
Τῇ 12ῃ ∆εκεμβρίου
Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν καὶ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος

ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ἦχος Πα

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

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

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

τι Κυ ρι ου

Στίχ. γ΄ Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. ( τὸ ὡς ἄνω )
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Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

ης συ νο δου της πρω της α νε δει χθης

υ περ μα χος και θαυ μα τουρ γος θε ο φο

ρε Σπυ ρι ι δων πα τηρ η μων δι ο νε

κρα συ εν τα φω προσ φω νεις και ο φιν εις χρυ

σουν με τε βα λες και εν τω μελ πειν τας α

γι ας σου ευ χας αγ γε λους ε σχες συλ λει

τουρ γου ουν τας σοι ι ε ρω τα τε δο ξα τω

δε δω κο τι σοι ι σχυν δο ο ξα τω σε ε

στε φα νω σαν τι δο ο ξα τω εν ερ γουν τι δι

α σου πα σιν ι α α μα α τα

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

ΕΝΧ 12/2019
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∆όξα Πατρί..., τὸ αὐτὸ

ης συ νο δου της πρω της α νε δει χθης

υ περ μα χος και θαυ μα τουρ γος θε ο φο

ρε Σπυ ρι ι δων πα τηρ η μων δι ο νε

κρα συ εν τα φω προσ φω νεις και ο φιν εις χρυ

σουν με τε βα λες και εν τω μελ πειν τας α

γι ας σου ευ χας αγ γε λους ε σχες συλ λει

τουρ γου ουν τας σοι ι ε ρω τα τε δο ξα τω

δε δω κο τι σοι ι σχυν δο ο ξα τω σε ε

στε φα νω σαν τι δο ο ξα τω εν ερ γουν τι δι

α σου πα σιν ι α α μα α τα

ΟΡΘΡΟΣ

ΕΝΧ 12/2019
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Καί νῦν... Θεοτοκίον

ου Γα βρι ηλ φθεγ ξα με νου σοι Παρ θε

νε το χαι ρε συν τη φω νη ε σαρ κου το

ο των ο λων ∆ε σπο ο της εν σοι τη α

γι α Κι βω τω ως ε φη ο δι και ος ∆α

βιδ ε δει χθης πλα τυ τε ε ρα των ου ρα

νων βα στα σα σα τον Κτι στην σου δο ο ξα

τω εν οι κη σαν τι εν σοι δο ξα τω προ ελ

θο ον τι εκ σου δο ξα τω ε λευ θε ρω σαν τι

η μας δι α του το ο κου ου σου ου ου ου

Μετὰ τὴν α' Στιχολογίαν, Κάθισμα
Ἦχος γ'

Τὴν ὡραιότητα

Ὄφιν μετέβαλες, εἰς χρυσὸν Ἅγιε, καὶ ταῖς τῶν λόγων
σου, νευραῖς ἀπέπνιξας, τὸν δυσσεβῆ καὶ πονηρόν, Ἄρειον
θεοφόρε· Βασιλεῖ δὲ γέγονας, ἰατρὸς παναοίδιμε, καὶ
νεκροὺς ἐξήγειρας, ∆αίμονάς τε ἀπήλασας· διό σου

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

ΕΝΧ 12/2019
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συνελθόντες ὑμνοῦμεν, Ἱεράρχα τὴν μνήμην τὴν
πάντιμον.

∆όξα... τὸ αὐτὸ

Καὶ νῦν... Προεόρτιον, ὅμοιον

Χαρᾶς πεπλήρωνται, πάντα τὰ πέρατα· ἡ Θεοτόκος
γάρ, γεννᾶν ἐπείγεται, τὸν Βασιλέα τοῦ παντός, ὢ
θαύματος ἀνερμηνεύτου! Ἄρχεται ὁ ἄναρχος καὶ
σαρκοῦται ὁ ἄσαρκος, Σπήλαιον εἰσδέχεται τὸν
συνέχοντα ἅπαντα. Ἡ Βηθλεὲμ ἀγάλλου, καὶ χόρευε ἡ
κτίσις, ἡμέραν Προεόρτιον.

Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, Κάθισμα
Ἦχος δ'

Ταχὺ προκατάλαβε

Τοῖς λόγοις ἐκόσμησας, τὴν Ἐκκλησίαν Χριστοῦ, τοῖς
ἔργοις ἐτίμησας, τὰ κατ' εἰκόνα Θεοῦ, Σπυρίδων μακάριε,
ἔλαμψας ἐν τῷ κόσμῳ, τῇ ἐν σοὶ σωφροσύνῃ, χάριτας
ἰαμάτων, ἀπαστράπτων τοῖς πᾶσι· διὸ καὶ ἑορτάζομεν
πίστει τὴν μνήμην σου.

