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Τῌ Γ΄ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
†  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.

Ἦχος Δι Θε ος

Δ

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 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 η µιν

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)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Γ΄  ΟΡΘΡΟΣ



2

Ἀπολυτίκιον τῶν Μαρτύρων
Ἦχος δ' Ταχὺ προκατάλαβε Τ

Ἦχος Δι

Οι

Δ

Μαρ τυ ρες σου Κυ ρι ε εν τη

α θλη σει αυ των στε φα νους ε κο µι σαν

το της α φθαρ σι ας εκ σου του Θε ου ου η

µων σχον τες γαρ την ι σχυν σου τους τυ ραν

νους κα θει λον ε θραυ σαν και δαι µο νων τα

α νι σχυ ρα θρα α ση αυ των ταις ι

κε σι αις Χρι στε ο Θε ος σω σον τας ψυ

χας η µων
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Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ων Πνευ µα τι
Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Ἦχος Δι

Ως

Δ

των αιχ µα λω των ε λευ θε ρω

της και

Β

των πτω χων υ πε ρα σπι στης α

Μ

σθε νουν των ι α τρος βα σι

Δ

λε ων υ περ

µα χος Τρο

Β

παι ο φο ρε Με γα λο µα ρτυς

Γε ωρ γι ε πρε

Δ

σβευ ε Χρι στω τω Θε ω

σω

Β

θη ναι τας ψυ χας η µω ων

Και νυν και α ει και εις τους αι ω

νας των αι ω νων α µην
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Το απ αι ων

Β

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

Δ

εν α συγ χυ τω ε νω σει σαρ κου µε νος

και Σταυ ρον ε κου σι ως υ

Β

περ η µων κα

τα δε ξα µε νος δι ου α να στη σας τον

πρω το ο πλα στον ε σω σεν εκ

Β

θα να του

τας ψυ χας η µω

Μ

ω ων
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Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν, Κάθισµα. 
Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.

Ὁ μέγας ἀριστεύς, καὶ γενναῖος ἀδάμας,
Γεώργιος ἡμᾶς, συγκαλεῖ εὐφημῆσαι, αὐτοῦ τὴν
θείαν ἄθλησιν, καὶ τὴν αὖθις ἀνάδειξιν, τὴν ἐκ
μνήματος, τῶν αὐτοῦ θείων λειψάνων, ἐξ ὧν
ἅπασι, ψυχῶν ὅμου καὶ σωμάτων, πηγάζει τὴν
ἴασιν.

Δόξα... Ὅμοιον.
Τελοῦντες τὴν σεπτήν, κομιδὴν ἐκ τοῦ

τάφου, Γεώργιε σοφέ, τοῦ σεπτοῦ σώματός σου,
αὐτοῦ τὴν κατάθεσιν, εὐλαβῶς ἑορτάζομεν, ἥν
ἐποίησαν, ἐν τῷ τῇ Λύδδῃ ναῷ σου, τῶν
χαρίτων σου, τὰς δωρεὰς ἀοράτως, λαμβάνοντες
Ἅγιε.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.
Παράλαβε Ἁγνή, Θεοτόκε Παρθένε, τὸν

θεῖον Ἀθλητήν, καὶ ἡμῶν τὸν προστάτην,
Γεώργιον τὸν ἔνδοξον, καὶ ἀμφότεροι Κύριον,
δυσωπήσατε, ἡμῖν βραβεῦσαι εἰρήνην, καὶ
ὁμόνοιαν, καὶ ψυχικὴν σωτηρίαν, καὶ βίου
διόρθωσιν.

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν, Κάθισμα.
Ἦχος δ΄. Κατεπλάγη Ἰωσήφ.
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Κατεπλάγησαν σοφέ, πάλαι Ἀγγέλων οἱ
χοροί, νῦν δ’ ἐδόξασαν βροτοί, τῶν σῶν
λειψάνων τὴν σορόν, ἀνακομίσαντες ταύτην ἐπὶ
τὴν πόλιν Λύδδαν, ὅθεν καὶ ἡμεῖς, νῦν
γεραίρομεν, ἐν ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς, ἀνευφημοῦμέν
σε, αἰχμαλοῤῥῦστα μάκαρ δυσωπῶ σε,
μεγαλομάρτυς Γεώργιε· μὴ οὖν ἐλλείπης,
καθικετεύων, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων σε.

Δόξα... Ἦχος α΄. Τὸν τάφον σου Σωτήρ.
Ὡς ἄλλη Σιλωάμ, ὡς στοὰ Σολομῶντος,

ἐδείχθης ἀληθῶς, ἡ σορὸς σῶν λειψάνων,
κρουνοὺς ἀναβλύζουσα, ἰαμάτων χαρίσματα,
τοῖς προστρέχουσι, αὐτῇ Γεώργιε πίστει, καὶ
δοξάζουσι, καὶ προσκυνοῦσιν ἐν πόθῳ, τὴν
θείαν σου λάρνακα.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.
Προστάτην πρὸς Θεόν, κεκτημένοι σε

πάντες, προστρέ-χομεν σεμνή, τῷ ἁγίῳ ναῷ
σου, αἰτούμενοι βοήθειαν, παρὰ σοῦ
Ἀειπάρθενε· ῥῦσαι οὖν ἡμᾶς, τῆς τῶν δαιμόνων
κακίας, καὶ ἑξάρπασον, ἐκ καταδίκης
φρικώδους, τοὺς σὲ μακαρίζοντας.

Μετὰ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα.
Ἦχος δ́. Ἐπεφάνης σήμερον.
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Ἐκ τῆς γῆς ἀνέτειλεν, ὡς ἑωσφόρος, τὸ
σεπτόν σου λείψανον, διὰ τῆς ἀνακομιδῆς,
καθαγιάζον Γεώργιε, τοὺς εὐφημοῦντας αὐτοῦ
τὴν κατάθεσιν.

