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ÅÉÓ ÔÏÍ ÏÑÈÑÏÍ

Ἦχος Γαε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τιΚυ ρι ου ου
Στίχ. α´. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν
αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. ( Τὸ ὡς ἄνω )

Στίχ. β´. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευλο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μαΝ τιΚυ ρι ου
Στίχ. γ´. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἐστι θαυμαστὴ ἐν
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. ( Τὸ ὡς ἄνω )

Ἀπολυτίκιον 
Ἀγίου ἈθανασίουτυΓ λος γε γοΝ νας ΟρΠ θοΝ δο ξι αςΓ θει οις δογ μαΝσιν υΠ ποΝ στη ρι ζωνΓ τηνΠ ΕκΝ κληΓ σι αν Ι ε
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ραρΠ χα Α θα α να σι ι ε τωΝ γαρΓ Πα τρι τον ΥιΝ ο ον ομοΓ ου σι ον α να κη ρυ ξας κα τηΠ η σχυ να ας Αρει ει ον ΠαΓ τερ Ο σι ε Χρι στον τον θε ον ι κε τευε δω ρη σα σθαι η μιν το μεΝ γα εΓ εΝ λεΠ εΝοςΓ

Ἀπολυτίκιον 
Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ ΚυρίλλουρΓ γοις λα αμ ψανΝ τες ΟρΠ θοΝ δο ξι αςΓ πα σανσβε ε σαν τες κα κο δο ξι αν νι κη ται τρο παιο φο ο ροι γε ε γο να α τε τη ευ σε βει α τα πααν τα πλου τι σαν τες την Εκ κλη σι αν με γα α λωςκο ο σμη σα αν τες α ξι ως ευ ρα τε Χρι στον τον Θεον ευ χαις υ μων δω ρου με νον πα σι το με γα
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ε ε λε ε ος
ΘεοτοκίονεΓ την με σι τευ σα σαν την σω τη ρι αν του γεε νους η μων α νυ μνου μεν Θε ο τοΠ ο κε Παρ θε ενε ενΝ τη σαρ κι γαρ τη εκ σου προσ λη φθει ση ο Υιος σου και Θε οςΓ η μων το δι α σταυ ρου κα τα δεξαΠ α με νος πα α θος εΓ λυ τρω σα το η μας εκΝφθο ρας ως φι λαν θρω πο οΜ ος
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν

Κάθισμα Ἁγίου Ἀθανασίου

Ἦχος πλ. α΄ «Τὸν συνάναρχον Λόγον»ονΚ λει μω να των λο γων των θε ο πνευ στων γραφων τον η μας ο δη γουν τα προς την ευ σε βειαν τον τους ποι κι λους πει ρα σμους υ πο μει ναν τα
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Α θα να σι ον πι στοι ως δι δα χθεν τες υπ αυτου τι μη η σω μεν κα τα χρε ος πρε σβευ ει γαρτω Κυ ρι ι ω ε λε η θη ναιΜ τας ψυ χας ηη μων
Δόξα καὶ νῦν... ΘεοτοκίοναιΚ ρε Πυ λη Κυ ρι ου η α δι ο δευ τοςχαι ρε τει χος και σκε ε πη των προσ τρε χον των εις Σεχαι ρε α χει μα στε λι μην και α πει ρο γα με ητε κου σα εν σαρ κι τον ποι η την σου και θε ονπρε σβευ ου σα μη ελ λει πης υ περ των α νυ μνου ουντων και προ σκυ νουνΜ των τον τοΚ κον σου ου ου ου ου
Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν
Κάθισμα Ἁγίου Κυρίλλου
Ἦχος γ΄ «Θείας πίστεως»ειΓ ον ε ε δραΝ σμα τηςΠ ΕκΝ κλη σι αςΓ Πα τερ
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Κυ υ ριλ λε συ α νε δει χθης την δω δε κα δαεκ θει εις γαρ των λο γων σου την Νε στο ρι ου κα κο νοιαν η λεγ ξας και Θε ο το κον κυ ρι ι ως ε ε τρανω ω σας ρη το ρων ε ξαρ χε Χρι στον τον Θε ον ι κετευ ε δω ρη σα σθαι η μιν το με γα ε ε λε εος
Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίονρο νος πα αγ χρυ σος του Βα σι λε ως και Παρα δει σος δι ην θι σμε νος α νε δει χθης Θε οτο ο κε πα α να χρα αν τε τον γαρ Θε ον εν γαστρι ι σου βα στα σα σα ευ ω δι α ζεις η μα αςθει αις χα ρι ι σιν ο θεν α παν τες Θε ου α λη θως Μητε ρα σε κη ρυτ το μεν α ει και με γα λυ υ
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νο ο μεν
Μετὰ τὸν Πολυέλεον

