
Τῇ 18ῃ Ἰανουαρίου 
Μνήμη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν, 

καὶ μεγάλων Ἀρχιεπισκόπων Ἀλεξανδρείας, 
Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Ἦχος Γα

ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μι

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

νο μα τι Κυ ρι ου ου
Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν
αἰῶνα τὸ ἔλεος Αὐτοῦ. (τὸ ὡς ἄνω)

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

ε 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 Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (τὸ ὡς ἄνω)
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Ἀπολυτίκιον
Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου

π.Κ.Παπαγιάννη

ρ γοις λα αμ ψαν τες Ορ θο δο ξι ας πα

σαν σβε ε σαν τες κα κο δο ξι αν νι κη

ται τρο παι ο φο ο ροι γε ε γο να α τε τη ευ

σε βει α τα πα αν τα πλου τι σαν τες την Εκ

κλη σι αν με γα α λως κο ο σμη σα αν τες α ξι

ως ευ ρα τε Χρι στον τον Θε ον ευ χαις υ μων δω

ρου με νον πα σι το με γα ε ε λε ε ος

∆όξα.. Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

ε την με σι τευ σα σαν την σω τη ρι αν

του γε ε νους η μων α νυ μνου μεν Θε ο το

ο κε Παρ θε ε νε εν τη σαρ κι γαρ τη εκ

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 01/2018
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σου προσ λη φθει ση ο Υι ος σου και Θε ος η

μων το δι α Σταυ ρου κα τα δε ξα α με νος πα

α θος ε λυ τρω σα το η μας εκ φθο ρας

ως φι λαν θρω πο ο ο ος

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
Μετὰ τὴν α΄ Στιχολογίαν
Κάθισμα Ἁγίου Ἀθανασίου

Ἦχος Κε
π.Κ.Παπαγιάννη

Τὸν συνάναρχον Λόγον

ον λει μω να των λο ο γων των θε ο

πνευ στων γρα φων τον η μας ο δη γουν τα

προς την ευ σε βει αν τον τους ποι κι λους πει

ρα σμους υ πο μει ναν τα Α θα να σι ον πι

στοι ως δι δα χθεν τες υπ αυ του τι μη η σω μεν

κα τα χρε ος πρε σβευ ει γαρ τω Κυ ρι ι

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΕΝΧ 01/2018



4

ω ε λε η θη ναι τας ψυ χας η η μων

∆όξα καὶ νῦν... Θεοτοκίον

αι ρε Πυ λη Κυ ρι ου η α δι ο δευ

τος χαι ρε τει χος και σκε ε πη των προσ τρε

χον των εις Σε χαι ρε α χει μα στε λι μην και

α πει ρο γα με η τε κου σα εν σαρ κι τον

ποι η την σου και θε ον πρε σβευ ου σα μη ελ λει

πης υ περ των α νυ μνου ουν των και προ

σκυ νουν των τον το κον σου ου ου ου ου

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν
Κάθισμα Ἁγίου Κυρίλλου

Ἦχος Γα
π.Κ.Παπαγιάννη

Θείας πίστεως

ει ον ε ε δρα σμα της Εκ κλη σι ας

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 01/2018



5

Πα τερ Κυ υ ριλ λε συ α νε δει χθης

την δω δε κα δα εκ θει εις γαρ των λο γων

σου την Νε στο ρι ου κα κο νοι αν η λεγ ξας

και Θε ο το κον κυ ρι ι ως ε ε τρα νω ω σας

ρη το ρων ε ξαρ χε Χρι στον τον Θε ον ι κε τευ

ε δω ρη σα σθαι η μιν το με γα ε ε λε

ε ος
∆όξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

ρο νος πα αγ χρυ σος του Βα σι λε

ως και πα ρα δει σος δι ην θι σμε νος

α νε δει χθης Θε ο το ο κε πα α να χρα αν

τε τον γαρ Θε ον εν γα στρι ι σου βα στα

σα σα ευ ω δι α ζεις η μα ας θει αις χα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΕΝΧ 01/2018
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ρι ι σιν ο θεν α παν τες Θε ου α λη θως Μη τε

ρα σε κη ρυτ το μεν α ει και με γα λυ

υ νο ο μεν

Μετὰ τὸν Πολυέλεον
Κάθισμα ἀμφοτέρων

Ἦχος Κε
π.Κ.Παπαγιάννη

Τὸν τάφον σου Σωτὴρ

ρι α δος της σε πτης Α θα να σι ον

υ μνοις και Κυ ριλ λον ο μου ε παι νε σω

μεν παν τες τους θει ους θε ρα α πον τα ας και

προ μα χου ους της πι ι στε ως τους τοις βα

α θε σι των ευ σε βων νο η μα των στρα

τον ε εκ φρο να αι ρε τι κων α πει θουν

των α ξι ως βυ θι σαν τας

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 01/2018
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∆όξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

