
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Εἰς τὸν Ὄρθρον

Ἦχος

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η

η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος

εν ο νο μα τι Κυ υ ρι ου

Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν
αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (τὸ αὐτὸ)

Στίχος Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ Ὀνόματι
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτοῦς.

ε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η

μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν

ο νο μα τι Κυ υ ρι ου

Στίχος Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (τὸ αὐτὸ)
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Ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον

ξ υ ψους κα τηλ θες ο ο Ευ σπλα αγ χνος

τα φην κα τε δε ξω τρι ι η με ε ρον ι

να η μας ε λευ θε ρω σης των πα θων η ζω

η και η α να στα σις η μων Κυ ρι ε ε δο ξα

α σοι

∆όξα Πατρί... 
Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Πάντων

Ἦχος Δι

π.Κ.Παπαγιάννη

ων εν ο λω τω κο σμω Μαρ τυ ρων σου

ως πορ φυ ραν και βυσ σον τα αι αι μα τα

η Εκ κλη σι α σου στο λι σα με ε νη δι

αυ των βο α σοι Χρι στε ο Θε ος τω λα

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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ω σου τους οι κτιρ μους σου κα τα πεμ ψον

ει ρη νην τη πο λι τει α σου δω ρη σαι

και ταις ψυ χαις η μων το με γα ε λε ος

Καὶ νῦν...Θεοτοκίον

ο απ αι ω νος α πο κρυ φον και Αγ γε

λοις α γνω στον μυ στη ρι ον δι α σου Θε ο

το κε τοις ε πι γης πε φα νε ρω ται Θε

ος εν α συγ χυ τω ε νω σει σα ρκου με νος

και Σταυ ρον ε κου σι ως υ περ η μων κα

τα δε ξα με νος δι ου α να στη σας τον

πρω το πλα στον ε σω σεν εκ θα να του τας ψυ

χας η μων

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ   ΑΓΙΩΝ   ΠΑΝΤΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ
Μετὰ τὴν Α' Στιχολογίαν

Ἦχος

νε στης εκ νε κρων η ζω η των α α

παν των και αγ γε λος φω τος ταις γυ ναι

ξιν ε ε βο α παυ σα σθε των δα κρυ ων τοις

α πο στο λοις ευ αγ γε ε λι σα α σθε κρα

ξα τε α νυ μνου ου σαι ο τι α νε στη Χρι

στος ο ο Κυ ρι ι ος ο ευ δο κη σας

σω σαι ως Θε ος το γε νος των α αν θρω πων

∆όξα Πατρὶ...

ν θρω ποι το μνη μα σου Σω τηρ ε σφρα α

γι σα αν το Αγ γε λος τον λι θον εκ της θυ

ρας α πε ε κυ λι ι σε γυ ναι κες ε θε

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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α σαν το ε γη γερ με νον εκ νε κρων και

αυ ται ευ ηγ γε λι σαν το τοις μα θη ταις σου ου

εν Σι ι ων ο τι α νε στης η ζω η των

α πα αν των και δι ε λυ θη τα δε σμα του

θα να του Κυ ρι ε ε δο ξα α σοι

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

δι η μας γεν νη θεις εκ Παρ θε νου

και σταυ ρω σιν υ πο μει να ας α γα α θε

ο θα να τω τον θα να τον σκυ λε ευ σας και

ε γερ σιν δει ξας ως Θε ος μη πα ρι δης ους

ε πλα σας τη χει ει ρι σου δει ξον την φι

λαν θρω πι αν σου ε λε η μον δε ξαι την

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ   ΑΓΙΩΝ   ΠΑΝΤΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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τε κου σαν σε Θε ο το ο κον πρε σβευ ου

σαν υ περ η μων και σω ω σον Σω τηρ η μων

λα ον α πε γνω ω σμε ε νον

Μετὰ τὴν Β' Στιχολογίαν

Ἦχος Νη
π.Κ.Παπαγιάννη

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς

ευ χει μο νων ο Γα βρι ηλ φαι δρος ε πε

ε ε στη ως περ εν ει δει α στρα πης Χρι στου

τω τα α α φω και τον λι θον ε κυ υ λι

σεν α πο του μνη μει ου και φο βος με γας

συν ε ε σχε σου τους φρου ρους και α α φνω

ε μει ναν παν τες ω σει νε κροι πα ρα τω

τα α α φω οι φυ λα κες λε λυ τα λι θου

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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η σφρα γις αι σχυν θη τε πα ρα νο ο μοι γνω

τε ο ο τι α νε στη Χρι στος

∆όξα Πατρί...

Ἦχος ὁ αὐτὸς
Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

να στα ας εκ του τα α φου ως α λη

θως ταις ο σι ι αις προ σε ε τα ξας γυ ναι

ξι κη ρυ υ ξαι την ε γερ σιν α πο στο λοις ως

γε γρα πται και δρο μαι ος ο Πε τρος ε πε

στη τω μνη μα τι και το φως εν τω τα φω ο

ρων κα τε πλητ τε το ο θεν και κα τει δε ε τα

ο θο νι α μο ο να ου δει εις γαρ βλε

πειν δυ να ται εν νυ κτι τα προ κει με να και

πι στευ σας ε ε βο η η σε δο ξα σοι

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ   ΑΓΙΩΝ   ΠΑΝΤΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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Χρι στε ο Θε ος ο τι σω ζεις α παν τας Σω ω

τηρ η η μων του Πα τρος γαρ υ πα αρ χεις α

πα αυ γα α σμα

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

πι σοι χαι ρει κε χα ρι τω με νη πα

σα η η κτι σις Αγ γε λων το συ στη μα

και αν θρω πων το ο γε νος η γι α

σμε νε να ε και Πα ρα δει σε λο γι κε

παρ θε νι κον κα αυ χη η μα εξ ης

Θε ος ε σαρ κω θη και παι δι ον γε γο νεν ο

προ αι ω νων υ παρ χων Θε ε ος η η μων

την γαρ σην μη τραν θρο νον ε ποι οι η σε

και την σην γα στε ρα πλα τυ τε ραν ου ρα νων α

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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πει ειρ γα σα α το ε πι σοι χαι ρει κε χα ρι

τω με νη πα σα η κτι σι ις δο ξα α

σοι
ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ (σύντομα)

Ἦχος Κε ∆Χ

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι

και ω μα τα σου

ων Αγ γε λων ο δη μος κατ ε πλα γη ο

ρω ων σε εν νε κροι οις λο γι σθεν τα του θα να

του δε Σω τερ την ι σχυ υν καθ ε λο ον τα

και συν ε αυ τω τον Α δαμ ε γει ραν τα και

εξ Α ου παν τας ε λευ θε ρω σαν τα

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ   ΑΓΙΩΝ   ΠΑΝΤΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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και ω μα τα σου

