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03-10-2015
† Μνήµη τοῦ Ἁγίου Ἱεροµάρτυρος Διονυσίου τοῦ

Ἀρεοπαγίτου.

Ἦχος Δι

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νενηµιν

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

νο µα τι Κυ ρι ου
Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι

εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (Τό ὡς ἄνω)
Στίχος 2. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ

Ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν ηµιν

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

µα τι Κυ ρι ου
Στίχος 3. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (Τό ὡς ἄνω)
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Ἦχος Δι

Χρηστο τη τα εκ δι δα χθεις και νη φων

εν πα σιν α γα θην συ νει δη σιν ι ε

ρο πρε πως εν δυ σα µε νος ην τλη σας εκ

τουσκευ ους της εκ λο γης τα α πο ορ ρη

τα και την πι στιν τη ρη σας τον ι σον δρο

µοντε τε ε λεκας Ι ε ρο µαρτυς Δι ο νυ

σι ε Πρεσβευ ε Χριστωτω Θε ω σωθη

ναιταςψυχας η µων
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"Έτερον Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.

Ἦχος Γα

Χαιρει ε χου σα Α θη νων πο λις αν

τι ληπτορα και πο λι ουχον τονπρω τε

πι σκο πον αυ τη ηςΔι ο ο νυ σι ι ον Αρ

χι ε ρε ων λαµπροον ε γκαλ λω πι σµα

καιτωνµαρ τυρων σε µνοον ε πι κοσµηη µα

Α ξι α γαστε ΧριστοντονΘε ον ι κε

τευ ε τη ρειν ηµας και πο λιν σου α

πει ει ραστον
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"Έτερον ἦχος πλ. α΄.
Τόν συνάναρχον λόγον

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι

ω Πνευ µα τι

Τον σο φον Ι ε ραρχηνπιστοι τι µη σω

µεν Δι ο νυ σι ον υ µνοις αυ τον γε

ραι ρον τες ως πο λι ου χον Α θη

νων και αν τι ληπτορα ως σο φον υ φη

γη την και σα φη ερµηνευτηντηςα α νω µυ

στα γω γι ι ας και ως ευ χαις αυ του

πα α σιν η µιν δω ρουντα το µε γα ε

λε ε ος
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Και νυν και α ει και εις τους αι ω

νας των αι νων α µην

Χαι ρε Πυ ληΚυ ρι ου η α δι ο δευ

τος χαι ρε τει χοςκαισκεπητωνπροστρεχον

τωνεις σε χαι ρε α χει µαστελιµηνκαι α πει

ρο γαµε η τε κου σα εν σαρ κι τονποιη

την σου και Θε ον πρε σβευ ου σα µη ελ λει

πης υ περ των α νυµνουουντων και προ σκυ

νουουντων τον το ο κοον σου ου ου ου
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Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν. Κάθισμα.
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.

Τὸν Ἱεράρχην τὸν σεπτὸν εὐφημοῦμεν, τὸν
καθαιρέτην τῶν εἰδώλων ὑμνοῦμεν, ὅτι ἐκ
πλάνης ἔσωσε λαὸν Ἀθηνῶν, ἅπαντας πρὸς τὴν
ἐπίγνωσιν ἀγαγῶν ἀληθοῦς Θεοῦ καὶ πρὸς τὴν
εὐσέβειαν τὸν λαὸν ὁδηγήσας. Προσενεγκῶν δὲ
ἑαυτὸν Θεῶ θυσίαν ζῶσαν τὸ στέφος ἐδέξατο.

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.
Τὴν Θεοτόκον εὐλαβῶς ἀνυμνοῦμεν καὶ

μεγαλύνομεν αὐτὴν καὶ προσκυνοῦμεν ὅτι τὸ
γένος ἔσωσε τοῦ πρώτου Ἀδάμ. Ἔτεκε γὰρ τὸν
τηρήσαντα κεφαλὴν τὴν τοῦ ὄφεως καὶ
ἐλευθερώσαντα ἐκ τῆς τούτου δουλείας. Καὶ
νῦν προσβλέπομεν πρὸς οὐρανὸν
εὐελπιστοῦντες οἰκῆσαι παράδεισον.

Μετά την β’ Στιχολογίαν. Κάθισμα.
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Θεόν ποτὲ θνήσκοντα ἐν τῷ Σταυρῷ
καθορῶν ὁ ἥλιος ἔκρυψεν ἀπὸ προσώπου τῆς
γὴς φωτὸς τὴν λαμπρότητα. Τότε καὶ
ἀνεφώνεις ἐν πολλῇ ἀπορία. Ἢ Θεὸς μέγας
πάσχει, ἢ τὸ πᾶν ἀπωλέσθη. Αὐτὸν ποτὲ ἐν
Ἀθήναις ἠδέως ἐγνώρισας.
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Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.
Νεφέλαις συνέδραμον σὺν Ἀποστόλοις

ὁμοὺ σεπτὸς Διονύσιος καὶ Ἰερόθεος κηδεύσαι
σέ, Δέσποινα. Ἦνπερ καὶ καθορῶντες τοῦ Υἱοῦ
ταῖς ἀγκάλαις ὕμνησαν θεαρέστως ἐν φωναῖς
θεσπεσίαις. Σὺν τούτων ταῖς ἰκεσίαις σῶσον
τοὺς δούλους σου.

Μετά τον Πολυέλεον.
Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον.

Εν Ἀθήναις ἔλαμψας ὡς ποιμενάρχης καὶ
αὐτᾶς κατηύθυνας πρὸς πίστιν τὴν παναληθῆ.
Διο τιμῶμεν τὴν μνήμην σου οἱ ἐν τῷ Ἄστει
οἰκοῦντες, πανεύφημε.

Θεοτοκίον.
Τὴν ἀρρήτως τέξασαν τὸν Θεὸν Λόγον

ἀνυμνοῦμεν ἅπαντες καὶ μεγαλύνομεν σεπτῶς,
ἐν προθυμίᾳ κραυγάζοντες. Χαῖρε Παρθένε,
ἠμῶν ἡ βοήθεια.
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Ὁ Ν΄ ψαλµός χύµα.

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός
Σου, καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας
μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ
ἁμαρτία μου ἐνώπιόν μού ἐστι διαπαντός.

