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  23-08-2022   Εἰς τὸν Ὄρθρον. 
Ἡ ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς Κοιμήσεως  

τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν 
 Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 

\ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λούππου. 
Μετὰ τὸν Ἑξάψαλμον,  

Συναπτὴ μεγάλη, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα... 

Ἦχος α´. 
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 ὀφθαλ-
μοῖς ἡμῶν. 

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΑ 
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α´. (ἐκ γ´) 

Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐ-
φύλαξας. Ἐν τῇ Κοιμήσει, τὸν κό-
σμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέ-
στης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρ-
χουσα τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις 
ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 
Μετὰ τὴν ά   Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος δ´. Κατεπλάγη Ἰωσήφ. 

Ἀναβόησον Δαυΐδ, τίς ἡ παροῦ-
σα Ἑορτή; Ἣν ἀνύμνησα φυσίν, ἐν 
τῷ βιβλίῳ τῶν Ψαλμῶν, ὡς θυγατέ-
ρα θεόπαιδα καὶ Παρθένον, μετέ-
στησεν αὐτήν, πρὸς τὰς ἐκεῖθεν μο-
νάς, Χριστὸς ὁ ἐξ αὐτῆς, ἄνευ σπο-
ρᾶς γεννηθείς· καὶ διὰ τοῦτο χαί-
ρουσι, μητέρες καὶ θυγατέρες, καὶ 
νύμφαι Χριστοῦ, βοῶσαι· Χαῖρε, ἡ 
μεταστᾶσα, πρὸς τὰ ἄνω βασίλεια. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 
Μετὰ τήν β´ Στιχολογίαν, Κάθισμα. 

Ἦχος ά. Τὸν τάφον σου Σωτήρ. 
Ὁ πάντιμος χορός, τῶν σοφῶν Ἀ-

ποστόλων, ἠθροίσθη θαυμαστῶς, 
τοῦ κηδεῦσαι ἐνδόξως, τὸ σῶμά 
σου τὸ ἄχραντον, Θεοτόκε Πανύ-
μνητε· οἷς συνύμνησαν, καὶ τῶν Ἀγ-
γέλων τὰ πλήθη, τὴν Μετάστασιν, 
τὴν σὴν σεπτῶς εὐφημοῦντες· ἣν 
πίστει ἑορτάζομεν. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 
 

Ὁ  Ἀναγνώστης  
τὸν Ν´  ψαλμόν, χύμα. 

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 πο-
νηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως 
ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ 
νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. 
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Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συ-
νελήφθην 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 καθαρι-
σθήσομαι 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 ἐγκαίνι-
σον 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 ἡγεμο-
νικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου 
καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ 
Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσε-
ται 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 συντε-
τριμμένον΄ καρδίαν συντετριμμένην 
καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ 
ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ 

σου τὴν Σιὼν, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ 
τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαι-
οσύνης ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-
τώματα. 

 Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσια-
στήριόν σου μόσχους. 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
Εἶτα ψάλλονται οἱ δύο Κανόνες· 

 ὁ ά μετὰ τῶν Εἱρμῶν 
Κανὼν πρῶτος, 

 ᾨδὴ ά. Ἦχος α´. Ὁ εἱρμός. 
Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ ἱε-

ρὰ καὶ εὐκλεὴς Παρθένε μνήμη σου, 
πάντας συνηγάγετο, πρὸς εὐφρο-
σύνην τοὺς πιστούς, ἐξαρχούσης 
Μαριάμ, μετὰ χορῶν καὶ τυμπά-
νων, τῷ σῷ ᾄδοντας Μονογενεῖ, ἐν-
δόξως ὅτι δεδόξασται. (δίς) 

Τροπάρια. 
Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 
Ἀμφεπονεῖτο ἀΰλων τάξις, οὐ-

ρανοβάμων ἐν Σιὼν τὸ θεῖον σῶμά 
σου· ἄφνω δὲ συῤῥεύσασα, τῶν Ἀ-
ποστόλων ἡ πληθύς, ἐκ περάτων 
Θεοτόκε, σοὶ παρέστησαν ἄρδην· 
μεθ᾿ ὧν ἄχραντε, σοῦ τὴν σεπτήν, 
Παρθένε μνήμην δοξάζομεν. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
ἡμᾶς. 

