
2021.08.01 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιµίου Σταυροῦ.
Τῶν ἑπτά Μακκαβαίων Παίδων, τῆς µητρός αὐτῶν Σολοµονῆς καί τοῦ διδασκάλου αὐτῶν

Ἐλεαζάρου. Παύλης ὁσίας τῆς Ῥωµαίας.

Ἦχος πλ.Α΄. Ἑωθινόν ΣΤ΄.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ

για τα µέλη της βυζαντινής Χορωδίας του Ι. Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου Στουτγκάρδης

-Επιµέλεια Χρυσάνθου Παγγίδη.
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ -Περιεχόµενα
( Επί τη βάσει του Τυπικού του Γεωργ. Βιολάκη )και του Οικουµενικού Πατριαρχείου)

και της Εκκλησίας της Ελλάδοςκαι Κύπρου

2021.08.01 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιµίου Σταυροῦ.
Τῶν ἑπτά Μακκαβαίων Παίδων, τῆς µητρός αὐτῶν Σολοµονῆς καί τοῦ διδασκάλου αὐτῶν Ἐλεαζάρου. Παύλης ὁσίας τῆς Ῥωµαίας.

Ἦχος πλ.Α΄. Ἑωθινόν ΣΤ΄.
(Τ.Μ.Ε. Τυπ. 1ης Αὐγ. §§ 4, 5, 6)

Ἀπό σήµερον ἄρχεται ἡ νηστεία τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

Τῶ πρωΐ: ΟΡΘΡΟΣ

Ἑξάψαλµος.Εἰς τό· «Θεός Κύριος...».

Ἀπολυτίκια: 1.– Τό Ἀναστάσιµον· «Τόν συνάναρχον Λόγον...»,

Δόξα· τό αὐτό,

Καί νῦν· τοῦ Σταυροῦ· «Σῶσον Κύριε τόν λαόν Σου...»..

Καθίσµατα: Τά Ἀναστάσιµα κατά σειράν

καί ἀντί Θεοτοκίων τά τοῦ Σταυροῦ.

Τά Εὐλογητάρια, ἡ Ὑπακοή, οἱ Ἀναβαθµοί τοῦ πλ. α΄ ἤχου

Κανόνες: Ὁ Ἀναστάσιµος καί ὁ τοῦ Σταυροῦ µετά στίχου «Δόξα Σοι ὁ Θεός ἡµῶν δόξα Σοι».

Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:

Τό Κοντάκιον τοῦ Σταυροῦ «Ὁ ὑψωθείς...».

Εἶτα τό µεσώδιον Κάθισµα τοῦ Σταυροῦ· «Ὁ Σταυρός Σου Κύριε ἡγίασται...» (ἅπαξ).

Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:

Κοντάκιον καί Οἶκος τά Ἀναστάσιµα καί τό

Συναξάριον τῆς ἡµέρας.

Καταβασίαι: «Σταυρόν χαράξας...».

καί ἅπασα ἡ τάξις τοῦ Ἑωθινοῦ (Στ΄) Εὐαγγελίου.

Ἡ Τιµιωτέρα:

Καί ἡ Καταβασία· «Μυστικός εἶ Θεοτόκε...».

Ἐξαποστειλάρια: Τό ΣΤ΄ Ἀναστάσιµον· «Δεικνύων ὅτι ἄνθρωπος...»

καί τοῦ Σταυροῦ· «Σταυρός ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουµένης...».

Αἶνοι: Ἀναστάσιµα Στιχηρά τοῦ πλ. α΄ ἤχου 4

καί τοῦ Σταυροῦ Στιχηρά προσόµοια «Ἐν φωναῖς ἀλαλάξωµεν...» εἰς 4.

Δόξα: Τό ΣΤ΄ Ἑωθινόν· «Ἡ ὄντως εἰρήνη...».

Καί νῦν: «Ὑπ ρευλογηµένη...».