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον, καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν
Σου ἐποίησα. Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς
λόγοις Σου, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί Σε.

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν
ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου.

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας· τὰ ἄδηλα
καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας Σου ἐδήλωσάς μοι.

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσο-μαι·
πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.

Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύ-νην·
ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα.

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν Σου ἀπὸ τῶν
ἁμαρτιῶν μου, καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου
ἐξάλειψον.
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Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός,
καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις
μου.

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου Σου,
καὶ τὸ Πνεῦμά Σου τὸ Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ’
ἐμοῦ.

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου
Σου, καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με.

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς Σου, καὶ
ἀσεβεῖς ἐπὶ Σὲ ἐπιστρέψουσι.

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς
σωτηρίας μου· ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν
δικαιοσύνην Σου.

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα
μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν Σου.

Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν·
ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις.

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα συντετριμμένον,
καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ
Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ Σου τὴν
Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ.
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Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου
μόσχους.
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Κανών τῆς Θεοτόκου
Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν 

Ἦχος Γα

Υγραν δι ο δευσαςω σει ξη ραν και

την Αι γυπτι ι αν µο χθη ρι αν δι α φυ γων

ο Ι σρα η λιτης α νε βο ο α τω

λυ τρω τη καιΘε ω ηµωνα σωµεν
Δὶς

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σονη µας

Πολ λοις συ νε χο µε νος πει ρα σµοις

προς σε κατα φε ευγω σω τη ρι αν ε πι

ζητων ω Μη τερ του Λο γου και Παρ θε νε

των δυ σχε ρωνκαιδει νωνµε δι α σωσον
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Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σονη µας

Παθωνµε τα ρατ του σι προσβολαι πολ

λης α θυ µι ι ας ε µπι πλω σαι µουτηνψυ

χην ει ρη νευ σον Κο ρη τη γα λη νη

τηντου Υι ου καιΘε ουσουΠα ναµω µε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σονη µας

Σω τη ρα τε κου σαν σε και Θε ον δυ

σω πω Παρ θε νελυτρω θη ναι µετωνδει νων

σοι γαρ νυν προςφευ γων α να τει νω και
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την ψυ χην καιτηνδι α νοι αν

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σονη µας

Νο σουν τα το σω µα και την ψυ χην

ε πι σκο πης θει αςκαιπρο νοι ας τηςπαρα

σου α ξι ω σον µο νη Θε ο µητορ

ως α γα θη α γα θουτελοχευτρι α

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  Γ΄
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Οἱ Κανόνες του Ἁγίου
ᾨδὴ α΄

Ἦχος πλ. δ΄.Ὑγρὰν διοδεύσας

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Τῶ Παύλῳ τῷ θείῳ μαθητευθείς, τῷ τῶν

οὐρανίων, Διονύσιε θεατῇ, οὐράνιος μύστης
παραυτίκα, καὶ θεηγόρος ἐχρημάτισας.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὁ χάριτι θείᾳ καταυγασθείς, καταύγασον

Μάκαρ, τῶν ὑμνούντων σε τὰς ψυχάς, τὰς σὰς
συνιέναι θεοπνεύστους, διδασκαλίας Διονύσιε.

Δόξα...
Νοὸς καθαρότητι καὶ ψυχῆς, τῶν

ἐπουρανίων διακόσμων τὰς ἀστραπάς, μαθεῖν
ἠξιώθης καὶ τὰς τούτων, χοροστασίας ἰδεῖν
Διονύσιε.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Νυμφὼν φωτοφόρος τῆς ὑπὲρ νοῦν,

σαρκώσεως ὤφθης, τοῦ τῶν ὅλων Δημιουργοῦ,
ἐκ σοῦ τὴν σάρκα Θεομῆτορ, τὴν ἡμετέραν
ἠμφιάσατο.
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Κανών τῆς Θεοτόκου
ᾨδή γ'

Οὐρανίας ἀψίδος... 

Ἦχος

Ου ρα νι ας α ψι δος ο ρο φουρ γε

Κυ ρι ε καιτης εκ κλη σι ας δο µητορ συ

µε στε ρε ωσον εν τη α γα πητη ση των

ε φε τωνη α κροτης των πι στωντο στη

ριγµα µο νε φιλανθρωπε
Δὶς

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σονη µας

Προστα σι αν και σκεπηνζωης ε µης

τι θηµι σε Θε ο γεν νη τορΠαρθε νε συ
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µε κυ βερ νησον προςτον λι µε να σου

των α γα θων η αι τι α των πι στωντο

στηριγµα µο νηπα νυµνητε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σονη µας

Ι κε τευ ω Παρ θε νετονψυ χι κον

τα ραχον καιτης α θυ µι ας τηνζα λην δι

α σκε δα σαιµου συ γαρ Θε ο νυµ φε

τον αρ χη γοντηςγα λη νης τον Χριστον ε

κυ ησας µο νηπαναχραντε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω
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σονη µας

Ευ ερ γε την τε κουσατοντωνκα λων

αι τι ον της ευ ερ γε σι ας τονπλουτον

πα σιν α ναβλυσον παν τα γαρ δυ να σαι

ως δυ να τον εν Ι σχυ ι τον Χριστον

κυ η σασα Θε ο µα καριστε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σονη µας

Χα λε παις αρ ρω στιαιςκαινο σε ροις πα

θεσιν ε ξε τα ζο µε νωΠαρθε νε συ µοι

βο η θη σον των ι α µα των γαρ α
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νελ λι πη σε γι νωσκω θη σαυ ρον Πα να

µωµε τον α δα πανητον.
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Κανών τοῦ Ἁγίου.
ᾨδή γ'. Οὐρανίας ἀψίδος... 

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Οὐρανίων ἁψίδων, ὑπεραρθεὶς Ὅσιε, τῶν

ὑπερκοσμίων τὰς τάξεις καὶ τὰ στρατεύματα,
καὶ τὰς λαμπρότητας, ὑψηγορίαις τῶν λόγων,
καὶ πανσόφοις φράσεσι, πᾶσιν ἐτράνωσας.

Στίχ. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ὑψηλῆς θεωρίας, ἐμφορηθεὶς Ἔνδοξε, τὴν

τῶν ὀνομάτων τῶν θείων, πᾶσαν ἀνάπτυξιν,
ἐθεολόγησας, Τριαδικὸς θεολόγος, γεγονὼς τῇ
χάριτι, θεομακάριστε.

