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25 Νοεμβρίου 
† ᾿Απόδοσις τῶν Εἰσοδίων, 

Αἰκατερίνης τῆς μεγαλομάρτυρος (†313)· 
Μερκουρίου μεγαλομάρτυρος. 

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)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Ἀπολυτίκιον

Ἦχος Δι

Ση µε ρον της ευ δο κι ας θε ου το

προ οι µι ον καιτηςτων αν θρωπων σω τη

ρι ας η προκη ρυ ξις εν να ω του θε ου

τρανως ηΠαρθε νοςδεικνυται και τον Χριστον

τοις πα σι προ κα ταγ γελ λε ται αυ τη και

η µεις µε γα λο φωνωςβο η σωµεν χαι

ρε τηςοι κο νο µι αςτουκτιστουη εκ πληρω

σις
Δόξα... Τῆς Ἁγίας

Ἦχος πλ. α'
Τὸν συνάναρχον Λόγον

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Ἦχος Κε

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και α γι ω

Πνευ µα τι

Τηνπαν ευ φηµον νυ υµφην Χριστου υ

µνησωµεν Αι κα τε ρι ναν την θει ει ει αν

και πο λι ου ου χον Σι να την βο η θει

αν η µωωνκαι αν τι ληψιν ο ο ο τι ε

φι µωσε λαµπρως τουςκοµψουςτωνα σε βων

τουΠνεευµα τος τη δυ να α α α µει και

νυν ως Μαρ τυς στεφθει ει σα αι τει ται

πα σιτο µε γα ε ε λε ε ος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Ἦχος Δι

Καινυν και α ει και εις τους αι ω

νας των αι ω νων α µην

Ση µε ρον της ευ δο κι ας θε ου το

προ οι µι ον καιτηςτων αν θρωπων σω τη

ρι ας η προ κη ρυ ξις εν να ω του θε

ουτρανως η Παρ θε νοςδεικνυται και τον Χρι

στοντοιςπα σι προ κα ταγ γελ λεται αυ τη

και η µεις µε γα λο φωνωςβο η σωµεν

χαι ρε της οι κο νο µι αςτουκτιστουη εκ

πλη ρω σι ι ις

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄



5

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν,
Κάθισμα τῆς Ἁγίας.

Ἦχος α΄ Τὸν τάφον σου Σωτὴρ
Μολοῦσα εὐθαρσῶς, πρὸς ἀγῶνας

τρισμάκαρ, ἀνδρείως τὸν Χριστόν, ὡμολόγησας
Μάρτυς, καὶ τύραννον ἤλεγξας, δυσσεβῆ καὶ
παράφρονα, καὶ κατῄσχυνας, ῥητορευόντων τὰ
στίφη, καὶ ἀνέδραμες, εἰς οὐρανίους σκηνώσεις·
διὸ σε δοξάζομεν.

Δόξα... Καὶ νῦν...
Τῆς Ἑορτῆς, ὅμοιον

Δικαίων ὁ καρπός, Ἰωακεὶμ καὶ τῆς
Ἄννης, προσφέρεται Θεῷ, Ἱερῷ ἐν ἁγίῳ σαρκὶ
νηπιάζουσα, ἡ τροφὸς τῆς ζωῆς ἡμῶν· ἣν
εὐλόγησεν, ὁ ἱερὸς Ζαχαρίας· Ταύτην ἅπαντες,
ὡς τοῦ Κυρίου Μητέρα, πιστῶς μακαρίσωμεν.

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν,
Κάθισμα τῆς Ἁγίας.

Ἦχος δ' Κατεπλάγη Ἰωσὴφ
Ἡ παρθένος καὶ σεμνή, Αἰκατερῖνα ἡ σοφή,

τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ, ἐπιρρωσθεῖσα ἀληθῶς,
ἀγαλλομένη εἰσέρχεται ἐν σταδίῳ, καὶ τύραννον
ὠμόν, καταβαλοῦσα στερρῶς, καὶ πᾶσαν τὴν

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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πληθύν, τῶν δυσσεβούντων ἐχθρῶν, μετ'
εὐφροσύνης ἔψαλλεν, ἀκαταπαύστως μεγάλῃ
φωνῇ· Χριστέ μου δόξα, Σωτὴρ καὶ ῥύστα, σὺ
οὖν δέξαι τὸ πνεῦμά μου.

Δόξα... Καὶ νῦν...
Τῆς Ἑορτῆς, ὅμοιον

Πρὸ συλλήψεως Ἁγνή, καθηγιάσθης τῷ
Θεῷ, καὶ τεχθεῖσα ἐπὶ γῆς, δῶρον προσήχθης
νῦν αὐτῷ, ἀποπληροῦσα πατρῴαν ἐπαγγελίαν·
Τῷ θείῳ δὲ Ναῷ, ὡς θεῖος ὄντως ναός, ἐκ
βρέφους καθαρῶς, μετὰ λαμπάδων φαιδρῶν,
ἀποδοθεῖσα ὤφθης δοχεῖον, τοῦ ἀπροσίτου καὶ
θείου Φωτός. Μεγάλη ὄντως, ἡ πρόοδός σου,
μόνη Θεόνυμφε καὶ Ἀειπάρθενε.

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.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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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.

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.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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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.

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης,
ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα.

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν Σου
μόσχους.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Οἱ Κανόνες. 
Κανὼν πρῶτος,  

ᾨδὴ α' 
Ἦχος δ'
Ὁ Εἱρμὸς 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται
Πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύξομαι, τῇ Βασιλίδι
Μητρί, καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων,
καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης τὴν Εἴσοδον.Δὶς

Στίχ.  Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Σοφίας πανάχραντε, σὲ θησαυρὸν

ἐπιστάμενοι, καὶ χάριτος βρύουσαν, πηγὴν
ἀέναον, τὰς τῆς γνώσεως, αἰτοῦμέν σε ῥανίδας,
ἐπόμβρησον Δέσποινα, τοῦ ἀνυμνεῖν σε ἀεί.

Στίχ.  Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ὑπέρτερος Πάναγνε, τῶν οὐρανῶν

χρηματίσασα, ναὸς καὶ παλάτιον, ἐν τῷ Ναῷ
τοῦ Θεοῦ, ἀνατίθεσαι, αὐτῷ ἑτοιμασθῆναι, εἰς
θείαν κατοίκησιν, τῆς παρουσίας αὐτοῦ.

Στίχ.  Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Τὸ φῶς ἀνατείλασα, ἡ Θεοτόκος τῆς

χάριτος, πάντας κατελάμπρυνε, καὶ συνηγάγετο
τὴν ὑπέρλαμπρον, αὐτῆς κατακοσμῆσαι,
πανήγυριν ᾄσμασι· δεῦτε συνδράμωμεν.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Στίχ.  Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἡ πύλη ἡ ἔνδοξος, ἡ λογισμοῖς ἀδιόδευτος,

τὰς πύλας διάρασα, τὰς τοῦ Ναοῦ τοῦ Θεοῦ,
νῦν προτρέπεται, ἡμᾶς συνεισελθόντας, τὰ θεῖα
θαυμάσια, κατατρυφῆσαι αὐτῆς.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Κανὼν δεύτερος
ᾨδὴ α' . ᾨδὴν ἐπινίκιον.