Δόξα... Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἡ μνήμη Γεώργιε, σοῦ ἡ πανέορτος,

λειψάνων σου φέρουσα, σεπτὴν κατάθεσιν,
ἐπέστη τοῖς πέρασι, πάντες οὖν συνελθόντες, ἐν
φαιδρῷ τῷ προσώπῳ, ᾄσμασι θεηγόροις, τὸν
Σωτῆρα ὑμνοῦμεν, τὸν σὲ προστάτην ἄριστον,
ἡμῖν δωρησάμενον.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.
Παρθένε Θεόνυμφε, Μῆτερ Ἀπείρανδρε,

ἀπαύστως ἱκέτευε, τὸν σὸν Υἱὸν καὶ Θεόν,
οἰκτειρῆσαι τοὺς δούλους σου, ὅτι μετὰ Θεόν
σε, προστασίαν πλουτοῦμεν, καὶ σὲ
ἀδιαλείπτως, θερμοτάτῃ καρδίᾳ, ἐν ὕμνοις
εὐφημοῦντες, πιστῶς μεγαλύνομεν.
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Τὸ α΄ Ἀντίφωνον  τοῦ  δ'  Ἤχου.

Ἦχος

Εκ

Β

νε ο τη το ος µου πολ λα α

πο λε µει µε πα θη αλλ αυ τος αν τι λα

βου και σω σον Σω τηρ µου
Δίς

Οι

Β

µι σουν τες Σι ων αι σχυν θη τε α

πο του Κυ ρι ου ως χορ τος γαρ πυ ρι ε

σε σθε α πε ξη ραµ µε νοι
Δίς

Δο

Β

ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ω Πνευ µα τι

Α
Π

γι

Β

ω Πνευ µα τι πα σα ψυ χη ζω

ου ου ται και

Π

κα

Β

θαρ σει υ ψου ται λαµ πρυ νε
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ται τη

Π

Τρι α

Β

δι κη Μο να α δι ι ε ρο

κρυ φι ως

Και

Μ

νυν και α ει και εις τους

Β

αι ω νας

τον αι ω νων α µην

Α
Π

γι

Β

ω Πνευ µα τι α να βλυ υ ζει τα

της χα α ρι τος ρει θρα αρ δευ

Π

ο ον τα α

Β

πα σα ντην κτι ι σιν προς ζω ο γο νι ι αν

Προκείµενον Ἦχος δ΄

Δι ι ι και ος ως φοι οι νιξ αν θη η

σει και ω σει κε ε δρος η εν τω Λι βα

νω πλη θυν θη σε ται
Δίς
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Στιχ. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου. ἐν
ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσει.

Το τρίτον

Δι και ος ως φοι οι νιξ αν θη η η

σει και ω σει κε ε δρος η εν τω Λι

βα νω πλη θυν θη σε ται αι αι αι αι αι
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Τάξις  Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου
Πᾶσα Πνοὴ Αἰνεσάτω

Ὁ Διάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν

Ὁ Χορός:
Κυ

Ν

ρι ε ε λε η σον
Ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, ...

Ὁ Χορός:
Α µη

Δ

ην

Πα

Δ

α

3

α σα πνο

3

η αι νε

3

σα τω τον
3

Κυ υ ρι ον
(Δίς)

Τὸ τρίτον
Αι νε σα τω πνο η πα σα

τον Κυ ρι ο ο ον
Ὁ Διάκονος: Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι .. Ὁ χορός:

Κυ

Ν

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε

λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον
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Ὁ Διάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωµεν τοῦ ἁγίου
Εὐαγγελίου. Ὁ Ἱερεύς: Εἰρήνη πᾶσι.

Ὁ Χορός:
Και τω Πνευ µα τι σου

Ὁ Ἱερεύς: Ἐκ τοῦ κατὰ (...) Ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ
ἀνάγνωσµα.

Ὁ Διάκονος: Πρόσχωµεν.

ὁ Χορός:
Δο ξα σοι Κυ ρι ε Δο ξα σοι

Ὁ Ἱερεύς: ( Ἀνάγνωσις Εὐαγγελίου)

Ὁ Χορός: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.

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.
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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.

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.
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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.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου
μόσχους.
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Ἦχος Δι

Δο

Μ

ξα

Δ

Πα τρι και Υι ω και Α

γι ω Πνευ µα τι

Ταις του Α θλο φο ο ρου πρε σβει αις ε

ε λε η µον ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε

µω ων εγ κλη µα των

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων Α µην

Ταις της Θε ο το ο κου πρε σβει αις ε

ε λε η µον ε ξα λει ψον τα πλη θη των ε

µω ων εγ κλη µα των
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Εῖτα ψάλλομεν τὸ Ἰδιόμελον. 
Ἦχος πλ. β΄.

Ε
Π

λε η σον µε ο Θε ος κα τα

το µε γα ε λε ος σου και κα τα το

πλη θος των οι κτοιρ µων σου ε ξα λει ψον

το α νο ο µη µα α α α µου

Ση

Π

µε ρον η Εκ κλη σι ι α α

του ου ου Θε ου α γαλ λο µε ε νη η

η ε ε ε ορ τα α α ζει

3

την των σε

πτων

3

σου λει ψα νων α να α δει ει ξιν

3

και ι ε ραν αυ των κα τα α θε ε ε ε

σιν

3

Με γα λο µα αρ τυ υ υς Γε ω ω ωρ
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γι ι ι ι ε φυ υ λα αξ γα α αρ αυ

της

3

και προ µα χοος ω ω φθης και προ στα

α τη η ης θερ µο ο ο τα α α α τος πρε

σβευ ε ουν δε ε ο ο ο µε θα α α Κυ

ρι ι ι ω πα

3

σης α να

3

γκης και θλι ι

ψε ε ως

3

η µας α ει ει ει ει ρυ υ υ ε ε

ε ε σθαι αι αι
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Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέησον (ιβ´).

