
ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄(Ε΄ΛΟΥΚΑ)
Τῇ 3ῃ τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου

Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, καὶ Ἀειθαλᾶ
καὶ τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, 
τοῦ ἐν Λύδδῃ, ἤτοι τῆς καταθέσεως τοῦ τιμίου σώματος αὐτοῦ.

Εἰς τὸν Ὄρθρον
Ἦχος Γα

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι

ιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο

νο μα τι Κυ ρι 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 ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ

λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα

τι Κυ ρι ου
Στίχος· Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (τὸ ὡς ἄνω)
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Ἀπολυτίκιον Ἀναστάσιμον

υ φραι νε σθω τα ου ρα νι α α γαλ

λι α σθω τα ε πι γει ει α ο τι ε ποι η

σε κρα τος εν βρα χι ο νι αυ του ο

Κυ ρι ος ε πα τη σε τω θα να α τω το ον

θα α να α τον πρω το το κος των νε κρων ε γε

νε το εκ κοι λι ας Α δου ε ρυ σα

το η μας και πα ρε σχε τω κο ο σμω το

με γα ε ε λε ε ος

Ἀπολυτίκιον τῶν Μαρτύρων
ἦχος δ΄

Ταχὺ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους
ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες
γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ
δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση· Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ
ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
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∆όξα Πατρί.. 
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Γεωργίου

Ἦχος Δι
Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

ς των αιχ μα λω των ε λευ θε ρω της και

των πτω χων υ πε ρα σπι στης α σθε νουν των

ι α τρος βα σι λε ων υ περ μα χος Τρο

παι ο φο ρε Με γα λο μαρ τυς Γε ω ωρ

γι ε πρε σβευ ε Χρι στω τω Θε ω σω

θη ναι τας ψυ χας η μων

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, ὁμόηχον

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

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΚΕΨΙΜΑ-ΙΩΣΗΦ-ΑΕΙΘΑΛΑ _ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ



4

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 μω ω ων

Καθίσματα Ἀναστάσιμα
Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν

Ἦχος Γα

ρι στος εκ νε κρων ε γη γερ ται η α παρ

χη των κε κοι μη με ε νων ο πρω το το κος

της κτι σε ως και δη μι ουρ γος παν των των

γε γο νο των την κα τα φθα ρει σαν φυ σιν

του γε ε νους η μων εν ε αυ τω ω α νε

και νι ι σεν ουκ ε τι θα να τε κυ ρι ευ εις
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ο γαρ των ο λων ∆ε σπο της το κρα τος σου

κα τε ε λυ υ σε

∆όξα Πατρί...

αρ κι του θα να του γευ σα α με νος Κυ

ρι ε το πι κρον του θα να του εξ ε τε

μες τη ε γερ σει ει σου και τον αν θρω πον κατ

αυ του ου ε νι σχυ σας της αρ χαι ας κα

τα ρας την ητ ταν α να κα λου με ε νος ο υ

πε ρα σπι στης της ζω ης η μων Κυ υ ρι

ε δο ο ξα α σοι

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

ε την με σι τευ σα σαν την σω τη ρι αν

του γε ε νους η μων α νυ μνου μεν Θε ο το

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΚΕΨΙΜΑ-ΙΩΣΗΦ-ΑΕΙΘΑΛΑ _ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ο κε Παρ θε ε νε εν τη σαρ κι γαρ τη εκ

σου προσ λη φθει ση ο Υι ος σου και Θε ος η

μων το δι α Σταυ ρου κα τα δε ξα α με νος πα

α θος ε λυ τρω σα το η μας εκ φθο ρας ως

φι λα αν θρω ω πος

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν

Ἦχος Γα

ο α ναλ λοι ω το ον το της Θε ο

ο τη τος και το ε κου σι ο ον πα θος

σου Κυ υ ρι ε εις ε αυ τον κα τα πλα

γεις ο Α δης ε πω δυ ρε ε το τρε μω την του

σω μα το ος μη φθα ρει σαν υ πο ο στα σιν

βλε πω τον α ο ρα α τον μυ στι κως πο λε μουν
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τα με δι ο και ους κα τε χω κραυ γα ζου

σι δο ξα Χρι στε τη α να στα α σει ει σου

∆όξα Πατρί...

ο α κα τα α λη πτο ον το της σταυ

ρω ω ω σε ως και α νερ μη νευ το ον

το της ε γε ερ σε ως θε ο λο γου μεν

οι πι στοι α πορ ρη τον μυ υ στη ρι ι ον ση με

ρον γαρ θα α να το ος και ο Α δης ε

σκυ υ λευ ται γε νος δε αν θρω πι ι νον α

φθαρ σι α αν εν δε δυ ται δι ο και ευ χα

ρι ι στως κραυ γα ζο μεν δο ο ξα Χρι

στε τη α να στα α σει ει σου

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΚΕΨΙΜΑ-ΙΩΣΗΦ-ΑΕΙΘΑΛΑ _ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

ον α κα τα λη πτο ον και α πε ρι

ι γρα πτον τον ο μο ου σι ο ον Πα τρι

και Πνε ευ μα τι εν τη γα στρι σου μυ στι

κως ε χω ρη σας Θε ο μη τωρ μι αν και α

συγ χυ το ον της Τρι α δος ε νε ερ γει αν

ε γνω μεν τω το κω ω σου εν τω κο σμω δο ξα

ζε σθαι δι ο και ευ χα ρι στως βο ω μεν

σοι χαι αι ρε η Κε χα ρι τω με νη

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
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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

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 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 ε στη του

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΚΕΨΙΜΑ-ΙΩΣΗΦ-ΑΕΙΘΑΛΑ _ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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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

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
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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

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

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΚΕΨΙΜΑ-ΙΩΣΗΦ-ΑΕΙΘΑΛΑ _ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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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

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·
Ἐκπλήττων τῇ ὁράσει, δροσίζων τοῖς ρήμασιν, ὁ
ἀστράπτων Ἄγγελος ταῖς μυροφόροις ἔλεγε. Τὸν ζῶντα τὶ
ζητεῖτε ἐν μνήματι; ἠγέρθη κενώσας τὰ μνήματα· τῆς
φθορᾶς ἀλλοιωτήν, γνῶτε τὸν ἀναλλοίωτον· εἴπατε τῷ
Θεῷ· ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου. ὅτι τὸ γένος ἔσωσας τῶν

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΗΧΟΣ  Γ΄
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ἀνθρώπων.