∆όξα... τὸ αὐτὸ

Καὶ νῦν... Προεόρτιον, ὅμοιον

Παρθένοι προεξάρξατε, τῇ τῆς Παρθένου χαρᾷ, μητέρες
αἰνέσατε, τὴν προπομπὴν τῆς Μητρός, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ
ἡμῶν. Μάγοι σὺν τοῖς Ἀγγέλοις, σὺν ἡμῖν οἱ Ποιμένες·
ἔρχεται γὰρ ἐν πόλει, Βηθλεὲμ τοῦ γεννῆσαι· Αὐτῆς ταῖς
ἱκεσίαις, σῶσον ἡμᾶς ὁ Θεός.

Μετὰ δὲ τὸν Πολυέλεον, Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ'

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Ἀνακτόροις καὶ μύσταις θεοπρεπῶς, ἐν συλλόγῳ

ΟΡΘΡΟΣ

ΕΝΧ 12/2019
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πανσέπτῳ φιλοσοφῶν, τρανῶς διεσάφησας, τῆς Τριάδος
τὴν δύναμιν· καὶ γὰρ κηρύττων ὤφθης, μονάδα θεότητος,
καὶ ἐν μιᾷ οὐσίᾳ σαφῶς ἐδογμάτισας· ὅθεν ὑπὲρ λόγον,
κατ' ἐπίπνοιαν θείαν, καθεῖλες τὸν φλύαρον, τῇ δυνάμει
τοῦ Πνεύματος, Ἱεράρχα θεσπέσιε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ
Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς
ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

∆όξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον, ὅμοιον

Χαῖρε θρόνε πυρίμορφε τοῦ Θεοῦ, Χαῖρε Κόρη Καθέδρα
βασιλική, Κλίνη πορφυρόστρωτε, χρυσοπόρφυρε θάλαμε,
Χλαμὺς ἁλουργόχροε, τιμαλφέστατον Τέμενος,
ἀστραπηφόρον Ἅρμα, Λυχνία πολύφωτε. Χαῖρε Θεοτόκε,
δωδεκάτειχε Πόλις, καὶ Πύλη χρυσήλατε, καὶ Παστὰς
ἀγλαόμορφε, ἀγλαόχρυσε Τράπεζα, θεοκόσμητον
Σκήνωμα, Χαῖρε ἔνδοξε Νύμφη ἡλιοστάλακτε, Χαῖρε μόνη
ψυχῆς μου εὐπρέπεια.

Τὸ α΄ Ἀντίφωνον τοῦ δ' ἤχου

Ἦχος Βου

Γεωργίου Πρωγάκη

κ νε ο τη το ο ο ος μου πο ο ολ λα α

α πο λε ε μει με ε πα α α θη η

αλλ α αυ τος α αν τι ι λα α α βου ου ου και

σω ω ω σον Σω ω τη η ηρ μου ου
(δὶς)

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

ΕΝΧ 12/2019
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ι μι σου ουν τες Σι ω ω ων αι αι σχυ υν

θη η η τε ε ε ε ε α πο ο του

Κυ υ ρι ι ι ου ου ως χο ο ο ο

ο ορ το ο ο ο ος γαρ πυ υ ρι ι ι ι ι

ε ε σε ε ε σθε ε ε ε ε α πε ξη ραμ

με ε ε νοι οι
(δὶς)

Δο ξα Πα τρι και Υι ω ω και αι Α α

γι ι ω Πνε ευ μα α τι ι

γι ω Πνευ μα τι ι ι πα α α σα

ψυ υ χη ζω ω ου ου ου ται και και κα α

θα αρ σει υ ψου ου ου ται αι λα α αμ πρυ

υ νε ε ε ται τη η τρι ι α δι κη η

ΟΡΘΡΟΣ

ΕΝΧ 12/2019
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Μο ο να α α δι ι ι ι ι Ι ε ε ρο κρυ