α ρι α το σε πτον του ∆ε σπο του δο χει

ον α να στη σον η μας πε πτω κο τας εις

χα ος δει νης α πο γνω ω σε ως καιπται

σμα των και θλι ι ψε ων συ γαρ πε ε φυ

κας α μαρ τω λων σω τη ρι α και βο η

θει α και κρα ται α προ στα σι α και σω ζεις

τους δου λους σου

Α΄ Ἀντίφωνον ἀναβαθμῶν δ΄ ἤχου

Ἦχος Βου

κ νε ο τη το ος μου πο λα πο λε

μει με πα α α θη αλλ αυ τος αν

τι λα βου και σω σον Σω τη η η ηρ μου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΕΝΧ 01/2018
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ι μι σουν τες Σι ων αι σχυν θη τε α πο

του Κυ ρι ι ι ου ως χο ορ το ος γαρ

πυ ρι ε σε σθε α πε ξη ρα με ε ε ε

νοι

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα

τι

γι ω Πνε ευ μα α τι πα α σα ψυ

χη ζω ου ου ου ται και κα θαρ σει υ ψου

ται λαμ πρυ νε ται τη τρι α δι κη μο να

α α δι ι ε ρο κρυ φι ι ι ι ως

αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων α μην

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 01/2018
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γι ω Πνε ευ μα α τι α να βλυ υ ζει τα

της χα α ρι τος ρει ει ει θρα αρ δε ευ

ο ον τα α πα σαν την κτι ι ι σιν προς ζω

ο γο νι ι ι ι αν

Προκείμενον π.Κ.Παπαγιάννη

ι ι ε ρεις σου Κυ ρι ε εν δυ σον

ται δι και ο συ υ υ νην και οι ο σι

οι οι σου α γαλ λι α σον ται
(δὶς)

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

Τὸ τρίτον

ι ι ε ρεις σου Κυ ρι ε εν δυ σον ται δι

και ο συ νην και οι ο σι οι οι σου α γαλ λι

α σον ται αι αι αι αι

Ἡ τάξις Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΕΝΧ 01/2018
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Α μην Îα α σα πνο η αι νε σα τω τον

Κυ υ ρι ον

(δὶς)

Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς Ἁγίοις Αὐτοῦ, αἰνεῖτε Αὐτὸν ἐν
στερεώματι τῆς δυνάμεως Αὐτοῦ.

Αι νε σα α τω πνο η πα σα τον Κυ υ

υ ρι ο ο ον

Εὐαγγέλιον τοῦ Ὄρθρου

Ὁ Ν΄ ψαλμὸς (χῦμα)

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 μου ἐστὶ διὰ παντός.
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 ἐκίσ-

σησέ με ἡ μήτηρ μου.
Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς

σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι.
Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ

ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι.
Ἀκουτιεῖς μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται

ὀστέα τεταπεινωμένα.

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 01/2018
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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 ἀπ̓ ἐμοῦ.
Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι

ἡγεμονικῷ στήριξόν με.
Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέ-

ψουσι.
Ρῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεὸς 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 συντετριμ-

μένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.
Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομη-

θήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ·
Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυ-

τώματα·
Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ἦχος Δι

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ μα

τι Ταις των ∆ι δα σκα α α λων πρε σβει αις

Ε ε ε λε η μον ε ξα λει ψον τα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΕΝΧ 01/2018
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πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α

των

αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας των

αι ω νων α μην Ταις της Θε ο το ο ο κου

πρε σβει αις Ε ε ε λε η μον ε ξα λει

ψον τα πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα

α α των
Ἰδιόμελον

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

Ε λε η σον με ο Θε ος κα τα το

με γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος

των οι κτιρ μων σου ε ξα λει ψον το α νο

ο μη μα α α α μου

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 01/2018
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ξ ε χυ θη η χα ρις εν χει λε ε

σι ι ιν υ υ μων Ο σι οι Πα τε ε ε ρε

ε ε ες και γε γο να τε ποι με ε νες

της του Χρι στου ου Ε ε εκ κλη η σι ι ι

ας δι δα σκον τες τα λο γι κα α α

προ ο βα α α τα πι στε ευ ειν εις Τρι

α α δα α ο μο ου ου σι ι ι ι ον εν μι

α α α θε ο τη τι ι ι ι ι

Κανὼν τῆς Θεοτόκου
ᾨδὴ α΄

ἦχος πλ.δ΄ Ὁ Εἱρμὸς
«Ἁρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε, τερατουργοῦσα ποτέ,
Μωσαϊκὴ ῥάβδος, σταυροτύπως πλήξασα, καὶ διελοῦσα
θάλασσαν, Ἰσραὴλ δὲ φυγάδα, πεζὸν ὁδίτην διέσωσεν,
ᾆσμα τῷ Θεῷ ἀναμέλποντα».

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Χαῖρε κατάρας παλαιᾶς ἡ λύτρωσις, καὶ εὐλογίας πηγή,