Δοξολογία: Μεγάλη· καί τό

«Σήµερον σωτηρία...».
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Εις τον Όρθρον

Ήχος Κε

(Κ)↓

Στίχος 1. Ἐξοµολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. (Τὸ

ὡς ἄνω)

Στίχος 2. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν µε, καὶ τῷ ὀνόµατι Κυρίου

ἠµυνάµην αὐτούς. (Τὸ ὡς ἄνω)

Στίχος 3. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυµαστὴ ἐν ὀφθαλµοῖς

ἡµῶν. (Τὸ ὡς ἄνω)

Ἀπολυτίκιον ἦχος πλ. α΄

Τ

(Κ)

+

+ +
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Δόξα· τό αὐτό (Τό Ἀναστάσιµον),

Ἀπολυτίκιον τοῦ Σταυροῦ

Ἦχος Πα

(Π)

(Δ)↓ (Π)

(Μ)
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Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν ἀντί Θεοτοκίου 
Κάθισμα τοῦ Σταυροῦ. 

Ἦχος Πα

Κ

ʺΤον τάφον σου Σωτήρʺ

Ἡ

(Μ) 3 (Δ)↓ (Μ)

3 (Δ)↓ (Μ)

(Δ)↓ (Μ) (Δ)↓

(Μ)

(Δ)↓

(Μ)
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Μετὰ τὴν Β' Στιχολογίαν ἀντί Θεοτοκίου 
Κάθισμα τοῦ Σταυροῦ. 

Ἦχος Πα

(Φωνητική Βάση ως Νη=FA)

Ἦχος δʹ. Ἐπεφάνης σήµερον
(Μ) (Ν) (Π)

(Μ) (Ν) (Π)

(Ν) (Π) (Ν)

(Π)
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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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Ὁ Κανὼν τοῦ Σταυροῦ

ᾨδὴ α΄ Ἦχος πλ. δ΄.

ʺἉρµατηλάτην Φαραὼ...ʺ

Ήχος Γα

Δ

(Γ)

(Γ)

(Ν)

(Γ)

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Ὁ ζωοδώρητος Σταυρὸς προκείµενος, καὶ

καθορώµενος, φωτοειδῆ αἴγλην, ἀποπέµπει

χάριτος, προσέλθωµεν καὶ λάβωµεν, φωτισµὸν

εὐφροσύνης, καὶ σωτηρίαν καὶ ἄφεσιν, αἴνεσιν

Κυρίῳ προσάγοντες.

Δόξα...

Πρόκειται ξένον τοῖς ὁρῶσι θέαµα, Σταυρὸς ὁ

τίµιος, καὶ ὡς πηγὴ βρύει, ψυχικὰ χαρίσµατα, καὶ
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παύει ἁµαρτήµατα, καὶ νοσήµατα λύει, καὶ τὰ

φρονήµατα ῥώννυσι, τῶν εἰλικρινῶς

προσκυνούντων αὐτόν.

Καὶ νῦν...

Ῥάβδος ἐτύπου τοῦ Σταυροῦ τὸ τρόπαιον,

θάλασσαν τέµνουσα, δι’ οὗ ἡµεῖς πίστει,

ἀποντίστως πλέοµεν, τοῦ βίου ὕδωρ ἄστατον, καὶ

τὰ ῥεύµατα πάντα, τῆς ἁµαρτίας ἐκφεύγοµεν, καὶ

θείας γαλήνης πληρούµεθα.
Ὁ Κανὼν τοῦ Σταυροῦ

ᾨδὴ γ΄. 
Ἦχος πλ. δ.  Ὁ στερεώσας. 

Στίχ. Δόξα σοι, ὁ Θεὸς ἡµῶν, δόξα σοι.

Σταυρὸς ἁπάντων τῶν καλῶν, παρεκτικὸς

καθορᾶται, προσκυνούµενος, καὶ πᾶσα ἡ κτίσις,

ἑορτάζει ἐν χαρᾷ, φωτιζοµένη χάριτι, τοῦ ἐν αὐτῷ

βουλήσει, ἀνυψωθέντος Θεοῦ ἡµῶν.(Δὶς)

Δόξα...