Δόξα...
Νεκρωθεὶς τοῖς παροῦσι, τῷ πρὸς Θεὸν

ἔρωτι, καὶ φιλοσοφία συντόνως
ἐγγυμνασάμενος, τῶν ὑπὲρ ἔννοιαν, ζωοποιῶν
χαρισμάτων, θεοφόρον ὄργανον, Πάτερ
γεγένησαι.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Γεωργίᾳ Παρθένε, τοῦ παντουργοῦ

Πνεύματος, σῶμα τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων
ἐκαρποφόρησας, ἐν ᾧ κατέκρινε, τὴν
ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ ζωὴν ἐπήγασε, τὴν
αἰωνίζουσαν.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  Γ΄
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Κάθισμα Ἦχος πλ. δ'
Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Ὡς τοῦ σκεύους ὑπάρχων τῆς ἐκλογῆς,
ἀπεικόνισμα θεῖον ὡς ἀληθῶς, τὰ θεῖα
μυστήρια, ἐκδιδάσκεις τῷ Πνεύματι· Καὶ
φωτισθεὶς τῇ χάριτι, τῆς θείας ἐλλάμψεως, τὰς
τῶν Ἀγγέλων τάξεις, τρανῶς διεσάφησας· ὅθεν
καὶ τῷ κόσμῳ, νοητῶς καταλείψας, τὰ θεῖά σου
δόγματα, κατεφώτισας ἅπαντα, Ἱερομύστα
Διονύσιε· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν
πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς
ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Του Ἠλίου νεφέλη τοῦ νοητοῦ, θείου

φέγγους λυχνία χρυσοφαής, ἄσπιλε ἀμόλυντε,
παναμώμητε Δέσποινα, τὴν σκοτεινὴν ψυχήν
μου, τυφλώττουσαν πάθεσι, τῆς ἀπαθείας
αἴγλῃ, καταύγασον δέομαι, καὶ μεμολυσμένην,
τὴν καρδίαν μου πλῦνον, ῥοαῖς κατανύξεως,
μετανοίας τε δάκρυσι, καὶ τοῦ ῥύπου με
κάθαρον, πρεσβεύουσα Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν
πταισμάτων δοῦναί μοι τὴν ἄφεσιν, τῷ εὐσεβῶς
προσκυνοῦντι, τὸν πανάγιον τόκον σου.
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Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ΄
Τῇ ὑπερμάχῳ

Τὰς οὐρανίους διαβὰς πύλας ἐν πνεύματι,
μαθητευθεὶς τῷ ὑπὲρ τρεῖς οὐρανοὺς φθάσαντι,
Ἀποστόλῳ Διονύσιε τῶν ἀρρήτων, ἐπλουτίσθης
πᾶσαν γνῶσιν καὶ κατηύγασας, τοὺς ἐν σκότει
ἀγνωσίας πρὶν καθεύδοντας· διὸ κράζομεν·
Χαίροις Πάτερ παγκόσμιε.

Ὁ Οἶκος
Ἄγγελος ἐξ ἀνθρώπων ἀρεταῖς

χρηματίσας, ὁ μέγας Διονύσιος πᾶσαν, ὡς
ὑπόπτερος, ἐμυήθη τὸν νοῦν τὴν οὐράνιον
γνῶσιν· διὸ ᾄσμασιν , ὡς Ἄγγελον τιμήσωμεν,
βοῶντες πρὸς αὐτὸν τοιαῦτα.

Χαῖρε, ὁ γνοὺς Χριστὸν διὰ Παύλου, χαῖρε,
πολλοὺς πρὸς Χριστὸν ἐπιστρέψας.

Χαῖρε, πολυθέου σκηνῆς ὀλετήριον, χαῖρε,
θεογνώστου βουλῆς σκοπευτήριον.

Χαῖρε, βίβλος θεοχάρακτος, μυστηρίων
θησαυρέ, χαῖρε πίναξ θεομόρφωτε, καὶ διόπτρα
οὐρανοῦ.

Χαῖρε, ὅτι τὸ Πάθος τοῦ Κυρίου κατεῖδες,
χαῖρε, ὅτι προθύμως δι' αὐτὸν σφαγιάζῃ.
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Χαῖρε, πηγὴ βλυστάνουσα ἄφεσιν, χαῖρε,
ῥανὶς κοιλαίνουσα ἄνοιαν.

Χαῖρε, ὁδὸς ἀπλανὴς σωτηρίας, χαῖρε,
φραγμὸς ἀσεβῶν παροδίας.

Χαίροις, Πάτερ παγκόσμιε.
Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

Τῇ Γ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ἁγίου
Ἱερομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου.

Στίχοι
Τέμνῃ κεφαλήν· καὶ τὸ λοιπὸν ὡς μέγα!
Ἄρας γὰρ αὐτήν, Διονύσιε τρέχεις.
Τμηθεὶς Διονύσιε τρίτῃ κεφαλὴν θέες αἴρων.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ἁγίων

Μαρτύρων Ῥουστικοῦ καὶ Ἐλευθερίου.
Στίχοι

Ἐλευθέριον καὶ Ῥουστικὸν τὸ ξίφος,
Ἐλευθέρους τίθησι καὶ τῶν γηΐνων.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου

Μάρτυρος Θεοκτίστου.
Στίχοι

Κτίστῃ σέβας δοὺς Θεόκτιστος, οὐ κτίσει,
Χαίρων κεφαλῆς τὴν ἀφαίρεσιν φέρει.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου
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Ἱερομάρτυρος Διονυσίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ
ὀκτὼ Μαρτύρων.

Στίχοι
Διονύσιος σὺν συνάθλων ὀκτάδι,
Ζόφου μεταστάς, φωτὸς οἰκεῖ χωρίον.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγιου

Μάρτυρος Θεαγένους.
Στίχοι

Ὡς ἦλθεν ἐν χρῷ τῆς πυρᾶς Θεαγένης,
Εἰσῆλθεν αὐτὴν οὐ ταραχθεὶς τῇ θέᾳ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου

Μάρτυρος Θεοτέκνου.
Στίχοι

«Ἅπαξ ἐλεύσθην» καὶ Θεότεκνος λέγει,
Ὡς Παῦλος εἶπε, πρὸς Κορινθίους γράφων.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου

Μάρτυρος, Ἀδαύκτου.
Στίχοι

Ξίφει θανών, Ἄδαυκτε Μάρτυς Κυρίου,
Σὺν Μάρτυσι ζῇς, καὶ Θεὸν ζῶντα βλέπεις.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς

ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χοζεβίτου, Ἐπισκόπου
Καισαρείας.
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Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός,
ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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Καταβασίες, Ἀνοίξω το στόµα µου ....