Ἀναβαθμοὶ
Ἀντίφωνον Α΄

Ἦχος Γα

ην αιχ μα λω σι αν Σι ων συ ε ξει λου

εκ Βα βυ λω ω νος κα με εκ των πα θων

προς ζω ην ελ κυ σον Λο γε

ν τω νο τω οι σπει ρον τες δα κρυ σιν

εν θε οις θε ρι ου σι στα χυ υ ας εν χα

ρα α ει ζω ι ας

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

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΚΕΨΙΜΑ-ΙΩΣΗΦ-ΑΕΙΘΑΛΑ _ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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γι ω Πνευ μα τι πα σα α γα θο δω

ρι α ως Πα τρι ι και Υι ω ω συν α στρα

α πτει εν ω τα παν τα ζη και κι νει

ται
Ἀντίφωνον Β΄

αν μη Κυ ρι ος οι κο δο μη ση οι κον

των α ρε των μα την κο πι ω μεν την δε

ψυ χην σκε πον τος ου δεις η μων πορ θει ται

αι την πο λι ιν

ου καρ που ου της γα στρος τω πνευ μα τι υι

ο ποι η τως σοι τω Χρι στω ως Πα τρι οι

Α γι οι παν το τε ει σι

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΗΧΟΣ  Γ΄
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ω Πνευ μα τι

αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων α μην

γι ω Πνευ μα τι εν θε ω ρει ται πα

σα α γι ο ο της σο φι α ου σι οι πα

σαν γαρ κτι ι ι σιν αυ τω λα τρευ σω μεν

Θε ος γαρ ως Πα τρι τε και λο γω

Ἀντίφωνον Γ'

ι φο βου με νοι τον Κυ ρι ον μα κα ρι οι

τρι βους βα δι ουν ται των εν το λων φα γον

ται ζω η ραν γαρ παγ καρ πι αν

υ κλω της τρα πε ζης σου ευ φραν θη τι κα

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΚΕΨΙΜΑ-ΙΩΣΗΦ-ΑΕΙΘΑΛΑ _ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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θο ρων σου ποι με να αρ χα τα εκ γο να

φε ρον τα κλα δους α γα θο ερ γι ας

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 ω Πνευ μα τι ο πας πλου τος της

δο ξης εξ ου χα ρις και ζω η πα ση τη κτι

ι σει συν Πα τρι γαρ
Β΄ χορὸς

α νυ μνει ται

και τω Λο γω
Προκείμενον

ι πα τε εν τοις ε θνε σιν ο τι

Κυ ρι ος ε βα σι λευ σε και γαρ κα τωρ

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΗΧΟΣ  Γ΄
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θω σε την οι κου με νην η τις ου σα λευ θη σε

ται
(δὶς)

Στίχος· ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν.
τὸ τρίτον

ι πα τε εν τοις ε θνε σιν ο τι

Κυ ρι ος ε βα σι λευ σε και γαρ κα τωρ

θω σε την οι κου με νην η τις ου σα λευ θη σε

ται αι αι

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

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΚΕΨΙΜΑ-ΙΩΣΗΦ-ΑΕΙΘΑΛΑ _ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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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.

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

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΗΧΟΣ  Γ΄
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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 παν το ος

οι 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 συν ε λη

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

μη τηρ μου

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΚΕΨΙΜΑ-ΙΩΣΗΦ-ΑΕΙΘΑΛΑ _ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
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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

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
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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

λης απ ε μου

πο δος μοι την α γαλ λι α σιν του σω

τη ρι ου σου και πνευ μα τι 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
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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

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
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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

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
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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

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
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ἕτερος Ν΄ ψαλμὸς 
Ἄρχοντος Κυριαζῆ(Ζάχου) Νικολέρη

Ἦχος Γα

ε λε η μον ε λε η σον με ο Θε

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

κα τα το πλη η θος των οι κτιρ μω ω ων 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 σο ο ον με

ο ο τι 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
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οι μο νω η μαρ τον και το πο νη ρον ε

νω πι ο ον σου ε ποι η σα ο πως αν

δι και ω θη ης εν τοις λο γοις σου και νι κη

η σης εν τω κρι νε σθαι σε

δου ου γαρ εν α νο μι αις συν ε λη

φθην και εν α μαρ τι αις ε κισ ση σε ε με

η μη η τη ηρ μου

δου γαρ α λη θει αν η γα α πη σας τα

α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας

σου ε δη λω σας μοι

αν τι ει εις με υσ σω πω και κα θα

ρι σθη σο μαι πλυ νει ει εις με και υ περ χι
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ο να λευ καν θη η σο ο μαι

κου τι ει εις μοι α γαλ λι α σιν

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

στε ε ε α τε τα πει νω με να

πο ο στρε ψον το προ σω πο ο ον σου

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

νο μι ας μου ε ξα α λει ει ψον

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

ο Θε ο ος και πνευ μα ευ θες εγ και νι

σον εν τοις εγ κα α τοι οις μου

η α πορ ρι ψης με α πο του προ σω που

σου και το πνε ευ μα σου το α γι ον μη
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αν τα νε λης απ ε μου

πο δος μοι την α γαλ λι α σιν του

σω τη ρι ου σου και πνευ μα τι η γε μο νι

κω στη ρι ξο ο ον με

ι δα α ξω α νο μους τας ο δου ου ου σου και

α σε βεις ε πι σε ε πι στρε ε ψου ου σι

υ σαι με εξ αι μα των ο Θε ο 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 υ νη ην

σου

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

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

τι ει η θε λη σας θυ σι αν ε δω κα

αν ο λο καυ τω μα τα ουκ ευ δο κη σεις

υ σι α τω Θε ω πνευ μα συν τε τριμ

με ε ε νον καρ δι ι ι αν συν τε τριμ

με ε νην και τε τα πει νω με ε ε νην ο

Θε ος ουκ ε ξου δε νω σει

γα α α θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ

δο κι α σου την Σι ων και οι κο δο μη θη

η η τω τα τει χη Ι ε ρου σα λημ

ο ο τε ευ δο κη η σεις θυ σι ι ι

ι ι αν δι και ο συ νης α να φο ραν
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και ο λο καυ τω ω μα α τα

ο τε α νοι οι 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 και Υι ω και Α γι ω Πνευ