Καταυγαζόµενοι φωτί, τῶν τοῦ Σταυροῦ

λαµπηδόνων, ὁλικῶς οἱ ἐν αὐτῷ πεποιθότες,

σκοτασµὸν ἁµαρτιῶν, ἐκφύγωµεν καὶ κράξωµεν, ὁ

φωτισµὸς τῶν ὅλων, εὔσπλαγχνε Κύριε, δόξα σοι.

Καὶ νῦν...
(Π) (Ν) (Γ)
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(Ν)

(Γ)
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Ἀπό γ΄ ᾨδῆς:

Μεσώδιον Κοντάκιον τοῦ Σταυροῦ

Ἦχος δ΄

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ

ἐπωνύµῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρµούς σου

δώρησαι Χριστὲ ὁ Θεός, εὔφρανον ἐν τῇ δυνάµει

σου, τοὺς πιστοὺς βασιλεῖς ἡµῶν, νίκας χορηγῶν

αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεµίων, τὴν συµµαχίαν ἔχοιεν

τὴν σήν, ὅπλον εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον.

Μεσώδιον Κάθισµα τοῦ Σταυροῦ

Ἦχος πλ. β΄

Ὁ Σταυρός σου Κύριε ἡγίασται· ἐν αὐτῷ γὰρ

γίνονται ἰάµατα, τοῖς ἀσθενοῦσιν ἐν ἁµαρτίαις. Δι’

αὐτοῦ σοι προσπίπτοµεν, ἐλέησον ἡµᾶς.( Ἅπαξ)
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Ἀφ’ στ΄ ᾨδῆς:

Κοντάκιον ἀναστάσιµον. Ἦχος πλ. α΄.Μιµητὴς ὑπάρχων.

Ἀναγνώστης: Πρὸς τὸν ᾍδην Σωτήρ µου

συγκαταβέβηκας, καὶ τὰς πύλας συντρίψας ὡς

παντοδύναµος, τοὺς θανόντας ὡς Κτίστης

συνεξανέστησας, καὶ θανάτου τὸ κέντρον Χριστὲ

συνέτριψας, καὶ Ἀδὰµ τῆς κατάρας ἐρρύσω

Φιλάνθρωπε· διὸ πάντες σοι κράζοµεν· Σῶσον

ἡµᾶς Κύριε.
Ήχος Δι

Χορός:

Ὁ Οἶκος. Ἦχος πλ. α΄.

Ἀναγνώστης: Ἀκούσασαι αἱ Γυναῖκες τοῦ

Ἀγγέλου τὰ ῥήµατα, ἀπεβάλοντο τὸν θρῆνον,

προσχαρεῖς γενόµεναι, καὶ σύντροµοι τὴν

Ἀνάστασιν ἔβλεπον, καὶ ἰδοὺ Χριστὸς προσήγγισεν

αὐταῖς, λέγων τό· Χαίρετε, θαρσεῖτε, ἐγὼ τὸν

κόσµον νενίκηκα, καὶ τοὺς δεσµίους ἐρρυσάµην·

σπουδάσατε οὖν πρὸς τοὺς Μαθητάς,

ἀπαγγέλλουσαι αὐτοῖς, ὅτι προάγω ὑµᾶς, ἐν τῇ

πόλει Γαλιλαίᾳ τοῦ κηρῦξαι. Διὸ πάντες σοι

κράζοµεν· Σῶσον ἡµᾶς Κύριε.

Χορός:
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Συναξάριον τῆς ἡµέρας.

Μὴν Αὔγουστος, ἔχων ἡµέρας λα΄.

Ἡ ἡµέρα ἔχει ὥρας ιγ΄ καὶ ἡ νὺξ ὥρας ια΄.

