
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
Τῇ 1ῃ τοῦ μηνὸς Σεπτεμβρίου

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ 
Στυλίου, ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῶν Μιασηνῶν, τοῦ 

Ἁγίου μάρτυρος Ἀειθαλᾶ, καὶ τῶν Ἁγίων  τεσσαράκοντα 
Γυναικῶν, καὶ Ἀμμοῦν διακόνου καὶ διδασκάλου αὐτῶν, τῶν 
Ἁγίων μαρτύρων Καλλίστης, Εὐόδου καὶ Ἑρμογένους τῶν 
αὐταδέλφων, μνήμη Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ, καὶ ἡ ἀνάνησις  τοῦ 

μεγάλου ἐμπρησμοῦ. 
Εἰς τὸν Ὄρθρον

Ἦχος Δι

ε ο ο ο ο ος Κυ υ ρι ος και ε πε

φα νεν η μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο

με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ι ου ου

Στίχος· Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (τὸ ὡς ἄνω )

Στίχος· Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

ε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η

μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο νο
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μα τι Κυ ρι ι ι ου
Στίχος· Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (τὸ ὡς ἄνω)

Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον

τε κα τη ηλ θες προς τον θα να τον

η ζω η η α θα α να τος το τε τον

Α δην ε νε ε κρω σας τη α στρα πη της

Θε ο τη τος ο τε δε και τους τε θνε

ω τας εκ των κα τα χθο νι ων α νε ε στη

σας πα σαι αι δυ να μεις των ε που ρα νι

ων ε κραυ γα ζον ζω ο δο τα Χρι στε

ο Θε ος η μων δο ο ο ξα σοι

ΗΧΟΣ   Β΄
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Ἀπολυτίκιον τῆς Ἰνδίκτου 
ἦχος ὁ αὐτὸς

Στεφάνου Λαμπαδαρίου

πα α σης δη μι ουρ γος της κτι σε

ως ο και ρους και χρο νους εν τη ι δι α

ε ξου σι α θε με νος ευ λο γη σον τον

στε φα νον του ε νι αυ του της χρη στο τη

τος σου Κυ υ ρι ε φυ λατ των εν ει

ρη νη τους βα σι λεις και την πο λιν σου πρε

σβει αις της Θε ο το κου και σω σον η μας

∆όξα Πατρί... 
Ἀπολυτίκιον Ὁσίου Συμεὼν τοῦ στυλίτου

Ἦχος Πα

πο μο νης στυ λος γε γο νας ζη λω

σας τους προ πα α το ρας ο σι ε τον Ι ωβ

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ
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εν τοις πα θε σι τον Ι ω σηφ εν τοις πει ρα

σμοις και την των Α σω μα των πο λι τει αν

υ πα αρ χων εν σω μα τι Συ με ων Πα

τη ηρ η μων Ο σι ε πρε σβευ ε Χρι στω τω

Θε ω σω θη ναι τας ψυ χα ας η η μων

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Ἦχος Γα

αι ρε κε χα ρι τω με νη Θε ο το κε

Παρ θε ε νε λι μην και προ στα σι ι α του γε

νους των αν θρω ω πων εκ σου γαρ ε σαρ

κω θη ο Λυ τρω της του κο ο σμου μο νη γαρ υ

πα αρ χεις Μη τηρ και Παρ θε νος α ει ευ λο γη

με ε νη και δε δο ξα σμε ε νη πρε σβευ ε Χρι

ΗΧΟΣ   Β΄
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στω τω Θε ω ει ρη νην δω ρη σα σθαι πα ση τη οι

κου με ε ε νη η η η

Καθίσματα Ἀναστάσιμα
Ἦχος Δι

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν

ευ σχη η μων Ι ω σηφ α πο του ξυ

λου κα θε λων το α χραν τον σου Σω ω ω ω

ω ω μα σιν δο νι κα θα ρα ει λη

σας και α ρω ω μα σιν εν μνη μα τι και

νω κη δευ σας α πε θε το αλ λα τρι η

με ρος α νε στης Κυ υ ρι ε πα ρε χων

τω κο σμω το με γα ε ε ε λε ος

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ
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∆όξα Πατρί...

αις μυ ρο φο ο ροις Γυ ναι ξι πα ρα

το μνη μα ε πι στας ο Αγ γε λος ε βο ο ο ο

ο ο α τα μυ ρα τοις θνη τοις υ παρ

χει αρ μο ο δι α Χρι στος δε δι α φθο

ρας ε δει χθη αλ λο τρι ος αλ λα κραυ γα

σα τε α νε στη ο Κυ υ ρι ος πα

ρε χων τω κο σμω το με γα ε ε ε λε

ος
Καὶ νῦν... τῆς Ἰνδίκτου

Ἦχος πλ. δ᾿
Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Ὁ καιροὺς καρποφόρους καὶ ὑετούς, οὐρανόθεν παρέχων
τοῖς ἐπὶ γῆς, καὶ νῦν προσδεχόμενος, τὰς αἰτήσεις τῶν
δούλων σου, ἀπὸ πάσης λύτρωσαι, ἀνάγκης τὴν πόλιν σου,
οἱ οἰκτιρμοὶ καὶ γάρ σου, εἰς πάντα τὰ ἔργα σου. Ὅθεν τὰς
εἰσόδους, εὐλογῶν καὶ ἐξόδους, τὰ ἔργα κατεύθυνον ἐφ᾿ ἡμᾶς
τῶν χειρῶν ἡμῶν, καὶ πταισμάτων τὴν ἄφεσιν, δώρησαι
ἡμῖν ὁ Θεός· σὺ γὰρ ἐξ οὐκ ὄντων τὰ σύμπαντα, ὡς δυνατὸς
εἰς τὸ εἶναι παρήγαγες.
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Καθίσματα Ἀναστάσιμα
Ἦχος Δι

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν

ον λι θον του μνη μα τος σφρα γι σθη ναι μη

κω λυ υ υ υ υ υ σας την πε τραν της

πι ι στε ως α να στας πα ρε σχες πα σι Κυ

ρι ε δο ο ο ξα σοι

∆όξα Πατρί...