Κάθισμα ἀμφοτέρων

Ἦχος α΄ «Τὸν τάφον σου Σωτὴρ»ρι α δος της σε πτης Α θα να σι ον υμνοις και Κυ ριλ λον ο μου ε παι νε σω μεν παν τεςτους θει ους θε ρα α πον τα ας και προ μα χου ους τηςπι ι στε ως τους τοις βα α θε σι των ευ σε βων νοη μα των στρα τον ε εκ φρο να αι ρε τι κων α πειθουν των α ξι ως βυ θι σαν τας
Δόξα... Καὶ νῦν... ΘεοτοκίοναΝ ρι α το σε πτον του ∆ε σπο του δο χει ονα να στη σον η μας πε πτω κο τας εις χα οςδει νης α πο γνω ω σε ως και πται σμα
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των και θλι ι ψε ων συ γαρ πε ε φυ κας α μαρτω λων σω τη ρι α και βο η θει α και κρα ταια προ στα σι α και σω ζεις τους δου λους σου
ΑΝΤΙΦΩΝΟΝ Δ΄ ἤχου (ἀργὸν)

Γεωργίου Πρωγάκη

Ἦχος Βουκ νε ο τη το ο ο ος μου πο ο ολ λα αα πο λε ε μει με ε πα α α θη η αλλα αυ τος α αν τι ι λα α α βου ου ου και σωω ω σον Σω ω τη η ηρ μου ου (Δίς)

ι μι σου ουν τες Σι ω ω ων αι αι σχυ υν θηη η τε ε ε ε ε α πο ο του Κυυ ρι ι ι ου ου ως χο ο ο ο ο ορτο ο ο ο ος γαρ πυ υ ρι ι ι ι ι ε
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ε σε ε ε σθε ε ε ε ε α πε ξη ραμ με ε ενοι οι (Δίς)

ο ξα Πα τρι και Υι ω ω και αι Α γι ιω Πνε ευ μα α τι ιγι ω Πνευ μα τι ι ι πα α α σα ψυ υχη ζω ω ου ου ου ται και και κα αθα αρ σει υ ψου ου ου ται αι λα α αμ πρυυ νε ε ε ται τη η τρι ι α δι κη η Μοο να α α δι ι ι ι ι ι ε ε ρο κρυυ φι ι ι ω ωςαι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αιω ω νων Α α μη ην
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γι ω Πνευ μα α τι ι α να α βλυ υ υζει τα α τη η ης χα α α α ρι το ος ρειει ει θρα α αρ δε ε ε ε ε ευ ο ο οο ον τα α α α πα α σαν τη ην κτι ι ισι ι ι ι ιν προς ζω ω ο γο ο νι ι ια αν
Ἕτερον Άντίφωνον (σύντομον) 

Χρύσ. ΘεοδοσόπουλουκΒ νε ο τη το ος μου πο λα πο λε μει μεπα α α θη αλλΔ αυ τος αν τιΒ λα βου και σωσον Σω τη η η ηρ μουι μι σουν τες Σι ωνΔ αι σχυν θη τε αΒ ποτου Κυ ρι ι ι ου ως χοΠ ορ το ος γαρ πυΝ
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ριΒ ε σε σθε α πε ξη ρα με ε ε ε νοιο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τιγι ω ΠνεΠ ευ μα α τι παΒ α σα ψυχη ζω ου ου ου ται και κα θαρ σει υ ψου ταιλαμ πρυ νε ται τη τρι αΔ δι κη μο να α α δι ιΒε ρο κρυ φι ι ι ι ωςαι νυν και α ει και εις τους αι ω νας τωναι ω νων α μηνγι ω ΠνεΠ ευ μα α τι αΒ να βλυ υ ζει τατης χα α ρι τος ρει ει ει θρα αρΠ δε ευ ο οντα αΔ πα σαν την κτι ι ι σιν προςΒ ζω ο γονι ι ι ι αν

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ

Οι ι ε ρεις σου Κυ ρι ε εν δυ σον ται δι καιο συ νην και οι ο σι οι οι σου α γαλ λι α σονται (Δίς )

Στίχος: Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ ἡ μελέτη τῆς
καρδίας μου σύνεσιν.