ι τα μυ ρα συμ πα θως τοις δα κρυ σιν ω μα

θη τρι αι κιρ να τε ο α στρα πτων εν τω

τα φω Αγ γε λος προ σεφ θεγ γε το ταις Μυ ρο φο

ροις Ι δε τε υ μεις τον τα α φον και η σθη τε

ο Σω τηρ γαρ ε ξα νε στη του μνη μα α

τος

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι

και ω μα τα σου

ι αν πρω ι Μυ ρο φο ροι ε δρα μον προς το

μνη μα σου θρη νο λο γου σαι αλλ ε πε στη

προς αυ τας ο Αγ γε λος και ει ει πε θρη νου ο

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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και ρο ος πε παυ ται μη κλαι ε τε την Α να στα

σιν δε Α πο στο λοις ει πα τε

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα δι

και ω μα τα σου

υ ρο φο ροι γυ ναι κες με τα μυ ρων ελ

θου ου σαι προς το μνη η μα σου Σω τερ ε νη

χουν το Αγ γε λου τρα νως προς αυ τα ας φθεγ

γο με ε νου Τι με τα νε κρων τον ζω ων τα λο

γι ζε σθε ως Θε ος γαρ ε ξα νε στη του

μνη μα α τος

Δο ξα πα τρι ι και Υι ω και α γι ω πνευ μα τι

ρο σκυ νου μεν Πα τε ρα και τον του του Υι

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ   ΑΓΙΩΝ   ΠΑΝΤΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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ο ον τε και το Α α γι ον Πνευ μα την Α γι

αν Τρι α δα εν μι α τη ου σι ι α συν

τοις Σε ρα φειμ κρα ζον τες το Α α γι ος Α

γι ος Α γι ος ει Κυ ρι ι ε

Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων α μην

ω ο δο την τε κου σα ε λυ τρω ω σω

Παρ θε ε νε τον Α δα αμ α μαρ τι ας χαρ μο

νην δε τη Ευ α αν τι λυ υ πης πα ρε ε σχες

ρευ σαν τα ζω ης ι θυ νε προς ταυ την δε ο

εκ σου σαρ κω θεις Θε ος και αν θρω πος

λ λη λου ου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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λου ι α δο ο ο ξα σοι ο Θε ος
(δὶς)

λ λη λου ου ι α Αλ λη λου ι α Αλ

λη λου ι α δο ξα σοι ο Θε ο ο ο ος

Ἡ Ὑπακοὴ

Αἱ Μυροφόροι τοῦ Ζωοδότου ἐπιστᾶσαι τῷ μνήματι, τὸν
∆εσπότην ἐζήτουν, ἐν νεκροῖς τὸν ἀθάνατον· καὶ χαρᾶς
εὐαγγέλια, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου δεξάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις
ἐμήνυον· Ὅτι ἀνέστη ὁ Χριστὸς ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ
τὸ μέγα ἔλεος.

Ἀναβαθμοὶ

Ἦχος Νη

Ἀντίφωνον Α΄

κ νε ο τη τος μου ο ε χθρο ος με

πει ρα ζει ταις η δο ναις φλε γει με ε γω δε πε

ποι θως εν σοι Κυ ρι ε τρο που μαι του τον

ι μι σουν τες Σι ων γε νη θη η τω

σαν δη πριν εκ σπα σθη η ναι ως χορ τος συγ

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ   ΑΓΙΩΝ   ΠΑΝΤΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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κο ψει γαρ Χρι στος αυ χε ε νας αυ των το μη

βα σα νων

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ

μα τι

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των

αι ω νων α μην

γι ω Πνευ μα τι το ζην τα παν τα

φως εκ φω το ος Θε ος με γας συν Πα τρι

υ μνου ου μεν αυ το ο και τω λο γω

Ἀντίφωνον Β΄

καρ δι α μου τω φο βω σου σκε πε σθω

τα πει νο φρο νου ου ου σα μη υ ψω θει ει

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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σα α πο πε ση εκ σου ου παν οι κτιρ μον

πι τον Κυ ρι ον ο ε σχη κως ελ

πι ι δα ου δει σει το ο τε ο ο τε πυ ρι τα πα

αν τα κρι νει ει και κο λα σει

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ

μα τι

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των

αι ω νων α μην

γι ω Πνευ μα τι πας τις θει ος

βλε πει και προ λε ε γει τε ρα τουρ γει ει υ ψι ι

στα εν τρι σιν ε να Θε ον μελ πων ει γαρ και

τρι λαμ πει μο ναρ χει το θει ον

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ   ΑΓΙΩΝ   ΠΑΝΤΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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Ἀντίφωνον Γ'

κε κρα ξα σοι Κυ ρι ε προ σχες κλι

νον μοι το ου ους σου βο ω ων τι και κα θα ρον

πριν α ρης με α πο των εν θεν δε

πι την μη τε ρα αυ του γην δυ νων

πας αυ θις α να λυ υ σει του λα βειν βα σα

α νους η γε ρα των βε βι ω με νων

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ

μα τι

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των

αι ω νων α μην

γι ω Πνευ μα τι θε ο λο γι α

μο να ας τρι σα γι α ο Πα τηρ γαρ α να

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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αρ χος εξ ου ε φυ ο Υι ος α χρο ο ο νως

και το Πνευ μα συ υμ μορ φον συν θρο νον εκ

Πα τρο ος συν ε κλαμ ψαν

Ἀντίφωνον ∆΄

δου δη τι κα λον η τι τερ πνον αλλ η

το κα τοι κειν α δελ φους α α μα εν του ου τω

γαρ Κυ ρι ος ε πηγ γει λα το ζω η ην αι ω

νι αν

ου εν δυ μα τος αυ του ο τα κρι να του α

γρου κο σμων κε λε ευ ει μη δειν φρον τι

ζειν

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ   ΑΓΙΩΝ   ΠΑΝΤΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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μα τι

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των

αι ω νων α μην

γι ω Πνευ μα τι ε νο ει δει αι τι

ι α παν τα ε χε ται ει ρη νο βρα βευ τως Θε

ος του το γαρ ε στι Πα τρι τε και Υι ω
Β΄

Χορὸς

ο μο ου σι ον κυ ρι ως

Προκείμενον

α σι λευ σει Κυ ρι ος εις τον αι ω

να ο Θε ος σου Σι ων εις γε νε αν και

γε νε αν
(δὶς)

Στίχος· Αἴνει ἡ ψυχὴ μου τὸν Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν τῇ ζωῇ
μου, ψαλλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω.

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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τὸ τρίτον

α σι λευ σει Κυ ρι ος εις τον αι ω

να ο Θε ος σου Σι ων εις γε νε αν

και γε νε α α α αν

Ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου

Α μην Îα α σα πνο η αι νε σα τω τον

Κυ υ ρι ον
(δὶς)

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν
στερεώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ.

