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Ἦχος πλ.Β’, Ἑωθινόν Θ΄.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος. Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1. - Τό Ἀναστάσιµον· «Ἀγγελικαί δυνάµεις…»,

2. - Δόξα: τό αὐτό

3. - Καί νῦν: τῆς Ἑορτής· « Ἐν Ἰορδάνῃ …».

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα τῆς α’ καί β’ Στιχολογίας καί εὶς τό Καί νῦν· ἀντί τῶν

Θεοτοκίων αὐτων, ἀνά ἕν µεθέορτον· ʺ Ὁ Δεσπότης σήµερον, . . .ʺ καί ʺ Θεοφάνειας ὁ καιρός,

. Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί καί τό Προκείµενον τοῦ ἤχου.

Κανόνες: 1. - Ὁ Ἀναστάσιµος· ʺὩς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. . .ʺ µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ

καί 2. - Ὁ β’ της Ἑορτῆς· ʺΣτείβει θαλάσσης. . .ʺ µετά τῶν Εἱρµῶν αὐτοῦ µετά στίχου·

ʺΔόξα σοι,

ὁ θεός ἡµῶν, δόξα σοιʺ καί εἰς τά δύο τελευταἵα Δόξα, Καί νῦν, ἀµφότεροι εἰς 4.

Ἀπό γ’ ᾨδῆς·

Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς (χῦµα) και τό

Μεσῴδιον Κάθισµα: Τό Μεθέορτον· ῎ Του Ιησού γεννηθέντος εκ Παρθένου Μαρίας . .. ʺ (10ης

Ιανουρ.)

ʺ Ἀφ’ ς ᾨδῆς·

Κοντάκιον - Οῖκος: Τά Ἀναστάσιµα.

Συναξάριον: Τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: «Στείβει θαλάσσης...»

Εὐαγγέλιον Ὄρθρου: Τό Θ Ἑωθινόν· ʺΟὔσης ὀψίας. . .ʺ κτλ.

Ἡ Τιµιωτέρα.

Εἱρµός θ’ ᾨδῆς: «Μεγάλυνον, ψυχή µου, τήν λυτρωσαµένην... – Ὤ τῶν ὑπὲρ νοῦν...».

Ἅγιος Κύριος. . .ʺ

Ἐξαποστειλάρια: 1. - Τό Θ΄ Ἀναστάσιµον· «Συγκεκλεισµένων Δέσποτα...»,

καί 2.– Τῆς Ἑορτῆς· «Ἐπεφάνη ὁ Σωτήρ...».

Εἰς τούς Α’ίνους ἱστῶµεν Στίχους η’.

Αἴνοι: 1. Τά 4 Στιχηρά Ἀναστάσιµα· τοῦ πλ. β΄ ἤχου. ʺὉ Σταυρός σου, Κύριε. . .

- Ἡ ταφή σου, Δέσποτα. . .

-Σύν Πατρί καί Πνεύµατι. . .

- Τριήµερος ἀνέστης. . .

καί 2. - Τά 3 Στιχηρά Προσόµοια Μεθέορτα προσόµοια εἰς 4:

Νῦν ξένην ὁ Σωτὴρ βροτοῖς δωρεῖται ῥύψιν,...

Ὕδωρ θείας ζωῆς, πηγῶν ἐκ σωτηρίων,...

Ἦλθεν ὁ φωτισµός,... µετά στίχων εἰς τά δύο τελευταἴα:

α) Ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω.

β) Τὶ σοί ἐστι θάλασσα, ὅτι ἔφυγες; καὶ σοὶ Ἰορδάνη ὅτι ἐστράφης εἰς τὰ ὀπίσω;

Δόξα: Τό Θ Ἑωθινόν· «Ὡς ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων...».

Καί νῦν:«Ὑπερευλογηµένη…».

Δοξολογία: Μεγάλη.

καί τό «Σήµερον σωτηρία…».
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Δόξα, τό αὐτό ὡς ἄνω: «Ἀγγελικαί δυνάµεις…»,

Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς.
Ἦχος α΄.