Οι ι ε ρεις σου Κυ ρι ε εν δυ σον ται δι καιο συ νην και οι ο σι οι οι σου α γαλ λι α σονται αι αι αι αι
Πᾶσα πνοὴ

Εὐαγγέλιον κατὰ Ἰωάννην
Εἶπεν ὁ Κύριος, ὁ μὴ εἰσερχόμενος...

Ὁ Ν' Ψαλμός (χῦμα)
Δόξα... Ταῖς τῶν Διδασκάλων...
Καὶ νῦν... Ταῖς τῆς Θεοτόκου...

Ἰδιόμελον μετὰ τὸν Ν΄

Ἦχος Πα

Ε

Π λε η σον με ο Θε ος κα τα το μεγα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ



12

μων σου ε ξα λει ψον το α νο ο μη μα α α αμου
Στεφάνου Λαμπαδαρίουξ ε χυ θη η η χα α α α ρι ις ε εεν χει λε ε σιν υ μων Ο σι ι οι Πα τε ε ε εε ρε ες και γε γο να τε ε Ποι με νες της τΧρι στ Ε ε εκ κλη η σι ι ι ας3 δι δα σκον τεςτα λο γι κα α α προ ο βα α α τα3 πιστε ευ ειν εις Τρι α α δα α ο μο σι ι ιι ον εν μι α α Θε ο ο ο τη η η τι

Κανόνας τῆς Θεοτόκου
ᾨδὴ α΄

«Ὑγρὰν διοδεύσας»

Ἦχος Νηγραν δι ο δευ σας ω σει ξη ραν και την Αι

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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γυ πτι αν μο χθη ρι αν δι α φυ γων ο Ι σραη λι της α νε βο ο α τω λυ τρω τη και Θεω ω ω η μων α σω μεν
Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μαςολ λοις συν ε χο με νος πει ρα σμοις προς σε κατα φευ γω σω τη ρι αν ε πι ζη των ω Μη τερ τουΛο γου και Παρ θε ε νε των δυ σχε ρων και δει νων μεδι α σω σον
Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μαςα θων με τα ρατ του σι προσ βο λαι πολ λης α θυμι ας εμ πι πλω σαι μου την ψυ χην ει ρη νευ σον Κορη τη γα λη η νη τη του Υι ου και Θε ου σου πα
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να μω με
Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μαςω τη ρα τε κου σαν σε και Θε ον δυ σω πω Παρθε νε λυ τρω θη ναι με των δει νων σοι γαρ νυν προσ φευγων α να τει ει νω και την ψυ χην και την δι α νοιαν
Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μαςο σουν τα το σω μα και την ψυ χην ε πι σκο πηςθει ας και προ νοι ας της πα ρα σου α ξι ω σον μονη Θε ο μη η τορ ως α γα θη α γα θου τε λοχευ τρι α

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Κανόνας Ἁγίου Ἀθανασίου
ᾨδὴ α΄ Ἦχος πλ. δ΄

«Ἀρματηλάτην Φαραὼ»

Α γι ε του Θε ου πρε σβευ ευ υ περ η μωνθα να σι ω προ σκο μι ζων ε παι νον ως αρε την ευ φη μων προς τον Θε ον φε ρω μαλ λον το εγκω μι ον παρ ου τοις βρο τοι οις δε δο ται α ξι επαι νον χρη η μα της α ρε της ης περ γε γο νε εν εμ ψυχος ει κων και εκ σφρα γι σμα (Δίς)

Α γι ε του Θε ου πρε σβευ ευ υ περ η μωνε ο σο φι ας χρη μα τι σας εμ πλε ως και υπερ η η λι ι ον βι ω α πα στρα πτων και πολι τευ σα με νος Ο σι ε υ περ βε βη κας εγ κωμι ων τους νο ο μους τους παρ η μων αλλ α να σχοι ο
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Πα τερ παρ α ξι ι αν υ μνου με νος
Α γι ε του Θε ου πρε σβευ ευ υ περ η μωνξι ο χρε ως μεν ω δην υ φαι νο μεν σου μνημη τη ευ κλε ει αλ λα α πο ρουν τες πλει στον Α θανα σι ε των κατ α ξι αν υ μνων σου ε ξαι του μενσυγ γνω μην η μιν δο θη ναι και α φθο νον χα ριν δι ασου την του Πνευ μα τος
Α γι ε του Θε ου πρε σβευ ευ υ περ η μωνε α νι κως των σαρ κι κων κα τηρ γη σας πα θωνσκιρ τη η μα α τα εν νε ο τη τι σου γη ραλε ον φρο νη μα και ευ στα θες κτη σα με νος Α θα νασι ε Μα καρ της γαρ σο φι ας τω ε ρω τι πα σας