Αι νε σα α τω πνο η πα σα τον Κυ υ

υ ρι ο ο ον

Ἐωθινὸν Εὐαγγέλιον Α΄
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. ∆εῦτε
πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν
Ἀνάστασιν. Ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ, χαρὰ ἐν ὅλῳ
τῷ κόσμῳ. ∆ιὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ   ΑΓΙΩΝ   ΠΑΝΤΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

Ὁ Ν΄ ψαλμὸς

Ἦχος Νη

Χαρίλαου Ταλιαδώρου

λε η μον ε λε η σον με ο Θε ος

κα το το με γα ε λε ο ος σου και κα τα

το πλη η θος των οικ τιρ μων σου ε ξα λει

ψο ον το α νο μη μα α μου

πι πλει ον πλυ νον με α πο της α νο

μι ας μου και α πο της α μαρ τι ας μου κα θα

ρι σο ον με

ο ο τι ι ι την α νο μι αν μου ε

γω γι νω ω σκω και η α μαρ τι α μου ε

νω πι ον μου ε στι δι α παν τος

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ
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21

οι μο νω η η μαρ τον και αι το πο νη

ρον ε νω πι ον σου ε ποι η σα ο πως αν

δι και ω θης εν τοις λο γοις σου και νι κη σης

εν τω κρι νε σθαι αι σε

δου ου ου ου γαρ εν α νο μι αις συν ε

λη η φθην και εν α μαρ τι αις ε κισ ση σε

με η μη τηρ μου

δου ου ου ου γαρ α λη θει αν η γα πη σας

τα α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας μου

ε δη λω σα ας μοι

αν τι εις με υσ σω πω και κα θα ρι σθη σο

μαι πλυ νει ει εις με ε και υ περ χι ο να

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ   ΑΓΙΩΝ   ΠΑΝΤΩΝ
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λευ καν θη σο μαι

κου τι εις μοι α γαλ λι α σιν και ευ

φρο συ νην α γαλ λι α σον ται ο στε ε α τε

ε τα πει νω με να

πο στρε ε ε ψον το προ σω πον σου α πο

των α μαρ τι ω ω ων μου και πα α α σας τας

α νο μι ας μου ε ξα λει ψον

αρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε μοι οι ο

Θε ος και πνευ μα ευ θες εγ και νι σον εν τοις εγ

κα τοις μου

η α πορ ρι ι ι ψη ης με ε α πο

του προ σω που σου και το πνευ μα σου το Α γι

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ
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ον μη αν τα νε λης απ ε μου

πο δο ος μοι την α γαλ λι α σιν του σω

τη ρι ου σου και πνε ε ευ μα τι η γε μο

νι κω στη ρι ξο ον με

ι δα α α ξω ω ω
*

α νο μους τας ο δου

ους σου και α σε βεις ε πι σε ε πι στρε ψου

σι

*ἑτέρα θέσις

α νο μους τας ο δου ου ους σου

και α σε βεις ε πι σε ε ε ε πι στρε χου

σι

υ σαι με εξ αι μα των ο Θε ος ο Θε

ος της σω τη ρι ας μου α γαλ λι α σε ται
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η γλωσ σα μου την δι και ο συ νην σου

υ ρι ι ε τα χει λη μου α νοι ξεις και το στο

μα μου α ναγ γε λει την αι νε σιν σου

ο ο τι ι ει η θε λη σας θυ σι αν

ε ε δω κα αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ευ

δο κη σεις

υ σι α τω Θε ω πνε ευ μα συν τε τριμ με

ε ε νον καρ δι αν συν τε τριμ με νην και τε

τα πει νω με νην ο Θε ος ουκ ε ξου δε νω

σει

γα θυ νον Κυ ρι ι ε εν τη ευ δο

κι ι α σου την Σι ων και οι κο δο μη θη η
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τω τα τει χη Ι ε ρου σα λην

ο ο τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και ο

συ υ νης α να φο ραν και αι ο λο καυ τω μα

τα

ο τε α νοι σου σιν ε πι το θυ σι α

στη ρι ον σου μο ο σχους και ε λε η σον με ο

Θε ος

ο ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι Ταις των Α πο στο ο λων πρε

σβει αις Ε λε η η μον ε ξα λει ψον τα

πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α των
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αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των

αι ω νων α μην Ταις της Θε ο το ο κου πρε

σβει αις Ε λε η η μον ε ξα λει ψον τα

πλη θη των ε μω ων εγ κλη μα α α των

Ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το

με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος

των οι κτιρ μω ω σου ε ξα λει ψον το ο α

νο μη μα μου

να στας ο Ι η σους α πο του τα

α φου κα θως προ ει ει ει ει πεν ε δω κεν

η μιν την αι ω νι ον ζω ην και με γα

ε ε λε ε ο ο ο ος
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ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος Δι

Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε

η σον Κυ ρι ε ε λε η σον
(τρὶς)

Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε

η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η η η σο ον

Ἀναστάσιμος
Ἦχος

ᾨδὴ Α΄ Ὁ Εἱρμὸς

ρ μα τη λα την Φα ρα ω ε βυ θι σε

τε ρα τουρ γου σα πο τε Μω σα ι κη ρα α

βδος σταυ ρο τυ πως πλη ξα σα και δι ε λου

σα θα λασ σαν Ι σρα ηλ δε φυ γα δα πε ζον

ο δι την δι ε σω σε α σμα τω Θε ω α
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να μελ πον τα

Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι

ε

ην παν το δυ να μον Χρι στου Θε ο τη τα

πως μη θαυ μα σω μεν εκ μεν πα θων πα α σι

τοις πι στοις α πα θει αν και α φθαρ σι αν βλυ

ζου σαν εκ πλευ ρας δε α γι ας πη γην α θα

να τον στα ζου σαν και ζω ην εκ τα φου α ι

δι ον

Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι

ε

ς ευ πρε πης ταις γυ ναι ξιν ο Αγ γε
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λος νυν ε πεμ φα νι σται και τη λαυ γη φε ε

ρων της εμ φυ του συμ βο λα α υ λου κα θα

ρο τη τος τη μορ φη δε μη νυ ων το φεγ

γος της α να στα σε ως κρα ζει ε ξη γερ θη ο

Κυ ρι ος

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω σον η

μας

ε δο ξα σμε να πε ρι σου λε λα λην ται

εν γε νε αις γε νε ων η τον Θε ον λο ο

γον εν γα στρι χω ρη σα σα α γνη δε δι

α μει να σα Θε ο το κε Παρ θε νε δι ο

σε παν τες γε ραι ρο μεν την με τα Θε
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ον προ στα σι ι αν η μων