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε

λε η σον Κυ ρι ε

Β

ε λε η σον
(δίς)

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι

ε ε λε η σον Κυ ρι ε

Β

ε λε η σον

Κυ

Β

ρι ε ε λε η σον Κυ ρι

ε ε λε η σον Κυ ρι ε

Β

ε λε ε η

σο ο ον
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Οἱ Κανόνες· 
Κανών τῆς Θεοτόκου

Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν 

Ἦχος Γα

Υ
Ν

γραν

Γ

δι ο δευ

Ν

σας ω σει ξη ραν και

Π

την Αι γυ πτι ι αν µο

Ν

χθη ρι αν δι

Μ

α φυ γων

ο Ι σρα η λι της α νε βο ο α τω

λυ τρω τη και Θε ω η µων

Ν

α σω

Γ

µεν
Δὶς

Υ
Ν

περ α γι α Θε ο το κε σω ω σον η

µας

Πολ

Ν

λοις

Γ

συ νε χο

Ν

µε νος

Γ

πει ρα σµοις

προς

Π

σε κα τα φε ευ γω σω

Ν

τη ρι αν ε

Γ

πι

ζη των Ω

Ν

Μη

Γ

τερ του Λο γου και Παρ θε νε
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των δυ σχε ρων και δει νων µε δι

Ν

α σω

Γ

σον

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω σον

η µας

Πα θων µε τα ρατ του σι προ σβο λαι

πολ λης α θυ µι ι ας ε µπι πλω σαι µου την

ψυ χην ει ρη νευ σον Κο ρη τη γα λη νη

την του Υι ου και Θε ου σου Πα να µω µε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω σον

η µας

Σω τη ρα τε κου σαν σε και Θε ον δυ

σω πω Παρ θε νε λυ τρω θη ναι µε των δει

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Γ΄  ΟΡΘΡΟΣ



21

νων σοι γαρ νυν προς φευ γων α να τει νω

και την ψυ χην και την δι α νοι αν

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω σον

η µας

Νο σουν τα το σω µα και την ψυ χην

ε πι σκο πης θει ας και προ νοι ας της πα ρα

σου α ξι ω σον µο νη Θε ο µη τορ

ως α γα θη α γα θου τε λο χευ τρι α

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Γ΄  ΟΡΘΡΟΣ



22

Ὁ Κανὼν τῶν Μαρτύρων,
ᾨδὴ α' Ἦχος α'

Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά,
Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ

ἡμῶν.
Αἴγλῃ τρισηλίου ἀστραπῆς, φωτιστικῶς

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

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ
ἡμῶν.

Νόμοις τοῦ Δεσπότου καὶ Θεοῦ,
συμπεφραγμένοι τὸν νοῦν ἱερώτατοι, νόμους
τοὺς κελεύοντας παρανομεῖν, ἀνδρείως
ἐξεκλίνατε· ὅθεν ἐναθλοῦντες, νομίμως δόξης
ἐτύχετε.

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ
ἡμῶν.

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

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Γ΄  ΟΡΘΡΟΣ



24

Τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Τῷ ὁδηγήσαντι πάλαι

Ἦχος

Στίχ. Ἅγιε  τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Το

Β

δυ σχε ρες του νο ος µου και α δρα

νες Α γι ε τω δι ι α πυ ρω της σε πτης

σου προ σευ χης µε τα ποι οι οι οι σον ευ ρυ

σθε νη η ερ γα ζο µε νος ο πως σου την

πα να γι αν ε ορ την εγ κω µι α σαι µι

Στίχ. Ἅγιε  τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ο εν αµ φοιν υ ψι βα µων και των

πολ λων υ περ θεν ερ γω ω και λο γω πε φη

νως σου ουκ ισ χυ ει Γε ω ωρ γι ι ε α
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νευ φη µει ειν τα τε ρα στι α πε λεις γαρ

πα γκρα τι αρ χης α κραι φνης και αιχ µη

τη ης κρα ται ος
Δόξα...

Νο µοις ε παι νων ου δο ο λως

η ση σε πτη α σκη σις υ πο ο πε σει ται α

θλη τα ι λιγ γι ω γαρ και δε ε δοι οι κα

και α πο ρω ω και ε ξι στα µαιψαυ σαι

σου καν γουν πο σως Α θλο φο ρε τοις προ τε

ρη µα σι
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Σω τη ρα παντωντε

κου ου σα την της ζω ης ε πτω σιν ε πα α
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νωρ θω σω Α γα θη την γαρ ζω ην α πε

κυ η η η σας πα σιν η µι ιν πρυ τα νευ ου

σαν α φε σιν α µαρ τι ων ταις πρε σβει

αις σου
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Κανών τῆς Θεοτόκου
ᾨδή γ΄

Οὐρανίας   ἀψῖδος... 

Ἦχος

Ου

Μ

ρα νι

Γ

ας α ψι δος ο ρο φουρ γε

Κυ ρι ε και της εκ κλη σι ας δο µη τορ συ

µε στε ρε ω σον εν τη α γα πη τη ση των

ε φε των η α κρο της των πι στων το στη

ριγ µα µο νε φι λαν θρω πε
Δὶς

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω σον

η µας

Προ στα σι αν και σκε πην ζω ης ε µης

τι θη µι Σε Θε ο γεν νη τορ Παρ θε νε συ
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µε κυ βερ νη σον προς τον λι µε να σου

των α γα θων η αι τι α των πι στων το

στη ρι γµα µο νη πα νυ µνη τε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σον η µας

Ι κε τευ ω Παρ θε νε τον ψυ χι κον

τα ρα χον και της α θυ µι ας την ζα λην δι

α σκε δα σαι µου συ γαρ Θε ο νυµ φε

τον αρ χη γον της γα λη νης τον Χρι στον ε

κυ η σας µο νη πα να χραν τε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω
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σον η µας

Ευ ερ γε την τε κου σα τον των κα λων

αι τι ον της ευ ερ γε σι ας τον πλου τον

πα σιν α να βλυ σον παν τα γαρ δυ να σαι

ως δυ να τον εν Ι σχυ ι τον Χρι στον

κυ η σα σα Θε ο µα κα ρι στε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω

σον η µας

Χα λε παις αρ ρω στι αις και νο σε ροις πα

θε σιν ε ξε τα ζο µε νω Παρ θε νε συ µοι

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

µω µε τον α δα πα νη τον
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Ὁ Κανὼν τῶν Μαρτύρων,
ᾨδὴ γ' Ἦχος α'

«Ὁ μόνος εἰδὼς τῆς τῶν βροτῶν,
Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ

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.