μα τι

αις των Α πο στο ο λων πρε σβει αις Ε

λε η η η μον ε ξα λει ψον τα πλη η

η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α των

αι νυ υν και α ει ει και εις τους αι

ω νας των αι αι ω νων Α μην

αις της Θε ο το ο κου πρε σβει αις Ε
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λε η η η μον ε ξα λει ψον τα πλη η

η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α των

λε η σον με ο Θε ος κα τα

το με γα ε λε ο ος σου και κα τα το

πλη θος των οικ τιρ μω ω ων σου ε ξα λει ψον

το α νο μη μα μου

να στας ο Ι η σους α πο του τα φου

κα θως προ ει ει πεν ε δω κεν η μιν την

αι ω νι ον ζω ην και με γα ε ε ε λε

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 Γα

ᾨδὴ Α΄ Ὁ Εἱρμός·

τα υ δα τα πα λαι νευ μα τι θει ω

εις μι αν συν α γω γη ην συν α θροι σας

και τε μων θα λασ σαν Ισ ρα η λι τη λα ω

ου τος ο Θε ος η μων δε δο ξα σμε ε νος υ

πα αρ χει αυ τω μο νω α σω μεν ο ο τι
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δε δο ο ξα α σται

ο ξα τη α γι α α να στα α σει σου

Κυ ρι ι ε

την γην κα τα κρι νας τω πα ρα βαν τι

ι δρω τος φε ρειν καρ πο ον τας α καν θας

α καν θων στε φα νον εκ πα ρα νο μου χει ρος

ου τος ο Θε ος η μων σω μα τι κω ως δε δεγ

με νος την κα τα ραν ε λυ σεν ο ο τι

δε δο ο ξα α σται

ο ξα τη α γι α α να στα α σει σου

Κυ ρι ι ε

ι κη της τρο παι ου χος κα τα θα
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να του ο θα να τος δε δοι κω ως α νε

δει χθη πα θη την σαρ κα γαρ εμ ψυ χω με

νην λα βων ου τος ο Θε ος η μων και συμ πλα

κει εις τω τυ ραν νω παν τας συν α νε στη σεν

ο ο τι δε δο ο ξα α σται

περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

μας

λη θη Θε ο το κον παν τα τα ε θνη

δο ξα ζει σε την α σπο ο ρως τε κου σαν

υ πο δυς μη τραν γαρ η γι α σμε νην την

σην ου τος ο Θε ος η μων το καθ η μα ας ου

σι ω θη και Θε ος και αν θρω πος εκ σου
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γε γε εν νη η ται

Ὁ Κανὼν τῶν Μαρτύρων
ᾨδὴ α', ἦχος α'

Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιὰ
Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβέυσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Αἴγλῃ τρισηλίου ἀστραπῆς, φωτιστικῶς αὐγαζόμενοι
Μάρτυρες, ταύτην τὴν πανίερον μνήμην ὑμῶν, τοὺς εὐσεβῶς
γεραίροντας, σκότους ἁμαρτίας, καὶ παθημάτων
λυτρώσασθε.

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβέυσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
Νόμοις τοῦ ∆εσπότου καὶ Θεοῦ, συμπεφραγμένοι τὸν νοῦν
ἱερώτατοι, νόμους τοὺς κελεύοντας παρανομεῖν, ἀνδρείως
ἐξεκλίνατε· ὅθεν ἐναθλοῦντες, νομίμως δόξης ἐτύχετε.

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβέυσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
Θύματα προσήχθητε Χριστῷ, τῇ ἑκουσίῳ σφαγῇ
καθαρώτατα, Μάρτυρες πανόλβιοι, ἱερουργοί, καὶ θύται
χρηματίσαντες, τοῦ ἐθελουσίῳ σφαγῇ τὸν κόσμον
ζωώσαντος.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἡ τὸν ἀπερίληπτον Θεόν, περιγραφόμενον σώματι
τέξασα, σάρκα χρηματίσαντα, ὑπερβολῇ Παρθένε
ἀγαθότητος, τοῦτον ἐκδυσώπει, κινδύνων σῶσαι τοὺς
δούλους σου.

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
ᾨδὴ α', ἦχος δ'

Τῷ ὁδηγήσαντι πάλαι
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρεύσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὸ δυσχερὲς τοῦ νοός μου, καὶ ἀδρανὲς Ἅγιε, τῷ διαπύρῳ
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τῆς σεπτῆς, σοῦ προσευχῆς μεταποίησον, εὐρυσθενῆ
ἐργαζόμενος, ὅπως σου τὴν παναγίαν, ἑορτὴν ἐγκωμιάσαιμι.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρεύσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὁ ἐν ἀμφοῖν ὑψιβάμων, καὶ τῶν πολλῶν ὕπερθεν, ἔργῳ καὶ
λόγῳ πεφηνώς, σοῦ οὐκ ἰσχύει Γεώργιε, ἀνευφημεῖν τὰ
τεράστια· πέλεις γὰρ παγκρατιάρχης ἀκραιφνής, καὶ
αἰχμητὴς κραταιός.

∆όξα Πατρί...
Νόμοις ἐπαίνων οὐδόλως, ἡ σὴ σεπτὴ ἄθλησις, ὑποπεσεῖται
Ἀθλητά· ἰλιγγιῶ γὰρ καὶ δέδοικα, καὶ ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι,
ψαῦσαί σου κἂν γοῦν ποσῶς, Ἀθλοφόρε τοῖς προτερήμασι.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Σωτῆρα πάντων τεκοῦσα, τὴν τῆς ζωῆς ἔκπτωσιν,
ἐπηνωρθώσω Ἀγαθή· τὴν γὰρ ζωὴν ἀπεκύησας, πᾶσιν ἡμῖν
πρυτανεύουσαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν ταῖς πρεσβείαις σου.