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΕΝΧ 01/2018



14

χαῖρε ζωῆς Μήτηρ, ᾍδου ἡ καθαίρεσις, θανάτου ἡ ἀναίρεσις,
χαῖρε λύσις τῆς λύπης, χαρᾶς χωρίον εὐρύχωρον· χαῖρε
Θεοτόκε πανύμνητε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἅρμα τοῦ Λόγου λογικὸν καὶ ἔμψυχον, χαῖρε πανάμωμε,
∆αυϊτικὸν χαῖρε, ἅρμα πολυώνυμον, ἅρμα μυριοπλάσιον·
χαῖρε ἡ ἀσυγκρίτως, τῶν Χερουβὶμ ὑπερέχουσα, καὶ τῶν
Σεραφὶμ ὑπερφέρουσα.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἱερωτέρα νοερῶν ∆υνάμεων, χαῖρε Θεόνυμφε, χαῖρε κτιστῆς
πάσης, ἀνωτέρα φύσεως· χαῖρε Θεοῦ παλάτιον, χαῖρε πύρινε
θρόνε, χαῖρε λυχνία πολύφωτε· χαῖρε μυριώνυμε ∆έσποινα.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ῥάβδος ἐκ ῥίζης Ἰεσσαὶ βλαστήσασα, χαῖρε ἀμόλυντε· χαῖρε
βλαστῷ ῥάβδου, τῆς Ἀαρωνίτιδος, διαγραφεῖσα πρότερον,
μυστικῶς καὶ βαθέως· ὡς γὰρ ἐκείνη τὰ κάρυα, οὕτω τὸν
Χριστὸν σὺ ἐξήνθησας.

Κανὼν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
ᾨδὴ α' Ἦχος πλ. δ'
Ἁρματηλάτην Φαραὼ

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἀθανασίῳ προσκομίζων ἔπαινον, ὡς ἀρετὴν εὐφημῶν, πρὸς
τὸν Θεὸν φέρω, μᾶλλον τὸ ἐγκώμιον, παῤ οὗ τοῖς βροτοῖς
δέδοται, ἀξιέπαινον χρῆμα, τῆς ἀρετῆς, ἧς περ γέγονεν,
ἔμψυχος εἰκὼν καὶ ἐκσφράγισμα.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Θεοσοφίας χρηματίσας ἔμπλεως, καὶ ὑπὲρ ἥλιον, βίῳ
ἀπαστράπτων, καὶ πολιτευσάμενος, Ὅσιε ὑπερβέβηκας,
ἐγκωμίων τοὺς νόμους, τοὺς παῤ ἡμῶν, ἀλλ̓ ἀνάσχοιο,
Πάτερ παῤ ἀξίαν ὑμνούμενος.

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΝΧ 01/2018
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Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἀξιοχρέως μὲν ᾠδὴν ὑφαίνομεν, σοῦ μνήμῃ τῇ εὐκλεεῖ· ἀλλὰ
ἀποροῦντες πλεῖστον Ἀθανάσιε, τῶν κατ̓ ἀξίαν ὕμνων σου,
ἐξαιτοῦμεν συγγνώμην, ἡμῖν δοθῆναι καὶ ἄφθονον, χάριν
διὰ σοῦ τὴν τοῦ Πνεύματος.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Νεανικῶς τῶν σαρκικῶν κατήργησας, παθῶν σκιρτήματα
ἐν νεότητί σου, γηραλέον φρόνημα, καὶ εὐσταθὲς
κτησάμενος, Ἀθανάσιε Μάκαρ· τῆς γὰρ σοφίας τῷ ἔρωτι,
πάσας τὰς αἰσθήσεις ἐρρύθμισας.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
∆εδοξασμένα περὶ σοῦ λελάληνται, ἐν γενεαῖς γενεῶν, ἡ
τὸν Θεὸν Λόγον, ἐν γαστρὶ χωρήσασα, Ἁγνὴ δὲ διαμείνασα,
Θεοτόκε Μαρία· διὸ σε πάντες γεραίρομεν, τήν μετὰ Θεὸν
προστασίαν ἡμῶν.

Κανὼν τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου
ᾨδὴ α' Ἦχος δ'

Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Θεόθεν τὴν φωτοδότιν Κύριλλε, χάριν δεξάμενος, καὶ
τηλαυγὴς φωστὴρ ἀναδειχθείς, λογικὰς ἐναστράψας ἡμῖν,
μαρμαρυγὰς τὴν μνήμην σου, ὅπως ἀξίως ἀνυμνήσωμεν.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἐπλήσθης τῆς δᾳδουχίας Κύριλλε, σοφὲ τοῦ Πνεύματος,
τῶν ἐντολῶν ὡς φύλαξ τοῦ Χριστοῦ· καὶ παθῶν
καθῃράμενος, τῆς ὑπερθέου γέγονας, ὄντως Τριάδος
ἐνδιαίτημα.

∆όξα Πατρί...
Ὡς ζήλου καὶ παρρησίας ἔμπλεως, Κύριλλε ἔνδοξε, τὰς
θεομάχους πάσας ἀψευδῶς, γλωσσαλγίας διήλεγξας, τῶν
δυσσεβῶν αἱρέσεων, ὀρθοδοξίας προϊστάμενος.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Πατήσας τὴν ἐντολὴν τοῦ Κτίσαντος, τρυφῆς ἐκβέβληται,
δελεασθεὶς ὁ πρῶτος ἐν βροτοῖς· ἀλλὰ τοῦτον πεσόντα
δεινῶς, τὸν Λυτρωτὴν κυήσασα, ἀνεκαλέσω Μητροπάρθενε.

Κανών τῆς Θεοτόκου
ᾨδὴ γ',

Ἦχος πλ. δ' Ὁ Εἱρμὸς
«Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας
δομῆτορ, σὺ με στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν ἐφετῶν
ἡ ἀκρότης, τῶν Πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνε φιλάνθρωπε».