Νικητικὰ μὲν βραβεῖα ἤρω, κατὰ 
τῆς φύσεως Ἁγνή, Θεὸν κυήσασα· 
ὅμως μιμουμένη δέ, τὸν ποιητήν 
σου καὶ Υἱόν, ὑπὲρ φύσιν ὑποκύ-
πτεις, τοῖς τῆς φύσεως νόμοις· διὸ 
θνήσκουσα, σὺν τῷ Υἱῷ, ἐγείρῃ δι-
αιωνίζουσα. 

Κανὼν δεύτερος. 
Ποίημα Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. 
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ᾨδὴ ά. Ἦχος δ´. Ὁ εἱρμός. 
Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πλη-

ρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον ἐ-
ρεύξομαι τῇ Βασιλίδι Μητρί· καὶ ὀ-
φθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων· 
καὶ ᾄσω γηθόμενος ταύτης τὴν Κοί-
μησιν. (δίς) 

Τροπάρια. 
Δόξα. 

Παρθένοι νεάνιδες, σὺν Μαριὰμ 
τῇ Προφήτιδι, ᾠδὴν τὴν ἐξόδιον, νῦν 
ἀλαλάξατε· ἡ Παρθένος γάρ, καὶ 
μόνη Θεοτόκος, πρὸς λῆξιν οὐράνι-
ον, διαβιβάζεται. 

Καὶ νῦν. 
Ἀξίως ὡς ἔμψυχον, σὲ οὐρανὸν 

ὑπεδέξαντο, οὐράνια Πάναγνε, θεῖ-
α σκηνώματα· καὶ παρέστηκας, 
φαιδρῶς ὡραϊσμένη, ὡς νύμφη πα-
νάμωμος, τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ. 

ᾨδὴ γ´. Ὁ εἱρμός. 
Ἡ δημιουργική, καὶ συνεκτικὴ 

τῶν ἁπάντων, Θεοῦ σοφία καὶ δύ-
ναμις, ἀκλινῆ ἀκράδαντον, τὴν Ἐκ-
κλησίαν στήριξον Χριστέ· μόνος 
γὰρ εἶ Ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυ-
όμενος. 

Ἡ δημιουργική καὶ συνεκτικὴ 
τῶν ἁπάντων, Θεοῦ σοφία καὶ δύ-
ναμις, ἀκλινῆ ἀκράδαντον, τὴν Ἐκ-
κλησίαν στήριξον Χριστέ· μόνος 
γὰρ εἶ Ἅγιος, ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυ-
όμενος. 

Τροπάρια. 
Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 

ἡμᾶς. 
Γυναῖκά σε θνητήν, ἀλλ᾿ ὑπερφυ-

ῶς καὶ Μητέρα, Θεοῦ εἰδότες πα-
νάμωμε, οἱ κλεινοὶ Ἀπόστολοι, πε-

φρικυίαις ἥπτοντο χερσί, δόξῃ ἀπα-
στράπτουσαν, ὡς θεοδόχον σκῆνος 
θεώμενοι. 

Στίχ. Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον 
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 ἐχρη-
μάτισεν. 

Κανὼν δεύτερος. Ὁ εἱρμός. 
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, 

ἡ ζῶσα καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον 
συγκροτήσαντας, πνευματικὸν στε-
ρέωσον· καὶ ἐν τῇ θείᾳ μνήμῃ σου, 
στεφάνων δόξης ἀξίωσον. 

Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους Θεοτόκε, 
ὑμνολόγους Θεοτόκε, ἡ ζῶσα καὶ ἄ-
φθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαν-
τας, πνευματικὸν στερέωσον· καὶ 
ἐν τῇ θείᾳ μνήμῃ σου, στεφάνων δό-
ξης ἀξίωσον.  

Τροπάρια. 
Δόξα. 

Θνητῆς ἐξ ὀσφύος προαχθεῖσα, 
τῇ φύσει κατάλληλον Ἁγνή, τὴν ἔ-
ξοδον διήνυσας· τεκοῦσα δὲ τὴν ὄν-
τως ζωήν, πρὸς τὴν ζωὴν μεθέστη-
κας, τὴν θείαν ἐνυπόστατον. 

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, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς ἡμῶν... 