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ
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.

Στίχ.  Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ πρεσβεύσατε ὑπέρ
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.
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Θεοτοκίον
Ἐκ σοῦ ἀνατέταλκεν ἡμῖν, ὁ Ἥλιος ὁ

ἄδυτος, φωτιστικαῖς πανάμωμε λάμψεσι,
φωτίζων κόσμον σκότει κρατούμενον, καὶ
προσαπολλύμενον, πλάνῃ τοῦ ἀλάστορος,
Παναγία Παρθένε Θεόνυμφε.
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ᾨδὴ γ΄
Τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ὁ στερεῶν βροντὴν

Ἦχος

Στίχ. Ἅγιε  τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ε
Β

πι πα φλα ζον πυρ το της α πα της

ου φε ρων βλε πειν Α α γι ι ε ως ο πυ

ρι πνους και ζη λω της α νο µου ντας δι ε

λεγ χων 0υκ ε στιν αλ λος ε λε ε γες Θε

ος ως ο Κυ ρι ος
Στίχ. Ἅγιε  τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Πυρ το του λο γου ο περ ηλ θε Μα καρ

βα λειν εις κο σµον α α πα αν τα σου κα θα

ψα µε νος της ψυ χης στε γειν ο λως ουκ ει
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α αλ λα θερ µως α νε κρα α ζες Χρι στος

µοι στε ε ρε ω µα
Δόξα...

Τα των βα σα νων ει δη

σου δεικ νυ ων ω σπερ φο βειν ο τυ ρα αν

νος την α κα τα πλη κτον σου ψυ χην υ πε

το πα σε θε ο φρων συ δε στερ ρως α νε

κρα α ζες Χρι στος µοι στε ρε ω µα
Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Ο ρος σε µε γα βλε

πων ο Προ φη της υ περ κει µε νην ε χον

την κο ρυ φην α παν των των βου νων των

αγ γε λι κων ταγ µα των υ περ αι τι
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αν ε λε ε γε Παρ θε νος γεν νη η σε ται αι

αι αι αι αι
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Κοντάκιον τῶν Μαρτύρων
Ἦχος β' Τὰ ἄνω ζητῶν

Τὰ θεῖα σοφέ, σεπτῶς ἐμυσταγώγησας,
θυσία δεκτὴ ἐγένου Παμμακάριστε· τοῦ
Χριστοῦ γὰρ ἔπιες, τὸ ποτήριον ἐνδόξως Ἅγιε,
Ἀκεψιμᾶ σὺν τοῖς συνάθλοις σου, πρεσβεύων
ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.

Ὁ Οἶκος
Τὴν χερσωθεῖσάν μου καρδίαν πολλοῖς

πταίσμασιν, Ἰησοῦ παντοδύναμε, ὄμβροις τῆς
σῆς ἀγαθότητος, δεῖξον καρποφόρον ἀρεταῖς,
καὶ παράσχου φωτισμὸν γνώσεως τῇ διανοίᾳ
μου, ἵνα ὑμνήσω γηθόμενος, τόν, Ἱεράρχην καὶ
Ἀθλοφόρον, Ἀκεψιμᾶν τὸν μέγαν σὺν Ἀειθαλᾷ
τῷ γενναίῳ, καὶ Ἰωσὴφ τῷ πανολβίῳ· ἐν σοὶ
γὰρ θαρροῦντες, ποικίλων βασάνων ἀνδρείως
κατετόλμησαν· διὸ καὶ παρέχουσι νοσοῦσι τὴν
ἴασιν, ὡς χάριν δεξάμενοι, πρεσβεύοντες
ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.
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Κάθισμα 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.

Δόξα... 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.
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Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Χαριστήριον αἶνον χρεωστικῶς, ὡς ἡ χήρα

ἐκείνη δύο λεπτά, προσφέρω σοι Δέσποινα,
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.
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Κοντάκιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
Ἦχος πλ. δ'
Τῇ ὑπερμάχῳ

Τῇ ὑπερμάχῳ καὶ ταχείᾳ ἀντιλήψει σου,
προσπεφευγότες οἱ πιστοὶ καθικετεύομεν,
λυτρωθῆναι παρὰ τοῦ Χριστοῦ Ἀθλοφόρε, τῶν
σκανδάλων τοῦ ἐχθροῦ τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε,
καὶ παντοίων ἐκ κινδύνων καὶ κακώσεων, ἵνα
κράζωμεν· Χαίροις Μάρτυς Γεώργιε.

Ὁ Οἶκος
Μέγας ἐν προστασίαις ἐπὶ γῆς ἀνεδείχθης,

τοῦ Κυρίου θεράπον καὶ φίλε· τὸν πιστὸν γὰρ
λαὸν περισκέπων, σῴζεις ἀεὶ Ἔνδοξε· διὸ
πίστει καὶ πόθῳ βοῶμέν σοι πολύαθλε.

Χαῖρε, δι' οὗ φρυκτωρεῖται ὁ κόσμος, χαῖρε,
δι' οὗ ὁ στρατὸς καταλάμπει.

Χαῖρε, τῶν πιστῶν αἰχμαλώτων ἡ λύτρωσις,
χαῖρε, δεσμωτῶν ἡ ὀξεῖα ἀντίληψις.

Χαῖρε, ὕψος τῶν ἐκ πίστεως
προστρεχόντων σοι θερμῶς,

Χαῖρε, πλοῦτος τῶν ποθούντων σε, καὶ ἐν
θλίψει χαρμονή.

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις βασιλέων τὸ τεῖχος,
χαῖρε, ὅτι παρέχεις ἐν πολέμοις τὸ νῖκος.
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Χαῖρε, ἀστὴρ φωτίζων τοὺς πλέοντας,
χαῖρε, λυτὴρ παντοίας κακώσεως.