Συναξάριον

Τῇ Α΄ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τῶν Ἁγίων ἑπτὰ

µαρτύρων τῶν Μακκαβαίων, Ἀβείµ, Ἀντωνίου,

Γουρία, Ἐλεαζάρου, Εὐσεβωνᾶ, Ἀχεὶµ καὶ

Μαρκέλλου, καὶ τῆς µητρὸς αὐτῶν Σολοµονῆς, καὶ

Ἐλεαζάρου τοῦ διδασκάλου αὐτῶν.
ΣτίχοιΠρῶτος πρὸ Χριστοῦ πῠρ στέγων Ἐλεάζαρ,Ἀθλήσεως προὔθηκε τοῖς ἄλλοις ἴχνη.Πρώταθλον ἄλλην καὶ πρὸ τῆς Θέκλης ἔχω,Τὴν Σολοµονήν, ἣν πρὸ

Χριστοῦ πῦρ φλέγει.Ἐξ ἑβδόµης πέµπουσι Παίδων ἑπτάδα,Ἀρθρέµβολα, πῦρ, καὶ τροχοὶ πρὸς ὀγδόην.Καῦσαν ἑνὶ πρώτη Σολοµώνην, ἑπτά τε υἷας.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων ἐννέα

µαρτύρων, τῶν ἐν Πέργῃ τῆς Παµφυλίας

ἀθλησάντων, Λεοντίνου, Ἄττου, Ἀλεξάνδρου,

Κινδέου, Μνησιθέου, Κυριακοῦ, Μηναίου,

Κατούνου, καὶ Εὐκλέου.
ΣτίχοιἘκ Παµφυλίας ἐννὰς ἐτµήθη ξίφει,Μίαν φυλὴν ζητοῦσα, τὴν τῶν Μαρτύρων.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Πάπας ὁ Νέος, εἰς

σάκκον βληθείς, καὶ θίβῃ ἐγκλεισθείς, καὶ εἰς

θάλασσαν ῥιφθείς, τελειοῦται.
ΣτίχοιΣάκκος Πάπαν ἔκρυψε, καὶ σάκκον θίβη,Καὶ τὴν θίβην ῥοῦς, καὶ Πάπας Θεοῦ πέλας.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἁγιος Μάρτυς Ἐλεάζαρος,

πυρὶ τὴν κεφαλὴν φλεχθείς, τελειοῦται.
ΣτίχοιΚαυτηριασθεὶς Ἐλεάζαρος κάραν,Ψυχοβλαβῶν ἀπῆλθε κρείττων ῥευµάτων.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἁγιος Μάρτυς Κήρυκος ξίφει

τελειοῦται.
ΣτίχοιΤοῦ δηµίου φήσαντος· Οὐ τµηθῇς θύων.Κλίνας κάραν Κήρυκος, εἶπεν· Οὐ θύω.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θεόδωρος

ξίφει τελειοῦται.
ΣτίχοιΤῷ Θεοδώρῳ θεῖος ἐνσκήπτει πόθος,Τυχεῖν ποθεινῶν δωρεῶν διὰ ξίφους.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, ὁ Ἅγιος Πολύευκτος, ἐν κοπρίᾳ
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χωσθείς, τελειοῦται.
ΣτίχοιἸὼβ καθέδραν, φηµὶ δὴ τὴν κοπρίαν,Ὁ Πολύευκτος εἶχεν εἰς τιµωρίαν.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τῶν Ἁγίων Μαρτύρων

Μήνου, Μηναίου, καὶ τῶν λοιπῶν ἐν τῷ

Βιγλεντίῳ, πλησίον τοῦ χαλκοῦ Τετραπύλου.