ων μα θη τω ων σου ο χο ρος συν Μυ

ρο φο ροις γυ ναι ξιν α γαλ λε ται συμ φω ω

ω ω ω ω νως κοι νην γαρ ε ορ την

συν αυ τοις ε ορ τα α ζο μεν εις δο ξαν και

τι μην της σης α να στα σε ως και δι αυ των

φι λαν θρω πε Κυ υ ρι ε τω λα ω σου
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πα ρα σχου το με γα ε ε ε λε ος

Καὶ νῦν... τῆς Ἰνδίκτου
Ἦχος γ´

Ἡ Παρθένος σήμερον

Ὁ ἀρρήτῳ σύμπαντα, δημιουργήσας σοφίᾳ, καὶ καιροὺς ὁ
θέμενος, ἐν τῇ αὐτοῦ ἐξουσίᾳ, δώρησαι, τῷ φιλοχρίστῳ λαῷ
σου νίκας· ἔτους δέ, τάς τε εἰσόδους καὶ τάς ἐξόδους,
εὐλογήσαις κατευθύνων, ἡμῶν τὰ ἔργα πρὸς θεῖόν σου
θέλημα.

ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ (σύντομα)
Ἦχος Κε

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

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 κα τε πλα γη ο

ρω ων σε εν νε κροι οις λο γι σθε εν τα του

θα να του δε Σω τερ την ι σχυν κα θε λο ον τα

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

εξ Α δου πα αν τας ε λευ θε ρω σαν τα

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

δι 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 α πτω ων εν

τω τα φω Αγ γε λος προ σε φθεγ 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 ε στη του

μνη μα 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

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ
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στη προς αυ τας ο Αγ γε λος και ει ει πε θρη

νου ο και ρος 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 χου ουν το Αγ γε ε 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 ε

στη του μνη μα τος

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

ΗΧΟΣ   Β΄
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τι

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

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 γι ος Α γι

ος Α γι ος ει Κυ ρι ε

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

αι ω νωνω α μην

ω ο δο την τε κου σα ε λυ τρω σω Παρ

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

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

σαν τα ζω ης ι θυ νε προς ταυ την δε ο εκ
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σου σαρ κω θεις Θε ος και αν θρω πος

Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη λου

ι α ∆ο ο ξα σοι ο Θε ος
(δὶς)

Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α Αλ λη

λου ι α ∆ο ξα σοι ο Θε ο ο ο ο ος

Ἡ Ὑπακοή·
Μετὰ τὸ πάθος πορευθεῖσαι ἐν τῷ μνήματι, πρὸς τὸ
μυρίσαι τὸ σῶμά σου αἱ Γυναῖκες Χριστὲ ὁ Θεός, εἶδον
Ἀγγέλους ἐν τῷ τάφω καὶ ἐξέστησαν· φωνῆς γὰρ ἤκουον ἐξ
αὐτῶν, ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος δωρούμενος τῷ κόσμω τὸ μέγα
ἔλεος.

Ἀναβαθμοὶ
Ἀντίφωνον Α΄

Ἦχος Βου

ν τω ου ρα νω τα ομ μα τα εκ πε εμ πω

μου της καρ δι ας προς σε Σω τηρ σω σον με ση

ε πι λαμ ψει

ΗΧΟΣ   Β΄
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λε η σον η μας τους πται ον τας σοι πολ

λα καθ ε κα στην ω ραν ω Χρι στε μου και

δος προ τε λους τρο πους του με τα νο ει ειν

σοι

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 βα σι λευ ειν πε

λει το α γι α ζειν το κι νειν την κτι σιν

Θε ο ος γαρ ε στιν ο μο ου σι ος Πα τρι

και λο γω
Ἀντίφωνον Β΄

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ
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ι μη ο τι Κυ ρι ος ην εν η μιν

τις ι κα νο ος σω ος φυ λα χθη ναι εκ του

ε χθρου α μα και αν θρω πο κτο ο νου

οις ο δου σιν αυ των μη πα ρα δω ως Σω

τερ τον σον δου λον λε ε ον τος τρο πον κατ

ε μου κι νου ουν ται και γα αρ οι ε χθροι οι μου

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 ζω αρ χι ι α και

γε ε ρα ας παν τα γαρ τα κτι στα ως Θε ος ων δυ

ΗΧΟΣ   Β΄
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να μοι συν τη ρει εν Πα τρι ι δι Υι ου ου δε

Ἀντίφωνον Γ'

ι πε ποι θο τες ε πι Κυ ρι ον ε οι

κα σιν ο ρει τω α γι ω οι ου δα μως σα λευ

ον ται προσ βο λαι αις του Βε λι ι αρ

ν α νο μι αις χει ρας αυ των μη εκ

τει να τω σαν οι θει ως ζων τες ου γαρ ε α

Χρι στος τη ρα βδω τονκλη ρον αυ του

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

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ
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γι ω Πνευ μα τι προσ πη γα α ζει

πα σα σο φι α εν θεν χα ρις Α α πο στο λοις

και τοις α θλοις κα τα στε ε φον ται Μαρ τυ ρες
Β΄

χορὸς

και προ φη η ται ο ρω σι

Προκείμενον

ξε γερ θη τι Κυ ρι ε ο Θε

ος μου εν προσ ταγ μα τι ω ε νε τει λω

και συν α γω γη λα ων κυ κλω σει σε
(δὶς)

Στίχος· Κύριε, ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα.
τὸ τρίτον

ξε γερ θη τι Κυ ρι ε ο Θε

ος μου εν προ σταγ μα τι ω ε νε τει λω

και συν α γω γη λα ων κυ κλω σει σε ε ε

ΗΧΟΣ   Β΄
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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

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
τὴν Ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι’ ἡμᾶς,
θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν.