Ἦχος

ᾨδὴ α'
Α νοι ξω το στο µα µουκαι

πλη ρω θη σε ταιΠνευµατος και λογον ε

ρευ ξοµαι τη Βα σι λι διΜητρι και ο

φθησοµαιφαιδρως πα νη γυ ρι ζων και α α

σω γη θο µενος τα αυτηςταθαυµατα
ᾨδὴ γ'

Τους σου ους υ µνο λο γους Θε

ο το κε η ζω ω σακαι α φθονος πη γη

θι ασονσυγκρο τησαντας πνευµα τι κον

στε ρε ω ω σον και εν τη θει α δο ξη

σου
Ὁ α΄ χορός

στε φα νων δο ξης α ξι ω
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σον
ᾨδὴ δ'

Την α νε ξι χνι αστονθει ει αν βου

λην της εκ της Παρ θε ε νου σαρ κω σεως

σουτου υ ψιστου ο Προ φητηςΑβ βα κουµ

κα τα νο ων ε κραυγα ζε δο ξατηδυ

να µεισουΚυ ρι ε
ᾨδὴ ε'

Ε ξε στητασυµπαντα ε πι τη

θει α δο ξησου συγαρα πει ρο γα µε Παρ

θε νε εσ χες εν µη τρα τον ε πι

πα αντωνΘεον και τε το κας αχρονον Υι

ον πα σιτοιςυ µνου σι σε σω τη ρι αν
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βρα βευ οντα
ᾨδὴ στ'

Τηνθει αν ταυτηνκαιπαν τιµον τελουν

τες ε ορ τηνοι θε ο φρονες της Θε ο µη

τορος δευ τε τας χειρας κρο τη σω µεν

τον εξ αυ της τεχθεντα Θε ον δοξαζοντες
ᾨδὴ ζ'

Ουκ ε λα α τρευ σαν τη

κτι σει οι θε ο φρονες πα ρα τον κτι

σαντα αλ λα πυρος α πει λην αν δρει

ως πα τησαντες χαιροντες ε ψαλλον υ

περ υ υµνηη τε ο των Πα τε ρων Κυ ρι

ος και Θε ος ευ λο γη τος ει
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ᾨδὴ η'

Αι νου µεν ευ λο γουµεν και προ

σκυ νουουµεν τον Κυ ρι ον

Παι αι δας ευ α γεις εν τη κα µι νω

ο το ο κοςτης Θε ο το κου δι ε σω

σατο το τε µεν τυ που µε νος νυν δε

εν ερ γου µενος την οι κου µε νην α πα σαν

α γει ρει ψαλλουουσαν τον Κυ ρι ον υ

µνει τε τα ερ γα και υ περ υ ψου τε εις

πανταςτουςαι ω ω να α α α ας

Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα
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Τιµιωτέρα Ἦχος

Στίχος α΄

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 ριµου

Την Τι µι ω τεραντωνΧερουβειµ και

εν δο ξο τεραν α συγ κριτωςτωνΣεραφειµ

την α δι α φθορως Θε ον Λογον τε κου

σαν την ον τως Θε ο το κον σε µεγα λυ νο

µεν
Στίχος β΄

Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την
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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

Την Τι µι ω τεραντωνΧερουβειµ και

εν δο ξο τεραν α συγ κριτωςτωνΣεραφειµ

την α δι α φθορως Θε ον Λογον τε κου

σαν την ον τως Θε ο το κον σε µεγα λυ νο

µεν
Στίχος γ΄

Ο τι ε ποι η σε µοι µε γα

λει α ο δυ να τος και α γι ον το

ο νοµα αυ του και το ε λε ος αυ του
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εις γε νε αν και γε νε αν τοις φο βου

µε νοιςαυτον

Την Τι µι ω τεραντωνΧερουβειµ και

εν δο ξο τεραν α συγ κριτωςτωνΣεραφειµ

την α δι α φθορως Θε ον Λογον τε κου

σαν την ον τως Θε ο το κον σε µεγα λυ νο

µεν
Στίχος δ΄

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 ακαρ δι αςαυτων

Την Τι µι ω τεραντωνΧερουβειµ και
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εν δο ξο τεραν α συγ κριτωςτωνΣεραφειµ

την α δι α φθορως Θε ον Λογον τε κου

σαν την ον τως Θε ο το κον σε µεγα λυ νο

µεν
Στίχος ε΄

Κα θει λε δυ να στας α πο θρο

νων και υ ψωσετα πει νους πει νων τας ε

νεπλησεν α γα θων καιπλου του ουντας ε

ξα πεστειλενκενους

ΤηνΤι µι ω τεραντωνΧε ρου βειµ και

εν δο ξο τε ρανα συγ κριτωςτωνΣε ρα

φειµ την α δι α φθορωςΘε ον Λο γον τε

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  Γ΄



33

κουσαν την ον τωςΘε ο το κον σε µεγα λυ

νοµεν
Στίχος στ΄

Αν τε λα βε το Ι σρα ηλ

παι δος αυ του µνη σθη ναι ε λε ους κα

θως ε λα λη σενπροςτους πα τε ρας η

µων τω Α βρα αµ και τω σπερµατι αυ του

ε ως αι ω νος

ΤηνΤι µι ω τεραντωνΧερου βειµ και

εν δο ξο τε ρανα συγ κριτωςτων Σε ρα

φειµ την α δι α φθορωςΘε ον Λο γον τε

κουσαν την ον τωςΘε ο το κον σε µεγα λυ
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νοµεν