υ φι ι ι ω ως

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

ω ω νων Α α μη ην

γι ω Πνευ μα α τι ι α να α βλυ υ

υ ζει τα α τη η ης χα α α α ρι το

ος ρει ει ει θρα α αρ δε ε ε ε ε ευ

ο ο ο ο ον τα α α α πα α σαν τη

ην κτι ι ι σι ι ι ι ιν προς ζω ω ω ο

γο ο νι ι ι α αν
Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

σύντομον μέλος

κ νε ο τη το ος μου πολ λα πο λε

μει με πα α α θη αλλ αυ τος αν τι λα

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

ΕΝΧ 12/2019
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βου και σω σον Σω τη η η ηρ μου
(δὶς)

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
(δὶς)

Δο 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

Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας

ΟΡΘΡΟΣ

ΕΝΧ 12/2019



10

των αι ω νων α μην

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

Ἦχος Βου

ο στο ο μα μου λα λη η σει σο φι ι

αν και η με λε τη της καρ δι ας μου συν ε

σιν
(δὶς)

Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη.

ο στο μα μου λα λη η σει σο φι αν

και η με λε τη της καρ δι ι ας μου συν ε

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

ΕΝΧ 12/2019
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σι ι ι ι ιν

Ἡ Ἀκολουθία Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου

Ὁ Ν΄ ψαλμός (χῦμα)

∆όξα... καὶ νῦν...

Ἦχος Δι
Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

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

τι Ταις του Ι ε ρα α αρ χου 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

Και 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

ΟΡΘΡΟΣ

ΕΝΧ 12/2019
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τα πλη η η θη των ε μω ων εγ κλη μα α α

των
Ἰδιόμελον μετὰ τὸν Ν΄ Ψαλμοῦ

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

α τε ρων α γλα ι σμα Σπυ ρι δων σο ο

φε και α κρο θι ι νι ι ι ι ον τη

των θαυ μα τω ω ων σου ου αι αι αι γλη της

οι κου με ε ε νης φω τι ζω ω ων τα πε ε

ρα α α α τα και της Α ρει ου λυσ σης κα

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

ΕΝΧ 12/2019
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θαι ρε της φα α νεις τον Σω τη ρα α ι

κε ε ε τε ε ε ευ ε σω θη ναι τα ας

ψυ χα α ας η η η η μω ω ω ω ων

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ἦχος Δι

Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε

η σον Κυ ρι ε ε λε η σον
(τρὶς)

Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε

η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η η η σο ον

Κανὼν α', ᾨδὴ α', τῆς Θεοτόκου
Ἦχος πλ. δ' Ὁ Εἱρμὸς

«Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ τὴν αἰγυπτίαν
μοχθηρίαν διαφυγών, ὁ Ἰσραηλίτης ἀνεβόα· τῷ Λυτρωτῇ
καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν. (δὶς)

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρὸς σὲ καταφεύγω,

ΟΡΘΡΟΣ

ΕΝΧ 12/2019
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σωτηρίαν ἐπιζητῶν· Ὦ Μῆτερ τοῦ Λόγου καὶ Παρθένε,
τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν με διάσωσον.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς ἀθυμίας,
ἐμπιπλῶσαί μου τὴν ψυχήν, εἰρήνευσον, Κόρη, τῇ γαλήνῃ,
τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ σου, Πανάμωμε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Σωτῆρα τεκοῦσάν σε καὶ Θεόν, δυσωπῶ, Παρθένε,
λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν· σοὶ γὰρ νῦν προσφεύγων
ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἐπισκοπῆς θείας, καὶ
προνοίας τῆς παρὰ σοῦ, ἀξίωσον, μόνη Θεομῆτορ, ὡς
ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λοχεύτρια.

Κανὼν β', ᾨδὴ α', τοῦ Ἱεράρχου
Ἦχος β'

Ἐν βυθῷ κατέστρωσε ποτὲ
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τῶν πραέων γῆν καταλαβών, Πάτερ ὡς πραότατος, καὶ
συμπαθὴς καὶ καθαρὸς γενόμενος, τὸν ἐπανιστάμενον, τῇ
καρδίᾳ μου, καταπράϋνον κλύδωνα, ὅπως ἐν γαλήνῃ θείᾳ,
γεγονὼς ἀνευφημήσω σε.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Γεωργίαις θείαις τὴν ψυχήν, Πάτερ καθηράμενος, θεοειδὴς
Σπυρίδων ἐχρημάτισας, καὶ τοῦ θείου Πνεύματος, τὴν
ὑπέρλαμπρον κατεπλούτησας ἔλλαμψιν· ὅθεν
καταυγάζεις, τοὺς εἰλικρινῶς σε μακαρίζοντας.

