καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσ-
σα ἐξομολογήσηται, ὅτι Κύριος Ἰη-
σοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός. 

Ἀλληλούϊα (γ́). Ἦχος πλ. δ´. 

Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν 
ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 

ἁγιάσματός σου. 

Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλή-
θειαν καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ 

καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ 
τοῦ θρόνου σου. 

 

Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

 
 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ 

Ἱεροῦ Χρυσοστόμου 

 

 

Εἰς τό᾽Εξαιρέτως 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας… 

Ὁ εἱρμὸς θ´ ᾠδῆς τοῦ ά κανόνος. Ἦχος α´. 

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν σε, 
τὴν μόνην Θεοτόκον. 

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, ἐν 

σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύει 
γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύεται 
θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον Παρθένος, 

καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴζοις ἀεί, 

Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν σου. 

* * * 

Κοινωνικόν. Ἦχος δ´.  

Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, καὶ τὸ 
ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι. 

Ἀλληλούϊα. 

ἦχος β΄ 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, 

εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 
Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 

ἡμᾶς ἔσωσεν.   

Πληρωθήτω τό στόμα ἡμῶν 
αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως 

ὑμνήσωμεν τήν δόξαν Σου, ὅτι 
ᾐξίωσας ἡμᾶς μετασχεῑν τῶν ᾁγίων 
μυστηρίων Σου. στήριξον ἡμᾶς ἐν τῶ 

σῶ ᾁγιασμῶ ὅλην τήν ἡμέραν 
μελετᾶν τήν δικαιοσύνην Σου. 

Ἀλληλουΐα, Ἀλληλουΐα, Ἀλληλουΐα. 
  

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου 
εὐλογημένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 

αἰῶνος. (τρίς). 

                                                             
Ἀπόλυσις 

«̔Ο ἀναστάς ἐκ νεκρῶν…» 

 
 

Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   

Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 

Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου  

Κουλούρας Βέροιας. 