Ἀναστάσιμος

Ἦχος Γα

ᾨδὴ Γ Ὁ Εἱρμὸς

εκ μη ον των τα παν τα πα ρα γα γων

τω λο γω κτι ζο με να τε λει ου ου με να

Πνευ μα α τι Παν το κρα τορ ∆ε σπο τα εν

τη α γα πη τη ση στε ρε ω σον με
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ο ξα τη α γι α α να στα α σει σου

Κυ ρι ι ε

ι α σταυ ρου σου η σχυν θη ο α σε

βης ειρ γα σα το βο θρον γαρ ον ο ρυ υ ξας

εισ πε πτω ω κε τα πει νων υ ψω θη δε Χρι

στε το κε ε ε ρας εν τη ση α να στα

σει

ο ξα τη α γι α α να στα α σει σου

Κυ ρι ι ε

ης ευ σε βει ας το κη ρυγ μα των ε θνων

ως υ δωρ ε κα λυ ψε τας θα λα ασ σας φι

λαν θρω ω πε α να στας εκ τα φου γαρ το
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της Τρι α δος α πε κα λυ ψας φεγ γος

περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

μας

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

η πο λις η εμ ψυ χος του α ει ει βα σι

λευ ο ον τος δι α σου γαρ ∆ε σποι να τοις

ε πι γης Θε ος συν α α νε στρα φη

Ὁ Κανὼν τῶν Μαρτύρων
ᾨδὴ γ', ἦχος α'

Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν
Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβέυσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὰ πάθη ἀσκήσεως πυρί, τεφρώσας ἱερώτατε, Ἀκεψιμᾶ
πρὸς πείρας ἀθλήσεως, κριὸς καθάπερ ἐπισημότατος, ὑπ'
ἀνόμων τέθυσαι, ταῖς ῥοαῖς τοῦ αἵματος, ἁγιάσας πιστῶν
τὰ πληρώματα.

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβέυσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἀδίκως στρεβλούμενος Σοφέ, καὶ ῥάβδοις συντριβόμενος, καὶ
ἀπηνῶς βασάνοις ξεόμενος, οὐκ ἐξηρνήσω τὸ θεῖον ὄνομα, οὐ
πυρὶ ἐπέθυσας, Ἰωσὴφ πανάριστε, πυρακτούμενος ζήλῳ τῆς
πίστεως.
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Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβέυσατε ὑπὲρ ἡμῶν.
Τὸν νῶτον καὶ τὰ στέρνα ἀφειδῶς, τυπτόμενος ὑπέφερες,
Ἀειθαλᾶ ἑτέρου ὡς πάσχοντος· νοῒ γὰρ Μάρτυς, τελείως
ἔνδοξε, πρὸς Θεὸν ἠτένιζες, σῴζειν τὸν δυνάμενον, τοὺς αὐτῷ
ὁλοψύχως πιστεύοντας.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἐκ σοῦ ἀνατέταλκεν ἡμῖν, ὁ Ἥλιος ὁ ἄδυτος, φωτιστικαῖς
πανάμωμε λάμψεσι, φωτίζων κόσμον σκότει κρατούμενον,
καὶ προσαπολλύμενον, πλάνῃ τοῦ ἀλάστορος, Παναγία
Παρθένε Θεόνυμφε.

Ὁ Κανὼν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
ᾨδὴ γ', Ἦχος δ'

Ὁ στερεῶν βροντὴν
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρεύσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἐπιπαφλάζον πῦρ τὸ τῆς ἀπάτης, οὐ φέρων βλέπειν Ἅγιε,
ὡς ὁ πυρίπνους καὶ ζηλωτής, ἀνομοῦντας διελέγχων· Οὐκ
ἔστιν ἄλλος ἔλεγες, Θεὸς ὡς ὁ Κύριος.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρεύσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Πῦρ τὸ τοῦ Λόγου ὅπερ ἦλθε Μάκαρ, βαλεῖν εἰς κόσμον
ἅπαντα, σοῦ καθαψάμενος τῆς ψυχῆς, στέγειν ὅλως οὐκ εἴα,
ἀλλὰ θερμῶς ἀνέκραζες· Χριστὸς μοι στερέωμα.

∆όξα Πατρί...
Τὰ τῶν βασάνων εἴδη σου δεικνύων, ὥσπερ φοβεῖν ὁ
τύραννος, τὴν ἀκατάπληκτον σου ψυχήν, ὑπετόπασε
θεόφρων· σὺ δὲ στερρῶς ἀνέκραζες, Χριστὸς μοι στερέωμα.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ὄρος σε μέγα βλέπων ὁ Προφήτης, ὑπερκειμένην ἔχον, τὴν
κορυφὴν ἁπάντων τῶν βουνῶν, τῶν ἀγγελικῶν ταγμάτων,
ὑπὲρ αἰτίαν ἔλεγε· Παρθένος γεννήσεται.
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Μεσώδια Καθίσματα
τῶν Μαρτύρων
Ἦχος πλ. δ'

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Ἰωσὴφ ὁ γενναῖος ἀγωνιστής, Ἀκεψιμᾶς ὁ τῆς πλάνης
ὀλοθρευτής, Ἀειθαλᾶς ὁ Ἔνδοξος, ἀθλητὴς καὶ ἀήττητος, οἱ
φαιδροὶ ἀστέρες, τῆς πίστεως ᾄσμασιν, ἐπαξίως ὄντως
ὑμνείσθωσαν σήμερον· οὗτοι γὰρ τὴν δόξαν, τῶν Περσῶν
ἀμαυροῦντες, ἡλίῳ οὐκ ἔθυσαν, οὐ τὸ πῦρ ἐσεβάσθησαν. Οἷς
ἐν πίστει βοήσωμεν· Πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν
πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ,
τὴν ἁγίαν μνήμην ὑμῶν.

∆όξα... Τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Τοῦ Σταυροῦ τῷ σημείῳ καθοπλισθείς, ἐν αὐτῷ τῶν
τυράννων πᾶσαν ἰσχύν, ἀνδρείως κατέβαλες, ὡς τῆς πίστεως
πρόμαχος, τὴν ἀθεΐαν πᾶσαν, εἰδώλων διήλεγξας, καὶ τοὺς
πιστοὺς θεόφρον, τῇ πίστει ἐστήριξας· ὅθεν ἐπαξίως, τοὺς
τῆς νίκης στεφάνους, ἀθλήσας ἀπέλαβες ἐκ χειρὸς τοῦ
Κυρίου σου, Ἀθλοφόρε Γεώργιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι
πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Χαριστήριον αἶνον χρεωστικῶς, ὡς ἡ χήρα ἐκείνη δύο
λεπτά, προσφέρω σοι ∆έσποινα, ὑπὲρ πασῶν τῶν χαρίτων
σου· σὺ γὰρ ὤφθης σκέπη, ὁμοῦ καὶ βοήθεια, πειρασμῶν καὶ
θλίψεων, ἀεὶ με ἐξαίρουσα· ὅθεν ὡς ἐκ μέσου φλογιζούσης
καμίνου, ῥυσθεὶς τῶν θλιβόντων με, ἐκ καρδίας κραυγάζω
σοι, Θεοτόκε βοήθει μοι· πρεσβεύουσα τῷ σῷ Υἱῷ καὶ Θεῷ,
τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δοθῆναί μοι· σὲ γὰρ ἔχω ἐλπίδα, ὁ
ἀνάξιος δοῦλός σου.