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ
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Ὁ Ν΄ ψαλμὸς 
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Δι

λε η μων 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 μων σου ε ξα λει ψον το

α νο μη μα 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 σον με

τι την α νο μι αν μου ε γω γι

νω σκω και η α μαρ τι α μου ε νω πι ον μου

ε στι δι α πα αν τος

ΗΧΟΣ   Β΄
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σοι μο νω η μαρ τον και το πο νη ρον ε νω

πι ον σου ε ποι η σα ο ο πως αν δι και

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

κρι νε σθαι σε

δου γαρ εν α νο μι αις συ νε λη φθην

και εν α μαρ τι αις ε κισ ση σε με η μη

τηρ μου

δου γαρ α λη θει αν η γα πη σας τα

α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας σου ε δη

λω σας μοι

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

σο μαι πλυ νεις με και υ περ χι ο να λευ καν

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ
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θη σο μαι

κου τι εις μοι α γαλ λι α σιν και

ευ φρο συ υ νην α γαλ λι α σον ται ο στε α

τε τα πει νω με ε να

πο στρε ψον το προ σω πον σου α πο

των α μαρ τι ων μου και πα σας τας α νο μι

ας μου ε ξα λει ψον

αρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε μοι ο

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

εγ κα τοις μου

η α πορ ρι ψης με α πο του προ σω που

σου και το πνευ μα σου το α γι ον μη αν τα νε

ΗΧΟΣ   Β΄
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λης απ ε μου

πο δος μοι την α γαλ λι α σιν του σω

τη ρι ου σου και πνευ ματ ι η γε μο νι κω στη

ρι ξον με

ι δα ξω α νο μους τας ο δους σου και α

σε βεις ε πι σε ε πι στρε ψου 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 η γλωσ

σα μου την δι και ο συ νην σου

υ ρι ε τα χει λη μου α νοι ξεις και

το στο μα μου α ναγ γε λει την αι νε σιν σου

τι ει η θε λη σας θυ σι αν ε

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ
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δω κα αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ευ δο κη

η σεις

υ σι α τω Θε ω πνευ μα συν τε τριμ με νον

καρ δι αν συν τε τριμ με νην και τε τα πει

νω με ε νην ο Θε ος ουκ ε ξου δε νω σει

γα θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ δο κι α

σου την Σι ων και οι κο δο μη θη τω τα τει χη

Ι ε ρου σα λημ

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

νης α να φο ραν και ο λο καυ τω μα τα

ο τε α νοι σου σιν ε πι το θυ σι α στη

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

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα

τι Ταις των Α πο στο ο ο λων πρε σβει αις

Ε ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα

πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α

των

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

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

πρε σβει αις Ε ε ε λε η μον ε ξα λει

ψον τα πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα

α α των

Ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το με
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γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των

οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψο ο ον το

α νο μη μα α α α μου

να στας ο Ι η σους α πο του τα φου κα

θω ως προ ει πεν ε δω κεν η μιν την αι

ω νι ον ζω ην και με γα ε λε ο ο ος

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
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ΚΑΝΟΝΕΣ
Ἀναστάσιμος

Ἦχος Βου

ᾨδὴ Α΄ Ὁ Εἱρμός·

ν βυ θω κα τε στρω σε πο τε την φα ρα

ω νι τι δα παν στρα τι αν η υ περ ο πλος δυ

να μις σαρ κω θεις ο λο γος δε την παμ μο

χθη ρον α μαρ τι ι αν εξ η λει ψεν ο δε

δο ξα σμε νος Κυ ρι ος εν δο ξως γαρ δε δο ξα

σται

Δο ξα τη Α γι α α να στα α σει σου Κυ

ρι ε

του κο σμου αρ χων Α γα θε ω α πε

γρα ψα με θα τη εν το λη τη ση μη πει θαρ χη
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σαν τες τω Σταυ ρω σου κε κρι ται προσ βα

λω ων γαρ σοι ως θνη τω ω πε ρι πε πτω κε

τω της ε ξου σι ας κρα τει σου και α σθε νης

δι η λεγ κται

Δο ξα τη Α γι α α να στα α σει σου Κυ

ρι ε

υ τρω της του γε νους των βρο των και της α

κη ρα του ζω ης αρ χη γος εις τον κο σμον ε λη

λυ θας τη γαρ Α να στα σει σου δι ε σπα α

ρα ξας του θα να α του τα σπαρ γα να ην δο ξο

λο γου μεν α παν τες εν δο ξως γαρ δε δο ξα

σται
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Υ περ α γι α Θε ο το ο κε σω σον η

μας

περ τε ρα πε φυ κας Α γνη πα σης α ο

ρα του τε και ο ρα της Α ει παρ θε νε κτι σε

ως τον γαρ Κτι στην τε το κας ως ηυ δο ο

κη σε σαρ κω θη η ναι εν μη τρα σου ω συν παρ

ρη σι α πρε σβευ ε σω θη ναι τας ψυ χας η

μων
Κανὼν τῆς Ἰνδίκτου

ᾨδὴ α'

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

ᾊσωμεν πάντες λαοὶ

Δο ξα σοι ο Θε ος η μων δο ξα σοι

σω μεν παν τες Χρι στω δι ου συν ε στη τα
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πα αν τα και εν ω δι α τε λει ει α δι

α πτω τα ως εξ α ναρ χου φυν τι Θε ου

Πα τρος εν υ πο στα τω Λο γω ω δη ην ε

πι νι κι ον ο τι δε δο ο ξα α σται

Δο ξα σοι ο Θε ος η μων δο ξα σοι

σω μεν παν τες Χρι στω τω πα τρι κη ευ

δο κι ι α ε πι φα νεν τι εκ Παρ θε νου

και κη ρυ ξαν τι ε νι αυ τον Κυ ρι ου δε κτον η

μιν εις α πο λυ τρω σιν ω δη ην ε πι

νι κι ον ο τι δε δο ο ξα α σται

Δο ξα σοι ο Θε ος η μων δο ξα σοι

ν Να ζα ρετ εισ ελ θων ο πα ρο χευς
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του νο ο μου εν η με ραις των σαβ βα α των

ε δι δα σκε νο μο θε των Ε βραι οις την

ε λευ σιν αυ του την α φρα στον δι ης ως

ε λε η η μων σω σει το γε ε νος η μων

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

μας

δον τες παν τες πι στοι την υ περ θαυ μα

στον Κο ο ρην την τον Χρι στον τη οι κου

με νη α να τει λα σαν και χα ρας τα παν

τα πλη ρω σα σαν της α ι δι ου ζω ης

α ει ει α νυ μνη σω μεν ο τι δε δο ο

ξα α σται
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Κανὼν τοῦ Ὁσίου
ᾨδὴ α'