Τῇ αὐτῇ ἡµέρᾳ, µνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς

ἡµῶν Τιµοθέου, Ἐπισκόπου Προκοννήσου

(Προικοννήσου), τοῦ θαυµατουργοῦ.
Στίχοι

Τὸν Τιµόθεον, τὸν Προκοννήσου θύτην,

Τιµᾷ Θεὸς πρίν, νῦν τε θαυµατουργίαις.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον

ἡµᾶς. Ἀµήν.
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Ἐξαποστειλάριον τοῦ Σταυροῦ·  
"Τῶν μαθητῶν ὁρώντων σε..."

Ἦχος Δι

Σ

(Μ) (Β)

(Μ)

(Δ)↓

(Μ) (Π) (Μ) (Β)
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Αἶνοι τοῦ Σταυροῦ Στιχηρά 3 προσόμοια εἰς 4. 
Ἦχος δ΄. 

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν.

Ἦχος Βου

5) Στιχ.

Α

(Μ)

(Β)

(Β) (Π)

(Β)

(Π) (Ν)

(Β)

(Δ) (Β)

6. Στιχ. «Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν κυµβάλοις εὐήχοις·

αἰνεῖτε αὐτὸν ἐκ κυµβάλοις ἀλαλαγµοῦ· πᾶσα

πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον».
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ʺἘν φωναῖς ἀλαλάξωµεν,...ʺ τό αὐτό ὡς ἄνω.

7. Στιχ.

Ὑ

(Β) (Π)

(Β)

(Π) (Ν)

(Β)

(Δ) (Β)

8ος Στίχ.

Ὁ
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(Β) (Π) (Β)

(Π) (Ν) (Β)

(Δ)

(Β)
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Ἦχος Δι

(Δ)↓

(Μ)
+

(Β) (Μ)

(Δ)

(Β) (Μ)

(Δ) (Β) 3
(Δ)

(Β)

3 (Μ) (Δ)↓

(Μ) 3 (Μ)
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ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ.

Ἦχος Πα

(Κ) (Δ)↓ (Κ)

3 (Δ) (Κ)

(Μ) (Κ)

(Κ) (Δ) +
(Κ)

3 (Δ) (Δ)

(Μ) (Κ)↓

(Δ) (Κ)

+

(Μ) (Κ)

(Δ)↓ (Κ)↓ 3 3

(Δ)↓

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Μ)3 (Κ)

(Μ) (Κ)

(Κ) 3 (Δ) (Κ)

+

(Δ)(Κ)

(Μ) (Κ) (Δ)

(Κ)↓

(Κ) (Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

(Κ) (Δ) (Κ) (Δ) (Κ)

3 (Δ) (Κ) (Δ)

(Κ)

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Δ) (Κ) 3 3

3 (Δ) (Κ) (Δ)

(Κ) (Μ) (Κ)

(Μ)

(Δ) (Κ)

3 (Κ)(Κ) 3 (Δ) (Κ)

(Δ) (Κ) (Π) (Κ)

(Δ) (Κ)
(δίς).

Τό γ΄
(Μ) (Π) (Κ) (Μ)

(Δ) (Κ)

(Κ) (Δ) (Κ)

3 (Δ)(Κ) +

(Δ) 3 (Κ) (Δ) (Κ) (Δ)

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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(Κ)

(Κ) (Δ) (Κ)

3 3 (Δ)

(Κ)

(Κ) (Δ) (Κ) (Δ) (Κ) 3

(Δ) (Κ)

(Δ)(Κ) (Δ)

(Κ)

(Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)3 (γʹ).

(Κ) +
(Δ)

(Κ)3

(Δ) (Κ)
+

(Δ) (Κ)

(Δ) (Κ)

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

Ἀσµατικόν:

(Μ) (Κ) (Μ) (Κ)

(Κ) (Δ) (Κ)

(Κ)

+
(Δ)↓ (Μ) (Κ)

ΟΡΘΡΟΣ Πλ.Α΄-ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ-ΧρυΠα-
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Ἦχος Δι

(Μ)3 3
3

(Β)3
3 3

+

3 (Μ)

3 3 (Δ)

(Ν) 3 (Γ) (Δ)↓