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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τας αι σθη σεις ερ ρυ θμι σας
Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μαςε δο ξα σμε να πε ρι σου λε λα λη νται εν γενε αις γε νε ων η τον Θε ον λο ο γον εν γαστρι χω ρη σα σα α γνη δε δι α μει να σα Θε οτο κε Παρ θε νε δι ο σε παν τες γε ραι ρο μεντην με τα Θε ον προ στα σι ι αν η μων

Κανόνας Ἁγίου Κυρίλλου
ᾨδὴ α΄ Ἦχος δ΄

«Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον»

Α γι ε του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η μωνε ο ο θεν την φω το δο τιν Κυ ριλ λε χα ρινδε ξα με νος και τη λαυ γης φω στηρ α να δει χθεις λογι κας ε να στρα ψας η μιν μαρ μα ρυ γας την μνη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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μην σου ο πως α ξι ως α νυ μνη σω μεν
Α γι ε του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η μωνπλη η σθης της δα δου χι ας Κυ ριλ λε σο φετου Πνευ μα τος των εν το λων ως φυ λαξ του Χρι στουκαι πα θων κα θη ρα με ε νος της υ περ θε ουγε γο νας ον τως Τρι α δος εν δι αι τη μα
Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τις ζη η λου και παρ ρη σι ας εμ πλε ως Κυ ριλλε εν δο ξε τας θε ο μα χους πα σας α ψευ δως γλωσσαλ γι ας δι η η λε εγ ξας των δυσ σε βων αι ρε σεων ορ θο δο ξι ας προ ι στα με νος
Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας τωνα ι

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ω νων α μηνα τη η σας την εν το λην του κτι σαν τος τρυφης εκ βε βλη ται δε λε α σθεις ο πρω τος εν βρο τοιςαλ λα του τον πε σο ον τα δει νως τον Λυ τρω τηνκυ η σα σα α νε κα λε σω Μη τρο παρ θε νε
Κανόνας τῆς Θεοτόκου

ᾨδὴ γ΄
«Οὐρανίας ἀψίδος»

Ἦχος Νηυ ρα νι ας α ψι ιδος ο ρο φουρ γε Κυ ρι εκαι της Εκ κλη σι ας δο μη τορ συ με στε ρε ω σον εντη α γα πη τη ση των ε φε των η α κρο τηςτων πι στων το στη ριγ μα μο νε φι λαν θρω πε
Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας
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ρο στα σι αν και σκε πην ζω ης ε μης τι θη μισε Θε ο γεν νη τορ Παρ θε νε συ με κυ βερ νη σον προςτον λι με να σου των α γα θων η αι τι ι ατων πι στων το στη ριγ μα μο νη παν υ μνη τε
Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μαςκε τευ ω Παρ θε νε τον ψυ χι κον τα ρα χονκαι της α θυ μι ας την ζα λην δι α σκε δα σαι μουσυ γαρ Θε ο νυμ φε τον αρ χη γον της γα λη η νηςτον Χρι στον ε κυ η σας μο νη παν α χραν τε
Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μαςυ ερ γε την τε κου σα τον των κα λων αι τι οντης ευ ερ γε σι ας τον πλου τον πα σιν α να βλυ σον

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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παν τα γαρ δυ να σαι ως δυ να τον εν ι σχυ υ ιτον Χρι στον κυ η σα σα Θε ο μα κα ρι στε
Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μαςα λε παις αρ ρω στι αις και νο σε ροις πα θε σινεξ ε τα ζο με νω Παρ θε νε συ μοι βο η θη σοντων ι α μα των γαρ α νελ λι πη σε γι νω σκω θησαυ ρον παν α μω με τον α δα πα νη τον

Κανόνας τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
ᾨδὴ γ΄ Ἦχος πλ. δ΄

«Ὁ στερεώσας κατ΄ἀρχάς»

Α γι ε του Θε ου πρε σβευ ευ υ περ η μωννα κα θα ρας μο λυ σμου παν τος ψυ χην τε καισω μα Α θα να σι ε να ο ος α νε δει χθηςα ξι ο θε ος δι ο το της Τρι α δος πλη ρω
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μα ε πα νε παυ σα το σοι ι ε ρο μυ στα πα νο βλιε
Α γι ε του Θε ου πρε σβευ ευ υ περ η μωνου ως ε πο θει την ψυ χην του Πα ρα κλη του ηχα ρις εκ πα θων κε κα θαρ με νην ευ ρου σα δια δη λους εν αυ τη τας ε νερ γει ας δει κνυ σικαι τη λαυ γη φω στη ρα Πα τερ τω κο σμω σε τι θησιν
Α γι ε του Θε ου πρε σβευ ευ υ περ η μωνε ραρ χι ας μεν κα νων ως Ι ε ραρ χης ε δειχθης πρα κτι κης υ πο γραμ μος δε ο βι ος ο δελο γος σου σο φε της θε ω ρι ας τυ υ πος τρα