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἰσχυρότατον ὅπλον, χαῖρε πιστῶν ∆έσποινα, χαῖρε
κραταιὰ προστασία, χαῖρε ἀντίληψις· χαῖρε βοήθεια,
ἁμαρτωλῶν· χαῖρε τεῖχος τῶν προσκαλουμένων σε, χαῖρε
τοῦ κόσμου χαρά.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Σωτηρίας ἀνθρώπων, χαῖρε στερρὸν ἔρεισμα· χαῖρε τοῦ
Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας ἡ ἐπανάκλησις, δι᾿ ἧς ἀπέλαβον, τὴν
παλαιὰν εὐκληρίαν, χαῖρε ἡ ἀνοίξασα, πάλιν Παράδεισον.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Χαῖρε ἄφλεκτε βάτε, χαῖρε φωτὸς ὄχημα, χαῖρε τοῦ Ἡλίου
νεφέλη, χαῖρε περίδοξε, καὶ περιλάλητε, τοῦ Βασιλέως
καθέδρα· χαῖρε πόλις ἔμψυχε, Χριστοῦ τοῦ ζῶντος Θεοῦ.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἀπειρόγαμε Μῆτερ, χαῖρε ἁγνὴ ∆έσποινα, χαῖρε ἡ
ἀνήροτος χώρα καὶ ἀγεώργητος, ἡ γεωργήσασα, τὸν
Γεωργὸν τῶν ἁπάντων, χαῖρε γῆ, ἀλήθειαν ἡ ἀνατείλασα.

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Κανὼν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου
ᾨδὴ γ' Ἦχος πλ. δ'

Ὁ στερεώσας κατ΄ ἀρχὰς
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἀνακαθάρας μολυσμοῦ, παντὸς ψυχήν τε καὶ σῶμα,
Ἀθανάσιε, ναὸς ἀνεδείχθης ἀξιόθεος· διὸ τὸ τῆς Τριάδος
πλήρωμα, ἐπανεπαύσατό σοι, Ἱερομύστα πανόβλιε.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Σοῦ ὡς ἐπόθει τὴν ψυχήν, τοῦ Παρακλήτου ἡ χάρις, ἐκ
παθῶν κεκαθαρμένην εὑροῦσα, διαδήλους ἐν αὐτῇ, τὰς
ἐνεργείας δείκνυσι, καὶ τηλαυγῆ φωστῆρα, Πάτερ τῷ κόσμῳ
σε τίθησιν.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἱεραρχίας μὲν κανών, ὡς Ἱεράρχης ἐδείχθης, πρακτικῆς
ὑπογραμμὸς δὲ ὁ βίος· ὁ δὲ λόγος σου Σοφέ, τῆς θεωρίας
τύπος τρανῶς· Θεολογία δέ σου, ὄντως ἡ δίδαξις πέφηνε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Τῶν Χερουβὶμ καὶ Σεραφίμ, ἐδείχθης ὑψηλοτέρα, Θεοτόκε·
σὺ γὰρ μόνη ἐδέξω τὸν ἄχραντον Θεόν, ἐν σῇ γαστρὶ
ἀμόλυντε· διὸ πιστοὶ σε πάντες, ὕμνοις Ἁγνὴ μακαρίζομεν.

Κανὼν τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου
ᾨδὴ γ' Ἦχος δ'
Εὐφραίνεται ἐπὶ σοὶ

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ῥωννύμενος ἐν Χριστῷ, τὰς μηχανὰς τοῦ σκολιοῦ
δράκοντος, γνώμῃ στερρᾷ Κύριλλε, ὡς ἱστὸν ἀράχνης
διέλυσας.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.
Ἰλὺν παθῶν ἐκ ψυχῆς, ἐξετινάξω καθελὼν Κύριλλε, πᾶν
λογισμῶν ὕψωμα, κατὰ τοῦ Χριστοῦ ἐπαιρόμενον.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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∆όξα Πατρί...
Ὡς εὔστοχος ἀθλητής, Πάτερ ἐξέκλινας στερρῶς ἅπασαν
τὴν τῆς σαρκὸς εὐπάθειαν, ὡς ἐπιβλαβῆ καὶ ἐπίβουλον.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον
Ὁ Ἄγγελος Γαβριήλ, τὴν ὑπὲρ λόγον σοι χαρὰν ἔφησε·
Χαῖρε Θεοῦ σκήνωμα, ὃ κατασκηνῶσαι ηὐδόκησε.

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.

Μεσώδιον 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.

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

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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Κοντάκιον
Ἦχος δ' Ἐπεφάνης σήμερον

Ἱεράρχαι μέγιστοι τῆς εὐσεβείας, καὶ γενναῖοι πρόμαχοι, τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, πάντας φρουρεῖτε τοὺς μέλποντας.
Σῶσον Οἰκτίρμον, τοὺς πίστει τιμῶντάς σε.