Εἶτα ψάλλεται ἡ θ΄ ὠδή

Α παςγηγενης σκιρτα τω τω πνευµατι

λα µπα δου χου µενος πα νη γυ ρι ζε τωω

δε α υ λων νο ω ων φυ σιςγε ραιρουσα

τα ι ε ρα θαυ µα σι α της Θε ο

µητο ορος και βο α α α α τω Χαιροις

παµµα κα α ρι στεΘε ο το κε Α γνη

α ει παρ θε νε ε ε ε ε
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Ἐξαποστειλάρια.Τοῖς Μαθηταῖς

Ἦχος Δι

Τω Παυ λω Δι ι ο νυ υ σι ε τω

κλει νω κο ο ρυφαι αι ω µα θη τευ θει

ειςπα νο ολ βι ε υπ αυ του ε ε µυ η η

θης των α πο κρυφωωντηνγνω ω σιν

ο θεν σε και αι λαµ πτη η ρα τη Εκ

κλη σι ι α τι ι θησιν Α θη νων προ ο

χειρι ι σας της ευ σε βουου ους Ι ε

ραρ χην πο λε ως η ηνφυλα ατ τοις ορ

θο δο ξου ου σαν πα αν σο φε σαις ευ χαις

θε ε ο κη η ρυυξ
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Θεοτοκίον ὅµοιον.

Εν τη σε πτη η κοι µη η σει σουΠα

να γι α α Παρ θε ε νε πα ρην ο

Δι ι ο νυ υ σι ος συν τω Ι ε ε ρο

θε ε ω και Τι µο θε ω ω τω θει ει

ω α µα τοις Α α ποστο ο λοις ε

κα στος υ υ µνον α α δον τες προ σφο

ρον τη η σηµνη η µη µεθ ων και νυ υ υν

πα σα γλωσ σα βρο τει ος α α νυ

µνει ει σε την του Θε ου ουλο χε ευ τρι

αν καιτου κο σµουουπροστα α τι ιν
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Εἰς τοὺς Αἴνους, 
Προσόµοια τοῦ Ἑσπερινοῦ.

Ἦχος Πα

Πα α α σα πνο ο η η αι αι αι νε ε

σα α α τω ω τοον Κυ υ υ ρι ι ι ι

ον αι νει τε τον Κυ ρι ι ον εκ τω ω ω

ων ου ρα α νω ω ω ων αι νει ει ει τε

ε α αυ το ο ον εν τοι οι οις υ ψι

ι ι ι στοις Σοι πρε ε πει υ υ υ µνος

τω ω ω ω Θε ε ε ε ω ω

Αι νει τε αυ το ον πα α α αν τες οι

Α αγ γε ε λοι οι οι α α α αυ του αι
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νει ει ει ει τε α α αυ τον πα σαι αι

δυ να α α µεις α αυτουου Σοι πρε ε πει

υ υ υ µνος τω ω ω Θε ε ε ε ω

ω ω ω

Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να

στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα

το πληθοςτηςµε γα λω συ νης αυ του

Αγ κι στρω της χα ρι τος σο φως ο Παυ

λος ο εν θε ος δη µη γο ρησας ε ζωγρησεν

Ι ε ρο φαντορα και των α πορ ρη ητων

θε ω ρονειρ γα σατο σε σκευος εκ λο γηςθε
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α σα µενοςµεθ ου δυ σωπησον θε ορ ρη η

µο ον Δι ο νυ σι ε του σω θη ναιτους

πο θω υ µνουουνταας σε

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

Αγ κι στρω της χα ρι τος σο φως ο Παυ

λος ο εν θε ος δη µη γο ρησας ε ζωγρησεν

Ι ε ρο φαντορα και των α πορ ρη ητων

θε ω ρονειρ γα σατο σε σκευος εκ λο γηςθε

α σα µενοςµεθ ου δυ σωπησον θε ορ ρη η
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µο ον Δι ο νυ σι ε του σω θη ναιτους

πο θω υ µνουουν τα ας σε

Αι νει τε αυ τον εν τυ µπα νω και

χο ρω αι νει τε αυ το ον ενχορδαι

αιςκαι ορ γα α νω

Αγ γε λοις ο µο τι µον τον νουν Πα τερ

Δι ο νυ σι ε δι α ρε της εργα σα µενος

την υ περ κο σµιον της ι ε ραρ χι ι ας

ευ τα ξι ανπανσοφε εν βι βλοις ι ε ροις

α νι στο ρη σας καθ ην ερ ρυ θµι σας Εκ κλη

σι ι α ας τα συ στηµατα ου ρα νι ων
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τας τα ξεις µι µου ου µε ε νος

Αι νει τε Αυ τον εν κυµ βα λοις ευ

η χοις αι νει τε Αυ τον εν κυµ βα λοις

α λα λα γµου Πα σαπνο η αι νε σα τωτον

Κυ ρι ον

Εµ φι λο σο φω τατα Θε ω µακαρ

Δι ο νυ σι ε ως δυ να τον ο µοι ου µενος

των ο νο µατωνσυ µυ στι κωςτων θει ει

ων ευ σε βως ε ξηπλωσαςτην εν θε ον θε

οφρονα ναπτυξιν ε νω σεικρειττο νι µυ

η θει εις τα α υ περ εν νοιαν και µυ η
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σαςτουκοσµουτα πε ε ρα α τα
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Εἰς τούς Αἴνους Δόξα.

Ἦχος Νη

Δο ο ο ξα Πα τρι ι ι ι καιαι Υι

υι ω ω και Α γι ι ω ω Πνε ε ε

ε ευ µαα α α τι ι ι ι

Εν Ι ε ρευ σι καιαι αι Μαρτυ υ σι

δι α πρε ε ψαας Ο ο ο σι ι ι ι

ε πιστος α νε δει ει ειχθηςποι οι µην του

Χρι στου πι ων το πο ο τη η η η ρι ι ι

ι ον δι ο εν ε κα τε ροις ευ α ρε

στησας αυ τω ω ω τω Χρι ι στω πρε σβεευ

ε ε υ περ πα α αν των η η µων συν τοις
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α α νω ω ω Λει ει του ου ουργοις εν

φω τι ι νυν α αυ λι ζο ο ο ο µε ε ε ε

νος

Και νυ υν και α ει και εις τους αι

ω ναςτωναι ω νωναµην

Δε ε σποι να προσδε ξαιτας δε η η

η σειςτωνδ0υλωνσου και λυ τρω\\σαι η

µας α πο πα α σης α να αγκηςκαι θλι

ι ψε ε ως
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ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ

Ἦχος Νη

Δο ξα α σοιτω δει ξαντι το φως δο ξα

εν υ ψι ιστοιςΘε ω και ε πι γης ει

ρη η νη εν αν θρωποιςευδο κι α

Υ µνουουµεν σε ευ λο γουµεν σε

προ σκυ νουµενσε δο ξο λογουµενσε ευ χα

ρι στου µεν σοι δι α την µε γα α λην

σουδο ξαν

Κυ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε

ε Πατερπαν το κρατορ Κυ ρι ε Υι ε µο

νο γε νες Ι η σουΧριστεκαι Α γι ον
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Πνευµα

Κυ ρι ε ο Θε ος ο α µνοςτουΘε ου

ο Υι οςτου Πατρος ο αι αι ρωντην α

µαρ τι αν του κο οσµου ε λε η σον

η µας ο αι αι αι ρων τας α µαρ τι ι αςτου

κο οσµου

Προσδε ε ξαιτην δε ησιν η µων ο κα

θη µενος εκ δε ξι ω ωντουΠα τρος και

ε λε ησονηµας

Ο τι συ ει µονος Α γι ος Συ ει µονος

Κυ ρι ος Ι η σουςΧριστοςεις δο ο ξανΘε
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ου Πατροςαµην

Καθ ε καστηνη µεραν ευ λο γη σω

σε και αι νε ε σω το ο νο µα σου εις τον

αι ω ω να και εις τον αι ω να του αι

ω ω νος

Κα τα ξι ω σον Κυ ρι ε εν τη η

µε ρα ταυ τη α να µαρ τη τους φυ λα

χθηναιηµας

Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος

των πα τε ε ρων η µων και αι νε τονκαι

δε δο ξα σµενον το ο νοµα α σου εις τους
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αι ω ωναςαµην

Γε 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

Ευ λο γη τος ει ει Κυ ρι ε δι δα

ξοον µε τα δι και ω µατα α σου
(τρίς)

Κυ ρι ε κατα φυ γη ε γεν νη ηθηςη

µιν εν γε νε α και γε νε α ε γω

ει πα Κυ ρι ε ε λε η σον µε ι ι α

σαιτην ψυ χη ην µου ο τι η µαρτοον

σοι
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Κυ ρι ε προς σε κα τε ε φυγον δι δαξο ον

µε του ποι ειν τοθελη µασου ο τι συ

ει ει ο Θε ος µου

Ο τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν

τω φω τισου ο ψο µεθαφως

Πα ρα τει εινον το ε λε ος σουτοις γι

νωσκουσισε

Α γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος

Α γι ος α θα νατοςε λε η σονηµας
(τρίς)

Δο ξα Πα τρι ι και Υι ω και α γι

ωΠνευµατι
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Και νυ υν και α ει και εις τους αι

ω ναςτων αι ω ωνωναµην

Α γι ος α θα νατοςε λε η σονηµας

Α α γι ο ος ο Θε ε ος

Α α γι ο ος Ι σχυ υ ρος

Α γι ι ι ος Α α θα α α α α

να α α α α τος ε λε ε ε ε ε η

σο ο ο ο ο ον η η µα α α α α α

ας
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Ἀπολυτίκιον 
τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου

Ἦχος Δι

Χρηστο τη τα εκ δι δα χθεις και νη φων εν

πασιν α γα θην συ νει δη σιν ι ε ρο

πρε πως εν δυ σα µε νος ην τλη σας εκ του

σκευ ους της εκ λο γης τα α πο ορ ρη τα

καιτην πι στιντη ρησαςτον ι σονδροµοντε

τε ε λεκας Ι ε ρο µαρτυς Δι ο νυ σι ε

Πρεσβευ ε Χριστωτω Θε ω σωθηναιτας

ψυ χα ας η µω ω ων
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Εἰς τήν Θείαν Λειτουργία

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος Νη

Κυ ρι ε ε λε ε η σον

Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον

Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον

Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον

Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον

Κυ ρι ε ε λε ε ε ε η σον

Κυ ρι ε ε λε ε ε η η σον

Κυ ρι ε ε ε λε ε ε η η σον

Κυ ρι ε ε λε η η σον
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Κυ ρι ε ε ε λε η σο ο ον

Κυ ρι ε ε λε ε ησον

Κυ ρι ε ε λε ε ε ησον

Κυ ρι ε ε λε η σον

Κυ ρι ε ε λε η σον

Κυ ρι ε ε λε ησον

Κυ ρι ε ε λε ε ησον

Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον

ΣοιΚυρι ε
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Ἀντίφωνον α΄

Ἦχος Δι

Α µη η ην

Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι

ον και παν τα τα εν τοςµου το ο νο

µα το Α γιον αυ του

Ταιςπρε σβει αις της Θε ο τοκου Σω

τερ σωσονηµας

Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι

ον και µη ε πι λανθανου πασας τας

αν τα πο δο σεις αυ του
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Ταιςπρε σβει αις της Θε ο το κου Σω

τερ σωσονηµας

Κυ ρι ος εν τω ου ρα νω η τοι

3

οι µασεντον θρονον αυ του και η Βα σι

λει α αυ του παντωνδε σποζει
Τὸ τρίτον

Ταιςπρε σβειαιςτηςΘε ο το ο κου Σω

τερ σωσον η µα α ας

Ἀντίφωνον β΄

Α µη η ην

Αι νει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον

αι νε σω Κυ ρι ον εν τηζω η µου ψαλ
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λω τωΘε ω µου ε ως υ παρχω

Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν

Α γι ι ι οις θα αυ µα στο ο ο ο ος

ψαλλονταςσοι αλ ληλου ι α

Μα κα ρι ος ου ο Θε ος Ι α

κωβ βο η θος αυτου η ελ πις αυτουου

ε πι Κυ ρι οντονΘε ον αυ του

Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν

Α γι ι ι οις θα αυ µα στο ο ο ο ος

ψαλλονταςσοι αλ ληλου ι α

Βα σι λευ σι Κυ ρι ος εις τον αι

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  Γ΄



57

ω να ο Θε ος σουΣι ων εις γεν νε α

αν καιγεν νε αν

Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν

Α γι ι ι οις θα αυ µα στο ο ο ο ος

ψαλλονταςσοι αλ ληλου ι α

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ω Πνευ µα τι

Και νυν και α ει και εις τους αι αι

ω νας των αι αι ω νων Α µην

Ο µο νο γε νης Υι ος και Λο γος

του Θε ου α θα να τος υ πα α α αρ χων
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και κα τα δε ξα µε νος δι α την η µε