Ἦχος Νη

ᾊσωμεν τῷ Κυρίῳ πάντες λαοὶ

Ο σι ε του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η μων

ι δου μοι εν ορ γα νω γλω ωτ της σα θρω

ω θε ο φο ρε Συ με ων τω την ω δην σοι πλε

κον τι ταις δε η σε σι ταις σαις γνω σε ως

φω ως θε ο δι ι δα α κτον

Ο σι ε του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η μων

γνω σαν την σο φι αν πα α τερ την σην

Περ σαι Αι θι ο πες Ιν δοι και Σκυ θαι και Α ρα

βων πλη θυς και ε δο ξα σαν Χρι στον τον δι

α σου ου δο ξα ζο ο με ε νον
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Δο ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω Πνευ

μα τι

α ρι τος ε πλη ρω θης πνευ μα τι κης ποι

μαν τι κων γαρ εκ ση κων ως Ι α κωβ ∆αυ ιδ και

Μω υ σης αρ χη γε της λο γι κων ω φθης

θρεμ μα α των μα κα α ρι ι ε

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

των αι ω νων α μην

χραν τε Θε ο το κε χαι αι ρε σε μνη η

τον α χω ρη τον Θε ον εν ση γα στρι χω ρη σα

σα λυ τρω θη ναι των δει νων αι τη σαι τους α

νυ μνου ουν τα ας σε
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Ἀναστάσιμος

Ἦχος Βου

ᾨδὴ Γ Ὁ Εἱρμὸς

ξ ην θη σεν η ε ρη μος ω σει κρι νον Κυ

ρι ε η των ε θνων στει ρευ ου σα Εκ κλη

σι α τη πα ρου σι α σου εν η ε στε ρε ω

θη η καρ δι α μου

Δο ξα τη Α γι α α να στα α σει σου Κυ

ρι ε

κτι σις εν τω πα θει σου ου ηλ λοι ου το

βλε που σα εν ευ τε λει προ σχη μα τι υπ

α νο μων μυ κτη ρι ζο με νον τον ε δρα α σαν

τα παν τα θει ω νευ μα τι

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

κ χο ος κατ ει κο να με ε τη χει ρι σου ε

πλα σας και συν τρι βεν τα πα λιν εις χουν

θα να του δι α μαρ τι αν Χρι στε συγ

κα τα βας εις Α δην συν α νε στη σας

Υ περ α γι α Θε ο το ο κε σω σον η

μας

α τα γμα τα εξ ε στη σα αν των Αγ γε λων

Παν α γνε και των αν θρω πων ε φρι ξαν αι

καρ δι αι ε πι τω το κω σου δι ο σε Θε

ο το κον πι στει σε βο μεν
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Κανὼν τῆς Ἰνδίκτου
ᾨδὴ γ΄

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

Στερέωσόν με Χριστέ

Δο ξα σοι ο Θε ος η μων δο ξα σοι

τε ρε ω σον α γα θε ην κα τε φυ τευ

σε πο ο θω ε πι της γης η δε ξι α σου κα

τα α καρ πον αμ πε λον φυ λατ των σου την

Εκ κλη σι αν παν το δυ υ να α με

Δο ξα σοι ο Θε ος η μων δο ξα σοι

ν ερ γοις πνευ μα τι κοις θε ο τερ πε σι

κο μω ων τας το ε τος του το δι α γα

γειν κα τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε τους πι στει

σε μελ πον τας Θε ο ον του παν τος
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Δο ξα σοι ο Θε ος η μων δο ξα σοι

α λη νι ον μοι Χρι στε τον ε νι αυ σι ον

κυ υ κλον δι δου οι κτι ιρ μον και εμ πλη σον

με των λο ο γων των θει ων σου ους ω φθης

φα σκων Ι ου δαι οις εν σα αβ βα α σιν

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

μας

ς μο νην υ περ φυ ως την υ περ αν

θρω πον χα ριν εν τη γα στρι σου δε ξα με νην

α τρε ε πτως σκη νω σαν τα Χρι στον τον Θε ον

η μων α ει σε δο ξα α ζο ο μεν

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ

ENX 08/2019



36

Κανὼν τοῦ Ὁσίου
ᾨδὴ γ'

Ἦχος Νη

Τὸν φόβον σου Κύριε

Ο σι ε του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η μων

ξε ε ως φυ γων την νι φε τω δη

φο ρα αν των πνευ μα των προς σω τη ρι ον

ηυ το μο λη σας μο νην Συ με ων εξ ης και την

α γη ρω ζω η ην ε καρ πω σω

Ο σι ε του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η μων

πε ε κλι νας χαι ρων την πει θη η νι

ον α κο ην σου παμ μα κα ρι στε τω ∆ε σπο τη

μα κα ρι ζον τι και μα κα ρι ζο με νην ευ

ρες πο λι τει αν
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Δο ξα Πα τρι ι και Υι ω και Α γι ω Πνευ

μα τι

ου λο ο γου δε ξα με νος τα σπερ μα τα

της καρ δι ας σου ταις αυ λα ξι των δα κρυ ων

ε πι βλυ σε σι Χρι στω πο λυ χουν στα χυν α

ρε των ε δρε ψω

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

των αι ω νων α μην

ρ ρη η τως συν ε λα βες Θε ο νυμ φε

τον Σω τη ρα τε και Κυ ρι ον τον λυ τρου με νον

η μας των δει νων τους σε εν α λη θει α ε

πι κα λου με ε νου ου ου ους

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ

ENX 08/2019



38

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 Ἀδὰμ 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. ∆ιὸ καὶ πάντες δοξάζομεν, καὶ ὑμνοῦμεν τὴν
σὴν συγκατάβασιν, καὶ κόσμος Σωτήρ μου ἀνυμνεῖ σε ἀεί.