Ἦχος Πα

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ωσον

η µας

Συνδρα α µω µεν ση µερον τη Θε ο

το ο κω Τι µω ων τες εν α σµα σι ι

και πα νη γυ ρι σωµενπνευ µα τι κην ε

ορ την εν τω Να ω γαρ τω Θε ω δω ρον

προσφε ε ρε ε ται

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ωσον

η µας

Ω δαιαις α νυ µνησωµεντης Θε ο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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το ο κου την ε εν δο ξονπρο ο δοντω Να

ω γαρσηµερον ως και να ος του Θε ου

προσφε ρεταιπρο φη τι κως δωρονπο λυ υ

τι ι µον

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ωσον

η µας

Η Α αν να η α µεµπτοςη γαλ λι

α α το ως δω ωρον πο λυ τι µον τω Θε

ω προσφερουσα εν τω να ω µη τρι κως

Ι ω α κειµ δε συν αυ τη πα νη γυ

ρι ι ζει φαι δρως

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ωσον

η µας

Δαυ ι ιδ ο προ πατωρσε υ µνη σε

πα α λαι Παρ θε ε νεΘε ο νυµφεθυ γα τε

ρα λε γων σε του Βα σι λε ως Χριστου ον

καιτε κου σαµη τρι κως βρεφος ε θη η λα α

σας

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ωσον

η µας

Σαρ κι ι τρι ε τι ζουσα η Θε ο

το ο κος Κυ ρι ι ωπροσα γεταιΖα χα ρι

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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αςταυτηνδε ο Ι ε ρευςτου Θε ου δε

ξα µε νος εν τω Να ω χαι ρων α νε ε

θε ε το

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ωσον

η µας

Παρ θε ε νοι χο ρευ σατε λαµ πα δη

φο ο ροι ε ξα αρξατε ση µερονκαι µη τε

ρες α σατε τη Βα σι λι δι Μη τριπροσερ

χο µε νητω Να ω του Βα σι λε ε ωςΧρι

στου

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ωσον

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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η µας

Τρι α ας ο µο ου σι ε Πα τερ και

Λο ο γε και Πνε ευ µα το Α γι ο ον

σε πι στως δο ξα ζο µεν ως Ποι η την του

παν τος και σοι βο ω µενευ σε βως σωσονη

µα ας ο Θε ος

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ωσον

η µας

Βα φη ης εξ αι µατωνσουτην α λουρ

γι ι δα φο ρε ε σαςΠα ναχραντεπρο ελ

θων α νεπλασεν ο Βα σι λευςκαι Θε ος το

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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γε νος α παν τωνβρο των τη ευ σπλαγ χνι

ι α αυ του

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Κανὼν τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνης,
ᾨδὴ α΄

Ἦχος πλ. δ΄
«Ἁρματηλάτην Φαραὼ

Στίχ.  Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
Αἰκατερίνης τῆς πανσόφου Μάρτυρος, ταῖς

ἱκεσίαις Χριστέ, τὸ ζοφερὸν ὄμμα, τῆς ψυχῆς
μου φώτισον, αἴγλην διδοὺς μοι Δέσποτα, τῆς
σῆς φωτοχυσίας, τῶν ψυχοφθόρων πταισμάτων
μου, πᾶσαν τὴν ἀχλὺν ἀφανίζουσαν. Δὶς

Στίχ.  Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
Ἰθυνομένη τοῦ Δεσπότου πάνσοφε, θείοις

προστάγμασι, καὶ τῷ αὐτοῦ πόθῳ, φλεγομένη
ἔδραμες, πρὸς τοὺς ἀγῶνας σπεύδουσα, καὶ
τυράννων τὰς φρένας, Αἰκατερῖνα κατέπληξας,
λόγῳ καὶ σοφίᾳ καὶ χάριτι.

Στίχ.  Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
Κυβερνωμένη τῇ παλάμῃ ἔνδοξε, τῇ

κραταιᾷ τοῦ Χριστοῦ, εἰδωλικὴν ζάλην, Μάρτυς
ὑπεξέφυγες, ἀβρόχως ὑπερπλέουσα, τοῦ
Σταυροῦ τῷ ἱστίῳ, καὶ θείαις αὔραις τοῦ
Πνεύματος, ᾄσμα τῷ Θεῷ ἀναμέλπουσα.

Δόξα...

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Ἀγαλλομένη παρθενίας κάλλεσιν,
Αἰκατερῖνα σοφή, καὶ θεϊκὴν γνῶσιν, οὐρανόθεν
ἔχουσα, τῆς ψευδωνύμου γνώσεως, εὐθαρσῶς
καὶ ἀνδρείως, τοὺς προεστῶτας κατῄσχυνας,
τούτους κατὰ κράτος νικήσασα.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Τὸ Θεοτόκον σε κηρύττειν Ἄχραντε, πάσης

αἱρέσεως, ἀποτροπὴν φέρει· σάρκα γὰρ
γενόμενον, ἀναλλοιώτως ἔτεκες, τὸν ἐπέκεινα
πάσης, θεοκυῆτορ τῆς κτίσεως, Λόγον τοῦ Θεοῦ
τὸν ἀΐδιον.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Κανόνες τῆς ἑορτῆς
ᾨδὴ γ'

Ὁ Εἱρµὸς
Τοὺς σοὺς ὑμνολόγους, Θεοτόκε, ἡ ζῶσα

καὶ ἄφθονος πηγή, θίασον συγκροτήσαντας
πνευματικόν, στερέωσον· κἄν τῇ σεπτῇ Εἰσόδῳ
σου, στεφάνων δόξης ἀξίωσον.Δὶς

Στίχ.  Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Νυμφοστόλος σήμερον ἐδείχθη, τερπνὸς τῆς

Παρθένου ὁ ναός, καὶ θάλαμος δεχόμενος, τὴν
ἔμψυχον παστάδα Θεοῦ, τὴν καθαρὰν καὶ
ἄμωμον, καὶ λαμπροτέραν πάσης κτίσεως.

Στίχ.  Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Δαυῒδ προεξάρχων τῆς χορείας, σκιρτᾷ

καὶ χορεύει σὺν ἡμῖν, καὶ Βασιλίδα κράζει σε,
πεποικιλμένην Ἄχραντε, παρισταμένην
πάναγνε, ἐν τῷ Ναῷ τῷ Βασιλεῖ καὶ Θεῷ.

Στίχ.  Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἐξ ἧς ἡ παράβασις προῆλθεν, ἡ πάλαι τῷ

γένει τῶν βροτῶν, ἐκ ταύτης ἡ ἀνόρθωσις, καὶ
ἀφθαρσία ἤνθησεν, ἡ Θεοτόκος σήμερον,
προσαγομένη ἐν τῷ οἴκῳ Θεοῦ.

Στίχ.  Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Σκιρτῶσιν Ἀγγέλων στρατηγίαι, καὶ
πάντων ἀνθρώπων ἡ πληθύς, καὶ πρὸ
προσώπου Πάναγνε, προστρέχουσί σου
σήμερον, λαμπαδηφόροι κράζουσαι, τὰ
μεγαλεῖά σου ἐν οἴκῳ Θεοῦ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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ᾨδὴ γ'
Κανὼν δεύτερος 

Στερεωθήτω ἡ καρδία µου
Ἦχος Πα

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

µας

Πα νη γυ ρι σωµενφι λε ορτοι και συν

ευ φραν θω µεν τω πνευµατι εν τη α γι

α Ε ορ τη η ευ ω χου µε νοι ση µερον

θυ γα τρος του Βα σι λε ως και Μη τρος

τουΘε ου ου η η µων

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

µας

Ι ω α κειµ ευφραινου ση µερον και

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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α γαλ λου Α αν να τω πνευ µα τι την γεν

νη θει σαν εξ υ µω ων τω Κυ ρι ω προ

σαγοντες τρι ε τι ζουσαν ως δα µαλιν

σεµνηντηνΠα να αµωω µον

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

µας

Τοτου Θε ου κατοικη τη ρι ον εν Να

ω α γι ι ω προσφε ρεται η Θε ο το

κοςΜα ρι α αµ τη σαρ κι τρι ε τι ζουσα

και αυ τηςλαµπα δου χου ουσαι αι παρ θε

νοι προ τρε ε χου ου σιν

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

µας

Η του Θε ου α µνας η α σπι λος η

πε ρι στε ρα η α µο λυν τος η θε

ο χω ρητοςσκη νη η το της δο ξης α

γι ασµα εν σκη νωµα τι α γι ι ω κα

τοι κειν η ρε τι ι σα α το

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

µας

Η τρι ε τι ζουσατω σω µατι και πο

λυ ε της εν τω πνευ µα τι η πλα τυ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄



24

τε ρα α ου ρα νω ων και των α νω Δυ να

µε ων υ περ τε ρα ευ φη µει ει σθω εν

ω δαις η Θε ο ο νυυµφος

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

µας

Της Θε ο το κου ε ορ τα ζον τες την

εν τοις α δυτοιςπρο ε λευσιν λα µπα

δουχουντε ες νο η τω ως εν φαι δρο τη τι

ση µερον και η µεις συν ταιςπαρ θε ενοις

τω Να ω πλησι α α σωω µεν

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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µας

Οι Ι ε ρεις Θε ου εν δυ σασθε την δι

και ο συ νην εν χα ρι τι και υ παν

τη σα α τε φαι δρω ως ως ει σο δους πα

ρε χοντες θυ γα τριτου Βα σι λε ε ως

και Θε ου ειςτα Α α γι ι α

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

µας

Φως ο Πατηρ φως ο Υι ος αυτου και

τοΠνευµαφωςτοΠα ρα κλη\\τον ως γαρ Η

λι ου ου εξ ε νο ος η Τρι ας α πα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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στρα πτου σα θε ι κως λα µπα δου χει

και\\συν τη ρει ταςψυ χα ας η η µων

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η

µας

Σε οιπροφη ται προ ε κη ρυξαν κι

βω τον Σε µνη α γι α σµα\\τος θυ µι α

τη ρι ι ον χρυ σου ουν και λυ χνι αν καιτρα

πεζαν και η µειςως θε ο χω ρη τον σκη\\

νην α νυµνουου µε εν σε

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Τῆς Ἁγίας
ᾨδὴ γ΄ . Ὁ στερεώσας καταρχάς,

Στίχ.  Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
Ἐθελουσίαις σου ῥοπαῖς, ἐχώρησας πρὸς

τὸ πάθος, τὸ ἑκούσιον Χριστὸν μιμουμένη, καὶ
νικήσασα λαμπρῶς, τὸν σκότους κοσμοκράτο-
ρα, στεφανηφόρος ὤφθης, Αἰκατερῖνα
θεόληπτε.

Στίχ.  Ἁγία τοῦ Θεοῦ πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν.
Ῥωμαλεότητι φρενῶν, διήλεγξας τοὺς

τυράννους, ἀθεΐας ἐν βυθῷ κυλισθέντας,
ῥητορεύουσα σαφῶς, θεογνωσίας δόγματα, θείᾳ
σοφίᾳ Μάρτυς, λαμπρυνομένη πανεύφημε.

Δόξα...
Ἰσοθεΐαν τοῖς ὠσί, τῆς Εὔας ὁ ψιθυρίσας,

ὑπο Κόρης ἁπαλῆς νῦν πατεῖται· τῷ γὰρ ὅπλῳ
τοῦ Σταυροῦ, περιφραχθεῖσα ᾔσχυνεν,
Αἰκατερῖνα Μάρτυς, ἄμετρα τοῦτον
καυχώμενον.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Νενεκρωμένον μου τὸν νοῦν, τῇ τῆς ζωῆς

ἐνεργείᾳ, τῆς ἐκ σοῦ φανερωθείσης τῷ κόσμῳ,
διανάστησον οὐλάς, καὶ τύπους ἐξαλείφουσα,
τῆς ἁμαρτίας μόνη, θεογεννῆτορ πανάμωμε.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Κάθισμα της Ἁγίας Ἦχος πλ. δ'
Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Τὴν σοφίαν τὴν ὄντως ἐξ Οὐρανοῦ, διὰ
στόματος Μάρτυς τοῦ Μιχαήλ, λαβοῦσα
πανεύφημε, καὶ ἐν ἄθλοις ἀήττητε, τῇ μὲν
σοφίᾳ τῇ ἔξω, τοὺς Ῥήτορας ἔπτηξας, τῇ δὲ
σοφίᾳ τῇ θείᾳ, τὴν πλάνην ἐμείωσας· ὅθεν
καθορῶν σου, τὸν ἀγῶνα ὁ Κτίστης, παρέστη
ἐνισχύων σε. Δεῦρο λέγων ἀνάβηθι· οἱ θησαυροὶ
γὰρ σε μένουσι· Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν
πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς
ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

Δόξα... Καὶ νῦν... Τῆς Ἑορτῆς
Ἦχος ὁ αὐτὸς

Κατεπλάγη Ἰωσὴφ
Ἡ ἀμίαντος ἀμνάς, καὶ ἀκηλίδωτος

παστάς, ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ, ἡ Θεοτόκος
Μαριάμ, μέτ' εὐφροσύνης εἰσάγεται
παραδόξως· ἣν Ἄγγελοι Θεοῦ, δορυφοροῦσι
φαιδρῶς, καὶ πάντες οἱ Πιστοί, μακαριοῦσιν
ἀεί, καὶ εὐχαρίστως ψάλλουσι ταύτῃ,
ἀκαταπαύστως μεγάλῃ φωνῇ. Ἡμῶν ἡ δόξα,
καὶ σωτηρία, σὺ ὑπάρχεις Πανάχραντε.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Κοντάκιον τῆς Ἁγίας
Ἦχος β' Τὰ ἄνω ζητῶν

Χορείαν σεπτήν, ἐνθέως φιλομάρτυρες,
ἐγείρατε νῦν, γεραίροντες τὴν πάνσοφον,
Αἰκατερῖναν· αὕτη γάρ, ἐν σταδίῳ τὸν Χριστὸν
ἐκήρυξε, καὶ τὸν ὄφιν ἐπάτησε, Ῥητόρων τὴν
γνῶσιν καταπτύσασα.

Ὁ Οἶκος
Τὴν ἐκ Θεοῦ σοφίαν λαβοῦσα παιδόθεν ἡ

Μάρτυς, καὶ τὴν ἔξω καλῶς σοφίαν πᾶσαν
μεμάθηκε, γνοῦσα δὲ ἐκ ταύτης τὴν τῶν
στοιχείων κίνησίν τε καὶ ποίησιν κατὰ λόγον,
καὶ τὸν αὐτὰ ἐξ ἀρχῆς διὰ λόγου ποιήσαντα,
αὐτῷ τὴν εὐχαριστίαν ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ
προσέφερε· τὰ δὲ εἴδωλα καθεῖλε, καὶ τοὺς
ταῦτα ἀφρόνως λατρεύοντας, Ῥητόρων τὴν
γνῶσιν καταπτύσασα.

Συναξάριον
Τῇ ΚΕ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῆς ἁγίας

Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης.
Στίχοι

Αἰκατερῖνα, καὶ σοφὴ καὶ παρθένος·
Ἐκ δὲ ξίφους, καὶ Μάρτυς, ὦ καλὰ τρία!

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Εἰκάδι πέμπτῃ ἄορ κατέπεφνεν ῥήτορα Κούρην,
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι ἑκατὸν

πεντήκοντα Ῥήτορες, οἱ διὰ τῆς Ἁγίας
Αἰκατερίνης πιστεύσαντες τῷ Χριστῷ, πυρὶ
τελειοῦνται.

Στίχοι
Αἱ πρὶν πλάνης Ῥήτορσιν ἀνδράσι στάσεις,
Εἰς πῦρ θανοῦσι, τῶν στεφάνων εὑρέσεις.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Βασίλισσα, ἡ

γαμετὴ Μαξεντίου, ξίφει τελειοῦται.
Στίχοι

Τμηθεῖσα θνητοῦ σύζυγος Βασιλέως,
Ἄφθαρτον εὗρε νυμφῶνα Βασιλέως.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὁ

Στρατηλάτης, σὺν τοῖς διακοσίοις στρατιώταις,
ξίφει τελειοῦνται.