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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νως θε ο λο γι α δε σου ον τως η δι δα ξιςπε φη κεν
Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μαςων Χε ρου βιμ και Σε ρα φιμ ε δει χθης υ ψη λοτε ρα Θε ο το κε συ γαρ μο νη ε δε ξω τον αχω ρη τον Θε ον εν ση γα στρι α μο λυν τε διο πι στοι σε παν τες υ μνοις Α γνη μα κα ρι ζο μεν

Κανόνας Ἁγίου Κυρίλλου
ᾨδὴ γ΄ Ἦχος δ΄

«Εὐφραίνεται ἐπὶ σοί»

Α γι ε του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η μωνων νυ με νος εν Χρι στω τας μη χα νας του σκο λιου δρα κον τος γνω μη στερ ρα α Κυ ριλ λε ως ι στον αραχ νης δι ε λυ σας
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Α γι ε του Θε ου πρε σβευ ε υ περ η μωνλυν πα θων εκ ψυ χης ε ξε τι να ξω κα θελων Κυ ριλ λε παν λο γι σμω ων υ ψω μα κα τα του Χριστου ε παι ρο με νον
Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα τις ευ στο χος α θλη της πα τερ εξ ε κλι νας στερρως α πα σαν την της σαρ κος ευ πα θει αν ως ε πιβλα βη η και ε πι βου λον
Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας τωνα ιω νων α μηνΑγ γε λος Γαβ ρι ηλ την υ περ λο γον σοι χαραν ε φη σε χαι ρε Θε ου ου σκη νω μα ο κα τα σκη νω

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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σαι ηυ δο κη σε ε ε ε ε
Κοντάκιον τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου

Ἦχος β΄ Τοῖς τῶν αἱμάτων σου

Ὀρθοδοξίας φυτεύσας τὰ δόγματα, κακοδοξίας ἀκάνθας
ἐξέτεμες, πληθύνας τὸν σπόρον τῆς Πίστεως, τῇ ἑπομβρίᾳ τοῦ
Πνεύματος Ὅσιε· διὸ σε ὑμνοῦμεν Ἀθανάσιε.

Μεσώδιο Κάθισμα

Ἦχος δ΄ Ταχὺ προκατάλαβε

Φωστῆρες ὑπέλαμπροι, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, τὸν κόσμον
ἐφωτίσατε, ταῖς διδαχαῖς ὑμῶν, Πατέρες Θεόσοφοι, τήξαντες
τὰς αἱρέσεις, πάντων τῶν κακοδόξων, σβέσαντες τὰς
φλογώδεις, τῶν βλασφήμων συγχύσεις· διὸ ὡς Ἱεράρχαι
Χριστοῦ, πρεσβεύσατε σωθῆναι ἡμᾶς.

Δόξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Παρθένε πανύμνητε, Μήτηρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, Μαρία Θεόνυμφε,
καὶ ἀπειρόγαμε, Πιστῶν ἡ ἀντίληψις, ῥῦσαι παντὸς κινδύνου,
καὶ παντοίας ἀνάγκης, Δέσποινα Θεοτόκε τοὺς ἐν πίστει καὶ
πόθῳ, τῇ σκέπῃ σου προσφεύγοντας μόνη Θεόνυμφε.

Κοντάκιον, Οἶκος,

Σ υ ν α ξ ά ρ ι ο ν

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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ÊÁÔÁÂÁÓÉÅÓ ÕÐÁÐÁÍÔÇÓ  
(óýíôïìåó)

Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Γα

Ὠδή Α΄ερ Γσον α βυσ σο το κον πε δον η λι ο ο οςεΠ πε πο λευ σε πο τε ωΓ σει τει χος γαρ ρ πα γη εκα τε ε ρω θεν υ υ δωρ λαΝ ωΓ πε ζοΝ πο ντο πο ρουντι και θεΠ α ρε στω ως με ελ πο ον τι α σωΚ μεν τωΚυ ρι ι ι ω ενΓ δο ξως γαρ δε δο ο ξαΓ ασται
Ὠδή Γ΄οΓ στε ρε ω μαΠ των ε πι σοι πε ε ποι θο οο ο τω ων στε ρε ωΓ σον Κυ ρι ε τηνΠ Εκ κλη σιι α ην εΓ κτη σω τω τι μι ι ωΝ σου αι αι