ΜΕΣΩ∆ΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Κάθισμα τοῦ Ὁσίου

Ἦχος πλ. δ᾿
Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Ὑπερζέσας τῇ πίστει Πάτερ σοφέ, καὶ προσκαίρων
ἁπάντων ὑπεριδών, Χριστῷ ἠκολούθησας, τῇ δυνάμει τοῦ
Πνεύματος, ἐγκρατείᾳ τήξας, τὸ σῶμά σου Ὅσιε, οὐρανῶν
τὴν δόξαν, ἀεὶ προορώμενος· ὅθεν καὶ ἐφεῦρες, πρὸς
ἀνάβασιν θείαν, τοῦ στύλου τὴν κλίμακα, τῷ σῷ πόθῳ
κατάλληλον, Συμεὼν ἱερώτατε. Πρέσβευε Χριστῷ τῶ Θεῷ,
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι
πόθω, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

∆όξα... Καὶ νῦν... τῆς Ἰνδίκτου
Ἦχος δ´

Κατεπλάγη Ἰωσὴφ

Ὡς ∆εσπότῃ τοῦ παντός, καὶ χορηγῷ τῶν ἀγαθῶν, σοὶ
προσπίπτομεν πιστῶς, ἀναβοῶντες ἐκτενῶς· Ὑπὸ τῆς σῆς
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δυσωπούμενος εὐσπλαγχνίας, Σωτὴρ καὶ ταῖς εὐχαῖς τῆς
τεκούσης σε, καὶ πάντων τῶν ἀεὶ εὐαρεστούντων σοι,
ἐνιαυτὸν εὐπρόσδεκτον, προσάξαι σοι, ὡς ἀγαθὸς
καταξίωσον, τοὺς ἐν οὐσίαις, δυσὶ τιμῶντας, καὶ πιστῶς σε
δοξάζοντας.

Κοντάκιον τῆς Ἰνδίκτου
Ἦχος δ´

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ

Ὁ τῶν αἰώνων ποιητὴς καὶ δεσπότης, Θεὲ τῶν ὅλων
ὑπερούσιε ὄντως, τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σῴζων
τῷ ἐλέει σου τῷ ἀπείρῳ, οἰκτίρμον, πάντας τοὺς
λατρεύοντας σοὶ τῷ μόνῳ δεσπότῃ, καὶ ἐκβοῶντας φόβῳ,
λυτρωτά· εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον, Κύριε.

Ὁ Οἶκος
Ἀρρήτῳ πάντα ὡς Θεῷ ποιήσαντι σοφίᾳ ἰσχύι τε
παντουργικῇ διασῴζοντι πάντα τὸν ὕμνον δέει ἐκ ψυχῆς
προσάγομεν ἐντρόμως δυσωποῦντες παρασχεῖν εὐφορίαν
τῇ γῇ ἐν τῇ σήμερον ἐτησίῳ ἀπαρχῇ, παντὸς ῥυσθῆναι
δυσχεροῦς, ὁρατῶν καὶ ἀοράτων δυσμενῶν, ἐν ταῖς αἰσίαις
κράζοντες περιόδοις• εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον,
Κύριε.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν
Τῇ Ά τοῦ αὐτοῦ μηνός, Ἀρχὴ τῆς, Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ νέου
ἔτους.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμην ποιοῦμεν τοῦ γενομένου θαύματος
παρὰ τῆς Ἁγίας Θεοτόκου ἐν τῇ Μονῇ τῶν Μιασηνῶν, καὶ
μνήμη τοῦ γενομένου ἐμπρησμοῦ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Συμεὼν τοῦ
Στυλίτου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας Μάρθας, μητρὸς τοῦ
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Ὁσίου Συμεών, καὶ τῆς ὁσίας Εὐανθίας, καὶ ἡ κοίμησις Ἰησοῦ
τοῦ Ναυῆ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων τεσσαράκοντα γυναικῶν,
Μαρτύρων, Παρθένων καὶ Ἀσκητριῶν, καὶ Ἀμμοῦν ∆ιακόνου,
καὶ διδασκάλου αὐτῶν.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων καὶ
αὐταδέλφων Εὐόδου, Καλλίστης, καὶ Ἑρμογένους.

Ὁ ὅσιος Μελέτιος ὁ νέος, ὁ ἐν τῷ ὄρει Νυουπόλεως ἀσκήσας,
ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.

Ὁ ἅγιος νεομάρτυς, Ἀγγελῆς ὁ ἐν Κωνσταντινοπόλει
μαρτυρήσας κατὰ τὸ 1680 ξίφει τελειοῦται.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΙΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος

ᾨδὴ Α΄

ταυ ρον χα ρα ξας Μω σης επ ευ θει ει ας ρα

βδω την Ε ρυ θραν δι ε τε με τω Ισ ρα

ηλ πε ζευ σαν τι την δε ε πι στρε πτι κως

Φα ρα ω τοις αρ μα σι κρο τη σας η νω σεν επ

ΗΧΟΣ   Β΄

ENX 08/2019



41

ευ ρους δι α γρα α ψας το α ητ τη τον ο

ο πλον δι ο Χρι στω ω α σω μεν τω Θε ω

η μων ο ο ο τι δε δο ξα σται

ᾨδὴ Γ΄

α α βδος εις τυ υ πον του μυ στη ρι ι ου

πα ρα λαμ βα νε ε ται τω βλα στω ω

ω γαρπρο κρι ι νει τον ι ε ρε α τη

στει ρευ ου ου ση δε πρω ην Εκ κλη σι α νυν

εξ η η ην θη η σε ξυ λον Σταυ ρου
ὁ Α΄ χορὸς

εις κρα τος και στε ρε ε ω ω μα

ᾨδὴ ∆΄

ι σα κη η κο α Κυ ρι ε της οι κο

νο μι ι ας σου το μυ στη ρι ον κα τε
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νο η σα τα ερ γα σου και ε δο ξα σα σου

την Θε ο τη τα

ᾨδὴ Ε΄

τρι σμα κα ρι στον ξυ υ υ υ λον εν

ω ε τα α θη Χρι στος ο Βα σι λευς και Κυ ρι

ος δι ου πε πτω κεν ο ξυ λω α πα τη

σας τω εν σοι δε λε α σθεις Θε ω τω προσ

πα γεν τι σαρ κι τω πα ρε ε χο ον τι την ει

ρη νηνταις ψυ χαι αις η η μων

ᾨδὴ ΣΤ΄

ο τι ου θη ρο ος εν σπλα α αγ χνοις πα

λα μας Ι ω νας σταυ ρο ει δως δι εκ πε τα

σας το σω τη ρι ον πα α θος προ δι ε
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τυ υ που σα φως ο ο θεν τρι η με ρος εκ δυς