Στίχοι
Σὺν τῷ στρατῷ σου Πορφύριε πρὸς ξίφος
Πρόθυμος ἥκεις, οἷά περ Στρατηλάτης.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς ἀθλήσεως τοῦ

Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Στίχοι
Εἰ καὶ πατάσσῃ Μερκούριε τῷ ξίφει,
Καὶ νεκρὸν ἐχθρὸν σὺ πατάσσεις Κυρίου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς

ἡμῶν Πέτρου τοῦ Ἡσυχαστοῦ.
Στίχοι

Ἡσύχως βίου το πέλαγος ἀνύσας,
Πρὸς ἡσύχιον Πέτρε λιμένα φθάνεις.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, οἱ Ἅγιοι ἑξακόσιοι

ἑβδομήκοντα Μάρτυρες ξίφει τελειοῦνται.
Στίχοι

Τέμνουσιν ἀνδρῶν εἰκάδας τριπλῶς δέκα,
Μεθ' ὧν καὶ ἄλλους ἂνδρας ἑπτάκις δέκα.
Ταῖς τῶν Ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεὸς

ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄



32

ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ἦχος Πα

Ὠδή α΄
Χρι στο ος γεν να ται δο ξα σα

τε Χρι στος εξ ου ρα νω ων α παν

τη σα τε Χρι στο ος ε πι γης υ ψω θη

τε Α σα τε τω Κυ ρι ω πα α σα η

γη η η η και εν ευ φροσυ υ νη α νυ

µνη σα τελα οι ο τι δε ε δο ο ξα α

σται
Ὠδή γ΄

Τωπρο των αι ω νων εκ Πα τρος

γεννη θεν τιαρ ρε ευστως Υι ω και επ ε

σχατων εκ Παρ θε νου σαρ κω θεν τι ασπο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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ρως Χρι στω ω τωΘε ω βο η σωµεν Ο

α νυ ψωσαςτο κε ρας η µων
Ὁ α΄ χορός

Α γι ος ει Κυ υ ρι ι ε
Ὠδή δ΄

Ραβδος εκ της ρι ζης Ι εσ σαι και

ανθος εξ αυ της Χριστε εκ της Παρ θε νου

α νε βλαστη σας εξ ο ορους ο αι νε

τος κατα σκι ι ου δα σε ος ηλ θεςσαρκω

θεις εξ α πει ρανδρου ο α α υλοςκαι

Θε ος Δο ξα τη δυ να µει σου ου Κυ υ

ρι ι ε
Ὠδή ε΄

Θε ο ος ω ω ω ων ει ρη η

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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η η νης Πα τηρ οι κτιρµων της µε γαλης

Βου λη ης σουτονΑγ γελον ει ρη νην πα

ρε ε χο µε νον α πε ε στειλας η µιν

ο θεν θε ο γνω σι ας προςφως ο δη γη

θεν τες εκ νυ κτοςορ θρι ζον τες δο ξο

λο γου µεν σε φι λα αν θρω ω πε
Ὠδή στ΄

Σπλαγ χνωνΙ ω ναν εµ βρυον α

πη µεσεν ε να λι ος θηρ οι οι ον ε

δε ξα το τηΠαρ θε νωδε ε νοι κη σας

ο Λο γοςκαι σα αρκα λα βων δι ε λη λυ

θε φυ λα ξας α δι α φθο ρον

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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η ης γαρ ουχ υ πε στηρευ σεως την

τε κουσαν κα τε σχεν α πη η µα αντον
Ὠδή ζ΄

Οι Παι δες ευ σε βει α συντραφεντες

δυ υσ σε βους προσταγµατοςκα τα φρο νη

σαν τες πυ ρο ος α πει λην ουκ ε πτο

η θησαν αλλ᾿εν µε σω της φλο γος ε

στωτες ε ψαλλον Ο των Πα τε ερων Θε

ος ευ λο γη το ο ος ει
Ὠδή η΄

Αι νου µεν ευ λο γουµεν και προ

σκυνουµεν τονΚυ ρι ον

Θαυ µατος υ περ φυ ους η δρο σο βο
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λος ε ξει κο νι σε κα µι νος τυ πον

ου γαρ ους ε δε ξα το φλε γει Νεους ως

ου δε πυρ της Θε ο τητος Παρ θε νου ην

υ πε ε δυ νη δυν δι ο ο α νυ µνουν

τες α να µελ ψω µεν Ευ λο γει τω η Κτι

σις πα α σατον Κυ ρι ον και υ περ υ

ψου ου τω εις παν τας τους αι ω ω ω

να α α α ας

Τὴν Θεοτόκον καὶ μητέρα τοῦ φωτὸς...

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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ᾨδὴ θ'
Κανών πρῶτος
Μεγαλυνάριον

Ἦχος

Α αγ γε λοι την ει σο δον της Πα να

γνου ο ρωντες ε ξεπ ληττον το πως η

Παρ θε νος ει ση ηλ θεν εις τα Α α γι α

των Α γι ων

Ως εµ ψυ χω Θε ου ου Κι βω τω

ψαυ ε ε τω µη δα µως χειρ α µυ η των

χει λη δε πι στωντη Θε ο το κω α

σι γη τως φω νη ηντουΑγ γε λου α να

µελποντα εν α γαλ λι α σει βο α τω

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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οντως α νω τε ρα παντων υ παρχειςΠαρ

θε νε Α γνη η
(Δίς)

Α αγ γε λοι την ει σο δον της Πα να

γνου ο ρωντες ε ξεπ ληττον το πως µε

τα δο ξης ει ση ηλ θεν εις τα Α α γι α

των Α γι ων

Ως υ περ λαµ προν Θε ο το ο κε

Α γνη ψυ χης τοκαθα ρον ε χου σα καλ

λος χα ριν δε Θε ου εµ πι πλα

µε νη ου ρα νο ο θεν φω τι ι α ι

δι ω καταυ γα ζεις α ει τους εν ευ φρο συ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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νηβο ων τας οντως α νω τε ρα παντων υ

παρ\\χειςΠαρ θε νε Α γνη η

Α αγ γε λοι την ει σοδον τηςΠαρ θε

νου ο ρωντες ε ξεπ ληττον το πως πα ρα

δο ξως ει ση ηλ θεν εις τα Α α γι α

των Α γι ων

Υ περ ιπ ταται Θε ο το ο κε Α

γνη το θαυ µα σουτην δυ να µιν των λογων

σω µα γαρ εν σοι κα τα νο ω ω υ

περ λο ο γον ρο η ης αµαρ τι ας α

νε πι δεκτον ο θεν ευ χα ρι\\ στως βο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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ω σοι οντως α νω τε ρα παντων υ παρ

χειςΠαρ θε νε Α γνη η

Α αγ γε λοι και ανθρωποι της Παρ

θε νου την Ει σο δον τι µη σω µεν ο τι

εν δο ξη ει ση ηλ θεν εις τα Α α γι α

των Α γι ων

Πα ρα δο ξως προ δι ε τυ υ που

Α γνη ο Νο µος σε σκη νην και θει αν στα

µνον Ξε νην κι βω τον και κα τα

πε τα σµα και ρα βδον Να ο ον α κα

τα λυτονκαι πυληνΘεου ο θεν εκ δι
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δα σκει σοι κρα ζειν ον τως α νω τε ρα

παντων υ παρ χειςΠαρ θε νε α γνη η

Α αγ γε λοι την ει σο δον της Παρ

θε νου ο ρωντες κα τε πληττον το πως

θε α ρε στως ει ση ηλ θεν εις τα Α α γι

α των Α γι ων

Με λω δων σοιπρο ε κε λα α δειΔαυ

ιδ λα λων σε θυ γα τε ρα Βα σι λε ως

καλ λει α ρε των εκ δε ξι ων πα

ρι στα µε νην ι δω ων τουΘε ου πεποι

κιλ µε νηνσε ο θεν προ φη τευ ων ε βο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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α οντως α νω τε ρα παντων υ παρχεις

Παρ θε νε α γνη η

Α αγ γε λοισκιρ τι σα τε συν Α γι

οις Παρ θε νοι συγ χο ρευ σα τε η γαρ θε

ο παις ει ση ηλ θεν εις τα Α α γι α

των Α γι ων

Θε ο δο χονπρο θε ω ρω ωνΣο λο

µων η νοι ξα το σε πυ λην βα σι λε ως

ζω σαν τε πη γην ε σφρα γι σµε νην

ε ξη ηςτο α θο λωτον η µιν προ ηλ θε

υ δωρ τοις εν πι\\\στει\\βο ω σιν οντως

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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α νω τε ρα παντων υ παρ\\χειςΠαρ θε νε