Ἐ

(Π)

+

(Ν) (Π)

(Δ) (Π)

(Ν) (Μ) (Π)
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Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν, Κάθισμα μεθέορτον 

Ἦχος Γα

(Μ)

ʺ Ἡ Παρθένος σήµερον...ʺ

Ὁ

(Γ)

+

+

+ + +

+
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Μετὰ τὴν βʹ Στιχολογίαν,

Κάθισµα µεθέορτον

Κατεπλάγη Ἰωσήφ Ἦχος Δι

(Μ) (Π) (Δ)

(Π) (Δ)

(Π)

(Δ)

(Δ)

Δ

(Π)

(Δ) (Κ)

(Δ) (Δ)
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 Εὐλογητάρια 

Ήχος Κε

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓ (Μ)

(Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

Τ

(Δ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓ (Μ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Δ) (Κ)

(Μ) (Κ)

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

(Κ)↓

(Μ) (Κ)↓ (Μ)

(Κ)↓

(Π) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Μ) (Κ)

(Μ) (Κ)

(Κ)↓

(Μ) (Κ)

(Μ) (Κ)↓ (Μ)

(Κ)↓ +

(Μ) (Κ)↓ (Δ)

(Κ) (Μ) (Κ)

(Μ) (Κ) (Μ) (Κ)↓

(Μ) (Κ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Μ) (Κ) (Μ)

(Κ)↓

(Δ)↓ (Κ)↓

α)
(Μ) (Κ) +

(Δ)↓ (Κ)

β) Τό αὐτό ὡς ἄνω.

γ)
(Κ) (Δ) (Κ) (Ν)

+

(Κ)↓ (Δ)(Κ)

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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ᾨδὴ α΄ Κανὼν τῆς Ἐορτῆς

Ἦχος βʹ «Στείβει θαλάσσης,...»

Ήχος Βου

Δ

Ὄ

+

+

ʺΔόξα σοι, ὁ θεός ἡµῶν, δόξα σοιʺ

ʺὌρθρου φανέντος τοῖς βροτοῖς σελασφόρου,...ʺ

ὡς ἄνω.

Δόξα,

Ἄναρχε ῥείθροις, συνταφέντα σοι Λόγε,

Νέον περαίνεις, τὸν φθαρέντα τῇ πλάνῃ,

Ταύτην ἀφράστως, πατρόθεν δεδεγµένος,

Ὄπα κρατίστην• Οὗτος ἠγαπηµένος,

Ἴσος τέ µοι Παῖς, χρηµατίζει τὴν φύσιν.

Καί νῦν,... ʺἌναρχε ῥείθροις,...ʺ ὡς ἄνω.
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ᾨδὴ γʹ, Κανών τῆς Ἐορτῆς

Ἦχος βʹ«Ὅσοι παλαιῶν, ἐκλελύµεθα βρόχων,...»

ʺΔόξα σοι, ὁ θεός ἡµῶν, δόξα σοιʺ

Νέκρωσιν ὁ πρίν, ἐµφυτεύσας τῇ κτίσει,

Θηρὸς κακούργου, σχηµατισθεὶς εἰς φύσιν,

Ἐπισκοπεῖται , σαρκικῇ παρουσίᾳ·

Ὄρθρῳ φάναντι, προσβαλὼν τῷ Δεσπότῃ,

Φλᾶν τὴν ἑαυτοῦ, δυσµενεστάτην κάραν.

ʺΔόξα σοι, ὁ θεός ἡµῶυ, δόξα σοιʺ ʺΝέκρωσιν ὁ πρίν,...ʺ ὡς ἄνω.

Δ

(Μ) 3
3 3

+

Ἕλκει πρὸς αὐτὸν τὴν θεόδµητον φύσιν,

Γαστρὸς τυράννου, συγκεχωσµένην ὂροις.

Γεννᾷ τε αὖθις, γηγενῶν ἀναπλάσει,

Ἔργον φέριστον, ἐκτελῶν ὁ Δεσπότης.

Ἷκται γὰρ αὐτήν, ἐξαλεξῆσαι θέλων.

Κ

(Μ) 3 3

3

Ἕ

+

+

+
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Κοντάκιον τῆς Ἑορτῆς (χῦµα)
Ἦχος δʹ

Ἐπεφάνης σήµερον τῇ οἰκουµένῃ, καὶ τὸ φῶς

σου Κύριε, ἐσηµειώθη ἐφ᾽ ἡµᾶς, ἐν ἐπιγνώσει

ὑµνοῦντας σε. Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ

ἀπρόσιτον.