την υ περ κο σμι ον Α να στα σιν υ πε ζω

γρα φη η σε του σαρ κι ι προσ πα γεν τος Χρι

στου ου του Θε ου και τρι η με ρω ε γε

ε ε ερ σει τον κο ο σμον φω τι ι σα αν

τος
ᾨδὴ Ζ΄

ε ε εκ νο ον προσ ταγ μα τυ ραν νου δυσ σε

βους λα ους ε κλο νη σε πνε ον α πει λης

και δυσ φη μι ι ι α ας θε ο στυ γους

ο ο μως τρεις Παι δας ουκ ε δει μα τω ω

σε θυ μο ο ος θη ρι ω δης ου ου πυ υρ

βρο μι ον αλλ αν τη χουν τι δρο σο βο λω
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πνε ευ μα α α τι πυ ρι συν ον τες ε ψα αλ

λον ο υ περ υ υ μνη η το ος των Πα

τε ρων και η μων Θε ος ευ λο γη το ο ος

ει
ᾨδὴ Η΄

Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ σκυ νου ου

με εν τον Κυ ρι ον

υ λο γει ει τε Παι αι αι δες της Τρι α δος

ι σα ρι θμοι δη μι ουρ γον Πα τε ρα Θε ον υ

μνει ει τε τον συγ κα τα βαν τα Λο ο ο

γον και το πυρ εις δρο ο σον με τα α ποι η

σαν τα και υ περ υ ψου ου τε το πα α σι

ζω ην πα ρε ε χον Πνευ μα πα να γι ον εις τους αι
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ω ω να α α α ας

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 ω τω Σω τη ρι μου

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

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

την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε

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

νο ο μεν

Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα πει

νω σιν της δου λης αυ του ι δου γαρ α
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πο του νυν μα κα ρι ου σι με πα α α

σαι αι γε νε αι

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

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

την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε

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

νο ο 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 ε νοις αυ τον

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ και εν
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δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τω ως των Σε ρα φειμ

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

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

υ νο ο 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 ι ας αυ των

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

δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τω ως των Σε ρα φειμ

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

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

υ νο ο μεν
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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 γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε

στει λε κε νους

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ 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 ου σαν την ο ον τως Θε ο το κον σε με γα

λυ υ νο ο μεν

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

ω

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βειμ 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 ου σαν την ο ον τως Θε ο το κον σε με γα

λυ υ νο ο μεν

Ἡ Καταβασία
ᾨδὴ Θ΄

υ στι κως ει Θε ο το ο κε πα ρα δει

σος α γε ωρ γη η τως βλα στη σα σα Χρι

στον υφ ου το του Σταυ ρου ζω η φο ο

ρον εν γη πε φυ του ουρ γη ται δεν δρον
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δι ου νυν υ ψου με ε νου προ σκυ νουν τες

αυ τον σε με γα λυ υ νο ο με ε ε εν

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 ΙΑ΄

Ἦχος Δι
Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

ε τα την θει ει αν ε ε γερ σιν
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τρις τω Πε τρω ω φι λει εις με πυ θο με νο

ο ος Κυ υ ρι ος των ι ι δι ω ων προ

βα α τω προ βαλ λε ται ποι οι με να αρ χην

ος ι δων ο ον η γαρ α πα ο Ι η η

σου ου ους ε πο ο με νον η ρε το

ο το ον ∆ε σπο ο την ου τος δε τι ι ι ι

ι ε αν θε ε λω ε φη σε με ε νειν του ου

τον ε ως και αι πα α λιν ε ερ χο μαι τι

προς σε ε φι ι λε Πε ε τρε ε

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ὁσίου,
Ἦχος ὁ αὐτὸς
Τοῖς Μαθηταῖς

Φωστῆρος δίκην Ὅσιε, ὁ φωσφόρος σου βίος, ἀστράψας
κατεφώτισε, τὴν ὑφήλιον πᾶσαν, ταῖς τῶν θαυμάτων
ἀκτῖσι· διὰ στύλου γὰρ Πάτερ, ἀνῆλθες ὡς ἐν κλίμακι, πρὸς
Θεὸν ἔνθα πάντων, τῶν ὀρεκτῶν, Συμεὼν τὸ ἔσχατον ὄντως
πέλει, ὑπὲρ ἡμῶν δεόμενος, τῶν τιμώντων σε Μάκαρ.
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Ἐξαποστειλάριον τῆς Ἰνδίκτου, ὅμοιον

∆ημιουργὸς καὶ πρύτανις, πάσης κτίσεως πέλων, καιροὺς καὶ
χρόνους θέμενος, ἐν τῇ σῇ ἐξουσία, τὸν ἐνιαύσιον κύκλον,
εὐλογίαις Οἰκτίρμον, χρηστότητος στεφάνωσον, ἐν εἰρήνῃ
φυλάττων, σοῦ τὸν λαόν, ἀβλαβῆ ἀπήμαντον δυσωποῦμεν,
πρεσβείαις τῆς τεκούσης σε, καὶ τῶν θείων Ἀγγέλων.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Ἦχος Δι

Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

α α α σα πνο ο η αι νε σα α τω τον

Κυ υ υ ρι ον αι νει τε τον Κυ ρι

ον εκ τω ω ων ου ου ρα α α νων αι

νει ει ει τε α αυ τον ε ε εν τοι οι οις υ

ψι ι στοις σοι πρε ε πει υ υ μνο ος τω

ω ω Θε ε ε ε ω

ι νει τε α αυ το ον πα α αν τες οι Αγ γε ε

λοι α αυ του αι νει τε αυ τον πα σαι αι δυ
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να α α μει εις α α αυ του σοι πρε ε

πει υ υ μνο ος τω ω ω Θε ε ε ε ω

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον

Δο ξα αυ

τη ε σται πα σι τοις ο σι οις αυ του

α σα πνο η και πα σα α κτι ι ι σις σε

δο ξα ζει Κυ υ υ ρι ε ο τι δι α του

Σταυ ρου τον θα να το ο ον κα τη ηρ γη η η

η σας ι να δει ξης τοις λα οις την εκ νε κρων

σου ου α να α α α στα α α α σιν ως

μο νο ος φι ι λα α αν θρω ω ω 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
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τι της δυ να α με ε ως αυ του