ὁ Κανὼν τῶν Ἁγίων
Ἦχος

ᾨδὴ Α'
π.Κ.Παπαγιάννη

Ἁρματηλάτην Φαραὼ

Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η

μων

ων σων α γι ων α νυ μνων τα ταγ μα τα τω

σω φω τι την ψυ χην ταις προ σευ χαι αις του

των αυ γα σθη ναι δε ο μαι συ γαρ ει φως α προ

σι τον της α γνοι ας τον ζο φον δι ω κων τοις

σοις πυρ σευ μα σι Λο γε του Θε ου φω το δο ο

τα Χρι στε

Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η
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μων

ς α νυ ψω θης ε πι ξυ λου ειλ κυ σας

προς σην ε πι γνω σιν την των ε θνω ων πα σαν

κλη ρου χι αν ∆ε σπο τα και φω τι κα τε λαμ

πρυ νας της α γι ας Τρι α α δος δι α πο στο

λων α γι ων σου δι ων την α πα την α πη

λα σας

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ

μα τι

γαλ λι ω με νοι Σταυ ρον οι μαρ τυ ρες

τον σον α ρα με νοι και το σε πτον πα θος α

κλι νως μι μου με νοι τυ ραν νι κην ουκ ε
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πτη ξαν α πει λην οι γεν ναι αι οι ου πυρ ου ξι φος

ου μα στι γας αλλ ου δε λι μον ου δε θα να

τον

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των

αι ω νων α μην

νω μην αν δρει αν αι παρ θε νοι παν α γνε α

να λα βου ου σαι σα φως μαρ τυ ρι κους α

θλους α κλι νως υ πε μει ναν και ψαλ μι κως

ο πι σω σου τω Υι ω σου Παρ θε ε νε εν θε

ως συν α γαλ λο με ναι τω παμ βα σι λει

προσ η νε χθη σαν
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Ἀναστάσιμος Κανὼν

ᾨδὴ Γ Ὁ Εἱρμὸς

στε ρε ω σας κα ταρ χας τους ου ρα

νους εν συ νε σει και την γην ε πι υ δα των ε

δρα α σας εν τη πε τρα με Χρι στε της Εκ

κλη σι ας στη ρι ξον ο τι ουκ ε στι πλη ην

σου α γι ος μο νε φι λαν θρω πε

Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι

ε

α τα κρι θεν τα τον Α δαμ τη γευ σει της

α μαρ τι ας της σαρ κος σου το σω τη ρι ον

πα α θος ε δι και ω σε Χρι στε αυ τος γαρ

ουχ υ πευ θυ νος τη του θα να του πει ει ρα
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πε φη νας ο α να μαρ τη τος

Δο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι

ε

ης Α να στα σε ως το φως εξ ε λαμ ψε

τοις εν σκο τει του θα να του και σκι α κα

θη με ε νοις ο Θε ος μου Ι η σους και τη

αυ του Θε ο τη τι τον ι σχυ ρον δε σμε ευ

σας του του τα σκευ η δι ηρ πα σε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω σον η

μας

ων Χε ρου βειμ και Σε ρα φειμ ε δει χθης υ

ψη λο τε ρα Θε ο το κε συ γαρ μο νη ε
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δε ε ξω τον α χω ρη τον Θε ον εν ση γα

στρι α μο λυν τε δι ο πι στοι σε πα αν τες

υ μνοις Α γνη μα κα ρι ζο μεν

ὁ Κανὼν τῶν Ἁγίων
ᾨδὴ Γ' π.Κ.Παπαγιάννη

Ὁ στερεώσας κατ' ἀρχὰς

Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η

μων

ε ρω συ νην ι ε ραν οι ι ε ρεις

και Ποι με νες εν δυ σα με νοι και ταυ την εμ

φρο νως κυ βερ νη σαν τες Χρι στε α ξι ως

κε τε κο σμη σαν δι δα σκα λι ας λο ο γον

α νω θεν ον τως πλου τη σαν τες

Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η
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μων

ραι ω θεν τες καλ λο ναις της πρω της

καλ λο ποι ι ας και φα νεν τες α πλα νεις

ως φω στη η ρες ου ρα νω σα τε Χρι στου την

Εκ κλη σι αν α γι οι αλ λο θεν αλ λος τα

αυ την ποι κι λως κα τα κο σμη σαν τες

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ

μα τι

ο μω πει θο με νοι τω σω των μα κα

ρι ων οι δη μοι πο λυ τρο ποις α ρε ται αις

φαι δρυν θεν τες ε κλη ρω σαν το μο νας τας ου

ρα νι ους χαι ρον τες αλ λην γαρ αλ λος παν τες
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ταυ τας α ξι ως ε πλη ρω σαν

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των

αι ω νων α μην

αρ θε νι κης α πο γα στρος τον εκ Θε

ου Θε ον Λο γον α πε γεν νη σας η μι ιν Θε

ο μη τορ ον νε α νι δες α γναι θε ο πρε

πως ε πο θη σαν και σου ο πι σω πα α σαι

του τω σα φως η κο λου θη σα α α αν

Κοντάκιον
Ἐξαναστὰς τοῦ μνήματος, τοὺς τεθνεῶτας ἤγειρας, καὶ
τὸν Ἀδὰμ ἀνέστησας, καὶ ἡ Εὔα χορεύει ἐν τῇ σῇ
Ἀναστάσει, καὶ κόσμου τὰ πέρατα πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ
νεκρῶν Ἐγέρσει σου Πολυέλεε.

Ὁ Οἶκος
Τὰ τοῦ, ᾍδου σκυλεύσας βασίλεια, καὶ νεκροὺς ἀναστήσας
Μακρόθυμε, Γυναιξὶ Μυροφόροις συνήντησας, ἀντὶ λύπης,
χαρὰν κομισάμενος, καὶ Ἀποστόλοις σου ἐμήνυσας τὰ τῆς
νίκης σύμβολα Σωτήρ μου ζωοδότα, καὶ τὴν κτίσιν ἐφώτισας
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φιλάνθρωπε· διὰ τοῦτο καὶ κόσμος συγχαίρει, τῇ ἐκ νεκρῶν
Ἐγέρσει σου πολυέλεε.