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΗΧΟΣ  Γ΄

ENX 10/2019



41

Κοντάκιον Ἀναστάσιμον
Ἐξανέστης σήμερον, ἀπὸ τοῦ τάφου Οἰκτίρμον, καὶ ἡμᾶς
ἐξήγαγες, ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου, σήμερον Ἀδὰμ
χορεύει, καὶ χαίρει Εὔα, ἅμα δέ, καὶ οἱ Προφῆται, σὺν
Πατριάρχαις, ἀνυμνοῦσιν ἀκαταπαύστως, τὸ θεῖον κράτος
τῆς ἐξουσίας σου.

Ὁ Οἶκος
Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ σήμερον χορευέτωσαν, καὶ Χριστὸν τὸν
Θεὸν ὁμοφρόνως ὑμνείτωσαν, ὅτι τοὺς δεσμίους ἐκ τῶν
τάφων ἀνέστησε. Συγχαίρει πᾶσα ἡ κτίσις, προσφέρουσα
ἐπάξια ᾄσματα, τῷ πάντων Κτίστῃ καὶ Λυτρωτῇ ἡμῶν, ὅτι
τοὺς βροτοὺς ἐξ ᾅδου σήμερον, ὁ Ζωοδότης συνανελκύσας,
πρὸς οὐρανοὺς συνανυψοῖ, καὶ καταράσσει τοῦ ἐχθροῦ τὰς
ἐπάρσεις, καὶ πύλας τοῦ ᾅδου διαθλάττει, τῷ θείῳ κράτει
τῆς ἐξουσίας αὐτοῦ.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν
Τῇ Γ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων
Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, καὶ Ἀειθαλᾶ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἑορτάζομεν τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου
Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου ἐν Λύδδῃ, ἤτοι τὴν κατάθεσιν
τοῦ ἁγίου σώματος αὐτοῦ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀκεψιμᾶ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ
ὁμολογητοῦ Θεοδώρου, Ἐπισκόπου Ἀγκύρας, καὶ τῶν Ἁγίων
Μαρτύρων, ∆ασίου, Σεβήρου, Ἀνδρωνᾶ, Θεοδότου καὶ
Θεοδότης, ξίφει τελειωθέντων.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν Ἠλίας ἐν εἰρήνῃ
τελειοῦται.
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι ἐννέα Μάρτυρες ξίφει τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι κη' Μάρτυρες πυρὶ τελειοῦνται.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀχεμενίδου τοῦ
Ὁμολογητοῦ.

Ταῖς τῶν Ἁγίων Πατέρων πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

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
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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 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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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

Αν τε λα βε το Ισ ρα ηλ παι δος αυ
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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
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
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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 Α γνη α

ει παρ θε νε ε ε ε ε

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

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΚΕΨΙΜΑ-ΙΩΣΗΦ-ΑΕΙΘΑΛΑ _ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ



52

Ἀναστάσιμον Θ΄
Ἦχος Δι

Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

υγ κε κλει σμε ε νων ∆ε ε σπο τα

των θυ υ ρων ω ως ει ση ηλ θες τους Α

πο ο στο ο ο λους ε ε πλη σας Πνευ μα

το ος Πα α να γι ι ου ει ρη νι

κως ε εμ φυ ση η σας οις δε σμειν τε ε

και λυ υ ειν τας α α αρ τι ι

ι ας ει ει ρη κας και ο ο κτω με εθ η

με ε ρας την Σην πλε ευ ρα α α α αν τω

Θω μα υ πεδ ει ξας και αι τας χει ει ρας

μεθ ου βο ο ω ω μεν Κυ υ ρι ος και

Θε ε ος Συ υ Υ πα αρ χει εις
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Ἐξαποστειλάριον τῶν Μαρτύρων
Ἦχος β'

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

Ἀκεψιμᾶς ὁ ἔνδοξος, Ἰωσὴφ ὁ γενναῖος, Ἀειθαλᾶς ὁ
πάνσοφος, τοῦ Χριστοῦ τῇ ἰσχύϊ, ἐνήθλησαν καὶ τὴν
πλάνην, τῶν Περσῶν καθελόντες, ὑπὲρ ἡμῶν πρεσβεύουσι,
τῇ Ἁγία Τριάδι, οὓς εὐσεβῶς, ὡς ἱερομάρτυρας εὐφημοῦντες,
φαιδρῶς πανηγυρίζομεν, τὴν λαμπρὰν τούτων μνήμην.

Ἐξαποστειλάριον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ἦχος γ'

Ἐν πνεύματι τῷ Ἱερῷ

Τοῖς ῥείθροις τῶν αἱμάτων σου, τῆς ἀπάτης τὴν φλόγα,
ἀπέσβεσας Μακάριε, καὶ τυράννων τὰ θράση, εἰς τέλος
ἐξηφάνισας, καὶ Χριστὸν ἐδόξασας, Γεώργιε Ἀθλοφόρε· ὅθεν
στέφος ἐδέξω, ἀφθαρσίας καὶ ζωῆς, ἐκ δεξιᾶς τοῦ Ὑψίστου.

Θεοτοκίον, ὅμοιον

Οὐκ ἔστιν ὅλως ἐν ἐμοί, σωτηρία Παρθένε, ὅτι κακῶς
εἰσπέπτωκα, βάθος ἁμαρτημάτων, καὶ προσδοκῶ τὴν
ἀπειλήν, τῆς φρικτῆς κολάσεως, καὶ τῶν ἐρίφων τῆς μοίρας,
οἴκτειρόν με πρὸ δίκης, ὡς ὑπάρχουσα θερμή, ἀντίληψις
Θεοτόκε.