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ



27

μαΓ α τι
Ὠδή Δ΄

Γ κα α λυ ψεν ουΝ ρα νουςΓ η α ρε τη ησου Χρι στε της κιΚ βω του γαρ προΔ ελ θωνΓ του α γιαΠ σμα το ος σου τηςΝ α φθο ο ρου Μη τροςΓ εν τωνα ω της δο ξης σου ω φθης ως βρε ε φο οςαγ κα λο φο ρου ου με ε νος και εΚ πλη ρω ωθη τα παΓ αν τα τηςΝ σης αι νε ε σεΓ ε ως
Ὠδή Ε΄ςΓ ει δεν Η σα ι ας συμ βο λι κωςΚ εν θρονω ε πηρ με ε νω θε ον υπ Αγ γε λων δοΓ οο ξης δο ρυ φο ρουΠ ου με ε νον ωΚ τα α α λας εβοΓ ο ο α ε γω προ γαρ ει ει δο ο ον σωΠ μα
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του με νον Θε ον φωΚ τοςΔ α νε σπεΚ ε ρου και ειΓρη η νηςΝ δε σπο ο ζοΓ ον τα
Ὠδή ΣΤ΄

Π βο η σε ε ε ε ε σοι ιΝ δωνΠ ο πρεε ε ε ε σβυς τοιςΓ ο φθαλ μοι οις το σω τηΠ ηρι ο ον οΚ λα οις ε πε στη εκΔ Θε ου Χρι στε συΓυ Θε οςΝμουΓ
Ὠδή Ζ΄εΓ τον εν πυΝ ριΓ δρο σι σαν τα παιΠ αι δας θε ο λο ογη η σα αν τας καιΓ Παρ θε νω α κη ρα τω εΝνοιΓ κη σαν τα ΘεΠ ο ον Λο ο γον υ μνου ου μεν ευσε βως με ε ε λω δου ου ου ου ουν τες ευ λοΚ

γη το ος ο ΘεΓ ος ο τωνΝ Πα τε ε ρωνΓ η μων

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Ὠδή Η΄

ΑιΓ νου μεν ευ λο γου μεν προ σκυ νουΠ ου μεν τονΚυ υ ρι ι ον
Γ στε ε κτω πυ ριΝ ι ε νω θενΓ τες οι θε οσε βει α προ ε στω τες νεΠ α νι ι αι τη φλο γι ιδε μηΓ η η λω βη θενΝ τεςΓ θειΠ ον υ μνο ον ε εμε ελ πον ευΚ λο γει τε παν τα α τα ε ερ γα ΚυΓρι ι ου τονΝ Κυ ρι ο ο ο ονΓ

ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ
Ἦχος Γα

Με γα λυ νει η ψυ χη μου τον Κυ ρι ονκαι η γαλ λι α σε το πνευ μα μου ε πι τω Θεω ω τω Σω τη η ρι ι μουην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν
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δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ε ρα α φειμτην α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου ου σαν την οο ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ο μεν
Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι την τα πει νω σιντης δου λης αυ του Ι δου γαρ α ο του νυν μακα ρι ου σι με πα α σαι αι γε ε νε ε αιην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και ενδο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ε ρα α φειμτην α δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου ου σαν τηνο ο ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ομεν
Ο τι ε ποι η σε μοι με γα λει α ο δυ

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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να τος και Α γι ον το ο νο μα αυ του καιτο ε λε ος αυ του εις γε νε αν και γε νε αντοις φο βου με ε νοις αυ τονην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δοξο τε ραν α συγ κρι ι τως τω ων Σε ε ρα α φειμ τηνα δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε κου ου σαν τηνο ο ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ο μεν
Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι αυτου δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα νους δι ανοι οι α καρ δι ι ας αυ τωνην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δοξο τε ραν α συγ κρι ι τως τω ων Σε ε ρα α φειμ την
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α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε κου ου σαν τηνο ο ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ο μεν
Κα θη λε δυ να στας α πο θρο νων και υ ψωσε τα πει νους πει νων τας ε νε πλη σεν α γαθων και πλου τουν τας ε ξα πε στει κε κε νουςην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δοξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι αφθο τως Θε ον Λο γο ον τε κου σαν την ον τως Θε ο τοκον σε με γα λυ υ νο ο μεν
Αν τε λα βε το Ι σρα ηλ παι δος αυ του μνησθη ναι ε λε ους κα θως ε λα λη σε προς τουςπα τε ρας η μων τω Α βρα αμ και τω σπερ μα