 

Μεσώδιον  Κάθισμα. 
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Ἦχος γ´. Τὴν ὡραιότητα. 
Ἐν τῇ Γεννήσει σου, σύλληψις ἄ-

σπορος· ἐν τῇ Κοιμήσει σου, νέκρω-
σις ἄφθορος· θαῦμα ἐν θαύματι δι-
πλοῦν, συνέδραμε Θεοτόκε· πῶς 
γὰρ ἡ ἀπείρανδρος, βρεφοτρόφος 
ἁγνεύουσα; πῶς δὲ ἡ Μητρόθεος, 
νεκροφόρος μυρίζουσα; Διὸ σὺν τῷ 
Ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι· Χαῖρε ἡ κεχα-
ριτωμένη. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Τὸ αὐτό. 
Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Σὺ γὰρ εἶ ὁ βασιλεὺς τῆς εἰρή-

νης... 
Κοντάκιον. 

Ἦχος πλ. β´. Αὐτόμελον. 
Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον 

Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετά-
θετον ἐλπίδα, τάφος καὶ νέκρωσις 
οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέ-
ρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ 
μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον. 

Ὁ Οἶκος. 
Τείχισόν μου τὰς φρένας Σωτήρ 

μου· τὸ γὰρ τεῖχος τοῦ κόσμου ἀ-
νυμνῆσαι τολμῶ, τὴν ἄχραντον Μη-
τέρα σου· ἐν πύργῳ ῥημάτων ἐνί-
σχυσόν με, καὶ ἐν βάρεσιν ἐννοιῶν 
ὀχύρωσόν με· σὺ γὰρ βοᾷς, τῶν αἰ-
τούντων πιστῶς τὰς αἰτήσεις πλη-
ροῦν. Σὺ οὖν μοι δώρησαι γλῶτταν, 
προφοράν, λογισμὸν ἀκαταίσχυν-
τον· πᾶσα γὰρ δόσις ἐλλάμψεως, 
παρὰ σοῦ καταπέμπεται φωταγω-
γέ, ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον. 

Συναξάριον. 
Τῇ ΚΓ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη 

τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Λούππου. 
Στίχοι 

 Ὑπῆρχε Λοῦππος δοῦλος, ἐκ δὲ 

τοῦ ξίφους 
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 Σιρ-

μίου, 
Λουτρῶν σχεδίων αἱμάτων πο-

ταμίων. 
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, Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 

Στίχοι 
Καλλίνικος μένουσαν ἡδονὴν 

μένων, 
Πρὸς τὴν τελευτὴν οὐκ ἀηδῶς ἦν 

ἔχων. 
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι τριάκο-

ντα ὀκτὼ μάρτυρες, οἱ ἐν Θράκῃ, 
ξίφει τελειοῦνται. 

Στίχοι 
Ἤνεγκε τριπλῆ μαρτύρων δεκὰς 

ξίφος, 
Ἔχουσα καὶ σύναθλον ἁπλὴν 

ὀκτάδα. 
Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, 

ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ 
Τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 

ᾨδὴ ά. . Ἦχος α´. 
Πεποικιλμένη   τῇ θείᾳ δόξῃ   ἡ 

ἱερὰ καὶ εὐκλεής,   Παρθένε, μνήμη 
σου   πάντας συνηγάγετο   πρὸς 
εὐφροσύνην τοὺς πιστούς,   ἐξαρ-
χούσης Μαριὰμ   μετὰ χορῶν καὶ 
τυμπάνων,   τῷ σῷ ᾄδοντας μονο-
γενεῖ·   Ἐνδόξως ὅτι δεδόξασται. 

ᾨδὴ γ´. 
Ἡ δημιουργικὴ καὶ συνεκτικὴ 

τῶν ἁπάντων   Θεοῦ σοφία καὶ δύ-
ναμις,   ἀκλινῆ, ἀκράδαντον   τὴν 
Ἐκκλησίαν στήριξον,   Χριστέ·   μό-
νος γὰρ εἶ ἅγιος,   ὁ ἐν ἁγίοις ἀνα-
παυόμενος.      ᾨδὴ δ´. 