ΜΕΣΩ∆ΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Ἦχος Νη
π.Κ.Παπαγιάννη

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

ρο πα το ρων πα τε ρων πα τρι αρ χων

α πο στο λων μαρ τυ υ ρων ι ε ραρ χων

προ φη τω ων και ο σι ων σου α σκη των και δι

και ων τε και παν τος ο νο μα τος εγ γε γραμ

με νου εν βι ι βλω ζω ης την α γι αν μνη

μην τε λουν τες Χρι στε ο Θε ος παν τας συγ κι

νου μεν εις πρε σβει αν δε ο με νοι ει ρη νευ

σον τον κο σμον σου δι αυ των ως φι λαν θρω πος

ι να παν τες βο ο ω μεν σοι ο Θε ος ο εν

δο ξα ζο με νος εν βου λη α γι ων σου συ
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υ παρ χεις α λη θως ο δο ξα σας α ξι ι

ως την μνη μην αυ των

∆όξα...Καὶ νῦν...Θεοτοκίον, ὅμοιον·

ην ου ρα α νι ον πυ υ λην και κι βω

τον το πα να α γι ον ο ο ο ρος την φω

ταυ γη νε φε ε λην υ μνη σω μεν την ου

ρα νι ον κλι μα κα τον λο γι κον Πα ρα δει σον

της Ευ ας την λυ τρω σιν της Οι κου με νης

ο ο λης το με γα κει μη λι ον ο τι σω τη

ρι α α εν αυ τη δι ε πρα χθη τω

κο ο σμω και α φε σις των αρ χαι ων εγ κλη

μα των δι α του το βο ω ω μεν αυ τη

πρε σβευ ε τω σω Υι ω και Θε ω των πται σμα
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των α φε σιν δω ω ρη σα α σθαι τοις ευ σε

βως προ σκυ νου ου σι τον πα να α γι ον το κον

σου σου ου ου

Κοντάκιον τῶν Ἁγίων Πάντων
Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως, ἡ
οἰκουμένη προσφέρει σοι Κύριε, τοὺς θεοφόρους Μάρτυρας,
ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ, τὴν Ἐκκλησίαν σου,
διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, πολυέλεε.

Ὁ Οἶκος
Οἱ ἐν πάσῃ τῇ γῇ μαρτυρήσαντες, καὶ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
μετοικήσαντες, οἱ τὰ πάθη Χριστοῦ μιμησάμενοι, καὶ τὰ
πάθη ἡμῶν ἀφαιρούμενοι, ἐνταῦθα σήμερον ἀθροίζονται,
πρωτοτόκων δεικνύοντες Ἐκκλησίαν, ὡς τῆς ἄνω τὸν τύπον
ἐπέχουσαν, καὶ Χριστῷ ἐκβοῶσαν· Θεός μου εἶ· Σύ με διὰ
τῆς Θεοτόκου συντήρησον, πολυέλεε.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν
ἐκ τοῦ Μηναίου καὶ τὸ ὑπόμνημα τοῦ

Πεντηκοσταρίου

Τῇ σήμερον ἡμέρᾳ, Κυριακῇ μετὰ τὴν Πεντηκοστήν, τὴν
τῶν ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης ἐν Ἀσίᾳ, Λιβύῃ, καὶ Εὐρώπῃ,
Βορρᾷ τε καὶ Νότῳ, Ἁγίων πάντων Ἑορτὴν ἑορτάζομεν.

Τῇ αῖς τῆς ἀχράντου σου Μητρὸς πρεσβείαις, Χριστὲ ὁ Θεός,
καὶ πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος Ἁγίων σου, ἐλέησον καὶ σῶσον
ἡμᾶς, ὡς μόνος ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος. Ἀμήν.
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ  
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Βου

ῼ∆Η Α΄

νοι οι ξω το στο μα μου και πλη ρω θη

σε ται πνευ μα τος και λο γον ε ρευ ξο μαι τη

βα σι λι δι Μη τρι και ο φθη σο μαι αι

αι φαιδρως πα νη γυ υ ρι ζων και α σω γη θο

με νος τα αυ της τα θαυ μα τα

ῼ∆Η Γ΄

ους σου ους υ μνο λο γους Θε ο το κε

ως ζω ω σα και α φθο νος πη γη η η θι

α σον συγ κρο τη σαν τας πνευ μα τι κον στε ρε ω ω

σον και εν τη θει α δο ξη σου
Α΄ χορὸς

στε
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φα νων δο ο ξης α ξι ω σον

ῼ∆Η ∆΄

ην α νε ξι χνι α στον θει ει αν βου λην

της εκ της Παρ θε νου σαρ κω ω σε ε ως σου του

υ ψι στου ο προ φη της Αβ βα κουμ κα τα

νο ων ε κραυ γα ζε δο ξα τη δυ να α μει

σου Κυ ρι ε

ῼ∆Η Ε΄

ξε στη τα συμ παν τα ε πι τη θει α δο

ξη σου συ υ γαρ α πει ρο γα με Παρ θε νε

ε σχες εν μη η τρα τον ε πι πα αν των Θε

ον και τε ε το κας α χρο νον Υι ο ον

πα σι τοις υ μνου σι σε ε σω τη ρι αν
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βρα βευ ον τα
ῼ∆Η ΣΤ΄

ην θει αν τα αυ την και παν τι μον τε λουν

τες ε ορ τη η ην οι θε ο φρο νες της Θε ο

μη το ρος δευ τε τας χει ει ρας κρο τη σω

μεν τον εξ αυ της τε χθε ε εν τα Θε ον δο ξα

ζον τες
ῼ∆Η Ζ΄

υκ ε λα α τρε ευ σαν τη κτι σει οι θε ο φρο

νες πα ρα τον κτι ι σα αν τα αλ λα πυ

ρος α πει λην αν δρει ως πα τη σαν τες χαι ρον

τες ε ψαλ λον Υ περ υ υ μνη η τε ο των

Πα τε ρων Κυ ρι ος και Θε ος ευ λο γη
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το ο ο ος ει
ῼ∆Η Η΄

Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ ο σκυ νου ου

μεν τον Κυ ρι ον

αι αι δας ευ α γεις εν τη κα μι νω

ο το ο κος της Θε ο το κου δι ε σω σα

το το τε μεν τυ που με νος νυν δε

ε νερ γου με ε νος την οι κου με νην α πα

σαν α γει ρει ψα αλ λου ου σαν τον Κυ ρι ο ο

ον υ μνει τε τα α ερ γα και υ περ υ

ψου ου τε εις παν τας τους αι ω ω να α

α α α α α α ας
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ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ

Με γα λυ νει η ψυ χη μου τον Κυ ρι

ον και η γαλ λι α σε το πνευ μα μου ε

πι τω Θε ω ω τω Σω τη ρι μου

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα

λυ νο μεν

Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα πει

νω σιν της δου λης αυ του ι δου γαρ α

πο του νυν μα κα ρι ου σι με πα σαι αι γε νε

αι
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ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ

την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον

τε κου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα

λυ νο μεν

Ο τι ε ποι η σε μοι με γα λει α ο

δυ να τος και Α γι ον το ο νο μα αυ του

και το ε λε ος αυ του εις γε νε αν

και γε νε αν τοις φο βου με νοις αυ τον

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε
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κου ου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα