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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τι αυ του ε ως αι ω ω νοςην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δοξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι αφθο τως Θε ον Λο γο ον τε κου σαν την ον τως Θε ο τοκον σε με γα λυ υ νο ο μεν
Ὠδή Θ΄εΓ ο το ο κε η η η εΝ ελπι ι ις παΠ αν των τωΝ ω ω ων Χρι στιι αΓ α νων σκε πε φρου ου ου ρει φυ υ υ υλαΝ αι τε ε εΓ τουΠ ους ελ πιΝ ι ζο ταας ειΓ εις σε Εν νο ο μω σκιΝ α και γραμ ματι τυ υ πον κα τι ι δω μεν οιΠ οι πι ι στοι πανΓ
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αρ σεν το την μη τραν δι α νοιΝ γο ον α γι ον Θεω διΝ οΓ πρω το ο το κον Λο γον πα τροςΚ α να αρχου Υι ον πρω το το κου με νον Μη τρι α πειρα αν δρωΓ ω ω μεΝ γα λυ νο με ε ε ε Γ

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

Ἦχος Βου

«Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν»ης υ περ θε ε ου πα αν σο φοι α νε δειχθη η τε μυ υ σται Τρι α δος και αι υ πε ερ μαχοι Α θα να σι ι ε μα α καρ και Κυ ριλ λε θεε ο φα αν τορ Α ρει ον κα θε λο ον τες και συν αυτω ω Σα βε ελ λι ον και Νε στο ρι ι ον α αυθις τον δυσ σε βη η η η και συν του τοις α πα

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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σαν α αλ λην πλα α νην των δυσ σε βω ων αι ρε εσε ε ω ων ι ε ε ραρ χαι αι Κυ ρι ι ου
Θεοτοκίον ὅμοιονρος Θε ου ου παν α α γι ον και λυ χνια αν και στα α μνον και κι βω το ον και τρα α πεζαν ρα βδον τε και αι πυ ρει ει ον και θει ον θρο νοον και πυ υ λην και να ον και αι πα στα α δαυ μνη σω με εν θε ο ο φρο νες την α α γνην και αιΠαρ θε ε νον εξ ης Θε ο ο ο ο ος σαρ κω θειςα τρε πτως και υ περ φυ υ σιν ε θε ω σε ε τοπρο οσ λημ μα α πορ ρη τω ω ε νω ω σει

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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EIS TOYS AINOYS

Ἦχος Παα σα πνο η αι νε σα α τω το ον Κυ υ υρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ τω ωων ου ρα α νων αι νει τε α αυ το ο ον εν τοιοις υ ψι ι ι στοις Σοι πρε ε ε πει υυ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε ωι νει τε αυ το ον πα α αν τες οι Α αγ γε ελοι οι οι α α α αυ του αι νει ει ει τε α αυτον πα σαι αι δυ να α α μεις α αυ του ου Σοιπρε ε ε πει υ υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε εω

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Προσόμοια τῶν αἴνων
ἦχος ὁ αὐτὸς

«Τῶν οὐρανίων ταγμάτων»

ΑιΜ νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αιςαυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος τηςμε γα λω συ νης αυ τουευ τε φι λε ορ τοι πα αν τες πα νη γυ ρι ισω ω μεν την μνη μην των εν δο ξων δι δα σκα λων τι μωντες εν Πνευ μα τι γαρ θει ω κα θει ει λον ο φρυν ακα θε ε κτων αι ρε σε ων και θε ο φθογ γοις δι δαγμα σι την Χρι στου εκ κλη σι αν υ πε στη η ρι ι ξαν
Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αινει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι θα α ραρ θο δο ξι ας α κτι ι σι πε ρι λαμ πο ο
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με ε νοι οι νο ητ οι α στε ρες υ πε ρηυ γα σαν λογοις ο μεν γαρ την Α ρει ου θε ο στυ γη γλωσ σαλγι ι αν ε φι μω σεν ο δε Νε στο ρι ον αυθις και εμ μα νη κα τα βε βλη κε Σα βε ελ λι ιον
Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο ρωαι νει τε αυ το ον εν χορ δαι αις και ορ γα ανω ην ι ε ραν ξυ νω ρι ι δα των δι δα σκα λωνη η μων τους ζη λω τας Κυ ρι ου ευ φη μη σω μεν υμνοις Κυ ριλ λον τον θει ον φλο γα πυ ρος και στερ ρο ονΑ θα να σι ον εν ου ρα νοις γαρ συ νον τες υ περ