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Ἦχος Γα
Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

α α α α σα πνο ο η αι νε σα α α τω

το ον Κυ υ υ ρι ι ι ι ο ον αι νει
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τε τον Κυ υ υ ρι ον εκ τω ω ων ου

ου ρα α α νων αι νει ει ει τε αυ τον εν

τοι οις υ ψι ι ι ι στοι οις σοι πρε πει

υ μνο ος τω ω Θε ε ω

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

λοι οι οι α α α αυ του ου αι νει ει ει

ει τε α αυ τον πα α σαι αι αι δυ να α

μει εις α αυ του σοι πρε πει υ μνο ος τω ω

Θε ε ω
Στιχηρὰ τῶν αἴνων (σύντομα)

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον·

Δο ξα αυ

τη ε σται πα σι τοις ο σι οις αυ του

ευ τε πα αν τα τα ε θνη γνω τε του φρι
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κτου μυ στη ρι ι ου την δυ να α μιν Χρι στος

γαρ ο Σω τηρ η μων ο εν αρ χη Λο ο

γος ε σταυ ρω θη δι η μας και ε κων ε τα φη

και α νε στη εκ νε κρων του σω ω σαι τα συμ παν

τα αυ το ον προ σκυ νη η σω ω μεν

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

ι η γη σαν το παν τα τα θαυ μα σι α

οι φυ λα κες σου ου Κυ ρι ι ε αλ λα το συν

ε δρι ον της μα ται ο τη τος πλη ρω σαν δω

ρων την δε ξι αν αυ των κρυ πτειν ε νο μι ζον
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την α να στα σιν σου ην ο κο σμος δο

ξα α α ζει ε λε η σον η μας

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 νης αυ του

α ρας τα παν τα πε πλη ρω ται της α

να στα σε ως την πει ραν ει λη φο τα Μα ρι

α γαρ η Μαγ δα λη νη ε πι το μνη μα ηλ

θεν ευ ρεν Αγ γε λον ε πι τον λι θον κα θη με

νον τοις ι μα τι οις εξ α στρα πτον τα και λε

γο ον τα τι ζη τει τε τον ζων τα με τα των

νε κρων ουκ ε στιν ω δε αλλ ε γη γε ερ ται
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κα θως ει πε προ α γων εν τη Γα λι λαι α

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος

αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι

θα α ρα

ν τω φω τι σου ∆ε σπο τα ο ψο με θα φως

φι λαν θρω πε α νε στης γαρ εκ των νε κρων

σω τη ρι αν τω γε νει των αν θρω ω πων δω ω

ρου με ε νος ι να σε πα σα κτι σις δο ξο λο γη

τον μο νον α να μαρ τη τον ε λε η σον η μας
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ἕτερα ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΑ 
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Γα

ε α α α α α σα α πνο ο η

αι νε σα α α α α τω το ον Κυ υ υ

υ υ υ ρι ι ι ι ο ον αι νει ει

ει ει τε ε ε τον Κυ υ υ ρι ον εκ τω

ω ω ων ου ου ου ρα α α νω ω ων
*

αι

νει ει ει ει ει τε ε α αυ το ο ον εν

τοι οι οις υ υ υ ψι ι ι ι στοι

οις Σοι πρε ε πει υ μνο ος τω ω Θε ε

ω

ἄλλη γραμμὴ*

αι νει ει ει ει ει τε αυ το

ο ον εν τοι οι οις υ υ υ ψι ι ι ι
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στοι οι οις Σοι πρε ε ε πει υ μνο ος τω

ω Θε ε ω

ι νει τε ε α αυ το ον πα α α α

αν τε ες οι οι οι Αγ γε ε λοι οι οι οι οι

α α α αυ του ου αι νει ει ει ει τε

α αυ τον πα α σαι αι αι δυ υ να α α

α α μει εις α αυ του ου σοι οι πρε ε πει υ

μνο ος τω ω Θε ε ω

Τοῦ ποιῆσαι ἐν αὐτοῖς κρῖμα ἔγγραπτον

Δο ξα αυ τη

ε σται πα σι τοις ο σι οις αυ του

ευ τε πα αν τα τα ε θνη η γνω τε του φρι

κτου μυ στη ρι ι ου την δυ να α μιν Χρι
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στος γαρ ο Σω τηρ η μων ο εν αρ χη η

Λο γος ε σταυ ρω θη δι η μας και ε

κων ε τα α φη και α νε στη εκ νε κρων του σω

ω σαι τα συμ παν τα αυ το ον προ σκυ νη η

σω ω μεν

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

ι η γη η σαν το παν τα τα θαυ μα σι

α οι φυ λα κες σου ου Κυ ρι ι ε αλ λα το

συ νε δρι ον της μα ται ο τη τος πλη ρω σαν

δω ω ω ρων την δε ξι αν αυ των κρυ υ πτειν
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ε νο ο μι ζο ον την α να στα σι ιν σου

ην ο κο σμος δο ξα α ζει ε λε η σον η

μας

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 νης αυ του

α ρας τα πα αν τα πε πλη ρω ται της α

να στα σε ως την πει ραν ει λη φο ο τα Μα ρι α

γαρ η Μαγ δα λη νη ε πι το μνη μα ηλ

θεν ευ ρεν Αγ γε λον ε πι τον λι ι θον κα θη

με νον τοις ι μα τι οις ε ξα στρα πτον τα και

λε γο ον τα τι ζη τει ει τε τον ζων τα με τα
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των νε κρων ουκ ε στιν ω δε αλλ ε γη η

γε ερ ται κα θως ει πε προ α α γων εν τη

Γαλ λι λαι αι αι α

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος

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

ρα

ν τω φω τι σου ∆ε σπο τα ο ψο ο με θα

φως φι λαν θρω πε α νε στης γαρ εκ των νε

κρων σω τη ρι αν τω γε νει των αν θρω ω πων

δω ω ρου με ε νος ι να σε πα σα κτι σις δο ξο λο

γει τον μο νον α να μαρ τη τον ε λε η σον η

μας
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Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ἦχος δ'

Ὡς γενναῖον ἐν μάρτυσιν
Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ.
Τοῦ Χριστοῦ τὸ γεώργιον, τὸν γενναῖον ἐν Μάρτυσι, τὸν
σοφὸν Γεώργιον εὐφημήσωμεν, τῆς ἀληθείας τὸν κήρυκα,
κλῆμα τὸ ἀείζωον, τῆς ἀμπέλου τῆς ζωῆς, τὸν καρπόν
ἐξανθήσαντα, καὶ πηγάσαντα, εὐσεβείας τὸ γλεῦκος καὶ
τοὺς πίστει, ἐκτελοῦντας ἐτησίως, τούτου τὴν μνήμην
εὐφραίνοντα.