Χαῖρε, εἰς ὃν πᾶς πιστὸς καταφεύγει,
χαῖρε, δι' οὗ εὐφημεῖται ὁ πλάστης.

Χαίροις, Μάρτυς Γεώργιε.

Τῇ Γ΄ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν Ἁγίων
Μαρτύρων Ἀκεψιμᾶ, Ἰωσήφ, καὶ Ἀειθαλᾶ.

Στίχοι
Ἀκεψιμᾶν κτείνουσιν ἐκ ῥαβδισμάτων.
Ἀκεψιμᾶ δὲ τοὺς φίλους ἐκ λευσμάτων.
Τύψαν Ἀκεψιμᾶν τριτάτῃ, λεῦσαν δὲ

συνάθλους.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἑορτάζομεν τὰ ἐγκαίνια

τοῦ ναοῦ τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου
ἐν Λύδδῃ, ἤτοι τὴν κατάθεσιν τοῦ ἁγίου
σώματος αὐτοῦ.

Στίχοι
Ναοῦ τὰ ἐγκαίνια, Μάρτυς καὶ θέσιν,
Τῶν λειψάνων σου νῦν γεραίρει ἡ κτίσις.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς

ἡμῶν Ἀκεψιμᾶ.
Στίχοι

Τήξας ἑαυτὸν ἐγκρατείᾳ καὶ πόνοις,
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Ἀκεψιμᾶς μετῆλθε, ἔνθα μὴ πόνοι.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς

ἡμῶν καὶ ὁμολογητοῦ Θεοδώρου, Ἐπισκόπου
Ἀγκύρας, καὶ τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, Δασίου,
Σεβήρου, Ἀνδρωνᾶ, Θεοδότου καὶ Θεοδότης,
ξίφει τελειωθέντων.

Στίχοι
Σύμμαρτυς ἔστω καὶ γυνὴ τοῖς ἀνδράσι,
Τετμημένοις τέσσαρσι συντετμημένη.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ὅσιος Πατὴρ ἡμῶν

Ἠλίας ἐν εἰρήνῃ τελειοῦται.
Στίχοι

Τῶν ἀρετῶν εἰς ἅρμα προβὰς Ἠλίας,
Πόλῳ προσῆλθεν, ὥς περ ἄλλος Ἠλίας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι ἐννέα Μάρτυρες

ξίφει τελειοῦνται.
Στίχοι

Ψυχαῖς ἀτρέπτοις χερσὶ τμηθέντες πλάνων,
Πλάνην περιτρέπουσιν ἄνδρες ἐννέα.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι κη' Μάρτυρες

πυρὶ τελειοῦνται.
Στίχοι

Φλέγουσιν ἄνδρας πέντε δὶς καὶ δὶς δύο,
Οἷς συμφλέγουσι πέντε δὶς καὶ δὶς δύο.
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Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου
Ἀχεμενίδου τοῦ Ὁμολογητοῦ.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεὸς
ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.
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Καταβασίες, Ἀνοίξω το στόµα µου ....

Ἦχος
ᾨδὴ α'

Α
Β

νοι ξω το στο µα µου και

Μ

πλη ρω θη σε ται

Β

Πνευ µα τος και

Μ

λο γον ε

ρευ ξο µαι τη

Β

Βα σι λι δι Μη τρι και ο

φθη σο µαι φαι δρως

Π

πα νη γυ ρι ζων και

Μ

α α

σω γη θο µε νος τα

Β

αυ της τα θαυ µα τα
ᾨδὴ γ'

Τους σου ους υ µνο λο γους Θε

ο το κε η ζω ω σα και α φθο νος πη γη

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
Ὁ α΄ χορός

στε φα νων δο ξης α ξι ω σον
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ᾨδὴ δ'

Την α νε ξι χνι α στον θει ει αν βου

λην της εκ της Παρ θε ε νου σαρ κω σε 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 µει σου Κυ ρι ε
ᾨδὴ ε'

Ε ξε στη τα συµ παν τα ε πι

τη θει α δο ξη σου συ γαρ α πει ρο γα

µε Παρ θε νε εσ χες εν µη τρα τον

ε πι πα αν των Θε ον και τε το κας α χρο

νον Υι ον πα σι τοις υ µνου σι σε σω τη

ρι αν βρα βευ ον τα
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ᾨδὴ στ'

Την θει αν ταυ την και παν τι µον τε

λουν τες ε ορ την οι θε ο φρονες της Θε ο

µη το ρος δευ τε τας χει ρας κρο τη σω

µεν τον εξ αυ της τε χθεν τα Θε ον δο ξα ζον

τες
ᾨδὴ ζ'

Ουκ ε λα α τρευ σαν τη κτι σει

οι θε ο φρο νες πα ρα τον κτι σαν τα

αλ λα πυ 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 τος ει
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ᾨδὴ η'

Αι νου µεν ευ λο γου µεν και προ

σκυ νου ου µεν τον Κυ ρι ον

Παι 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 µενος νυν δε

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

α γει ρει ψαλ λου ου σαν τον Κυ ρι ον υ

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

τας τους αι ω ω να α α α ας

Τὴν Θεοτόκον καὶ Μητέρα
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Τιµιωτέρα Ἦχος

Στίχος α΄

Με

Μ

γα λυ

Β

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

Β

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα

φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε

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

νο µεν
Στίχος β΄

Ο
Β

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

Β

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα

φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε

κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα 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 νο µα 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 νοις αυ τον

Την

Β

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα

φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε

κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα 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 α καρ δι ας αυ των

Την

Β

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ και
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εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα

φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε

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

νο µεν
Στίχος ε΄

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 του ουν τας ε

ξα πε στει λεν κε νους

Την

Μ

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

Δ

και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα

φειµ την

Π

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

Β

ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ

νο µεν
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 σε προς τους πα τε ρας η

µων τω Α βρα αµ και τω σπερ µα τι αυ του

ε ως αι ω νος

Την

Μ

Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βειµ

Δ

και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των

Σε ρα φειµ την

Π

α δι α φθο ρως Θε ον

Λο γον τε κου σαν την

Β

ον τως Θε ο το κον
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σε µε γα λυ νο µεν

Εἶτα ψάλλεται ἡ θ΄ ὠδή

Α πας γη γε νης σκιρ τα τω τω πνευ µα τι

λα µπα δου χου µε νος πα νη γυ ρι ζε τω ω

δε α υ λων νο ω ων φυ σις γε ραι ρου σα

τα ι ε ρα θαυ µα σι α της Θε ο µη

το ο ρος και βο α α α α τω Χαι ροις

παµ µα κα α ρι στε Θε ο το κε Α γνη

α ει παρ θε νε ε ε ε ε
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Ἐξαποστειλάριον
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.