Ῥήσεις προφητῶν καὶ αἰνίγματα   
τὴν σάρκωσιν ὑπέφηναν   τὴν ἐκ 
Παρθένου σου, Χριστέ,   φέγγος ἀ-
στραπῆς σου   εἰς φῶς ἐθνῶν ἐξε-
λεύσεσθαι·   καὶ φωνεῖ σοι ἄβυσσος   
ἐν ἀγαλλιάσει·   Τῇ δυνάμει σου 
δόξα, φιλάνθρωπε. 

ᾨδὴ έ. 
Τὸ θεῖον καὶ ἄρρητον κάλλος   

τῶν ἀρετῶν σου, Χριστέ, διηγήσο-
μαι·   ἐξ ἀιδίου γὰρ δόξης συναΐδι-
ον   καὶ ἐνυπόστατον λάμψας ἀ-
παύγασμα,   παρθενικῆς ἀπὸ γα-
στρός,   τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ   
σωματωθεὶς ἀνέτειλας ἥλιος. 

ᾨδὴ στ́. 
Ἅλιον, ποντογενές,   κητῷον ἐν-

τόσθιον πῦρ   τῆς τριημέρου ταφῆς 
σου   τὶ προεικόνισμα,   οὗ Ἰωνᾶς 
ὑποφήτης ἀναδέδεικται·   σεσω-
σμένος γάρ, ὡς καὶ προὐπέπωτο,   
ἀσινὴς ἐβόα·   Θύσω σοι μετὰ φω-
νῆς   αἰνέσεως, Κύριε. 

ᾨδὴ ζ´. 
Ἰταμῷ θυμῷ τε καὶ πυρὶ   θεῖος 

ἔρως ἀντιταττόμενος   τὸ μὲν πῦρ 
ἐδρόσιζε,   τῷ θυμῷ δὲ ἐγέλα,   θε-
οπνεύστῳ λογικῇ   τῇ τῶν ὁσίων 
τριφθόγγῳ λύρᾳ   ἀντιφθεγγόμενος   
μουσικοῖς ὀργάνοις   ἐν μέσῳ φλο-
γός· Ὁ δεδοξασμένος   τῶν πατέ-
ρων καὶ ἡμῶν   Θεός, εὐλογητὸς εἶ. 

ᾨδὴ ή. 
Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, προσκυ-

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

Φλόγα δροσίζουσαν ὁσίους,   
δυσσεβεῖς δὲ καταφλέγουσαν   ἄγ-
γελος Θεοῦ   ὁ πανσθενὴς ἔδειξε 
παισί·   ζωαρχικὴν δὲ πηγὴν   εἰρ-
γάσατο τὴν Θεοτόκον,   φθορὰν θα-
νάτου   καὶ ζωὴν βλυστάνουσαν 
τοῖς μέλπουσι·   Τὸν δημιουργὸν 
μόνον ὑμνοῦμεν   οἱ λελυτρωμένοι   
καὶ ὑπερυψοῦμεν   εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας.      

Ὁ διάκονος· Τὴν Θεοτόκον ἐν ὕ-
μνοις μεγαλύνομεν. 

Η ῼΔΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
Ἡ Τιμιωτέρα οὐ στιχολογεῖται. 

ᾨδὴ θ´.  
Ἦχος α´. 

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν 
σε, τὴν μόνην Θεοτόκον.    

Ὁ εἱρμός. 
Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, 

ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύ-
ει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύ-
εται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον Παρ-
θένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴ-
ζοις ἀεί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν 
σου.  
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Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν 
σε, τὴν μόνην Θεοτόκον. 

Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι, 
ἐν σοὶ Παρθένε ἄχραντε· παρθενεύ-
ει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύ-
εται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον Παρ-
θένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴ-
ζοις ἀεί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν 
σου.  

Αἱ γενεαὶ πᾶσαι, μακαρίζομέν 
σε, τὴν μόνην Θεοτόκον. 