Ἦχος αʹ. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Ἦχος Πα

Τ

(Π)

(Δ)↓ (Π)

(Π) (Μ)

(Δ) (Π)

(Π)

+

(Ν) (Π)
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Κοντάκιον. Ἦχος πλ. β΄.Τὴν ὑπὲρ ἡµῶν.

Ἀναγνώστης: Τῇ ζωαρχικῇ παλάµῃ τοὺς

τεθνεῶτας, ἐκ τῶν ζοφερῶν κευθµώνων ὁ

Ζωοδότης, ἀναστήσας ἅπαντας Χριστὸς ὁ Θεός,

τὴν ἀνάστασιν ἑβράβευσε, τῷ βροτείῳ φυράµατι·

ὑπάρχει γὰρ πάντων Σωτήρ, ἀνάστασις καὶ ζωή,

καὶ Θεὸς τοῦ παντός.
Ήχος Δι

Χορός:

Ὁ Οἶκος. Ἦχος πλ. β΄.

Ἀναγνώστης: Τὸν Σταυρὸν καὶ τὴν Ταφήν σου

Ζωοδότα, ἀνυµνοῦµεν οἱ πιστοὶ καὶ προσκυνοῦµεν,

ὅτι τὸν ᾍδην ἔδησας Ἀθάνατε, ὡς Θεὸς

παντοδύναµος, καὶ νεκροὺς συνανέστησας, καὶ

πύλας τοῦ ᾍδου συνέτριψας, καὶ κράτος τοῦ

θανάτου καθεῖλες ὡς Θεός. Διὸ οἱ γηγενεῖς

δοξολογοῦµέν σε πόθῳ τὸν ἀναστάντα, καὶ

καθελόντα ἐχθροῦ τὸ κράτος τοῦ πανώλους, καὶ

πάντας ἀναστήσαντα τοὺς ἐπὶ σοὶ πιστεύσαντας,

καὶ κόσµον λυτρωσάµενον ἐκ τῶν βελῶν τοῦ

ὄφεως, καὶ ὡς µόνον δυνατόν, ἐκ τῆς πλάνης τοῦ

ἐχθροῦ λυτρωσάµενον ἡµᾶς· ὅθεν ἀνυµνοῦµεν

εὐσεβῶς τὴν Ἀνάστασίν σου, δι’ ἧς ἔσωσας ἡµᾶς,

ὡς Θεὸς τοῦ παντός.

Χορός:
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Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν.

Τῇ Ιʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις

Πατρὸς ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης.
Στίχοι.

Ἡ Μοῦσα Γρηγόριος, οὗ Νύσσα θρόνος,

οὐ Πιερίαν, ἀλλ᾿ Ἐδὲµ σκηνὴν ἔχει.

Γρηγόριον δεκάτῃ θανάτου κνέφας ἀµφεκάλυψεν.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡµῶν

Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς.
Στίχοι.

Δοµετιανὸς τῆς φθορᾶς ἀπηλλάγη,

Εἴπερ φθορὰν χρὴ τὸν βίον τοῦτον λέγειν.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς

ἡµῶν Μαρκιανοῦ, Πρεσβυτέρου καὶ Οἰκονόµου

τῆς µεγάλης Ἐκκλησίας.
Στίχοι.

Ἀπῆρεν ἔνθεν πρὸς πόλου µέγα κλέος,

Ὁ Μαρκιανός, οὗ κλέος κἂν γῇ µέγα.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἀµµώνιος ἐν εἰρήνῃ

τελειοῦται.
Στίχοι.

Τῆς ἀρετῆς ὁ θεῖος ἐσβέσθη λύχνος,

Λύχνων µυσάντων σαρκικῶν Ἀµµωνίου.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον

καὶ σῶσον ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Ἐξαποστειλάριον τῆς ἑορτῆς

Ἦχος Γα

Ἐ

(Γ)
+
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Ήχος Δι

5ος Στίχ.
(Δ)↓

=
(Δ)

(Δ)

6ος Στιχ. Αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις· αἰνεῖτε

Αὐτὸν ἐν κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ. Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω

τὸν Κύριον. ʺΝῦν ξένην ὁ Σωτήρ...ʺ

7ος Στιχ.
(Δ)

(Δ)

(Δ)
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8ος Στιχ.

+

(Δ) (Μ)

(Δ)
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