Τοῦ Ἁγίου Γεωργίου
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
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.
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Εἰς τούς αἴνους.

Ἦχος Πα

Nε

Π

Πα

Β

α α σα πνο η αι νε σα

Π

α τω

ω το

Μ

ον Κυ

Π

υ υ υ ρι ι ι ι ον Αι

Β

νει

τε τον Κυ

Δ

ρι ον εκ τω ω ω ω ων ου ρα

νω ω ων αι νει ει ει τε α α αυ το

ο ο ον εν τοι οις υ υ υ ψι ι ι ι στοις

Σοι πρε ε ε ε πει υ υ µνο ος τω Θε ε ω

ω

Αι

Β

νει ει ει ει τε α αυ τον πα α αν

τες οι Α

Π

αγ γε ε ε λοι α α αυ του αι

Β

νει ει ει ει τε αυ

Μ

τον πα

Δ

σαι αι δυ να
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α α µεις α α αυ του Σοι

Β

πρε ε ε

Μ

ε πει

υ

Β

υ µνο ος τω Θε ε ω ω
Εἰς τοὺς Αἴνους, ἱστῶμεν Στίχους δ' καὶ 

ψάλλομεν τρία Στιχηρὰ Προσόμοια τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, 
δευτεροῦντες τὸ πρῶτον.

Ἦχος δ' Ὡς γενναῖον 

Ἦχος

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

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.
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Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ

γος αι νει τε αυ τον εν ψα λτη ρι ω και

κι θα ρα

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.

Αι νει τε αυ τον εν τυµ πα νω και

χο ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αις

και ορ γα νω

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

Αι νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις ευ

η χοις αι νει αυ τον εν κυµ βα λοις α

λα λαγ µου πα σα πνο η αι νε σα α τω

τον Κυ ρι ον
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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Δὸξα τοῦ Ἁγὶου.

Ἦχος Πα

Δο

Μ

ξα

Β

Πα τρι

Π

ι ι ι και αι Υι υι υι

ω και α γι

Ν

ω Πνε

Π

ε ευ µα α α α τι

Τον νο

Β

ε ρον α δα µαν τα της

Μ

καρ τε

ρι

Β

α α ας α δελ φοι οι οι πνευ

Π

µα τι

κω ως ε ευ φη η µη η η σω ω ω ω µεν Γε

Ν

ωρ

Π

γι ον τον α οι οι οι οι δι µον Μα α αρ

τυ υ υ υ ρα ον υ περ Χρι στου

Β

πυ υ υ

ρου µε ε ε νον ε χαλ κευ σαν κιν δυ υ νοι

και ε στο ο µω

Π

ω σα αν βα α α σα α α α

νοι και ποι κι λαι κο λα σεις α νη λω ω σαν
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σω µα το φυ υ υ υ σει φθει ρο ο ο µε

ε ε ε νον ε

Δ

νι κα γαρ

Β

ο ο ο πο

ο

Π

ο ο ο θο ος την φυ υ υ υ σιν δι

α

Β

θα να του πει ει ει θων το ον ε ρα

στη η ην

Δ

δι α βη η ναι προς τον

Π

πο ο

θου ου ου ου µε ε ε ε νον Χρι

Β

στο ο ον

τον Θε ο ο ον και

Π

Σω τη ρα τω ων ψυ υ

χω ω ω ων η η η η µω ω ω ων
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Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ἔδωκας σημείωσιν

Ζόφος φοβερώτατος, ὁ τοῦ θανάτου
Θεόνυμφε, τὴν ψυχὴν κατατρύχει μου, τὸ δὲ
λογοθέσιον, ἐξιστᾶν καὶ τρέμειν, ἀεὶ τῶν
δαιμόνων, παρασκευάζει Ἀγαθή· ἐξ ὧν με ῥῦσαι
τῇ δυναστείᾳ σου, Παρθένε ἀπειρόγαμε, καὶ
πρὸς λιμένα σωτήριον, καὶ πρὸς φῶς τὸ
ἀνέσπερον, τῶν Ἁγίων κατάταξον.
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Δοξολογία ἦχος δ΄

Ἦχος

Δο

Β

ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα

εν υ ψι στοις Θε ω και ε

Β

πι γης ει ρη η νη

εν αν θρω ποις ευ δο κι α

Υ
Β

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

Κυ

Β

ρι ε Βα σι λευ

Δ

ε που ρα νι ε Θε ε

Πα

Β

τερ παν το κρα τορ Κυ ρι ε Υι ε µο

νο γε νες Ι η σου Χρι στε και Α
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γι ονΠνευ µα

Κυ

Β

ρι ε ο Θε ος ο α µνος του Θε ου

ο Υι ο ος του Πα τρος ο αι ρων την α µαρ

τι ι αν του κο σµου ε λε η σον η µας

ο αι αι ρων τας α µαρ τι ι ας του κο

σµου

Προ

Β

σδε ξαι την δε η σιν η µων

Δ

ο

κα θη µε νος εκ δε ξι ω ων του Πα τρος

Β

και

ε λε η σον η µας

Ο
Β

τι συ ει µο νος Α γι ος

Δ

Συ ει ει

µο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο
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ξαν Θε ου