Α γνη η

Α αγ γε λοι και ανθρωποι τηνΠαρ

θε νον εν υ µνοις µε γα λυ νω µεν θε

ο πρε πωςγαρ ει ση ηλθεν εις τα Α α γι

α των Α γι ων

Δι α νε µοιςτων χα ρι σµα ατωντην

σην Γα λη νην Θε ο το κε τη ψυ χη µου

βρυ ου σα ζω ην τοις σε τι µω σι

κα τα χρε ος Αυ τη η πε ρι ε πουσακαι

σκεπουσα και δι α τη ρουσαβο αν σοι

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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οντως α νω τε ρα παντων υ παρχειςΠαρ

θε νε α γνη η
Κανών β΄. Τὴν φωτοφόρον Νεφέλην

Ἦχος Πα

Με γα λυ νονψυ χη η µουου την προσε

νε χθειει σαν εν τω να ω Κυ ρι ι ουου

και ευ λο γη θει ει σαν χερ σι των Ι ε ρε

ων

Εκ των δι και ωνπρο ηλθεν Ι ω α

κειµκαιτης Αν νης ε παγ γε λι ας ο καρ

πος η θε ο παις Μα ρι α και ως θυ µι

α µα δε κτον σαρ κι ι νη πι α ζου σα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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προσφε ρεται Ι ε ρω εν Α γι ι ω ως

Α γι ι α ειςτα Α γι α οι κει ειν

Με γα λυ νονψυ χη η µουου την προσε

νε χθειει σαν εν τω να ω Κυ ρι ι ουου

και ευ λο γη θει ει σαν χερ σι των Ι ε ρε

ων

Την νη πι α ζουσαν φυσεικαι υ περ

φυ σινΜη τε ρα α να δει χθεισαντου Θε

ου ευφη µη η σωµεν υ µνοις εν τω Να

ω τω νο µι κω Κυ ρι ω γαρ ση µε ρον προ

σφε ρε ται εις ο σµην ευ ω δι αςτωνΔι

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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και ων ως καρ ποςπνευµα τι κος

Με γα λυ νονψυ χη η µουου την προσε

νε χθειει σαν εν τω να ω Κυ ρι ι ουου

και ευ λο γη θει ει σαν χερ σι των Ι ε ρε

ων

Συν τω Αγ γε λωτο χαι ρε τη Θε ο

το κωπρο σφορως α να βο η σωµεν πι

στοιΧαιρε πα αγ καλε Νυµ φη χαι ρε νε φε λη

φω τει νη εξ ης η µιν ε λαµψεν ο Κυ

ρι ος τοις εν σκο τει α γνοι ας κα θη µε

νοις χαι ρε παντων η ελπις

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Με γα λυ νονψυ χη η µουου την προσε

νε χθειει σαν εν τω να ω Κυ ρι ι ουου

και ευ λο γη θει ει σαν χερ σι των Ι ε ρε

ων

Υµνον ε πα ξι ον πα σα τη Θε ο

το κω η κτι σις συν τω Αγ γε λω Γα βρι ηλ

α να κρα α ζειβο ω σα Χαι ρε η Μητηρ

του Θε ου δι' ης ε λυ τρωθη µεν πα να µω

µε της αρ χαι ας κα τα ρας γε γο νο

τες α φθαρ σι ας κοινωνοι

Με γα λυ νονψυ χη η µουου την προσε

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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νε χθειει σαν εν τω να ω Κυ ρι ι ουου

και ευ λο γη θει ει σαν χερ σι των Ι ε ρε

ων

Η των Α γι ων Α γι α και Θε ο

µη τωρΜα ρι α ταις ι κε σι αιςσου Α

γνη ε λευ θε ρω σονηµας εκ των πα γι δων

του εχ θρου και πα σης αι ρε σε ως και θλι ψε

ως τους πι στως προ σκυ νουν τας την ει

κο νατης α γι αςσου µορ φης

Με γα λυ νονψυ χη η µουου την προσε

νε χθειει σαν εν τω να ω Κυ ρι ι ουου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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και ευ λο γη θει ει σαν χερ σι των Ι ε ρε

ων

Των Χε ρου βιµ υπερ τε ρα των Σε

ρα φιµ α νω τε ρα και πλα τυ τε ρα ου

ρα νων α νε δει ει χθης Παρ θε νε ως τον

α χω ρη τον παν τι εν µη τρα χω ρη σα

σα Θε ον η µων και τε κου σα α φρα

στως ον δυ σω πει ε κτε νως υ περ η µων
Δόξα...

Με γα λυν ον ψυ χη η µουου της

Τρι συ πο στα α του και α δι αι ρε

ετουΘε ο τητοςτο κρα τος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Την τρι συ πο στα τον φυ σιν και α

δι αι ρετον δο ξαν την εν Θε ο τητι

µι α υ µνουµε νην α παυ στως εν ου

ρα νω και ε πι γης τρι α α α δα α χω

ρι στον\\δο ξα σωµεν συν Υι ω τονΠα τε

ε ρα και το Πνευ µα προ σκυ νου ντες ευ σε

βω ως
Καὶ νῦν

Με γα λυν ον ψυ χη η µου ου

την τι µι ω τε ραν και εν δο ξο τε

ε ραντωνα νωστρα τευ µα των

Υ πο την σην ευσ πλα χνι αν τους κα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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τα φευγοντας πι στει και προ σκυνουνταςευ

σε βως τον Υι ο ον σου Παρ θε νε

Θε ο γεν νη τορ ως Θε ον του κο ο ο

σµου και Κυ ρι ον ι κε τευ ε εκ φθο ρας

και κιν δυ υνων λυ τρω θη η ναι καιπαν τοι

ωνπειρασµω ων
Εἴτα ψάλλεται 

ἡ θ΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνος 

Με γα λυ νον ψυ χη η µουου την τι

µι ω τε ε ραν και εν δο ξω τε ε ραν

τωνα νω στρα τευ µα α α των

Μυστη ρι ον ξε νον ο ρω ω και

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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πα ρα δο ξον ου ρα νον τοΣπηλαι ον

θρονον Χε ρου βι κοντηνΠαρθε νον την φα

ατ νην χω ρι ι ον εν ω ω α νε

κλη θη ο α χω ρητοςΧριστος ο Θε

ος ον α νυµνουντες µε γα α λυ υ νο ο

µε ε ε εν

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Ἐξαποστειλάριον τῆς Ἁγίας
Ἐν πνεύματι τῷ Ἱερῷ

Ἐνεύρωσας τὸ φρόνημα, γυναικῶν ὦ
παρθένε, Αἰκατερῖνα πάντιμε, ἀθλοφόρων ἡ
δόξα, καὶ Φιλοσόφων ἄνοιαν, ἐν Θεῷ διήλεγξας,
ὡς λῆρον οὖσαν καὶ μῦθον, τὴν Πανάμωμον
ὄντως, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ, συλλήπτορα
κεκτημένη.