Ἐξίσταντο Ἀγγέλων αἱ δυνάμεις, 
ἐν τῇ Σιὼν σκοπούμεναι, τὸν οἰκεῖ-
ον Δεσπότην, γυναικείαν ψυχὴν χει-
ριζόμενον· τῇ γὰρ ἀχράντως τεκού-
σῃ, υἱοπρεπῶς προσεφώνει· Δεῦρο 
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 
δέους ὁρῶντες, καὶ φωνῇ λιγυρᾷ 
προσφθεγγόμενοι· Εἰς οὐρανίους 
θαλάμους, πρὸς τὸν Υἱὸν ἐκφοιτῶ-
σα, σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε τὴν κληρο-
νομίαν 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. 
Ἄγγελοι τὴν Κοίμησιν τῆς Παρ-

θένου, ὁρῶντες ἐξεπλήττοντο, πῶς 
ἡ Παρθένος ἀπαίρει, ἀπὸ τῆς γῆς 
εἰς τὰ ἄνω. 

Ἅπας γηγενής, σκιρτάτω τῷ 
πνεύματι, λαμπαδουχούμενος· πα-
νηγυριζέτω δέ, ἀΰλων νόων φύσις 

γεραίρουσα, τὴν ἱερὰν Μετάστασιν 
τῆς Θεομήτορος, καὶ βοάτω· Χαί-
ροις παμμακάριστε, Θεοτόκε ἁγνὴ 
ἀειπάρθενε.  

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

Δεῦτε ἐν Σιών, τῷ θείῳ καὶ πί-
ονι, ὄρει τοῦ ζῶντος Θεοῦ, ἀγαλλι-
ασώμεθα, τὴν Θεοτόκον ἐνοπτριζό-
μενοι· πρὸς γὰρ τὴν λίαν κρείττονα, 
καὶ θειοτέραν σκηνήν, ὡς Μητέρα, 
ταύτην εἰς τὰ Ἅγια, τῶν Ἁγίων Χρι-
στὸς μετατίθησι. 

Δόξα. 
Δεῦτε οἱ πιστοί, τῷ τάφῳ προ-

σέλθωμεν, τῆς Θεομήτορος, καὶ πε-
ριπτυξώμεθα, καρδίας χείλη ὄμμα-
τα μέτωπα, εἰλικρινῶς προσάπτον-
τες· καὶ ἀρυσώμεθα, ἰαμάτων, ἄ-
φθονα χαρίσματα, ἐκ πηγῆς ἀεννά-
ου βλυστάνοντα. 

Καὶ νῦν. 
Δέχου παρ᾿ ἡμῶν, ᾠδὴν τὴν ἐξό-

διον, Μῆτερ τοῦ ζῶντος Θεοῦ· καὶ 
τῇ φωτοφόρῳ σου, καὶ θείᾳ ἐπισκί-
ασον χάριτι· τῷ βασιλεῖ τὰ τρόπαι-
α, τῷ φιλοχρίστῳ λαῷ, τὴν εἰρήνην, 
ἄφεσιν τοῖς μέλπουσι, καὶ ψυχῶν 
σωτηρίαν βραβεύουσα. 

Καταβασία. ᾨδὴ θ´. 
Αἱ γενεαὶ πᾶσαι   μακαρίζομέν 

σε   τὴν μόνην Θεοτόκον. 
Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι   

ἐν σοί, Παρθένε ἄχραντε·   παρθε-
νεύει γὰρ τόκος   καὶ ζωὴν προμνη-
στεύεται θάνατος.   Ἡ μετὰ τόκον 
παρθένος   καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα,   
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σῴζοις ἀεί,   Θεοτόκε,   τὴν κληρο-
νομίαν σου. 

Συναπτὴ μικρά, μεθ᾿ ἣν ἐκφώνησις·  
Ὅτι σὲ αἰνοῦσι πᾶσαι αἱ δυνά-

μεις... 
ΤΑ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ 
Ἐξαποστειλάριον. Ἦχος γ´. 

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συνα-
θροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ 
χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα· 
καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ 
μου τὸ πνεῦμα. (ἐκ γ´) 

ΑΙΝΟΙ 
Ἦχος δ´. 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύρι-
ον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐ-
ρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψί-
στοις. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ Θεῷ. 

Αἰνεῖτε αὐτόν, πάντες οἱ ἄγγελοι 
αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτόν, πᾶσαι αἱ δυ-
νάμεις αὐτοῦ. Σοὶ πρέπει ὕμνος τῷ 
Θεῷ. 

Ἡ Στιχολογία (Ψαλμοὶ ρμη´, ρμθ́) καί· 
Ἱστῶμεν Στίχους δ´ καὶ ψάλλομεν Στι-
χηρὰ προσόμοια γ́, δευτεροῦντες τὸ ά. 