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

ΕΝΧ 12/2019
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∆όξα Πατρί...

Ἐκ ποιμνίων ὥσπερ τὸν ∆αυΐδ, σὲ ἀναλαβόμενος, ὁ
Πλαστουργός, λογικῆς ποίμνης ἔθετο ποιμένα
πανάριστον, τῇ ἁπλότητι καὶ πραότητι λάμποντα, καὶ
τῇ ἀκακίᾳ, Ὅσιε ποιμὴν καλλωπιζόμενον.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Παναγία ἄχραντε Ἁγνή, φώτισον, ἁγίασον, τὸν
λογισμόν, καὶ τὴν ψυχήν μου δέομαι, τὰ νέφη
σκεδάζουσα, τῆς ἀγνοίας μου, καὶ τοῦ σκότους ἐξαίρουσα,
τοῦ τῆς ἁμαρτίας, ὅπως κατὰ χρέος μακαρίζω σε.

Κανών α', ᾨδὴ γ', τῆς Θεοτόκου
Ἦχος πλ. δ' Ὁ Εἱρμὸς

«Οὐρανίας ἁψῖδος, ὀροφουργὲ Κύριε, καὶ τῆς Ἐκκλησίας
δομῆτορ, σύ με στερέωσον, ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ σῇ, τῶν
ἐφετῶν ἡ ἀκρότης, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνε
φιλάνθρωπε. (δὶς)

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς ἐμῆς τίθημι, Σέ,
Θεογεννῆτορ, Παρθένε, σύ με κυβέρνησον, πρὸς τὸν
λιμένα σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, τῶν πιστῶν τὸ
στήριγμα, μόνη πανύμνητε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τάραχον, καὶ τῆς ἀθυμίας
τὴν ζάλην, διασκεδάσαι μου· σὺ γάρ, Θεόνυμφε, τὸν
ἀρχηγὸν τῆς γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύησας, μόνη
πανάχραντε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, τῆς

ΟΡΘΡΟΣ
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εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον· πάντα γὰρ
δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, τὸν Χριστὸν κυήσασα,
Θεομακάριστε.

Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.

Χαλεπαῖς ἀρρωστίαις, καὶ νοσεροῖς πάθεσιν, ἐξεταζομένῳ,
Παρθένε, σύ μοι βοήθησον· τῶν ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ
σε γινώσκω, θησαυρόν, Πανάμωμε, τὸν ἀδαπάνητον.

Κανὼν β', ᾨδὴ γ', τοῦ Ἱεράρχου
Ἦχος β'

Ἐν πέτρᾳ με τῆς πίστεως
Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὸν νοῦν σου ἀπαθείᾳ καταλαμπρύνας, καὶ θείᾳ
ταπεινώσει καθωραΐσας, χαρίσματα τοῦ Πνεύματος
ὑπεδέξω, διώκειν πνεύματα, λύειν νοσήματα, τῶν πιστῶς
τιμώντων σε Ἱερώτατε.

Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὸν ὄφιν τὸν ἀρχέκακον ἀποκτείνας, τὸν τρόπον τὸν
φιλάργυρον συμπατήσας, οἰκτείρων τὸν δεόμενον
Ἱεράρχα, ὄφιν μετέβαλες, χρυσοῦν εἰς κόσμιον, ἱεραῖς
ἐντεύξεσι Πάτερ Ὅσιε.

∆όξα Πατρί...

Ἀνῆλθες πρὸς τὸ ὄρος τῆς θεωρίας, εἰσέδυς εἰς τὸν
γνόφον τῆς ἀπαθείας, πλαξὶ δὲ τῆς καρδίας σου εἰσεδέξω,
Νόμον σωτήριον, ὡς ἱερώτατος, καὶ θεράπων γνήσιος τοῦ
∆εσπότου σου.