Στιχ. Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυμβάλοις εὐήχοις, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν
κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον.
Τοῦ Χριστοῦ τὸ γεώργιον, τὸν γενναῖον ἐν Μάρτυσι, τὸν
σοφὸν Γεώργιον εὐφημήσωμεν, τῆς ἀληθείας τὸν κήρυκα,
κλῆμα τὸ ἀείζωον, τῆς ἀμπέλου τῆς ζωῆς, τὸν καρπόν
ἐξανθήσαντα, καὶ πηγάσαντα, εὐσεβείας τὸ γλεῦκος καὶ
τοὺς πίστει, ἐκτελοῦντας ἐτησίως, τούτου τὴν μνήμην
εὐφραίνοντα.

Στιχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.
Ὡς ἀστέρα πολύφωτον, ὥσπερ ἥλιον λάμποντα, ἐν τῷ
στερεώματι σὲ γινώσκομεν, ὡς μαργαρίτην πολύτιμον, ὡς
λίθον αὐγάζοντα, ὡς ἡμέρας σε υἱόν, ὡς γενναῖον ἐν
Μάρτυσιν, ὡς ὑπέρμαχον, τῶν πιστῶν ἐν κινδύνοις
εὐφημοῦμεν, ἐκτελοῦντές σου τὴν μνήμην, τροπαιοφόρε
Γεώργιε.

Στιχ. Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος.
Ἐν θαλάσσῃ με πλέοντα, ἐν ὁδῷ με βαδίζοντᾳ, ἐν νυκτὶ
καθεύδοντα περιφρούρησον, ἐπαγρυπνοῦντα διάσωσον,
παμμάκαρ Γεώργιε, καὶ ἀξίωσον ποιεῖν, τοῦ Κυρίου τὸ
θέλημα, ὅπως εὕροιμι, ἐν ἡμέρᾳ τῆς δίκης τῶν ἐν βίῳ,
πεπραγμένων μοι τὴν λύσιν, ὁ προσδραμὼν ἐν τῇ σκέπῃ
σου.
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ΕΩΘΙΝΟΝ Θ΄

Ἦχος Πα
Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

Δο ο ο ο ο ξα α Πα α τρι ι ι ι και

αι Υι ω ω και Α γι ι ι ω Πνε ευ

μα α α τι

ς επ ε σχα α α τω ω ω ων τω ων

χρο ο ο νω ων ου σης ο ψι α ας σα αβ

βα α α των ε φι ι στα α σαι τοις

φι ι ι ι λοι οις Χρι ι ι στε και αι θαυ μα

α τι θα αυ μα α α α βε ε βαι αι οις τη

κε κλει ει σμε ε ε νη η ει σο δω ω των θυ

υ ρων την εκ νε κρων σου ου α να α α

α α στα α α α σιν αλ αλλ ε πλη η σας χα
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ρα α ας του ου ους μα α θη η η τας

και Πνευ μα α τος α γι ι ι ι ι ι

ου ου με τε ε ε δω κα ας α α αυ

τοις και ε ξου ου σι α αν ε ε ε ε ε

νει ει ει ει μας α φε ε σε ως α μα αρ

τι ι ι ων και τον Θω μαν ου ου κα α

τε ε ε λι ι ι ι ι πες τω ω τη ης

α πι στι ι ι ι ι ι ας κα τα βα πτι

ζε ε σθαι κλυ υ υ υ δω ω ω ω νι δι

ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο πα ρα σχου

ου και αι η η μι ιν γνω ω σιν α α α α

λη η η η θη και αι α φε ε σι ιν πται σμα

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΚΕΨΙΜΑ-ΙΩΣΗΦ-ΑΕΙΘΑΛΑ _ΑΝΑΚΟΜΙ∆Η ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ



66

α α α α α α α α α τω ω ω ων

ε ευ σπλα α χνε Κυ υ υ υ υ ρι ι ε

ἕτερον ΕΩΘΙΝΟΝ Θ΄ 
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Πα

ε Δο ο ο ο ο ξα α Πα α τρι ι ι

ι και αι Υι ι ω ω και Α γι ι

ι ω ω ω Πνευ μα α α τι

ς επ ε σχα α α α α τω ων τω ω ων

χρο ο ο ο νων ου σης ο ψι α ας Σα αβ

βα α α α α α των ε φι ι στα σαι αι αι

τοι οις φι ι ι ι ι λοις Χρι ι ι στε και αι

θα α αυ μα α α τι θα α αυ μα α α
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βε βαι αι αι οις τη κε κλει ει σμε ε ε ε ε

νη η ει ει σο ο δω ω ω των θυ ρω ω

ων την εκ νε κρω ω ω ων σου ου Α α α

να στα α α σιν α αλλ ε ε ε πλη η η σας

χα α ρα ας του ου ους μα θη η η τας και

πνευ μα τος α α γι ι ι ου με τε ε ε

δω ω ω κας α α αυ τοις και ε ε ξου ου

σι ι α αν ε ε ε ε ε νει ει ει ει

μας α φε σε ε ω ω ως α μα α α α αρ

τι ι ι ι ων και τον θω μαν ου ου κα α

τε ε ε λι ι ι ι πες τω ω τη ης

α πι ι ι στι ι ι ι ι α ας κα τα
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βα α πτι ι ζε ε ε σθαι κλυ υ υ υ υ υ

δω ω ω ω νι δι ο πα ρα α σχου

ου ου και αι η η μι ι ι ιν γνω ω ω σι ι

ιν α λη η η θη και α φε ε σι ιν

πται αι σμα α α α α α α α α α α

α α τω ω ω ω ω ων ε ευ σπλα α α

χνε Κυ υ υ ρι ι ε ε ε ε

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
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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 α νυ 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
Μανουὴλ Πρωτοψάλτου

Ἦχος Γα

ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φω ως δο ξα εν υ

ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η

νη εν αν θρω ποις ευ 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 και Α γι ον

Πνευ μα
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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 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 ων του Πα τρος και ε λε η σον η

μας

τι συ ει μο νος Α γι ος συ 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 α στην η με ραν ευ λο γη σω σε
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και αι νε σω το ο νο μα σου εις τον αι ω

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

α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη

η με ρα τα α αυ τη α να μαρ τη τους φυ

λα χθη η ναι η μας

υ λο γη τος ει Κυ υ ρι ε ο Θε ος των

πα τε ε ρων η μων και αι νε το ον και

δε δο ξα σμε ε ε νον το ο νο μα 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 περ ηλ πι σα μεν ε πι σε

υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ε δι δα ξο ον με

ΚΥΡΙΑΚΗ   ΗΧΟΣ  Γ΄

ENX 10/2019



73

τα δι και ω μα τα σου
(δὶς)