Β

Πα τρος α µην

Καθ᾿

Β

ε κα στην η µε ραν ευ λο γη σω

Σε

Δ

και αι νε ε σω το ο νο µα α σου εις

Β

τον

αι ω να και εις τον αι ω να του αι ω

νος

Κα

Δ

τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η

Β

µε ρα τα αυ τη α να µαρ τη τους φυ λα χθη

ναι η µας

Ευ

Π

λο

Β

γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των

πα τε ε ρων η µων

Δ

και αι νε το ον και δε δο

ξα σµε ε νον το ο νο µα σου εις

Β

τους αι ω
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νας α µην

Γε

Δ

ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ᾿

Μ

η µας κα

Β

θα περ ηλ πι σα µεν ε πι σε

Ευ λο

Β

γη τος ει ει Κυ ρι ε ε δι δα ξο ον

µε τα δι και ω µα τα σου
(τρίς)

Κυ

Β

ρι ε κα

Μ

τα φυ γη

Δ

ε γεν νη η

θης η µιν εν γε νε α και γε νε α ε γω

ει πα Κυ ρι ι ε ε λε η σον µε ι

Β

α σαι

την ψυ χη ην µου ο τι η µαρ τον σοι

Κυ

Β

ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα

ξον µε του ποι ειν το θε λη µα σου ο
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τι συ ει ει ο Θε ος µου

Ο
Β

τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω

φω τι σου ο ψο µε θα φως

Πα

Β

ρα τει νον το ε λε ος σου τοις γι

νω σκου σι σε Α γι ος

Β

ο Θε ος Α γι ος Ι

σχυ ρος

Δ

Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η

µας
(τρίς)

Δο

Β

ξα Πα τρι ι και Υι ω και α γι ω

Πνευ µα τι

Και

Β

νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων α µην
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Α γι ος α θα να τος ε λε

Β

η σον η

µας
ᾈσµατικόν.

Α
Β

α γι ο ος ο Θε ε ε ο ος

Α α γι ο ος Ι σχυ υ υ ρο ος

Δ

Α α

γι ι ος Α α θα α α α να α α α τος ε ε

λε

Β

η σο ον η η µα α α α ας
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Ἀπολυτίκιον
Τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Ως 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 µα

ρτυς Γε ω ωρ γι ε πρε σβευ ε Χρι στω τω Θε

ω σω θη ναι τας ψυ χα ας η µω

ω ων
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Εἰς τήν Θείαν Λειτουργία

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος Νη

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Δ

ε η

Μ

σον

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η σον

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Δ

ε ε η σον

Ν

Κυ

Δ

ρι ε ε λε ε ε η σον

Κυ

Π

ρι ε ε

Ν

λε ε ε η σον

Κυ

Ν

ρι ε ε

Μ

λε ε

Ν

ε ε η

Δ

σον

Μ

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η η σον

Κυ

Ν

ρι ε ε ε λε ε ε η η σον

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η η σον
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Κυ

Δ

ρι ε ε

Μ

ε λε η σο ο ον

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Π

ε η σον

Κυ

Ν

ρι ε ε λε ε ε η σον

Κυ

Γ

ρι ε ε λε η σον

Κυ

Δ

ρι ε ε λε η σον

Κυ

Δ

ρι ε ε

Γ

λε η σον

Κυ

Ν

ρι ε ε λε

Π

ε η

Δ

σον

Κυ

Ν

ρι ε ε

Δ

λε ε ε η

Ν

σον

Σοι

Ν

Κυ ρι ε
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Ἀντίφωνον α΄

Ἦχος Δι

Α
Γ

µη η

Δ

ην

Ευ

Μ

λο γει

Δ

η ψυ χη µου τον Κυ ρι

ον και παν τα τα εν τος µου το ο νο

µα το Α γι ον αυ του

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β

τερ σω σον η µας

Ευ

Μ

λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι

ον και µη ε πι λαν θα νου πα σας τας

αν τα πο δο σεις αυ του

Ταις

Μ

πρε σβει

Δ

αις της Θε ο το κου Σω

Β
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τερ σω σον η µας

Κυ

Μ

ρι ος εν τω ου ρα νω η τοι

3

οι µα σεν τον θρο νον αυ του και η Βα σι

λει α αυ του παν των δε σπο ζει
Τὸ τρίτον

Ταις

Δ

πρε σβει αις της Θε ο το ο κου Σω

τερ σω

Β

σον η µα

Μ

α

Δ

ας

Ἀντίφωνον β΄

Α
Μ

µη η ην

Αι

Μ

νει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον

αι νε σω Κυ ρι ον εν τη ζω η µου ψαλ

λω τω Θε ω µου ε ως υ παρ χω
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Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

Α γι

Β

ι ι οις θα αυ µα στο ο ο

Μ

ο ος

ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α

Μα

Μ

κα ρι ος ου ο Θε ος Ι α

κωβ βο η θος αυ του η ελ πις αυ του ου

ε πι Κυ ρι ον τον Θε ον αυ του

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

Α γι

Β

ι ι οις θα αυ µα στο ο ο

Μ

ο ος

ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α

Βα σι λευ σι Κυ ρι ος εις τον αι

ω να ο Θε ος σου Σι ων εις γεν νε α
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αν και γεν νε αν

Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε

Γ

Θε ου

Δ

ο

Γ

εν

Α γι

Β

ι ι οις θα αυ µα στο ο ο

Μ

ο ος

ψαλ

Δ

λον τας σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α

Δο

Μ

ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι

ω Πνευ µα τι

Και

Μ

νυν και α

Γ

ει

Δ

και εις τους αι

Β

αι

ω νας των αι

Δ

αι ω νων Α µην

Ο
Μ

µο νο γε νης Υι ος και

Δ

Λο γος

του Θε ου α θα

Β

να τος υ πα α α αρ χων

και

Μ

κα τα δε ξα µε νος δι α την η µε
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τε

Β

ραν σω τη ρι ι αν σαρ

Δ

κω

Γ

θη η

Δ

ναι

εκ της Α γι ας Θε ο το κου και α

Β

ει

παρ

Δ

θε νου Μα ρι ας α

Β

τρε ε πτως εν

αν θρω πη σας σταυ

Μ

ρω θεις

Δ

τε Χρι στε

Γ

ο Θε ος

Δ

θα να α τω ω θα

Ν

να τον πα τη σας

Μ

ει εις

Δ

ων της Α γι ας Τρι α δος συν

Μ

δο

Δ

ξα ζο ο µε νος τω Πα τρι και

Β

τω Α

γι ω Πνευ µα τι σω

Μ

σον η µα α

Γ

ας

Δ
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Ἀντίφωνον γ΄

Ἦχος Δι

Στίχ. Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις
αὐτοῦ ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ αὐτὸς δώσει δύναμιν καὶ
κραταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ εὐλογητὸς ὁ Θεός.