λυ νο μεν

Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι

αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα

νους δι α νοι α καρ δι ας αυ των

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε

κου ου σαν την ον τως Θε ο το ο κον σε με γα

λυ νο μεν

Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων και

υ ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε πλη σεν α
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γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε στει λε κε νους

νου ους Την τι μι ω
*

ην τι μι ω
*

τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου

ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε ε με γα

λυ νο μεν
ἕτερον

ην τι μι ω τε ε ε ραν τω ων Χε ρου ου

βι ι ιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως

των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο

γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε με γα α λυ νο μεν
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Αν τε λα βε το Ισ ρα ηλ παι δος αυ

του μνη σθη ναι ε λε ους κα θως ε λα

λη σε προς τους Πα τε ρας η μων τω Α

βρα αμ και τω σπερ μα τι αυ του ε ως αι ω

νος

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την

α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου

ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε ε με γα

λυ νο μεν
ἕτερον

ην τι μι ω τε ε ε ραν τω ων Χε ρου ου

βι ι ιμ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως
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των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο

γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

ε με γα α λυ νο μεν

Ἡ Καταβασία
ᾨδὴ Θ΄

πας γη γε νης σκιρ τα τω τω πνευ μα τι λαμ

πα δου χου με νος πα νη γυ ρι ζε ε τω ω

δε α υ λων νο ο ων φυ σις γε ραι ρου

σα τα ι ε ρα θαυ μα σι α της Θε ο μη

η το ο ο ρος και βο α α α α τω ω χαι ροις

παμ μα κα ρι στε Θε ο το κε Αγ νη α

ει παρ θε νε ε ε ε ε
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ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

Ἦχος Δι

Α μην γι ος Κυ ρι ος ο ο Θε

ο ος η μων
(δὶς)

ψου τε Κυ ρι ον τον Θε ο ο ον

η η μω ω ων και προ σκυ νει τε τω υ

πο πο δι ω των πο ο δω ω ω ων αυ

του
Β΄ χορὸς

ο τι ι Α α γι ο ος ε στι ι

Ἀναστάσιμον Α΄
Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

οις μα θη ται αις συ νε ελ θω μεν

εν ο ρει Γα αλ λι λαι αι ας πι στει Χρι

στο ο ον θε α α σα σθαι λε γον τα

ε ε ξου σι ι αν λα βειν των α νω ω
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και κα α α τω μα θω μεν πω ως δι δα α

σκει βα πτι ζειν ει εις το ο ο νο

μα του Πα α τρος ε ε θνη πα αν τα και του

Υι ου ου ου ου ου και Α γι ου Πνευ μα

τος και αι συ νει ει ναι τοις μυ σταις ω

ως υ πε ε σχε το ε ως τη ης συ

υν τε λει ει α ας

τὸ τῶν Ἁγίων
Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

ον Βα πτι στη ην και Προ ο δρο μον

Α πο ο στο λου ους Προ φη η τας Μαρ τυ ρας

Ι ι ε ρα αρ χας τε Α σκη η τας και

αι Ο σι ι ους Ι ε ρο μαρ τυ υ ρας
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α α μα φι λο ο θε ου ους γυ ναι αι κας

και τους ∆ι ι και αι ους α α παν τας και

α αγ γε λω ων τας τα α ξεις χρε ω στι κω ω

ω ω ως υ υ μνοις κα τα στε ψω μεν

δυ υ σω που ουν τες της δο ξης του ου των

τε ευ ξα σθαι προς Χρι ι στου του ου Σω τη η

ρο ος
Θεοτοκίον, ὅμοιον π.Κ.Παπαγιάννη

α νω δο ο ξα ζο ο με νος θε

ι κως υ υπ αγ γε ε λων κολ πων πα τρω

ω ων α α χραν τε μη εκ στας α α πορ

ρη η τως τοις κα τω συν α νε στρα α φη

συ δε ταυ τη ης υ πη ηρ ξας της σω τη ρι ι
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ας προ ο ξε νος εξ α α γνων σου ου αι μα α

των του τω Α γνη η η η η υ περ λο γον

σαρ κα δα νει ει σα με ε νη ον αι τη σαι

τοις δου λοις σου ου ου λυ τρον δου ναι αι πται

σμα α τω ων

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Ἦχος Νη

α σα πνο ο η αι νε σα τω τον Κυ υ υ υ

ρι ι ι ι ον αι νει ει τε το ον Κυ ρι

ι ον εκ τω ω ω ω ων ου ρα α νων αι αι

νει ει ει τε α αυ τον εν τοι οι οις υ ψι ι στοις

σοι πρε πει υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε ω

ι νει ει ει τε α αυ τον πα α α αν τες οι
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Αγ γε λοι οι οι οι α α α αυ του αι νει

ει ει τε α αυ τον πα α σαι αι δυ να α α

α μεις α α αυ του ου σοι πρε πει υ μνος τω ω ω ω

Θε ε ε ε ω

Του ποι η σαι εν αυ τοις κρι μα εγ γρα

πτον δο ξα αυ τη ε σται πα σι τοις ο σι οις αυ

του

υ υ ρι ε ει και κρι τη ρι ι ω πα

ρε ε στης υ πο Πι λα του κρι νο με νος αλλ ουκ

α πε λει φθης του θρο ο ο νου τω Πα

τρι συγ κα α θε ζο με νος και α να στας εκ

νε κρων τον κο σμον η λευ θε ρω σας εκ

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΩΝ   ΑΓΙΩΝ   ΠΑΝΤΩΝ

ΕΝΧ 06/2019



56

της δου λει ας του αλ λο τρι ι ι ου ως οι

κτιρ μων και φι λα αν θρω ω πος

Αι νει τε τον Θε ον εν τοις Α γι οις

αυ του αι νει τε αυ τον εν στε ρε ω μα

τι της δυ να με ως αυ του

υ υ ρι ε ει και ως νε κρο ον εν μνη

μει ει ω Ι ου δαι οι σε ε κα τε θεν το αλλ

ως βα σι λε α υ πνου ου ουν τα στρα τι

ω ται σε ε ε φυλ ατ τον και ως ζω η ης

θη σαυ ρον σφρα γι δι ε σφρα γι σαν το αλ

λα α νε στης και πα ρε ε σχες α φθαρ σι

αν ταις ψυ χαι αις η η μων
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Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει

αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το

πλη θος της με γα λω συ υ νης αυ του

υ υ ρι ε ο ο πλον κα τα του δι

α βο ο ο λου τον Σταυ ρον σου η η μιν δε

δω κας φριτ τει ει γαρ και τρε ε ε μει μη φε ρων

κα θο ραν αυ του ου την δυ να μιν ο τι νε

κρου ους α νι στα και θα να τον κα τηρ γη

σε δι α του το προ σκυ νου ου μεν την τα

φην σου και την ε ε γε ερ σιν

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι

νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι θα
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ρα