Ἦχος δ´. Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν. 
Στίχ. α´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐπὶ ταῖς 

δυναστείαις αὐτοῦ· αἰνεῖτε αὐτὸν 
κατὰ τὸ πλῆθος τῆς μεγαλωσύνης 
αὐτοῦ. 

Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου, οὐρα-
νοὶ ἐπαγάλλονται, καὶ Ἀγγέλων γέ-
γηθε τὰ στρατεύματα· πᾶσα ἡ γῆ 
δὲ εὐφραίνεται, ᾠδήν σοι ἐξόδιον, 
προσφωνοῦσα τῇ Μητρί, τοῦ τῶν ὅ-
λων δεσπόζοντος, ἀπειρόγαμε, Πα-
ναγία Παρθένε, ἡ τὸ γένος, τῶν ἀν-
θρώπων ῥυσαμένη, προγονικῆς ἀ-
ποφάσεως. 

Στίχ. β´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ἤχῳ 

σάλπιγγος· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν ψαλτη-
ρίῳ καὶ κιθάρᾳ. 

Τῇ ἐνδόξῳ Κοιμήσει σου, ... 
Στίχ. γ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπά-

νῳ καὶ χορῷ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν χορ-
δαῖς καὶ ὀργάνῳ. 

Ἐκ περάτων συνέδραμον, Ἀπο-
στόλων οἱ πρόκριτοι, θεαρχίῳ νεύ-
ματι τοῦ κηδεῦσαί σε· καὶ ἀπὸ γῆς 
αἰρομένην σε, πρὸς ὕψος θεώμενοι, 
τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ, ἐν χαρᾷ ἀ-
νεβόων σοι· Χαῖρε ὄχημα, τῆς Θεό-
τητος ὅλης· χαῖρε μόνη, τὰ ἐπίγεια 
τοῖς ἄνω, τῷ τοκετῷ σου συνάψα-
σα. 

Στίχ. δ´. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβά-
λοις εὐήχοις· αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμ-
βάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰ-
νεσάτω τὸν Κύριον. 

Τὴν ζωὴν ἡ κυήσασα, πρὸς ζωὴν 
μεταβέβηκας, τῇ σεπτῇ Κοιμήσει 
σου τὴν ἀθάνατον, δορυφορούντων 
Ἀγγέλων σοι, Ἀρχῶν καὶ Δυνάμεων, 
Ἀποστόλων Προφητῶν, καὶ ἁπάσης 
τῆς κτίσεως, δεχομένου τε, ἀκηρά-
τοις παλάμαις τοῦ Υἱοῦ σου, τὴν ἀ-
μώμητον ψυχήν σου, Παρθενομῆτορ 
Θεόνυμφε. 

Δόξα. Καὶ νῦν. Ἦχος πλ. β´. 
Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει, Θεο-

τόκε Μῆτερ τῆς ζωῆς, νεφέλαι τοὺς 
Ἀποστόλους, αἰθερίους διήρπαζον· 
καὶ κοσμικῶς διεσπαρμένους, ὁμο-
χώρους παρέστησαν, τῷ ἀχράντῳ 
σου σώματι· οἳ καὶ κηδεύσαντες 
σεπτῶς, τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ, 
μελῳδοῦντες ἀνεβόων· Χαῖρε κεχα-
ριτωμένη, Παρθένε Μῆτερ ἀνύμ-
φευτε, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Μεθ᾿ ὧν 
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ὡς Υἱόν σου καὶ Θεὸν ἡμῶν, ἱκέτευ-
ε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Καὶ εὐθὺς ψάλλεται  
εἰς τὸν αὐτὸν ἦχον 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 
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 μο-
νογενές, 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 δε-
δοξασμένον 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. 

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 τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς.  
Ἦχος ά. 

Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐ-
φύλαξας. Ἐν τῇ Κοιμήσει, τὸν κό-
σμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέ-
στης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρ-
χουσα τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις 
ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ 
Ὁ διάκονος τὰ εἰρηνικὰ  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  
Ὅτι πρέπει σοι πᾶσα δόξα… 

Ἀντίφωνα τῆς Ἑορτῆς. 
Ἀντίφωνον Ά. Ἦχος β´. (Ἐκλογή). 