Τῆς ἑορτῆς, ὅμοιον
Τοῦ Ἱεροῦ σε σήμερον, Θεοτόκε Παρθένε,

δέχεται τὰ ἐνδότερα, χερσὶν Ἀρχιερέως, ἐν οἷς
τριῶν ἀπὸ χρόνων, ἕως δύο καὶ δέκα, διέμεινας
τρεφομένη, χερσὶ θείου Ἀγγέλου, ὡς ἁγία
κιβωτός, τοῦ πάντα τεκτηναμένου.
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Εἰς τοὺς Αἴνους.
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 ωων ου ρα α νω ων αι νει ει ει τε

ε α αυ το ο ον εν τοι οι οις υ ψι

ι ι ιστοις Σοιπρε 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

νει ει ει ει τε α α αυτον πα σαι αι δυ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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να α α µεις α αυ του ου Σοι πρε ε πει

υ υ µνος τω ω ω Θε ε ε ε ω

ω ω ω
Στιχηρὰ Προσόμοια τῆς ἑορτῆς

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων

Του ποι η σαι εν αυ τοις κρι µα εγ

γραπτον δο ξα αυ τη ε σται πα σιτοις

ο σι οις αυ του
Λαμπαδηφόροι παρθένοι, τὴν Ἀειπάρθενον,

φαιδρῶς ὁδοποιοῦσαι, προφητεύουσιν ὄντως, ἐν
Πνεύματι τὸ μέλλον· ναὸς γὰρ Θεοῦ, ἡ
Θεοτόκος ὑπάρχουσα, πρὸς τὸν ναόν μετὰ
δόξης Παρθενικῆς, νηπιόθεν ἐμβιβαζεται.

Αι νει τε τον Θε ον εν τοις Α γι

οις αυ του αι νει τε αυ τον εν στε ρε

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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ω µατι τηςδυ να µεως αυ του

Ἐπαγγελίας ἁγίας, καὶ ὁ καρπὸς εὐκλεής,
ἡ Θεοτόκος ὄντως, ἀνεδείχθη τῷ κόσμῳ, ὡς
πάντων ὑπερτέρα· ἣ εὐσεβῶς, προσαγομένη ἐν
οἴκῳ Θεοῦ, τὴν προσευχὴν τῶν τεκόντων
ἀποπληροῖ, συντηρουμένη θείῳ Πνεύματι.

Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να

στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα

το πληθοςτης µε γα λω συ νης αυ του

Ἐπουρανίῳ τραφεῖσα, Παρθένε ἄρτῳ
πιστῶς, ἐν τῷ Ναῷ Κυρίου, ἀπεκύησας κόσμῳ,
ζωῆς ἄρτον τὸν Λόγον, οὗ ὡς ναός, ἐκλεκτὸς
καὶ πανάμωμος, προεμνηστεύθης τῷ Πνεύματι
μυστικῶς, νυμφευθεῖσα τῷ Θεῷ καὶ Πατρί.

Εἶτα ψάλλομεν 
τρία Προσόμοια Στιχηρὰ τῆς Ἁγίας.

Ἦχος δ' Ἔδωκας σημείωσιν

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Ἦχος

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ

γος αι νει τε αυ τον εν ψαλλτη ρι ω

καικι θα ρα

Μνήμην τὴν πανίερον, Αἰκατερῖνα
πανεύφημε, τῆς σεπτῆς σου ἀθλήσεως,
τελοῦντες δοξάζομεν, ἐν φωναῖς ἀπαύστοις, τὸν
δεδωρημένον, ὑπομονὴν σοι καρτεράν, καὶ
νικηφόρον σε ἀναδείξαντα, καὶ λόγον
χορηγήσαντα, καταπτοοῦντα τοὺς ῥήτορας,
Ἰησοῦν τὸν φιλάνθρωπον, καὶ Σωτῆρα καὶ
Κύριον.

Αι νει τε αυ τον εν τυ µπα νω και

χο ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αις

και ορ γα νω

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Μάρτυς ἐθελούσιος, Αἰκατερῖνα πανένδοξε,
καθωράθης τὸν τύραννον, εὐτόνως ἐλέγξασα,
καὶ δεινὴν μανίαν, τῆς πολυθεΐας, θεογνωσίας
φωτισμῷ, καταβαλοῦσα, καὶ θείᾳ χάριτι,
ἐντεῦθεν καὶ ὡς Μάρτυρα, καὶ ὡς Παρθένον
πανάμωμον, ὁ Χριστὸς ἐστεφάνωσεν, ὁ Σωτὴρ
τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Αι νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις ευ

η χοις αι νει αυ τον εν κυµ βα λοις

α λαλα γµου πα σαπνο η αι νε σα α

τω τον Κυ ρι ον

Χάριν τὴν τοῦ Πνεύματος, Αἰκατερῖνα
πανένδοξε, ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματος, ἐδέξω
καθάρασα, σεαυτὴν προθύμως, διὰ πολιτείας,
καὶ λογισμῷ καρτερικῷ, τὴν τῶν τυράννων
ὀφρύν, κατέσπασας· καὶ κάλλει τῷ τοῦ
σώματος, τὴν ψυχικὴν ὡραιότητα, θεοφρόνως
ἀντέθηκας, Ἀθλητῶν ἐγκαλλώπισμα.
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Είς τούς Αἲνους Δόξα

Ἦχος Δι

Δο ο ο ξα Πα α α τρι ι ι και Υι υι

ω και Α γι ι ω Πνε ε ευ µα τι

Βι ι ο ον α α υ υ λον ε ε ξη

η ησκη µε ε νη βη µα α Α α θε

ε ε ο ον κα α α τα α α λα α βου

ου ου σα ε στης τρο ο παι αι αι ο

φο ο ρος Αι κα τε ρι ι ι ι να α σε ε

µνη η η αν θη φο ρουου ου σα του Θε

ου τη ην λα µπρο ο ο ο τη η η η τα

και το θει ο ον σθε ε νος ε εν δε ε ε
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δυ υ µε ε ε νη δο ογ µα τυ υ ραννου

κα α α α τε µυ υ κτηη η ρι ι ι ι σας

και ρη το ο ρω ων ε ε πα α αυ

σας τας φλη ναφουςρη σεις πο λυ υ υ

α α α α θλε

Και νυ υ υ υνκαι α α ει και εις τους

αι ω ναςτωναι ω ω ωνων α α µην

Ση µεροντω Να ω ω προ σα α α α

γε ε ε ε ται η Πα α να α µω ω ω

µο ο οςΠαρ θε ε νος εις κα τοι κη τη

ρι ον του πα α ντα α να ακτοςΘε ε ου ου
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ουου ου και πα α ασηςτης ζω η ης η

µω ων τρο ο ο φου Ση µε ρον το κα

θα ρω τατον α γι ι ι α σµα ως τρι

ε τι ζου σα α α δα µα α λις εις τα Α

γι ι α των Α γι ι ι ι ων ει σα α α

γε ε ε ε ται Tα α αυ τη εκ βο η σωω

µεν ως ο Α αγ γε λο ο ο ο ο ο

ο ο ο ο ο ο ος Χαιρε ε µο ο ο νη

εν γυ ναι ξιν ευ λο γη η µε ε ε ε ε

νη
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Ἦχος δεύτερος, Ἐπιλογές

Ἦχος Δι

Δο ξα σοι τω δει ξαντι το φως Δο

ξα εν υ ψιστοιςΘε ω και ε πι γης ει

ρηνη εν αν θρω ποιςευ δο κι ι ι α

Υ µνουµεν σε ευλο ο γουµεν σε ε προ

σκυ νου µεν σε δο ξο λο ο γου µε εν σε ευ

χα ρι στου µε εν σοι δι α την µε γα α

λην σουου δο ο ο ξαν

Κυ ρι ε Βασι λευ ε που ρα νι ε

Θε ε ε Πα τερ παν τοκραα το ορ Κυ ρι

ε Υι ε µονο γε νες Ι η σουΧριστε
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και Α α γι ονΠνε ε ευ µα

Κυ ρι ε ο Θε ος ο α µνος του

Θε ου ο Υι οςτουΠατρος ο αι αι αι ρων

την α µαρ τι ι αντουκο ο οσµου ε

λε η σον η µας ο αι αι ρων τας α µαρ

τι ι ας τουου κο ο οσµου

Προ σδε ξαιτην δε ησιν η µων ο

κα θη µενοςεκ δε ξι ωντουΠατρος και

ε λε η σον η µας

Ο τι συ ει ει µο νος Α γι ος

συ ει ει µο νοςΚυ ρι ος Ι η σους
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Χριστοςεις δο οξαν Θε ου Πατρος Α µην