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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η μων τω Θε ω α ει πρε σβε ευ ου ου σι
Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η χοιςαι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις αλ λα λαγ μουπα σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι οναις ι κε σι αις των θει ει ων Ι ε ραρ χω ων σουΧρι στε ε πι σκε ψαι εξ υ ψους ε κλο γα δα σου ποιμνην εν με σω νε μο με νην λυ κων δει νων ων ταθρα α ση κα τα βα λε ου γαρ ε παυ σα το ε ε τι καινυν ι δου των αι ρε σε ων τα σκα αν δα α λα
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ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ

Ἦχος Πα
Στεφάνου Λαμπαδαρίου

Δο ο ο ο ο ξα α Πα α τρι ι ι ι και αι Υιω ω και α γι ι ι ω Πνε ευ μα α α τιε ε ευ τε φι λε ο ορ των το ο συ υ υστη η η η μα δε ε ευ τε των πι στων η η ο μηη η η η γυ υ υ υ ρις δευ τε ορ θο δο3 ξωνχο ο ρει ει ει ει αι α σμα α σιν εγ κω μιων στε ε ε ψω ω ω ω μεν3 την α ει σε βαστον ∆υ α δα των ∆ι δα σκα α α λων η η ημων τοι οι γαρ πα α α α α αν τα ζο ο ο φονκα κι ι ι στη ης αι αι αι ρε ε σε ε εως πα σαν α α πα α α την τωνΔ δυ σμε ε ε νων3

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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νε α νι κω ως κα θε λο ο ο ον τες3 τη αητ τη τω τ Παν τα να κτο ος ι σχυ υ υ υυ υ υ υ υ ι ι ι3 τον κο σμον κα ατ ηυγα α σαν3 θε ο γνω σι α ας ελ λα α α α αμψε ε ε ε σι3 και νυ υν πρε ε σβευ σιν υ υυ υ περ η η μων των εν πι στει ει τε ε λν των την μνη η η η μην α αυ των
Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας των αιω νων α μηνα κα ρι ζο μεν σε Θε ο το ο κε Παρ θε ενε και δο ξα ζο μεν σε οι πι στοι οι κα τα χρε εος την πο λιν την α σει στον το τει ει χος το αρ ρη
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κτον την αρ ρα γη η προ στα σι ι αν και κα τα φυγη η των ψυ χων η η μων
ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ

ΕΙΣ ΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ

Ἀπολυτίκιον 
Ἀγίου Ἀθανασίου

Ἦχος ΓατυΓ λος γε γοΝ νας ΟρΠ θοΝ δο ξι αςΓ θει οις δογ μαΝσιν υΠ ποΝ στη ρι ζωνΓ τηνΠ ΕκΝ κληΓ σι αν Ι εραρΠ χα Α θα α να σι ι ε τωΝ γαρΓ Πα τρι τον ΥιΝ ο ον ομοΓ ου σι ον α να κη ρυ ξας κα τηΠ η σχυ να ας Αρει ει ον ΠαΓ τερ Ο σι ε Χρι στον τον θε ον ι κε τευε δω ρη σα σθαι η μιν το μεΝ γα εΓ εΝ λεΠ εΝοςΓ

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Ἀπολυτίκιον 
Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ ΚυρίλλουρΓ γοις λα αμ ψανΝ τες ΟρΠ θοΝ δο ξι αςΓ πα σανσβε ε σαν τες κα κο δο ξι αν νι κη ται τρο παιο φο ο ροι γε ε γο να α τε τη ευ σε βει α τα πααν τα πλου τι σαν τες την Εκ κλη σι αν με γα α λωςκο ο σμη σα αν τες α ξι ως ευ ρα τε Χρι στον τον Θεον ευ χαις υ μων δω ρου με νον πα σι το με γαε ε λε ε ος

Κοντάκιον Ὑπαπαντῆς

Ἦχος Πα
Στεφάνου Λαμπαδαρίουμη τραν παρ θε νι κην α γι α σας τω το κωσου και χει ρας του Συ με ων ευ λο γη η σας ως επρε πε προ φθα σας και νυν ε σω σας η μας Χρι στε ε ο
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Θε ος αλλ ει ρη η νευ σον εν πο λε μοις το πολι τευ μα και κρα ται αι ω σον βα σι λεις ους η γαπη σας ο μο νος φι λα αν θρω ω πο ο ο
ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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