Ὁ Οἶκος
Ἀκαταλήπτῳ σου χειρί, καὶ σθένει ἀπορρήτῳ, τὴν σὴν νῦν
Ἐκκλησίαν οὐρανώσας Οἰκτίρμον, ἔδειξας ὄντως φαεινοὺς
τοὺς δύω φωστῆρας, μεγίστους τε καὶ τερπνούς, τὸν κόσμον
καταυγάζοντας, σὺν Ἀθανασίῳ τῷ πανσόφῳ, Κύριλλον τὸν
θεῖον. Ταῖς αὐτῶν οὖν ἱκεσίαις, ἐξάρας τὴν νύκτα, ἐχθρῶν
πᾶσαν ἀχλὺν διάλυσον Σῶτερ, καὶ φωτὶ τῷ φρικτῷ τῶν
πιστῶν τὰ πλήθη καταύγασον, πρὸς τὸ κράζειν καὶ βοᾶν
σοι· Σῶσον Οἰκτίρμον, τοὺς πίστει τιμῶντάς σε.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν
Τῇ ΙΗ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν
Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Θεοδούλης.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ Ἁγία Ξένη πυρὶ τελειοῦται.

Ταῖς τῶν ἁγίων σου πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ  
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Γα

ᾨδὴ Α΄

ερ σον α βυσ σο το κον πε δον η λι ο ο

ος ε πε πο λευ σε πο τε ω σει τει χος γαρ ε

πα γη ε κα τε ε ρω θεν υ υ δωρ λα ω πε ζο

πο ντο πο ρουν τι και θε α ρε στω ως με ελ πο ον

τι α σω μεν τω Κυ ρι ι ι ω εν δο ξως γαρ

δε δο ο ξα α σται

ᾨδὴ Γ΄

ο στε ρε ω μα των ε πι σοι πε ε ποι

θο ο ο ο τω ων στε ρε ω σον Κυ ρι ε την

Εκ κλη σι ι α ην ε κτη σω
Α΄ χορὸς

τω τι

μι ι ω σου αι αι μα α τι

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ᾨδὴ ∆΄

κα α λυ ψεν ου ρα νους η α ρε τη η

σου Χρι στε της κι βω του γαρ προ ελ θων του α

γι α σμα το ος σου της α φθο ο ρου Μη τρος

εν τω να ω της δο ξης σου ω φθης ως βρε ε

φο ος αγ κα λο φο ρου ου με ε νος και ε πλη

ρω ω θη τα πα αν τα της σης αι νε ε σε ε

ως
ᾨδὴ Ε΄

ς ει δεν Η σα ι ας συμ βο λι κως εν

θρο νω ε πηρ με ε νω θε ον υπ Αγ γε λων

δο ο ο ξης δο ρυ φο ρου ου με ε νον ω τα

α α λας ε βο ο ο α ε γω προ γαρ ει ει

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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δο ο ον σω μα του με νον Θε ον φω τος α νε

σπε ε ρου και ει ρη η νης δε σπο ο ζο ον

τα
ᾨδὴ ΣΤ΄

βο η σε ε ε ε ε σοι ι δων ο

πρε ε ε ε ε σβυς τοις ο φθαλ μοι οις το σω

τη η ρι ο ον ο λα οις ε πε στη εκ Θε ου

Χρι στε συ ου Θε ος μου

ᾨδὴ Ζ΄

ε τον εν πυ ρι δρο σι σαν τα παι αι δας θε ο

λο ο γη η σα αν τας και Παρ θε νω α κη ρα τω

ε νοι κη σαν τα Θε ο ον Λο ο γον υ μνου ου

μεν ευ σε βως με ε ε λω δου ου ου ου ουν

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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τες ευ λο γη το ος ο Θε ος ο των Πα

τε ε ρων η μων

ᾨδὴ Η΄

Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ σκυ νου ου μεν

τον Κυ υ ρι ι ον

στε ε κτω πυ ρι ι ε νω θεν τες οι θε

ο σε βει α προ ε στω τες νε α νι ι αι τη

φλο γι ι δε μη η η λω βη θεν τες θει ον

υ μνο ον ε ε με ελ πον ευ λο γει τε παν τα α

τα ε ερ γα Κυ ρι ι ου τον Κυ ρι ο ο ο

ον

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ

Με γα λυ νει η ψυ χη μου τον Κυ ρι

ον και η γαλ λι α σε το πνευ μα μου ε

πι τω Θε ω ω τω Σω τη η ρι ι μου

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και

εν δο ξο τε ραν α συγ κρι ιτως των Σε ε ρα

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

ου σαν την ο ο 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 σιν της δου λης αυ του Ι δου γαρ α

ο του νυν μα κα ρι ου σι με πα α σαι αι

γε ε νε ε αι

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και

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

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

ου σαν την ο ο ον τως Θε ο το κον σε με γα

λυ υ νο ο μεν

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 εις γε

νε αν και γε νε αν τοις φο βου με ε νοις αυ

τον

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως τω ων Σε ε ρα α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε κου

ου σαν την ο 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

αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα νους

δι α νοι οι α καρ δι ι ας αυ των

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως τω ων Σε ε ρα α

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

ου σαν την ο 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

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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υ ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε πλη

σεν α γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε στει

κε κε νους

ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α

δι α φθο τως Θε ον Λο γο οντε κου σαν την ον

τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ο μεν

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 ω

νος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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ην τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν

δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α

δι α φθο τως Θε ον Λο γο οντε κου σαν την ον

τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ο μεν

ᾨδὴ Θ΄

ε ο το ο κε η η η ε ελ

πι ι ις πα αν των τω ω ω ων Χρι στι

ι α α νων σκε πε φρου ου ου ρει

φυ υ υ υ λα αι τε ε ε του ους ελ

πι ι ζο τα ας ει εις σε Εν νο ο μω

σκι α και γραμ μα τι τυ υ πον κα τι ι δω

μεν οι οι πι ι στοι παν αρ σεν το την μη τραν

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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δι α νοι γο ον α γι ον Θε ω δι ο πρω το ο

το κον Λο γον πα τρος α να αρ χου Υι ον πρω

το το κου με νον Μη τρι α πει ρα αν δρω ω ω

με γα λυ νο με ε ε ε

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

Ἦχος Δι

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν

ης υ περ θε ε ου πα αν σο φοι α νε

δει χθη η τε μυ υ σται Τρι α δος και αι υ

πε ερ μα χοι Α θα να σι ι ε μα α καρ

και Κυ ριλ λε θε ε ο φα αν τορ Α ρει ον κα θε

λο ον τες και συν αυ τω ω Σα βε ελ λι ον

και Νε στο ρι ι ον α αυ θις τον δυσ σε βη

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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η η η και συν του τοις α πα σαν α αλ λην

πλα α νην των δυσ σε βω ων αι ρε ε σε ε ω

ων ι ε ε ραρ χαι αι Κυ ρι ι ου

Θεοτοκίον ὅμοιον

ρος Θε ου ου παν α α γι ον και λυ

χνι α αν και στα α μνον και κι βω το ον και

τρα α πε ζαν ρα βδον τε και αι πυ ρει ει ον

και θει ον θρο νο ον και πυ υ λην και να ον

και αι πα στα α δα υ μνη σω με εν θε

ο ο φρο νες την α α γνην και αι Παρ θε ε

νον εξ ης Θε ο ο ο ο ος σαρ κω θεις α

τρε πτως και υ περ φυ υ σιν ε θε ω σε ε το

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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προ οσ λημ μα α πορ ρη τω ω ε νω ω σει

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Ἦχος Πα

α σα πνο η αι νε σα α τω το ον Κυ υ υ

ρι ι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι ον εκ

τω ω ων ου ρα α νων αι νει τε α αυ το ο ον

εν τοι οις υ ψι ι ι στοις Σοι πρε ε ε

πει υ υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε ω

ι νει τε αυ το ον πα α αν τες οι Α αγ γε ε

λοι οι οι α α α αυ του αι νει ει ει τε α

αυ τον πα σαι αι δυ να α αμεις α αυ του ου Σοι

πρε ε ε πει υ υ μνος τω ω ω ω Θε ε ε ε

ω

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ καὶ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ
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Προσόμοια τῶν αἴνων
ἦχος ὁ αὐτὸς

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων

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

ευ τε φι λε ορ τοι πα αν τες πα νη γυ ρι

ι σω ω μεν την μνη μην των εν δο ξων δι δα σκα

λων τι μων τες εν Πνευ μα τι γαρ θει ω κα θει ει

λον ο φρυν α κα θε ε κτων αι ρε σε ων και

θε ο φθογ γοις δι δα γμα 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

αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι θα
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ΕΝΧ 01/2018



33

α ρα

ρ θο δο ξι ας α κτι ι σι πε ρι λαμ πο

ο με ε νοι οι νο ητ οι α στε ρες υ πε ρηυ

γα σαν λο γοις ο μεν γαρ την Α ρει ου θε ο

στυ γη γλωσ σαλ γι ι αν ε φι μω σεν ο δε

Νε στο ρι ον αυ θις και εμ μα νη κα τα βε βλη

κε Σα βε ελ λι ι ον

Αι νει τε αυ τον εν τυμ πα νω και χο

ρω αι νει τε αυ το ον εν χορ δαι αις και

ορ γα α νω

ην ι ε ραν ξυ νω ρι ι δα των δι δα σκα

λων η η μων τους ζη λω τας Κυ ρι ου ευ φη μη
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σω μεν υ μνοις Κυ ριλ λον τον θει ον φλο γα πυ

ρος και στερ ρο ον Α θα να σι ον εν ου ρα

νοις γαρ συ νον τες υ περ η μων τω Θε ω α

ει πρε σβε ευ ου ου σι

Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η

χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις αλ

λα λαγ μου πα σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ

ρι ον

αις ι κε σι αις των θει ει ων Ι ε ραρ χω

ων σου Χρι στε ε πι σκε ψαι εξ υ ψους ε κλο

γα δα σου ποι μνην εν με σω νε μο με νην

λυ κων δει νων ων τα θρα α ση κα τα βα λε ου
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γαρ ε παυ σα το ε ε τι και νυν ι δου των αι

ρε σε ων τα σκα αν δα α λα

∆ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ

Ἦχος Πα

Στεφάνου Λαμπαδαρίου

Δο ο ο ο ο ξα α Πα α τρι ι ι ι και αι

Υι ω ω και α γι ι ι ω Πνε ευ μα α

α τι

ε ε ευ τε φι λε ο ορ των το ο συ υ

υ στη η η η μα δε ε ευ τε των πι στων η η

ο μη η η η η γυ υ υ υ ρις δευ τε ορ

θο δο ξων χο ο ρει ει ει ει αι α σμα

α σιν εγ κω μι ων στε ε ε ψω ω ω ω
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μεν την α ει σε βα στον ∆υ α δα των ∆ι