ι πα τω σαν Ι ου ου δαι αι αι οι πως οι

στρα τι ω ται α πω λε ε σαν τη ρου ου ουν

τε ες το ο ον Βα α α σι λε ε α δι

α τι γαρ ο λιθ ος ουκ ε φυ λα ξε την πε

ε τρα αν τη ης ζω ω ω ης η τον τα φεν

τα α α δο τω ω σαν η α να στα αν τα α

προ σκυ νει ει ει τω ω ω ω σαν λε ε γον τε ες

συν η η μιν δο ξα τω πλη θει των οι κτι ιρ

μω ω ων σου Σω τηρ η η μω ων δο ο ο

ξα α α α σοι

Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αις
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αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος

της με γα λω συ υ νης αυ του

αι ρε τε λα οι και α γαλ λι ι α α α

σθε Αγ γε λος ε κα θη σεν εις τον λι

ι ι ι θον του μνη η η μα α α α τος αυ

τος η μας ευ ηγ γε λι σα α το ει ει πων Χρι

στος α νε ε στη εκ νε ε κρω ω ων ο ο Σω

τη ηρ του κο ο ο ο σμου και ε πλη ρω σε

τα συ υμ πα αν τα α α ε ε ευ ω δι ι

ας χαι ρε τε λα οι οι οι και αι α γαλ λι

α α α α σθε

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι
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νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και αι αι αι

κι θα α ρα

γ γε λος μεν το ο χαι αι αι ρε προ της σης

συλ λη ψε ω ω ως Κυ ρι ι ε τη Κε χα

ρι τω με ε ε ε νη ε κο ο ο μι ι ι ι

σεν Αγ γε λος δε το ον λι ι ι θον του εν

δο ξου σου μνη μα α τος εν τη ση α να

στα α α α σει ε κυ υ υ λι ι ι ι σεν ο

με ε ε ε ε ε εν αν τι ι τη ης λυ

υ υ πης ευ φρο συ υ υ νης συμ βο ο ο λα

α α μη η νυ υ υ ων ο δε ε ε

ε ε ε αν τι θα α να α α του ∆ε
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σπο την ζω ο δο την κη ρυ υ υτ τω ων

η η η μιν δι ο βο ω με εν σοι ευ

ερ γε τα των α α πα α αν τω ων Κυ ρι ι ε

ε δο ο ο ξα α α α σοι

Στιχηρὰ Προσόμοια τῆς Ἰνδίκτου 
(τὰ τοῦ Ἑσπερινοῦ)

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων

Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο

ρω αι νει τε αυ το ον εν χορ δαι αις και

ορ γα α νω

ης αυ το λε κτου και θει ει ας δι δα σκα

λι ι ας Χρι στου την προσ ευ χην μα θον τες

καθ ε κα στην η με ραν βο η σω μεν τω κτι
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στη Πα τερ η μων ο εν τοις ου ρα

νοι οις κα τοι κων τον ε πι ου σι ον

αρ τον δι δου η μιν πα ρο ρων η μων τα πται

αι σμα α τα

Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η χοις

αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις αλ λα

λαγ μου πα σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι

ον

ης αυ το λε κτου και θει ει ας δι δα σκα

λι ι ας Χρι στου την προσ ευ χην μα θον τες

καθ ε κα στην η με ραν βο η σω μεν τω κτι

στη Πα τερ η μων ο εν τοις ου ρα
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νοι οις κα τοι κων τον ε πι ου σι ον

αρ τον δι δου η μιν πα ρο ρων η μων τα πται

αι σμα α τα

Στίχος· Σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ Θεός, ἐν Σιών, καὶ σοὶ
ἀποδοθήσεται εὐχὴ ἐν Ἱερουσαλήμ.

ς των Ε βραι ων τα κω ω λα εν τη

ε ρη η μω πο τε α πει θη σαν των ον τως

σοι τω παν των ∆ε σπο τη α ξι ως κα τε

στρω ω θη ου τω και νυν τα ο στα α δι α

σκορ πι σον των δυσ σε βων και α πι ι

στων Α γα ρη νων ψαλ μι κως πα ρα τον α α

δην Χρι στε

Στίχος· Εὐλογήσεις τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς
χρηστότητός σου, καὶ τὰ πεδία σου πλησθήσονται
πιότητος.

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ

ENX 08/2019



60

εν Σι ναι ω τω ο ο ρει τας πλα

κας γρα α ψας πο τε αυ τος και νυν εν πο λει

Να ζα ρετ κα τα σαρ κα βι βλι ον κα τε δε

ξω προ φη τι κον α να γνω ναι Χρι στε ε ο

Θε ος και του το πτυ ξας ε δι ι δα σκες

τους λα ους πε πλη ρω σθαι την γρα ψη ην ε πι

σοι

∆οξαστικὸν τῆς Ἰδίκτου 
Στεφάνου Λαμπαδαρίου

Ἦχος Νη

Δο ο ξα Πα α τρι ι ι και Υι υι ω και Α γι ω

Πνε ε ε ευ μα α α α τι

αρ ρη η η τω σο ο φι ι ι α συ

ΗΧΟΣ   Β΄

ENX 08/2019



61

στη σα με νος τα α συμ πα αν τα Λο γε Χρι στε ε

ε ε ε ο ο Θε ε ε ος ο και ρους

και αι χρο ο ο νους η μιν προ ο ο θε με ε

νο ος τα ερ γα των χει ρων σου ε ευ λο ο

ο ο ο γη η η η σον τον δε πι στον

βα α σι λε ε ε α α εν τη δυ να

μει ει σου ου ε ε ε ε ε ε ευ φρα νον

δι δου ου ους α α α αυ τω κα τα βαρ βα

ρω ων την ι ι σχυν ως μο νος α γα θο ος

και φι λα α α α αν θρω ω ω ω πος

ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ

Ἦχος Δι

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου
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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

δο ο ο ξα σοι
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∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ  
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Δι

ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν

υ ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη

εν αν θρω ποις ευ δο κι ι 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 ο ξαν

υ 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 και Α α γι

ον Πνε ευ μα
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υ υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου

ο Υι ο 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 ο σμου

ροσ δε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη

με νος εν δε ξι α α του Πα τρος και ε

λε η σον η μας

τι συ ει ει μο νος Α γι ος συ ει ει

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

ξαν Θε ου Πα τρος α μην

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

ω ω να και εις τον αι ω να του αι αι

ω ω νος

α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με

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

η μας

υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ε ε ο Θε

ος των Πα τε ε ρων η μων και αι νε τον και

δε δο ξα σμε νον το ο νο μα α σου εις τους

αι ω ω νας α μην

ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου

εφ η μας κα θα α α περ ηλ πι σα μεν ε πι
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σε