Στίχ. α´. Ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ πᾶ-
σα ἡ γῆ, δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν 
εὐφροσύνῃ, εἰσέλθετε ἐνώπιον αὐ-
τοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. (Ϟθ´ 1-2) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, * 
Σῶτερ, σῶσον ἡμᾶς. 

Στίχ. β´. Ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, αἰ-
νεῖτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. (Ϟθ´ 14) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 
Στίχ. γ´. Καθάπερ ἠκούσαμεν, οὕ-

τω καὶ εἴδομεν, ἐν πόλει Κυρίου 
τῶν δυνάμεων, ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ 
ἡμῶν. (μζ´ 9) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 
Στίχ. δ´. Ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τό-

πος αὐτοῦ καὶ τὸ κατοικητήριον 
αὐτοῦ ἐν Σιών. (οε´ 3) 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 
Δόξα. Καὶ νῦν. 

Ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου... 
Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  

καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  
Ὅτι σὸν τὸ κράτος... 

Ἀντίφωνον Β´. Ἦχος β´. (Ἐκλογή). 
Στίχ. α´. Ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύ-

λας Σιὼν ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώμα-
τα Ἰακώβ.  

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, * ὁ ἐν ἁ-
γίοις θαυμαστός, * ψάλλοντάς σοι, 
Ἀλληλούϊα. 

Στίχ. β´. Δεδοξασμένα ἐλαλήθη 
περὶ σοῦ, ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ. 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγί-
οις ... 

Στίχ. γ´. Ὁ Θεὸς ἐθεμελίωσεν αὐ-
τὴν εἰς τὸν αἰῶνα. (μζ´ 9) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγί-
οις ... 

Στίχ. δ´. Τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμή-
ματα εὐφραίνουσι τὴν πόλιν τοῦ 
Θεοῦ· ἡγίασε τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ 
Ὕψιστος. (με´ 5) 

Σῶσον ἡμᾶς, Υἱὲ Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγί-
οις ... 

Δόξα. Καὶ νῦν. 
Ὁ μονογενὴς Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ 

Θεοῦ,   ἀθάνατος ὑπάρχων   καὶ 
καταδεξάμενος   διὰ τὴν ἡμετέραν 
σωτηρίαν   σαρκωθῆναι ἐκ τῆς ἁγί-
ας Θεοτόκου   καὶ ἀειπαρθένου 
Μαρίας,   ἀτρέπτως ἐνανθρωπήσας,   
σταυρωθείς τε, Χριστὲ ὁ Θεός,   θα-
νάτῳ θάνατον πατήσας,   εἷς ὢν τῆς 
ἁγίας Τριάδος,   συνδοξαζόμενος 
τῷ Πατρὶ   καὶ τῷ ἁγίῳ Πνεύματι,   
σῶσον ἡμᾶς. 

 
 
 

Ὁ διάκονος τὴν μικρὰν συναπτὴν  
καὶ ὁ ἱερεὺς τὴν ἐκφώνησιν·  

Ὅτι ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος... 
 Ἀντίφωνον Γ´. Ἦχος α´. (Ἐκλογή). 

Στίχ. α´. Ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ὁ 
Θεός, ἑτοίμη ἡ καρδία μου, ᾄσομαι 
καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου. (ρζ´ 2) 

Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν... 
Στίχ. β´. Τί ἀνταποδώσω τῷ Κυ-

ρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ 
μοι; (ριε´ 3) 

Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν... 
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Στίχ. γ´. Ὦ Κύριε, ἐγὼ δοῦλος 
σός, ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς 
παιδίσκης σου, διέρρηξας τοὺς δε-
σμούς μου. (ριε´ 7) 

Ἐν τῇ γεννήσει τὴν παρθενίαν... 
ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΟΣ 
Εἰσοδικόν. Ἦχος β´.  

εἰσοδικόν. 
Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προ-

σπέσωμεν Χριστῷ. Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ 
Θεοῦ, ὁ ἐν ἁγίοις θαυμαστός, ψάλ-
λοντάς σοι, Ἀλληλούϊα. 

Τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς. Ἦχος α´. 
Ἐν τῇ Γεννήσει, τὴν παρθενίαν ἐ-

φύλαξας. Ἐν τῇ Κοιμήσει, τὸν κό-
σμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέ-
στης πρὸς τὴν ζωήν, Μήτηρ ὑπάρ-
χουσα τῆς ζωῆς καὶ ταῖς πρεσβείαις 
ταῖς σαῖς λυτρουμένη, ἐκ θανάτου 
τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Κοντάκιον τῆς ἑορτῆς. 
Ἦχος β´. Αὐτόμελον. 

Τὴν ἐν πρεσβείαις   ἀκοίμητον 
Θεοτόκον   καὶ προστασίαις   ἀμε-
τάθετον ἐλπίδα   τάφος καὶ νέκρω-
σις 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.  
Ἀπόστολος τῆς Ἑορτῆς  

 Προκείμενον. Ἦχος γ́. 
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον 

καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ 
Θεῷ τῷ σωτῆρί μου. 
Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπεί-

νωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ·  
Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολῆς Παύ-

λου τὸ Ἀνάγνωσμα. 
Ἀδελφοί, τοῦτο φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ 

καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θε-
οῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο 
τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἐκένωσε 
μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι 
ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑ-
ρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑ-
αυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανά-
του, θανάτου δὲ σταυροῦ. Διὸ καὶ ὁ 
Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσα-
το αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 
ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ 
κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ 
καταχθονίων, καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξο-
μολογήσηται, ὅτι Κύριος Ἰησοῦς Χρι-
στὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός. 

Ἀλληλούϊα (γ́). Ἦχος πλ. δ´. 
Στίχ. Ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνά-

παυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ 
ἁγιάσματός σου. 
Ὤμοσε Κύριος τῷ Δαυῒδ ἀλήθειαν 

καὶ οὐ μὴ ἀθετήσει αὐτήν· ἐκ καρποῦ 
τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τοῦ θρό-
νου σου. 
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Τῆς ἑορτῆς (Λουκ. ι´ 38-42, ιά 27-28). 
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν Ἁγίου 

Εὐαγγελίου τὸ Ἀνάγνωσμα. 
Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. 

Καὶ καθεξῆς ἡ Θεία Λειτουργία  
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου. 

Εἰς τό· Ἐξαιρέτως τῆς Παναγίας… 
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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· παρθενεύ-
ει γὰρ τόκος, καὶ ζωὴν προμνηστεύ-
εται θάνατος. Ἡ μετὰ τόκον Παρ-
θένος, καὶ μετὰ θάνατον ζῶσα, σῴ-
ζοις ἀεί, Θεοτόκε τὴν κληρονομίαν 
σου. 

Κοινωνικόν. Ἦχος δ´.  
Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι, καὶ 

τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι. 
Ἀλληλούϊα. 

Μετὰ τὴν μετάδοσιν. 
 Ἦχος β´. 

Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, 
ἐλάβομεν Πνεῦμα ἐπουράνιον, 
εὕρομεν πίστιν ἀληθῆ, ἀδιαίρετον 
Τριάδα προσκυνοῦντες, αὕτη γὰρ 
ἡμᾶς ἔσωσεν.  

Ἀμὴν ἀμὴν ἀμὴν, εἰς ἄφεσιν 
ἀμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον. 

Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέ-
σεώς Κύριε, ὅπως ὑμνήσωμεν τὴν 
δόξαν σου, ὅτι ἠξίωσας ἡμᾶς τῶν 
ἁγίων σου μετασχεῖν μυστηρίων· 
τήρησον ἡμᾶς ἐν τῷ σῷ ἁγιασμῷ, 
ὅλην τὴν ἡμέραν μελετᾶν τὴν δικαι-
οσύνην σου. Ἀλληλούϊα, ἀλληλούϊα, 
ἀλληλούϊα. 

Μετὰ τὴν ὀπισθάμβωνον εὐχήν.  
Ἦχος β´. 

Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογη-
μένον ἀπό τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ 
αἰῶνος. (τρὶς) 

Ἀπόλυσις 
 

 
Ἡ Μεταφορὰ Κειμένων   

Καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια 

ἔγινε ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαμηλίδη 

Ἱεροψάλτη 

 στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου   

Κουλούρας Βέροιας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