αγ γε λος σου Κυ ρι ε ο την α να

στα σιν κη ρυ υ ξας τους μεν φυ λα κας ε φο βη

σε τα δε γυ ναι α ε φω ω νη σε λε γων τι ζη

τει ει τε τον ζων τα με τα των νε κρων α νε στη

η Θε ος ων και τη οι κου με ε νη ζω η ην

ε δω ρη η σα α το

Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο ρω

αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αις και ορ γα νω

πα θες δι α Σταυ ρου ο α πα θης τη

Θε ο τη τι τα φην κα τε δε ξω τρι η με ρον

ι να η μας ε λευ θε ρω ω σης εκ της δου λει
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ας του εχ θρου και α θα να τι σας ζω

ο ποι η σης η μας Χρι στε ε ο Θε ος δι

α της α να στα σε ω ως σου φι λα αν θρω ω

πε
Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν Ἁγίων 

Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Βου

Ὠς γενναῖον ἐν μάρτυσιν

ι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η

χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις α λα

λα γμου πα σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ

ρι ον

ους Α γι ους ο Κυ ρι ος τους εν γη ε θαυ

μα στω σε τα αυ του γαρ στι ι γμα τα και πα
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θη μα τα εν τη σαρ κι α νε δε ξαν το εν

του ου τοις κο σμου με νοι και ταις θει αις καλ

λο ναις προ φα νω ως α να θε με νοι ους

υ μνη σω μεν ως α μα α ραν τα αν θη

ως α στε ρες α πλα νεις της Εκ κλη σι ι ας

ως ε θε λο θυ τα θυ μα τα

κε κρα ξαν οι δι και οι και ο

Κυ ρι ος ει ση κου σεν αυ των

υν προ φη ταις Α πο στο λοι συν Ο σι οις ∆ι

δα σκα λοι συν Ι ε ρο μα αρ τυ σι παν

τες ∆ι και οι και γυ ναι κων αι α θλη σα σαι

και πο ο θω α σκη σα σαι των Α γι ων η
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πλη θυς και ∆ι και αι ων τα ταγ μα τα ευ φη

μει σθω σαν ι ε ραι αις με λω δι αις

ως της α νω βα σι λει ας κλη ρο νο μοι ως

Πα ρα δει ει σου οι κη το ρες

αυ μα στος ο Θε ος εν τοις Α γι ι οις

αυ του

ι την γην ου ρα νω σαν τες α ρε των εν

φαι δρο τη τι οι Χρι στου τον θα α να τον μι

μη σα με νοι α θα να σι ας την προ ξε νον

ο δο ον οι βα δι σαν τες οι τα πα θη των

βρο των χει ρουρ γι ι α της χα ρι τος εκ

κα θα ραν τες οι εν ο λω τω κο σμω
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ο μο ψυ χως ε να θλη σαν τες γεν ναι αι ως

α νευ φη μει ει σθω σαν Μαρ τυ ρες

ΕΩΘΙΝΟΝ  Α΄

Ἦχος Πα
Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

Nε ε ε Δο ξα Πα τρι και Υι ω ω και Α

γι ω Πνε ε ε ευ μα α α α τι

ις το ο ο ο ρο ος τοις μα θη

ται αις ε πει ει ει ει ει γο ο ο με ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε νοις δι α την

χα μο θεν ε ε πα αρ σι ιν ε ε πε στη

η ο Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ος και προ σκυ

νη η η σα α αν τες Α αυ τον και την δο

θει σαν ε ξου ου σι ι αν παν τα α χου ου
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ου ου δι δα χθε ε ε εν τες εις την υπ

ου ρα α α νο ον ε ξα πε ε στελ λο ον το

ο κη η ρυ υ υ υ υ ξαι αι την εκ νε

κρων Α να α α α α α α α α να στα α

σι ι ι ι ι ιν και την εις ου ρα νους α

πο ο κα τα α α α στα α α α σιν οι

οι οι οις και αι συ υν δι αι ω ω νι ι ι ι

ζει ει ειν ο α ψε ευ δης ε πηγ γει ει

ει ει λα α α α το Χρι στο ο ος ο Θε ε

ος και Σω τηρ τω ων ψυ χω ω ω ων η η η

η μων
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ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

Ἦχος Δι
Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω

νων α μην

περ ευ λο γη με ε νη υ παρ χεις

Θε ο το κε Παρ θε ε ε ε νε δι α γαρ

του εκ Σου σαρ κω θε εν τος ο α δης ηχ μα

λω τι σται ο Α δαμ α να κε ε κλη ται η

κα τα ρα νε νε ε κρω ται η Ευ α η λευ

θε ε ρω ται ο θα να τος τε θα να τω

ται και η μεις ε ζω ο ποι η η θη μεν δι

ο αν υ μνουν τες βο ω ω μεν ευ λο γη τος

Χρι στος ο Θε ος η μων ο ου τως ευ δο κη σας
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δο ο ο ξα σοι

∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ  
Μανουὴλ  Πρωτοψάλτου

Ἦχος Νη

ο ο ξα σοι τω δει ξα ντι το φως δο ξα

εν υ ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει

ρη η η νη εν αν θρω ποι ςευ δο κι α

μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ

σκυ νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου

μεν σοι δι α την με γα α λην σου δο ξαν

υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε

Πα τερ παν το κρα α τορ Κυ ρι ε Υι ε μο νο

γε νες Ι η σου Χρι στε κα Α γι ον Πνευ
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μα

υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου ο

Υι ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α μαρ τι

ι αν του κο ο σμου ε λε η σον η μας ο αι αι

ρων τας α μαρ τι ι ας του κο σμου

ροσ δε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη με

νος εκ δε ξι ω ων του Πα τρος και ε λε η

σον η μας

τι συ ει μο νος Α γι ος συ ει ει μο

νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε

ου Πα τρος α μη ην

αθ ε κα α στην η με ραν ευ λο γη σω σε
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και αι νε ε σω το ο νο μα α σου εις τον αι

ω ω να και εις τον αι ω να του αι ω νος

α τα ξι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με

ρα τα αυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη ναι η

μα ας

υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των

πα τε ε ρων η μων και αι νε τον και δε δο

ξα σμε ε νον το ο νο μα α σου εις τους αι ω νας α

μη ην

ε ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ

η μας κα θα περ ηλ πι σα α μεν ε πι

σε ε
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υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ι ι ε δι δα

ξον με τα δι και ω μα τα σου
(τρὶς)