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

δι και ω μα τα α σου

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 πα Κυ

ρι ε ε λε η σον με ι α σαι την ψυ χην

μου ο τι η μαρ τον σοι

υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξον με

του ποι ειν το θε λη μα σου ο τι συ ει

ο Θε ος μου

τι πα ρα σοι πη γη ζω η ης εν τω

φω τι σου ο ψο ο με θα φως
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α ρα τει νον το ε λε ος σου τοις γι νω

σκου σι ι σε

γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος Α

γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας

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

ᾈσματικόν·

α γι ο ος ο ο Θε ο ο ος Α α α

γι ο ος Ι ι σχυ υ υ υ ρο ος Α γι
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ος Α θα α να α α α το ος ε λε η η

σο ο ο ο ον η η μα α α α α α

α α ας

Πέτρου Λαμπαδαρίου

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 η μων κα

θε λων γαρ τω θα να α 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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ἕτερη ∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Γα

ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φω ως δο ξα εν υ

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

εν αν θρω ποις ευ δο κι α

μνου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου

μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου ου με εν

σοι δι α την με γα λη ην σου δο ξαν

υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε

ε Πα τερ Παν το κρα α τερ Κυ ρι ε Υι ε μο νο

γε νες Ι η σου Χρι στε και Α γι ον Πνευ

μα

υ ρι ε ο Θε ος ο α μνο ος του Θε ου
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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

αις αι αι ρων τας α μαρ τι ι ας του κο σμου

ρο σδε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη με

νος εν δε ξι α του Πα τρος και ε λε η σον η

μας

τι συ ει ει μο νος α γι ος συ 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 αι νε σω το ο νο μα α σου εις τον αι ω ω

να και εις τον αι ω να του αι ω νος
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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 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 ε 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 περ ηλ πι σα μεν ε πι σε

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

και ω μα τα α σου
(δὶς)

υ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα
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δι και ω μα τα σου

υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη η θης η

μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ω ει πα Κυ

ρι ε ε λε η σον με ι α σαι την ψυ χη

η ην μου ο τι η μαρ τον σοι

υ ρι ε προς σε κα τε φυ γον δι δα ξον με

του ποι ειν το θε λη μα σου ο τι συ ει ο ο Θε

ος μου

τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω τι

ι σου ο ψο ο με θα φως

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

σκου σι ι σε
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γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος

Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας

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

μα α τι

αι νυ υν 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 ε ο ο ος Α α α α

γι ο ος Ι ι ι ι σχυ υ υ υ ρο ος

Α γι ι ος α α θα α α α α να α α α

το ο ος ε λε η η σο ο ο ο ον

η η μα α α α α α ας
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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 ω ης η 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 ο

ο 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 Γα

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

υ φραι νε σθω τα ου ρα νι α α

γαλ λι α σθω τα ε πι ι γει ει α ο τι ε

ποι η η σε κρα τος εν βρα χι ο νι αυ του

ο Κυ ρι ος ε πα τη σε τω θα να α

τω τον θα α να α τον πρω το ο το κος των

νε κρων ε γε νε το εκ κοι λι ας Α α δου

ε ρυ σα το η μας και πα ρε σχε τω
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κο ο σμω το με γα ε λε ο ο ο ος

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 Γα

υ φραι νε σθω τα ου ρα νι α α γαλ

λι α σθω τα ε πι γει ει α ο τι ε ποι η

σε κρα τος εν βρα χι ο νι αυ του ο

Κυ ρι ος ε πα τη σε τω θα να α τω το ον
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θα α να α τον πρω το το κος των νε κρων ε γε

νε το εκ κοι λι ας Α δου ε ρυ σα

το η μας και πα ρε σχε τω κο ο σμω το

με γα ε ε λε ε ος

Ἀπολυτίκιον τῶν Μαρτύρων

Ἦχος Δι

Ταχὺ προκατάλαβε

Οἱ Μάρτυρές σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτῶν, στεφάνους
ἐκομίσαντο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· σχόντες
γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλον, ἔθραυσαν καὶ
δαιμόνων, τὰ ἀνίσχυρα θράση· Αὐτῶν ταῖς ἱκεσίαις, Χριστὲ
ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Γεωργίου
Κων/νου Πρίγγου

ς των αιχ μα λω των ε λευ θε ρω της και

των πτω χων υ πε ρα σπι στης α σθε νουν των

ι α τρος βα σι λε ων υ περ μα χος τρο
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παι ο φο ρε με γα λο μαρ τυς Γε ωρ γι

ε πρε σβευ ε Χρι στω τω Θε ω σω θη ναι

τας ψυ χας η μων

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

Κοντάκιον
Ἦχος Δι

ρο στα σι α των Χρι στι α νων α κα

ται αι σχυν τε με σι τει α προς τον ποι η

την α με τα α θε τε μη πα ρι ι δης α μαρ τω

λων δε η σε ων φω νας αλ λα προ φθα σον ως

α γα θη εις την βο η θει αν η μων των πι

στως κραυ γα ζο ον των σοι τα χυ νον εις πρε

σβει αν και σπευ σον εις ι κε σι ι αν η
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προ στα τευ ου σα α ει Θε ο το κε των τι

μων των σε ε ε

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄, ΕΩΘΙΝΟΝ Θ΄
Προκείμενον. Ἦχος γ΄

Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε.

Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
Ἀδελφοί, γνωρίζω ὑμῖν τὸ Εὐαγγέλιον τὸ
εὐαγγελισθὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·
οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε
ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾽ ἀποκαλύψεως ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ.
᾽Ηκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ
᾽Ιουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν
ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν, καὶ
προέκοπτον ἐν τῷ ᾽Ιουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς
συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς
ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων. Ὅτε δὲ
εὐδόκησεν ὁ Θεὸς, ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός
μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ ἀποκαλύψαι
τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν
τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ
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αἵματι, οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς ῾Ιεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ
ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς ᾽Αραβίαν, καὶ
πάλιν ὑπέστρεψα εἰς ∆αμασκόν. ῎Επειτα μετὰ τρία
ἔτη ἀνῆλθον εἰς ῾Ιεροσόλυμα ἱστορῆσαι Πέτρον, καὶ
ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε· ἕτερον δὲ
τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ ᾽Ιάκωβον τὸν
ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος γ΄
Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν
αἰῶνα.

Στίχ. Γενοῦ μοι εἰς Θεὸν ὑπερασπιστήν.
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