υ λο γη το ος ει ει Κυ ρι ε δι δα ξο ον

με τα δι και ω μα τα α σου
(τρὶς)

υ ρι ε κα τα φυ γη η ε γεν νη η

θης η μιν εν γε νε α και γε νε α

ε γω ει ει πα Κυ ρι ε ε λε η σο ον με

ι ι α σαι την ψυ χη η ην μου ο τι η

μα αρ το ον σοι

υ ρι ε προς σε κα τε φυ γον δι δα

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

ει ει ο Θε ο ος μου

τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω
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φω τι ι ι σου ο ψο ο με θα φως

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

σκου σι ι σε
*

Α α γι ος ο Θε ο ος Α

α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος α θα να τος ε

λε η σον η μας
*(τρὶς)

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

γι ος α θα να τος ε λε η σον η

μας

α α γι ο ος ο Θε ο ο ο ο ος

ΟΡΘΡΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΑΡΧΗ  ΤΗΣ  ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ

ENX 08/2019



68

Α α γι ι ο ο ο ο ος Ι σχυ ρος Α γι

ο ος α α α θα α α να α α τος

ε ε λε ε η η σο ο ον η η η η

μας

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 ω της ζω ης η μων κα θε

λων γαρ τω θα να α τω τον θα να τον το νι κος

ε δω κεν η μιν 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

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

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

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

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

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

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΄

Ἦχος Δι

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

τε κα τη ηλ θες προς τον θα να τον

η ζω η η α θα α να τος το τε τον

Α δην ε νε ε κρω σας τη α στρα πη της

θε ο τη τος ο τε δε και τους τε θνε ω τας

εκ των κα τα χθο νι ων α νε ε στη

σας πα σαι αι δυ να μεις των ε που ρα νι

ων ε κραυ γα ζον Ζω ο δο τα Χρι στε ο
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Θε ος η μων δο ξα σοι οι οι

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 Δι

τε κα τη ηλ θες προς τον θα να τον η

ζω η η α θα α να τος το τε τον

Α δην ε νε ε κρω σας τη α στρα πη της

Θε ο τη τος ο τε δε και τους τε θνε
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ω τας εκ των κα τα χθο νι ων α νε ε στη

σας πα σαι αι δυ να μεις των ε που ρα νι

ων ε κραυ γα ζον Ζω ο δο τα Χρι στε

ο Θε ος η μων δο ο ο ξα σοι

Ἀπολυτίκιον τῆς Ἰνδίκτου 
ἦχος ὁ αὐτὸς

πα α σης δη μι ουρ γος της κτι σε

ως ο και ρους και χρο νους εν τη ι δι α

ε ξου σι α θε με νος ευ λο γη σον τον

στε φα νον του ε νι αυ του της χρη στο τη

τος σου Κυ υ ρι ε φυ λατ των εν ει

ρη νη τους βα σι λεις και την πο λιν σου πρε

σβει αις της Θε ο το κου και σω σον η μας
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Θεοτοκίον

Ἦχος Γα

αι ρε κε χα ρι τω με νη Θε ο το κε

Παρ θε ε νε λι μην και προ στα σι ι α του γε

νους των αν θρω ω πων εκ σου γαρ ε σαρ

κω θη ο Λυ τρω της του κο ο σμου μο νη γαρ υ

πα αρ χεις Μη τηρ και Παρ θε νος α ει ευ λο γη

με ε νη και δε δο ξα σμε ε νη πρε σβευ ε Χρι

στω τω Θε ω ει ρη νην δω ρη σα σθαι πα ση τη οι

κου με ε νη

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου

Ἦχος Πα

πο μο νης στυ λος γε γο νας ζη λω
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σας τους προ πα α το ρας ο σι ε τον Ι ωβ

εν τοις πα θε σι τον Ι ω σηφ εν τοις πει ρα

σμοις και την των Α σω μα των πο λι τει αν

υ πα αρ χων εν σω μα τι Συ με ων Πα

τη ηρ η μων Ο σι ε πρε σβευ ε Χρι στω τω

Θε ω σω θη ναι τας ψυ χα ας η η μων

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

Κοντάκιον τῆς Ἰνδίκτου

Ἦχος Δι

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ σταυρῷ

των αι ω ω νω ων ποι η της και ∆ε

σπο της Θε ε των ο ο λω ων υ περ ου

σι ε ον τως την ε νι αυ σι ον ευ λο γη
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σον πε ρι ο δον σω ζων τω ε λε ει ει σου

τω α πει ρω οι κτιρ μον παν τας τους λα τρευ ο

ον τας σοι τω μο νω ∆ε σπο τη και εκ βο

ων τας φο βω λυ τρω τα ευ φο ρον πα α σι

το ε τος χο ρη η γη σο ο ον

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

Τῆς Ἰνδίκτου
Προκείμενον. Ἦχος δ΄

Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς ἀὐτοῦ.

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός.

Πρὸς Τιμόθεον Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα.
Τέκνον Τιμόθεε, παρακαλῶ πρῶτον πάντων ποιεῖσθαι
δεήσεις, προσευχάς, ἐντεύξεις, εὐχαριστίας, ὑπὲρ πάντων
ἀνθρώπων, ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ
ὄντων, ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν ἐν πάσῃ
εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι. Τοῦτο γὰρ καλὸν καὶ ἀπόδεκτον
ἐνώπιον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Θεοῦ, ὃς πάντας ἀνθρώπους
θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. Εἷς γὰρ
Θεός, εἷς καὶ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἄνθρωπος Χριστὸς
᾿Ιησοῦς, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ πάντων, τὸ
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μαρτύριον καιροῖς ἰδίοις, εἰς ὃ ἐτέθην ἐγὼ κήρυξ καὶ
ἀπόστολος, ― ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, ―
διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος δ΄
Σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ Θεός, ἐν Σιών.

Στίχ. Πλησθησόμεθα ἐν τοῖς ἀγαθοῖς τοῦ οἴκου σου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΙΝ∆ΙΚΤΟΥ
Εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός
σου, Κύριε· Ἀλληλούια
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