δα σκα α α λων η η η μων τοι οι

γαρ πα α α α α αν τα ζο ο ο φον κα κι ι

ι στη ης αι αι αι ρε ε σε ε ε ως πα

σαν α α πα α α την των δυ σμε ε ε νων νε α

νι κω ως κα θε λο ο ο ον τες τη α ητ

τη τω τ Παν τα να κτο ος ι σχυ υ υ υ

υ υ υ υ υ ι ι ι τον κο σμον

κα ατ ηυ γα α σαν θε ο γνω σι α ας ελ λα

α α α αμ ψε ε ε ε σι και νυ υν πρε ε

σβευ σιν υ υ υ υ περ η η μων των εν

πι στει ει τε ε λ ν των την μνη η η η μην
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α αυ των

Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας των

αι ω νων α μην

α κα ρι ζο μεν σε Θε ο το ο κε Παρ θε

ε νε και δο ξα ζο μεν σε οι πι στοι οι κα

τα χρε ε ος την πο λιν την α σει στον το τει ει

χος το αρ ρη κτον την αρ ρα γη η προ στα σι ι

αν και κα τα φυ γη η των ψυ χων η η

μων
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∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ  
Μανουὴλ Πρωτοψάλτου

Ἦχος

ο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ

ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η

νη εν αν θρω ποις ευ δο κι ι α

μνου 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 λν Σου δο ο αν

υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε

Πα τερ πα ντο κρα α τορ Κυ ρι ε Υι ε μο νο

γε νες Ι η σου Χρι στε και Α γι ον Πνε ευ

μα

υ ρι ε ο Θε ος ο αμ νος του Θε ου ο Υι
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ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α μα ρτι ι αν

του κο σμου ε λε η σον η μας ο αι αι ρων τας

α μα ρτι ι ας του κο ο σμου

ρο σδε ξαι την δε η σιν η μων ο κα θη

με νος εκ δε ξι ω ων του Πα τρος και ε λε η

σον η μας

τι συ ει μο νος Α γι ος Συ ει ει μο

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

Πα τρος α μην

αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω Σε

και αι νε ε σω το ο νο μα α Σου εις το ναι ω

ω να και εις τον αι ω να του αι ω ω νος
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α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η με

ρα τα αυ τη α να μα ρτη τους φυ λα χθη ναι η

μας

υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των πα

τε ε ρων η μων και αι νε το ον και δε δο

ξα σμε ε νον το ο νο μα α Σου εις τους αι ω νας

α μην

ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος Σου εφ η μας

κα θα περ ηλ πι ι ι σα μεν ε πι Σε

υ λο γη το ος ει Κυ ρι ε δι δα ξον με τα

δι και ω μα τα Σου
(τρὶς)

υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη η θης η μιν
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εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ ρι

ε ε λε η σο ον με ι α σαι την ψυ χην μου

ου ο τι η μαρ τον Σοι

υ ρι ε προς Σε κα τε φυ γον δι δα ξο ον με

του ποι ειν το θε λη μα α Σου ο τι Συ ει ο

Θε ο ος μου

τι πα ρα Σοι πη γη ζω ης εν τω φω τι

Σου ο ψο με θα φως

α ρα τει νον το ε λε ος Σου ου τοις γι νω

σκου σι Σε

γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος

Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας
(τρὶς)
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ο ξα Πα τρι ι και Υι ω και α γι ω Πνευ μα

τι

αι νυ υν και α ει και εις τους αι ω

νας των αι ω νων α μην

γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας

ᾈσματικὸν

γι ι ι ος ο Θε ε ο ος Α α

α γι ι ος Ι ι σχυ υ υ ρος Α γι ος

Α α α θα να α τος ε ε λε η η σο ο ον

η η η μα α α ας
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Ἀπολυτίκιον
Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου

Ἦχος Γα

ρ γοις λα αμ ψαν τες Ορ θο δο ξι ας πα

σαν σβε ε σαν τες κα κο δο ξι αν νι κη

ται τρο παι ο φο ο ροι γε ε γο να α τε τη ευ

σε βει α τα πα αν τα πλου τι σαν τες την Εκ

κλη σι αν με γα α λως κο ο σμη σα αν τες α ξι

ως ευ ρα τε Χρι στον τον Θε ον ευ χαις υ μων δω

ρου με νον πα σι το με γα ε ε λε ε ος
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ
ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος νη

Α μην

1.

υ ρι ε ε λε ε η σον

2.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

3.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

4.

υ ρι ε ε λε ε ε η η σον

5.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

6.

υ ρι ε ε λε ε ε η σον

7.

υ ρι ε ε ε λε η σον
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8.

υ ρι ε ε ε λε η σον

9.

υ ρι ε ε λε η σον

10.

υ ρι ε ε λε ε η σον

11.

υ ρι ε ε λε ε η σον

12.

υ ρι ε ε λε ε η σον

περ Α γι α Θε ο το κε

σω ω σον η μας

οι Κυ ρι ε
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ΑΝΤΙΦΩΝΑ

Ἦχος Δι

Ἀντίφωνον Α΄

Α μην

Στίχος Α΄ Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ Κυρίῳ, καὶ
ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε.