Ἀπολυτίκιον
Τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Ως 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 µα

ρτυς Γε ω ωρ γι ε πρε σβευ ε Χρι στω τω Θε

ω σω θη ναι τας ψυ χα ας η µω

ω ων
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Εἰσοδικόν

Ἦχος Δι

Δε

Μ

ευ τε προ σκυ

Δ

νη σω µεν και προ

σπε

Β

ε σω ω µε

Μ

εν Χρι στω ω ω ω ω Σω

Δ

σον η µα ας Υι ε Θε ου ο

Γ

εν Α γι

Β

ι

ι οις θα αυ µα στο ο ο

Μ

ο ος ψαλ

Δ

λον τας

σοι

Μ

αλ λη λου

Γ

ι

Δ

α

Ἀπολυτίκια
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Ἀπολυτίκιον τῶν Μαρτύρων
Ἦχος δ' Ταχὺ προκατάλαβε Τ

Ἦχος Δι

Οι

Δ

Μαρ τυ ρες σου Κυ ρι ε εν τη

α θλη σει αυ των στε φα νους ε κο µι σαν

το της α φθαρ σι ας εκ σου του Θε ου ου η

µων σχον τες γαρ την ι σχυν σου τους τυ ραν

νους κα θει λον ε θραυ σαν και δαι µο νων τα

α νι σχυ ρα θρα α ση αυ των ταις ι

κε σι αις Χρι στε ο Θε ος σω σον τας ψυ

χας η µων
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Γεωργίου

Ἦχος Δι

Ως

Δ

των αιχ µα λω των ε λευ θε ρω

της και

Β

των πτω χων υ πε ρα σπι στης α

Μ

σθε νουν των ι α τρος βα σι

Δ

λε ων υ περ

µα χος Τρο

Β

παι ο φο ρε Με γα λο µα ρτυς

Γε ωρ γι ε πρε

Δ

σβευ ε Χρι στω τω Θε ω

σω

Β

θη ναι τας ψυ χας η µω ων

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ
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ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

Ἦχος Δι

Προ

Ν

στα σι

Δ

α των Χρι στι α νων α

κα ται αι σχυν τε µε

Γ

σι

Δ

τει

Β

α προς τον ποι

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

τω λων δε η σε ων φω νας αλ λα

Δ

προ φθα

σον ως α γα θη εις την

Δ

βο η θει αν η

µων

Ν

των πι στως

Β

κραυ γα ζον των σοι τα

Π

χυ νον εις

Ν

πρε σβει αν\ και σπευ σον εις ι

κε σι αν η προ στα τευ ου σα α α

ει Θε ο το

Β

κε των τι µων

Ν

των σε

Γ

ε

ε

Δ
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ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Προκείμενον. Ἦχος βαρύς

Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυρίῳ.
Στίχ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου.
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα
Κατ᾿ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἐπέβαλεν ῾Ηρῴδης

ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ
τῆς ἐκκλησίας. Ἀνεῖλε δὲ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν
᾿Ιωάννου μαχαίρᾳ. Καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστι
τοῖς ᾿Ιουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ
Πέτρον· ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων· ὃν καὶ
πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν, παραδοὺς τέσσαρσι
τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν,
βουλόμενος μετὰ τὸ Πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ
λαῷ. Ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ·
προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς
ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ. ῞Οτε δὲ
ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν ὁ ῾Ηρῴδης, τῇ νυκτὶ
ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος κοιμώμενος μεταξὺ δύο
στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσι δυσί, φύλακές
τε πρὸ τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. Καὶ
ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη καὶ φῶς ἔλαμψεν
ἐν τῷ οἰκήματι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ
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Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν λέγων· Ἀνάστα ἐν τάχει.
Καὶ ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν.
Εἶπέ τε ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν· Περίζωσαι καὶ
ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. Ἐποίησε δὲ οὕτω.
Καὶ λέγει αὐτῷ· Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ
ἀκολούθει μοι. Καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει αὐτῷ,
καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστι τὸ γινόμενον διὰ
τοῦ ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν.
Διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ δευτέραν
ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν
εἰς τὴν πόλιν, ἥτις αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς, καὶ
ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως
ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ᾿ αὐτοῦ. Καὶ ὁ Πέτρος
γενόμενος ἐν ἑαυτῷ εἶπε· Νῦν οἶδα ἀληθῶς ὅτι
ἐξαπέστειλε Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ
ἐξείλετό με ἐκ χειρὸς ῾Ηρῴδου καὶ πάσης τῆς
προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος β΄
Δίκαιος ὡς φοίνιξ ἀνθήσει, καὶ ὡσεὶ ἡ

κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται
Στίχ. Πεφυτευμένος ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, ἐν

ταῖς αὐλαῖς τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσει.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Γ΄  ΟΡΘΡΟΣ



82

Εἰς Μνηµόσυνον...
Κωνσταντίνου Πρίγγου

Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Τ.Μ.Τ.Χ.Ε.

Ἦχος Πα

Ἔκτασις.
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Μ
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Π
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Μ
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Π
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Π
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Π
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ω ω ω ω
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ω ω ω ω ω ω ω
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Μ
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Μ
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Κ
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Μ
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Π
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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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