τε ρανσω τη ρι ι αν σαρ κω θη η ναι

εκ της Α γι αςΘε ο το κου και α ει

παρ θε νου Μα ρι ας α τρε ε πτως εν

αν θρω πη σας σταυ ρω θεις τε Χρι στε

ο Θε ος θα να α τωωθανατονπατησας

ει εις ων της Α γι αςΤρι α δος συν

δο ξα ζο ο µενοςτω Πα τρι και τω Α

γι ω Πνευµατι σωσον η µα α ας
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Τό γ΄ ἀντίφωνο.
Στίχ.

Το στο µα µου λα λη σει σο φι

αν και η µε λε τητηςκαρ δι αςµουσυ νε

σιν
Ἀπολυτίκιον τοῦ 

Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου

Χρηστο τη τα εκ δι δα χθεις και νη φων

εν πα σιν α γα θην συ νει δη σιν ι ε

ρο πρε πως εν δυ σα µε νος ην τλη σας εκ

τουσκευ ους της εκ λο γης τα α πο ορ ρη

τα και την πι στιν τη ρη σας τον ι σον δρο

µοντε τε ε λεκας Ι ε ρο µαρτυς Δι ο νυ

σι ε Πρεσβευ ε Χριστωτω Θε ω σωθη
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ναιτας ψυ χα ας η µω ω ων
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Εἰσοδικόν

Ἦχος Δι

Δε ευ τεπροσκυ νησωµεν καιπρο σπε

ε σω ω µε εν Χρι στω ω ω ω ω Σω

σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν α γι

οις θαυ µα στος ψαλ λον τας σοι αλ λη

λου ου ι α
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Ἀπολυτίκιον τοῦ 
Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου

Ἦχος Δι

Χρηστο τη τα εκ δι δα χθεις και νη φων

εν πα σιν α γα θην συ νει δη σιν ι ε

ρο πρε πως εν δυ σα µε νος ην τλη σας εκ

τουσκευ ους της εκ λο γης τα α πο ορ ρη

τα και την πι στιν τη ρη σας τον ι σον δρο

µοντε τε ε λεκας Ι ε ρο µαρτυς Δι ο νυ

σι ε Πρεσβευ ε Χριστωτω Θε ω σωθη

ναιταςψυχας η µων
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"Έτερον Ἀπολυτίκιον. 
Ἦχος γ´. Θείας πίστεως.

Ἦχος Γα

Χαιρει ε χου σα Α θη νων πο λις αν

τι ληπτορα και πο λι ουχον τονπρω τε

πι σκο πον αυ τη ηςΔι ο ο νυ σι ι ον Αρ

χι ε ρε ων λαµπροον ε γκαλ λω πι σµα

καιτωνµαρ τυρων σε µνοον ε πι κοσµηη µα

Α ξι α γαστε ΧριστοντονΘε ον ι κε

τευ ε τη ρειν ηµας και πο λιν σου α

πει ει ραστον
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"Έτερον ἦχος πλ. α΄.
Τόν συνάναρχον λόγον

Τον σο φον Ι ε ραρχηνπιστοι τι µη σω

µεν Δι ο νυ σι ον υ µνοις αυ τον γε

ραι ρον τες ως πο λι ου χον Α θη

νων και αν τι ληπτορα ως σο φον υ φη

γη την και σα φη ερµηνευτηντηςα α νω µυ

στα γω γι ι ας και ως ευ χαις αυ του

πα α σιν η µιν δω ρουντα το µε γα ε

λε ε ος

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ
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ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ἦχος Δι

Προστα σι α των Χριστι α νων α κα

ται αισχυντε µε σι τει α προςτονποι η

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

λων δε η σεων φω νας αλ λα προφθασονως

α γα θη εις την βο η θει αν η µων

των πι στως κραυ γα ζον των σοι τα χυ νον

εις πρεσβειαν\ καισπευσον εις ι κε σι αν

η προ στα τευ ου σα α α ει Θε

ο το κετωντιµων των σε ε ε
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ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Προκείμενον. Ἦχος βαρύς
Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ

Στίχ. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν.
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐν ταῖς ᾿Αθήναις

ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ Παύλου, παρωξύνετο
τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ θεωροῦντι
κατείδωλον οὖσαν τὴν πόλιν. Διελέγετο μὲν οὖν
ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς ᾿Ιουδαίοις καὶ τοῖς
σεβομένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν
ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας. Τινὲς δὲ
τῶν ᾿Επικουρείων καὶ τῶν Στοϊκῶν φιλοσόφων
συνέβαλλον αὐτῷ, καί τινες ἔλεγον· Τί ἂν θέλοι
ὁ σπερμολόγος οὗτος λέγειν; Οἱ δέ· Ξένων
δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι· ὅτι τὸν
᾿Ιησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο αὐτοῖς.
Ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ῎Αρειον πάγον
ἤγαγον λέγοντες· Δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ
αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή; Ξενίζοντα
γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν·
βουλόμεθα οὖν γνῶναι τί ἂν θέλοι ταῦτα εἶναι.
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᾿Αθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι
εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαίρουν ἢ λέγειν τι καὶ
ἀκούειν καινότερον. Σταθεὶς δὲ ὁ Παῦλος ἐν
μέσῳ τοῦ ᾿Αρείου πάγου ἔφη· Ἄνδρες
᾿Αθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους
ὑμᾶς θεωρῶ. Διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν
τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ
ἐπεγέγραπτο, ἀγνώστῳ Θεῷ. Ὅν οὖν
ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω
ὑμῖν. Ὁ Θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα
τὰ ἐν αὐτῷ, οὗτος οὐρανοῦ καὶ γῆς Κύριος
ὑπάρχων οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ,
οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύεται
προσδεόμενός τινος, αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν
καὶ πνοὴν κατὰ πάντα· ἐποίησέ τε ἐξ ἑνὸς
αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ
πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, ὁρίσας
προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας
τῆς κατοικίας αὐτῶν, ζητεῖν τὸν Κύριον, εἰ ἄρα
γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ
μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα. Ἐν
αὐτῷ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς
καί τινες τῶν καθ᾿ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασι· Τοῦ
γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. Γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ
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Θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῷ ἢ ἀργύρῳ
ἢ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως
ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον. Τοὺς μὲν οὖν
χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ Θεὸς τὰ νῦν
παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πᾶσι πανταχοῦ
μετανοεῖν, διότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει
κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, ἐν ἀνδρὶ
ᾧ ὥρισε, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας
αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν
νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπον·
Ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου. Καὶ οὕτως
ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν. Τινὲς δὲ
ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς
καὶ Διονύσιος ὁ ᾿Αρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι
Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος α΄
Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε, ἐνδύσονται

δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.
Στίχ. Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών.
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Εἰς ἦχον πλ. α΄ ἐναρμόνιο.

Ἦχος Πα

Κυ ρι ε ε λε ησον

Κυ ρι ε ε ε λε η σον

Κυ ρι ε ε ε λε ησον

ΣοιΚυ ρι ε

Α µη η η η ην

Και τωπνευµατι ι ι ι ι σ

Σοι οιοιοι οι Κυρι ε
Ἕτερον.

ΣοιΚυ ρι ε ε ε ε ε ε

Α α αµην
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Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου,
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου,
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
Τὸν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον

δὸς ἡμῖν σήμερον,
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν,
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

ΕΙΣ ΑΓΙΟΣ

Ἦχος Πα Ἐναρµόνιος

Ει ει εις Α γι ος ει ει εις Κυ υ ρι

ι ι ος Ι η σους Χριστος εις δο ξανΘε\

ου\Πατρος\α\µην
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Ἦχος

Ει ει ει ει ει εις Α α α α

γι ι ι ος ει ει ει ει ει εις

Κυ υ υ υ υ ρι ι ι ος Ι η σους

Χρι ιστος εις δο ο ο ξαν Θε ουΠατρος

Α α µην
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Χριστέ το φῶς τό ἀληθινόν.

Ἦχος Πα

Χρι στε ε το φως το α λη θι νον το

φω τι ζονκαι α γι α α α α α α ζο

ονπαντα α αν θρω ω πον ερ χο ο ο µε

νον ει εις το ον κο ο ο ο ο ο ο ο

σµον ση µει ω θη η τω ω ε εφ᾿ η η

µα ας το φω ω ως του ου προο σω ω ω

που ου ου ου σου ι να εν αυ τω ο ψω

ω µε ε θα φως το ο α προ ο ο ο

ο σι ι ι τον και κα τε ευ θυ υ υ

υ νο ον τα δι α βη η µα τα α
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η µω ω ων προς ερ γα σι ι ι αν τω

ω ω ων ε εν το ο ο λωω ω ωνσου

πρε σβει ει αις της πα να χρα αν του ου ου

σου ου Μη η η τρος και πα αν τω ων

σουουτων Α γι ω ω ωνα µην
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Εἰς Μνηµόσυνον...
Κωνσταντίνου Πρίγγου

Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Τ.Μ.Τ.Χ.Ε.

Ἦχος Πα Ἔκτασις.

Nε ε ε Ει ει ει ει ει ει ει

ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει ει

ει ει ει ει

Εις µνη µο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

ο ο ο ο ο ει ειειςµνη µο ο ο ο ο ο ο

ο συ υ υ νο ο ο ο ο ον αι ω ω
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ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω

ω ω ω ω ω ω ω ω αι ω ω

ω ω ω ω ω ω ω ω ω ω ωω ω ω

ω ω ω ω ω νι ι ι ι ι ι αι ω ω

ω ω ω ω ω νι ι ι ο ον ε ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε

ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σται δι

ι ι ι και αι αι ο ο ο ο ο ος Αλ

λη λου ου ου ου ι ι ι α α α α α

α α α α
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Εἴδοµεν τὸ φῶς τό ἀληθινόν

Ἦχος Δι

Ει δο µεν το φως το α λη θι νον ε

λα βοµε εν Πνευ µα ε που ρα α νι ον ευ

ροµενπι στιν α λη θη α δι αι ρετον

Τρι α δα προ σκυ νου ου ου ουν τες αυ τη

γαρ η η µας ε σωσε ε ε ε ε εν
Εἰς τό·    Πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί…

Ἦχος Δι

Α µην α µην α µην εις α φε σιν

α µαρ τι ων και εις ζω ην αι

ω ω νι ον
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Πλη ρω θη τω το στο µα η µων

αι νε σε ωςσου Κυ ρι ε ο πως υ µνη

σω µεν την δο ο ξαν σου ο τι η ξι

ω σας η µας των α γι ων σουµε τα

σχεινµυστη ρι ι ι ι ων τη ρησον η

µας εν τω σω α γι α σµω ο λην

την η µεραν µε λε ταντην δι και ο συνην

σου Αλ λη λου ι α Αλ λη λου ι α

Αλ λη λου ου ι α α α
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Εἴη τό ὄνοµα...

Ἦχος Δι

Α α µην Ει η το ο νο µα Κυ ρι

ου ευ λο γη µε νο α πο του νυν και ε

ωςτουαι ω νος
( Δίς )

Το ο νο µα Κυ ρι ου ει η ευ λο

γη µε ε νο α πο του νυν και ε ωςτου

αι ω ω ω νο ο ος

Τόν Εὐλογούντα...

Τον ευ λο γου ου ουν τακαι α γι ι

α ζον τα η µας Κυ ρι ε φυ λατ τε

ει ει εις πολ λα ε ε τη η η
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Τὸν Δεσπότην καί Ἀρχιερέα

Τον Δε σπο την και Αρ χι ε ε ρε

α η µων Κυ ρι ε φυ λατ τε εις

πολ λα ε τη Δε σπο τα εις πολ λα

ε τη Δεσποτα ει ει εις πο ολ λα ε τη

Δε ε σπο τα α α

Ἡ Μεταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια
ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός» 

τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου
www.melodos.com

ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαµηλίδη
Ἱεροψάλτη στὸν Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου Κουλούρας Βέροιας.
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