Στίχος Β΄ Τοῦ ἀναγγέλλειν τῷ πρωῒ τὸ ἔλεός σου, καὶ
τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα.

αις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ

σω σον η μας

Στίχος Γ΄ Ὅτι εὐθὺς Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐκ
ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ.

αις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου

Σω τερ σω σον η μα α ας
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Ἀντίφωνον Β΄

Α μην

Στίχος Α΄ ∆εῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ,
ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν.

Στίχος Β΄ Προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν
ἐξομολογήσει καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο

εν Α γι ι οι οις θαυ μα στος ψαλ λον τας

σοι αλ λη λου ου ι α

Στίχος Γ΄ Ὅτι Θεὸς μέγας Κύριος καὶ βασιλεὺς μέγας
ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν.

ω σον η μα ας Υι ε Θε ου ο εν

Α γι ι οι οις θαυ μα στος ψαλ λον τας σοι

αλ λη λου ου ι α
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ὁ Μονογενὴς

Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνευ μα τι Και νυν και α ει και εις τους

αι ω νας των αι ω ων α μην

Μο νο γε νης Υι ο και Λο γος

του Θε ου α θα να τος υ πα α αρ αρ

χων και κα τα δε ξα με νος δι α

την η με τε ραν σω τη ρι ι αν σαρ κω

θη ναι εκ της α γι ας Θε ο το κου και

α ει παρ θε νου Μα ρι ας α τρε πτως εν αν

θρω πη σας σταυ ρω θεις τε Χρι στε ο Θε

ος θα να τω θα να τον πα τη σας εις

ων της Α γι ας Τρι α δος συν δο ξα ζο

ΙΗ΄  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
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ο με νος τω Πα τρι και τω Α γι ω Πνευ μα τι

σω σον μα α ας

Ἀντίφωνον Γ΄
Ἦχος Γα

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

τυ λος γε γο νας Ορ θο δο ξι ας θει οις δογ

μα σιν υ πο στη ρι ζων την Εκ κλη σι αν Ι

ε ραρ χα Α θα α να σι ι ε τω γαρ Πα τρι τον

Υι ο ον ο μο ου σι ον α να κη ρυ ξας κα

τη η σχυ να ας Α ρει ει ον Πα τερ Ο σι ε Χρι

στον τον θε ον ι κε τευ ε δω ρη σα σθαι η

μιν το με γα ε λε ο ο ο ος
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Εἰσοδικὸν

Ἦχος Δι

ε ε ευ τε προ σκυ νη σω μεν και

προσ πε ε σω ω μεν Χρι στω Ðω σον η μα ας

Υι ε Θε ου ο α να στας εκ νε κρων

ψαλ λον τας Σοι αλ λη λου ι α

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ  
Ἁγίου Ἀθανασίου

Ἦχος Γα

τυ λος γε γο νας Ορ θο δο ξι ας θει οις δογ

μα σιν υ πο στη ρι ζων την Εκ κλη σι αν Ι

ε ραρ χα Α θα α να σι ι ε τω γαρ Πα τρι τον

Υι ο ον ο μο ου σι ον α να κη ρυ ξας κα

τη η σχυ να ας Α ρει ει ον Πα τερ Ο σι ε Χρι
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στον τον θε ον ι κε τευ ε δω ρη σα σθαι η

μιν το με γα ε ε λε ε ος

Ἀπολυτίκιον
Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου

ρ γοις λα αμ ψαν τες Ορ θο δο ξι ας πα

σαν σβε ε σαν τες κα κο δο ξι αν νι κη

ται τρο παι ο φο ο ροι γε ε γο να α τε τη ευ

σε βει α τα πα αν τα πλου τι σαν τες την Εκ

κλη σι αν με γα α λως κο ο σμη σα αν τες α ξι

ως ευ ρα τε Χρι στον τον Θε ον ευ χαις υ μων δω

ρου με νον πα σι το με γα ε ε λε ε ος

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ
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Κοντάκιον Ὑπαπαντῆς
Ἦχος Πα

Στεφάνου Λαμπαδαρίου

μη τραν παρ θε νι κην α γι α σας τω το

κω σου και χει ρας του Συ με ων ευ λο γη η

σας ως ε πρε πε προ φθα σας και νυν ε σω σας η

μας Χρι στε ε ο Θε ος αλλ ει ρη η νευ σον

εν πο λε μοις το πο λι τευ μα και κρα ται αι ω

σον βα σι λεις ους η γα πη σας ο μο νος φι λα

αν θρω ω πο ο ο

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ
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Μνήμη Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἀθανασίου καί
Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας.

Προκείμενον Ἦχος δ΄
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.

Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
Ἀδελφοί, μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες
ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν
ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. ᾽Ιησοῦς
Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.
∆ιδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ
χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ
ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες. Ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ
φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες΄ ὧν
γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ
τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς
παρεμβολῆς. ∆ιὸ καὶ ᾽Ιησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου
αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν. Τοίνυν
ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν
ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες· οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν
πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν. ∆ι᾽ αὐτοῦ οὖν
ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ᾽
ἔστιν καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
Τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, τοιαύταις
γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος δ΄
Ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν.

Στίχ. Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν.