ρι ε κα τα φυ γη ε γεν νη η θης η μιν

εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ ρι ι

ε ε λε η σο ον με ι α σαι την ψυ χη

ην μου ο τι η μαρ τον σοι

υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξο ο ον

με του ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ

ει ο Θε ο ος μου

τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω

τι σου ο ψο με θα φω ως

α ρα τει ει ει νον το ε λε ο ος σου τοις γι

ΗΧΟΣ  ΠΛΑΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΤΕΤΑΡΤΟΥ

ΕΝΧ 06/2019



69

νω σκου σι σε

α γι ος ο Θε ος Α α γι ος Ι σχυ ρος Α

γι ος α θα να τος ε λε η σονη μα ας
(τρὶς)

ο ξα Πα τρι ι και Υι ω και α γι ω

Πνευ μα τι

αι νυν και α ει ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων α μη ην

γι ος α θα να τος ε λε η σον η μα

ας

α α γι ι ος ο Θε ε ε ο ος

Α α α γι ι ος Ι σχυ υ υ ρο ος Α γι ι

ος Α α θα α α α α να α α α α τος ε
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λε ε ε ε ε η σο ο ο ο ο ον η η

μα α α α α α ας
π.Κ.Παπαγιάννη

να στα ας εκ του μνη μα τος και τα δε

σμα δι αρ ρη η ξας του Α δου ε ε λυ σας

το κα τα κρι μα του θα να του Κυ ρι ε παν τες

εκ των πα γι δων του εχ θρου ρυ σα με νος εμ

φα νι σας σε αυ τον τοις α πο στο λοις σου εξ

α πε στει λας αυ τους ε πι ι το κυ ρυγ μα

και δι αυ των την ει ρη νην πα ρε σχες τη

οι κου με νη μο νε πο λυ ε λε ε ε ε

ε
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ἕτερον, Μανουὴλ Πρωτοψάλτου

η με ρον σω τη ρι α τω κο σμω γε γο

νεν α σω μεν τω α να σταν τι εκ τα α φου και

αρ χη γω της ζω ης η μων κα θε λων γαρ

τω θα να τω τον θα να τον το νι κος ε δω κεν

η μι ιν και το με γα ε λε ο ο ο ος
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος νη

Α μην

1.

υ ρι ε ε λε ε η σον

2.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

3.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

4.

υ ρι ε ε λε ε ε η η σον

5.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

6.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

7.

υ ρι ε ε ε λε η σον
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8.

υ ρι ε ε ε λε η σον

9.

υ ρι ε ε λε η σον

10.

υ ρι ε ε λε ε η σον

11.

υ ρι ε ε λε ε η σον

12.

υ ρι ε ε λε ε η σον

περ Α γι α Θε ο το κε

σω ω σον η μας

οι Κυ ρι ε
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ΑΝΤΙΦΩΝΑ

Ἦχος Δι

Ἀντίφωνον Α΄

Α μην

Στίχος Α΄ Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ πάντα τὰ
ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ.

Στίχος Β΄ Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, καὶ μὴ
ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αυτοῦ.

αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ

σω σον η μας

Στίχος Γ΄ Κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασε τὸν θρόνον αὐτοῦ
καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει.

αις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου

Σω τερ σω σον η μα α ας
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Ἀντίφωνον Β΄

Α μην

Στίχος Α΄ Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, αἰνέσω Κύριον ἐν
τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου, ἕως ὑπάρχω.

Στίχος Β΄ Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς
αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο α

να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη

λου ι α

Στίχος Γ΄ Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών,
εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο α

να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη

λου ι α
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ὁ Μονογενὴς

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ω Πνευ μα τι

αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων Α μην

Μο νο γε νης Υι ος και Λο γος του Θε

ου α θα να τος υ πα α α αρ χων και κα

τα δε ξα με νος δι α την η με τε ραν

σω τη ρι ι αν σαρ κω θη η ναι εκ

της Α γι ας Θε ο το κου και α ει Παρ θε

νου Μα ρι ας α τρε πτως εν αν θρω πη σας Σταυ

ρω θεις τε Χρι στε ο Θε ος θα να

α α τω θα να τον πα τη σας

Ν

ει εις ων της
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Α γι ας Τρι α δος συν δο ξα ζο ο με νος τω

Πα τρι και τω Α γι ω Πνευ μα τι σω

σον η μα α ας

Ἀντίφωνον Γ΄

Α μην

Στίχος Αὕτη ἡ ἡμέρα, ἥν ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἀγαλ-
λιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

ξ υ ψουςκα τη ηλ θες ο Ε ευ σπλα αγ

χνος τα φην κατ ε δε ξω τρι ι η με ε ρον

ι να η μας ε λευ θε ρω σης των πα θων

η ζω η και η α να στα σις η μων Κυ υ

ρι ε δο ξα σοι οι οι οι
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Εἰσοδικὸν
Ἦχος Δι

ε ε ευ τε προ σκυ νη σω μεν και

προσ πε ε σω ω μεν Χρι στω Ðω σον η μα ας

Υι ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων

ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον
Ἦχος

ξ υ ψους κα τηλ θες ο ο Ευ σπλα αγ χνος

τα φην κα τε δε ξω τρι ι η με ε ρον ι να

η μας ε λευ θε ρω σης των πα θων η ζω η

και η α να στα σις η μων Κυ ρι ε ε δο ξα α

σοι
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Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων

Ἦχος Δι

ων εν ο λω τω κο σμω Μαρ τυ ρων σου

ως πορ φυ ραν και βυσ σον τα αι αι μα τα

η Εκ κλη σι α σου στο λι σα με ε νη δι

αυ των βο α σοι Χρι στε ο Θε ος τω λα

ω σου τους οι κτιρ μους σου κα τα πεμ ψον

ει ρη νην τη πο λι τει α σου δω ρη σαι

και ταις ψυ χαις η μων το με γα ε λε ος

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ
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Κοντάκιον

Ἦχος Γα

ς α παρ χας της φυ σε ως τω φυ τουρ γω

της κτι σε ως η οι κου με νη προ σφε ρει σοι Κυ

ρι ε τους θε ο φο ρου ους Μαρ τυ υ ρας ταις

αυ των ι κε σι αις εν ει ρη νη βα θει α

την Εκ κλη σι αν σου δι α της Θε ο το

κου συν τη ρη σον πο λυ ε λε ε ε ε ε
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ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
Ἑωθινὸν Α΄

Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν.

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
Ἀδελφοί, οἱ Ἅγιοι πάντες διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο
βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν,
ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον
στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας,
ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν
ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς
αὐτῶν· ἄλλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν
ἀπολύτρωσιν, ἵνα Κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι
δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν
καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν
φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν
αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι,
ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι
καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες
μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν
ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι
προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι. Τοιγαροῦν
καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος
μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον
ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν
ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ
τελειωτὴν Ἰησοῦν.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος δ΄
Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν

Στίχ. Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν
ῥύσεται αὐτοὺς ὁ Κύριος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ
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