Καθ᾿ ε κα αστην η µεραν ευ λοο γη

σω σε ε και αι νε ε σω το ο νοµα α

σου εις τον αι ω ω να και εις τον αι

ω νατου αι ω ω ω νος

Κα τα ξι ωσονΚυ ρι ε εν τη η µε

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

ναι η µας

Ευ λο γη τος ει ει ει Κυ ρι ε ε ο

Θε ος τωνΠα τερωνηµων και αι νε

τον και δε δο ξα σµε νον το ο νο µα α
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σου εις τους αι ω ω νας Α µην

Γε\\ νοιτο ο Κυ ρι ε το ε λε ος σου

εφ᾿ η µας κα θα απερηλ πι σα µεν ε

πι σε

Ευ λο γη τος ει ει Κυ ρι ε ε δι δα

ξοον µε τα δι καιω µα τα α α σου
(γ΄)

Κυ ρι ε κα τα φυ γη ε γεν νηθηςη µιν

εν γε νε α και γε νε α Ε γω ει

παΚυ ρι ε ε λε η σοον µε ι α σαι

την ψυ χη ηνµου ο τι ηµαρτο ο ον σοι

Κυ ρι ε προς σε κα τε φυ γον
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δι δα ξο ον µε ε του ποι ειν το θε ληµα α

σου ο τι συ ει ει ο Θε ο ο ος µου

Ο τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν

τω φω τι ισου ο ψο οµε θα φω ω ω ως

Πα ρα τει νον το ε λε ο ος σουτοις γι

νω σκου σι ι ι σε ε Α γι ος ο Θε

ο ος Α γι ο ος Ι σχυ ρος Α γι ος

Α α θα να τος ε λε η σον η µα α α

ας
Δὶς

Α γι ος ο Θε ο ος Α γι ο ος

Ι σχυ ρος Α γι ος Α α θα να τος
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ε λε η σον η µα α α ας

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α

γι ω Πνευµατι

Και νυνκαι α ει και εις τους αι ω

ναςτωναι ω νων Α µην

Α γι ος Α α θα να τος ε λε η

σον η µα α α ας
Ἀσματικόν

Α α α α α α α α α

γι ο ος ο ο Θε ε ο ο ο ο ο ο

ος

Α α α α α α α α α γι ο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄



68

ος Ι ι σχυ υ ρο ο ο ο ο ο ος

Α γι ο ος α α α θα να α α τος

Ε λε ε η η σο ον η η

µα α α α α α α α ας
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Ἀπολυτίκιον

Ἦχος Δι

Ση µε ρον της ευ δο κι ας θε ου το

προ οι µι ον καιτηςτων αν θρωπων σω τη

ρι ας η προ κη ρυ ξις εν να ω του θε

ουτρανως η Παρ θε νοςδεικνυται και τον Χρι

στοντοιςπα σι προ κα ταγ γελ λεται αυ τη

και η µεις µε γα λο φωνωςβο η σωµεν

χαι ρε της οι κο νο µι αςτουκτιστουη εκ

πλη ρω σι ι ις
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ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος Νη

1.

Κυ ρι ε ε λε ε η σον
2.

Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον
3.

Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον
4.

Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον
5.

Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον
6.

Κυ ρι ε ε λε ε ε ε η σον
ΕΤΕΡΑ

1.

Κυ ρι ε ε λε ε ε η η σον
2.

Κυ ρι ε ε ε λε ε ε η η σον
3.

Κυ ρι ε ε λε η η σον
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4.

Κυ ρι ε ε ε λε η σο ο ον
5.

Κυ ρι ε ε λε ε ησον
6.

Κυ ρι ε ε λε ε ε ησον
7.

Κυ ρι ε ε λε η σον
8.

Κυ ρι ε ε λε η σον
9.

Κυ ρι ε ε λε ησον
10.

Κυ ρι ε ε λε ε ησον
11.

Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον
12.

ΣοιΚυρι ε
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72

Ἀντίφωνον α΄

Ἦχος Δι

Α µη η ην
Στίχος α'.

Με γας Κυ ρι ος και αι νε

τος σφοδρα

Ταιςπρε σβει αις της Θε ο το κου Σω

τερ σωσονηµας
Στίχος β΄.

Δε δο ξα σµε να ε λα λη

θη πε ρι σου η πο λις του Θε ου

Ταιςπρε σβει αις της Θε ο το κου Σω

τερ σωσονηµας
Στίχος γ΄

Ο
4

Θε ος εν ταις βα ρε σιν
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αυ της γι νω σκεται

Ταιςπρε σβει αις της Θε ο το κου Σω

τερ σωσονηµας
Στίχος δ΄

Κα θα περ η κου σα µεν ου

τω και ει δο µεν

Ταιςπρε σβει αις της Θε ο το κου Σω

τερ σωσονηµας
Δόξα... Καὶ νῦν...

Ταιςπρε σβειαιςτης Θε ο το ο κου Σω

τερ σωσον η µα α ας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄



74

Ἀντίφωνον β΄

Α µη η ην
Στίχος α΄.

Η γι α σε το σκη νω µα αυ

του ο υ ψιστος

Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν

Α γι ι ι οιςθαυ µα στος ψαλ λον ταςσοι

αλ ληλου ι α
Στίχος β΄

Α γι ω συ νη και µε γα λο

πρε πει α εν τω α γι α σµα τι αυ

του

Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν
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Α γι ι ι οιςθαυ µα στος ψαλ λον ταςσοι

αλ ληλου ι α
Στίχος γ΄

Αυ τη η πυ λη Κυ ρι ου δι

καιοι ει σε λευ σονται εν αυ τη

Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν

Α γι ι ι οιςθαυ µα στος ψαλ λον ταςσοι

αλ ληλου ι α
Στίχος δ΄

Α γι ος ο Να ος σου θαυ

µα στος εν δικαι ο συ νη

Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν

Α γι ι ι οιςθαυ µα στος ψαλ λον ταςσοι

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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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

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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αν θρω πη σας σταυ ρω θεις τε Χρι στε

ο Θε ος θα να α τω ω θανατονπα τησας

ει εις ων της Α γι αςΤρι α δος συν

δο ξα ζο ο µενοςτω Πα τρι και τω Α

γι ωΠνευµατι σωσον η µα α ας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Εἶτα τὸ γ΄ Ἀντίφωνον

Τοπρο σω πον σου λι τα νευ σου σιν

οι πλου σι οι τουουλα ου
Ἦχος Δι

Ἀπολυτίκιον
Ση µε ρον της ευ δο κι ας

Θε ου το προ οι µι ον και της των αν θρω

πωνσω τη ρι ας η προ κη ρυ ξις εν να

ω του Θε ουτρανως η Παρ θε νοςδεικνυται

και τον Χρι στοντοιςπα σι προ κα ταγγελλεται

αυ τη και η µεις µε γα λο φωνωςβο η

σω µεν χαι ρε της οι κο νο µι ας του κτι

στου η εκ πλη ρω σι ι ις

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Εἰσοδικόν

Δε ευ τε προσκυ νη σω µεν καιπρο ο

σπε ε σω ω µε εν Χρι στω ω ω ω ω

σω ω σον η µα ας Υι ε ε Θεου ο εν

α γι ι ι οις θα αυ µα στο ο ο ο ος

ψαλ λον ταςσοι αλ ληλου ου ι α

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Ἀπολυτίκιον

Ἦχος Δι

Ση µε ρον της ευ δο κι ας Θε ου το

προ οι µι ον και της των αν θρω πων σω

τη ρι ας η προ κη ρυ ξις εν να ω του

Θε ου τρα νως η Παρ θε νοςδεικνυται και

τον Χρι στοντοιςπα σι προ κα ταγγελλεται

αυ τη και η µεις µε γα λο φω νως βο η

σω µεν χαι ρε της οι κο νο µι ας του κτι

στου η εκ πληρωσις

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Ἦχος Κε

Την παν ευ φηµον νυ υµ φην Χρι στου

υ µνη σω µεν Αι κα τε ρι ναν την θει

ει ει αν και πο λι ου ου χον Σι να την

βο η θει αν η µω ων και αν τι λη ψιν

ο ο ο τι ε φι µω σε λαµ πρως τους κοµ

ψους των α σε βων του Πνε ευ µα τος τη δυ

να α α α µει και νυν ως Μαρ τυς στε

φθει ει σα αι τει ται πα σιτο µε γα ε ε

λε ε ος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Κοντάκιον

Ἦχος Δι

Ο κα θα ρω ω τα α τος να ος

του Σω τηρος η πο λυ τι ι µη ητος πα

στας και Παρ θε νος το ι ε ρον θη σαυ

ρι σµα της δο ξης του Θε ου ση µε ρον

ει σα γεται εν τω οι κω Κυ ρι ου την

χα ριν συ νει σα γου σα την εν Πνευ µα τι

θει ει ω ην α νυ µνου σιν Αγ γε λοι

Θε ου αυ τη υ πα αρ χει σκη νη επου

ρα α νι ο ο ος

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄



83

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Προκείμενον. Ἦχος δ'
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν.
Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ

᾽Ανάγνωσμα 3:23-29, 4:1-5
Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ

νόμον ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν
μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ
νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν,
ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς
πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες
γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ
᾿Ιησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε,
Χριστὸν ἐνεδύσασθε. Οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος οὐδὲ
῞Ελλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι
ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ
᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστὲ καὶ κατ᾿ ἐπαγγελίαν
κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ᾿ ὅσον χρόνον ὁ
κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει
δούλου, κύριος πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς
προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε
ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν
δεδουλωμένοι· ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ
χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ,
γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,
ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν
υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος δ΄
Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον.
Στίχ. Καὶ ἔστησεν ἐπὶ πέτραν τοὺς πόδας

μου.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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ΩΔΗ Θ΄
 Τῶν Εἰσοδίων ἀντί τοῦ Ἄξιον ἐστιν. 

Ἦχος

Α αγ γε λοι την ει σο δον τη ης

Παα να αγνουου ο ρωντες ε ξε ε πληητ

το ον το πως η Παρ θε ε ε ε ε νος ει

ει ση η η ηλ θεν εις τα Α α α γι α α

των Α α γι ι ι ωων

Ως εµ ψυ υ υ υ υ χω Θε ε ου ου κι

ι βω ω τω ω ψαυ ε ε τωµη δα α α µως

χει ει ειρ α µυ υ η η η τω ων

χει ει ει λη η η δε πι ι στων τη Θε ο

ο το ο κω ω α σι ι ι γη η η τωως

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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φω νη η η ην του Αγ γε ε λου α να

µε ελ ποον τα α εν α γα α α αλ λι ι

α σει βοο α α τωω οντως α νω τε ε ρα

α πα α α α αν των υ υ πα α α α α αρ

χεις Παρ θε ε νε α γνηη η η η

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Κοινωνικόν

Ἦχος Πα

Πο τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

η ψο ο ο µαι και το ο νο µα

α Κυ υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε

σο ο ο ο µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι

ι α α α α
Στίχος.

Ε πι στευ σα δι ο ε λα

α λη σα ε γω δε ε ταπεινω θην σφο

δρα

Πο τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

η ψο ο ο µαι και το ο νο µα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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α Κυ υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε

σο ο ο ο µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι

ι α α α α
Στίχος.

Τι αν τα πο δω σω τω Κυ

ρι ι ω πε ρι πα αντων ων ανταπε δω

κε µει

Πο τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

η ψο ο ο µαι και το ο νο µα

α Κυ υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε

σο ο ο ο µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι

ι α α α α

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄



89

Στίχος.
Τας ευ χας µου τω Κυ ρι ω

α πο δω ω σω ε ναν τι ον παν το ος

τουλα ου α αυτου

Πο τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

η ψο ο ο µαι και το ο νο µα

α Κυ υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε

σο ο ο ο µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι

ι α α α α
Στίχος.

Ω Κυ ρι ε ε γω δουλος σος ε

γω ω δου ουλοςσοςκαι υι ο οςτηςπαι δι σκηης

σου δι ερ ρη ξαςτουςδεσµουςµου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Πο τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

η ψο ο ο µαι και το ο νο µα

α Κυ υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε

σο ο ο ο µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι

ι α α α α
Στίχος.

Ε πι στρε ψον ψυ χη µου εις την

α να παυσινσου ο τι Κυ ρι ος ευηρ

γε τη σε σε

Πο τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

η ψο ο ο µαι και το ο νο µα

α Κυ υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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σο ο ο ο µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι

ι α α α α
Στίχος.

Ε λε η µων ο Κυ ρι ος και

δι και ος και ο Θε ος η µω ων ε λε

ει

Πο τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

η ψο ο ο µαι και το ο νο µα

α Κυ υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε

σο ο ο ο µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι

ι α α α α
Στίχος.

Ευ α ρε στη σω ε νω πι ονΚυ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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ρι ου εν χω ρα ζωωντων

Πο τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

η ψο ο ο µαι και το ο νο µα

α Κυ υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε

σο ο ο ο µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι

ι α α α α
Στίχος.

Σοι θυ σω θυ σι ι ι αν αι

νε σεως και εν ο νο µα τιΚυ ρι ου ε πι

κα λε σο µαι

Πο τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

η ψο ο ο µαι και το ο νο µα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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α Κυ υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε

σο ο ο ο µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι

ι α α α α
Στίχος.

Τας ευ χας µουτω Κυ ρι ω α

πο δω σω ε ναν τι ον παν τος του λα

ου αυτου εν αυ λαις οι κουΚυ ρι ου εν

µε ε σω σου Ι ε ρου σα ληµ

Πο τη ρι ι ον σω τη ρι ι ου ου λη

η ψο ο ο µαι και το ο νο µα

α Κυ υ ρι ι ου ε πι κα λε ε ε

σο ο ο ο µαι Αλ λη λου ου ου ι ι ι

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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ι α α α α
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Εἴδοµεν τὸ φῶς τό ἀληθινόν

Ἦχος Δι

Ει δο µεν το φωςτο α λη θι νον ε λα

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

πι στιν α λη θη α δι αι ρε τον Τρι

α δα προσκυνου ουου ουν τες αυ τη γαρ

η η µας ε σωσε ε ε ε ε εν
Ἕτερον 

Εἴδοµεν το φῶς το ἀληθινόν ....
εἰς ἦχον α΄ & πλ. α΄

Ἦχος Πα
3

Ει δο

3

µεν το φωςτο α λη θι

3

νον ε

λα βοµεεν Πνευµα ε που ρα νι ον ευ ρο

µεν πιστινα λη θη α δι αι ρετον Τρι α

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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δαπρο σκυνουντες αυ τηγαρη µα ας ε ε

σωω σε 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

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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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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

Ἦχος Πα

Α µην α µην α µην εις α φε σιν α

µαρ τι ων και εις ζω ηντηναι ω νι ον

Πλη ρω θη η τω το στο ο ο µα η µων

αι νε σεωςσου Κυ ρι ε ο πως υ µνη

σωµεντην δο ξαανσου ο τι η ξι ι ω ω

σας η η µας των Α γι ωνσου µε τα σχειν

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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µυ υστηη η ρι ι ι ι ων τη ρη σον

η µα ας εν τω σω α γι α σµω

ο ληντην η µε εραν µε λε ταν την δικαι

ο συ υ νη η ην σου ου ου ου Αλ λη λου ι

α α α α α α α α

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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Εἴη τό ὄνοµα...

Ἦχος Δι

Α α µην Ει η το ο νο µα Κυ ρι

ου ευ λο γη µενον α πο του νυν και ε

ωςτουαι ω νος
( Δίς )

Το ο νο µα Κυ ρι ου ει η ευ λο

γη µε ε νον 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

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΚΕ΄
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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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