Καὶ νῦν... Θεοτοκίον

Θεράπευσον τὰ τραύματα τῆς ψυχῆς μου, τὸν νοῦν μου
σκοτιζόμενον ἀμελείᾳ, Θεόνυμφε καταύγασον, ἵνα ψάλλω,
οὐκ ἔστιν ἄμεμπτος ὡς σὺ Πανάμωμε, καὶ οὐκ ἔστιν

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
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ἄχραντος, πλήν σου ∆έσποινα

Μεσώδιον Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ'

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

Ἐκ ποιμνίων προβάτων τὴν τοῦ Χριστοῦ, Ἐκκλησίαν
ποιμαίνειν προχειρισθείς, ποιμὴν θεοπρόβλητος, σὺ
Σπυρίδων ἀνέλαμψας, κακοδοξίας λύκους, ἐλάσας τοῖς
λόγοις σου, ἐν εὐσεβείας πόᾳ, αὐτὴν ἐκτρεφόμενος· ὅθεν
ἀναμέσον, θεοφόρων Πατέρων, τὴν πίστιν ἐτράνωσας, τῇ
σοφίᾳ τοῦ Πνεύματος, Ἱεράρχα μακάριε· Πρέσβευε Χριστῷ
τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς
ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

∆όξα... Καὶ νῦν...
Προεόρτιον Ἦχος ὁ αὐτὸς
Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς

Τῶν γενεθλίων τοῦ Χριστοῦ τὰ Προεόρτια, ἐπιτελοῦντες
οἱ πιστοὶ πανηγυρίσωμεν, καὶ ἀξίως ἅπαντες
προϋπαντήσωμεν, ὡς Μάγοι δωροφοροῦντες τὰς ἀρετάς,
καὶ ᾄδοντες τῶν Ἀγγέλων ᾆσμα καινόν, τῷ ἐκ Κόρης
θεόπαιδος, ἐν Βηθλεὲμ ἄνευ σπορᾶς, γεννωμένῳ Θεῷ
ἡμῶν, ὃν δοξάζει τὰ σύμπαντα.

Κοντάκιον
Ἦχος β' Τὰ ἄνω ζητῶν

Τῷ πόθῳ Χριστοῦ τρωθεὶς Ἱερώτατε, τὸν νοῦν πτερωθείς,
τῇ αἴγλῃ τοῦ Πνεύματος, πρακτικῇ θεωρίᾳ, τὴν πρᾶξιν
εὗρες θεόληπτε, θυσιαστήριον θεῖον γενόμενος,
αἰτούμενος πᾶσι θείαν ἔλλαμψιν.

Ὁ Οἶκος

Τὸν ἐκ κοιλίας ἡγιασμένον Ἱεράρχην Κυρίου, ἀνευφημήσω-

ΟΡΘΡΟΣ
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μεν νῦν Σπυρίδωνα, τὸν τῆς χάριτος πλάκας δεξάμενον
θείας δόξης, καὶ ἐν θαύμασι περιβόητον πᾶσι, καὶ ὡς
θερμὸν καὶ αὐτόπτην τῆς θείας ἐλλάμψεως, ὡς τῶν
πενήτων προστάτην, καὶ τῶν ἁμαρτανόντων ψυχαγωγόν·
οὗτος γὰρ θύων τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ, Ἱεράρχης πιστός
ἀναδέδεικται, αἰτούμενος πᾶσι θείαν ἔλλαμψιν.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ ΙΒ' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν
καὶ θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Συνετοῦ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν
Ἀλεξάνδρου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων, τοῦ
Ἱερομάρτυρος.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν
Ἀμωναθᾶ καὶ Ἄνθου.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον καὶ σῶσον
ἡμᾶς. Ἀμήν.

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Πα

ᾨδὴ Α΄

ρι στος γεν να ται δο ξα σα τε Χρι στος

εξ ου ρα νω ων α παν τη σα τε Χρι στος 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 φρο συ υ

νη α νυ μνη σα τε λα οι ο τι δε δο

ο ξα α σται
ᾨδὴ Γ΄

ω προ των αι ω νων εκ Πα τρος γεν νη

θεν τι α ρε ευ στως Υι ω και επ ε σχα

των εκ Παρ θε νου σαρ κω θεν τι α α σπο ρως

Χρι στω τω Θε ω βο η σω μεν ο α νυ

ΟΡΘΡΟΣ
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ψω σας το κε ρας η μων
Χορὸς Α΄

Α γι ος ει

Κυ υ ρι ι ε
ᾨδὴ ∆΄

α βδος εκ της ρι ζης Ι εσ σαι και αν θος εξ

αυ της Χρι στε εκ της Παρ θε νου α νε ε βλα

στη σας εξ ο ρους ο αι νε τος κα τα σκι ου

δα α σε ως ηλ θες σαρ κω θεις εξ α πει ραν

δρου ο α υ λος και Θε ος δο ξα τη δυ

να μει σου Κυ υ ρι ι ε

ᾨδὴ Ε΄

ε ο ος ων ει ρη νης Πα τηρ οι κτιρ

μων της με γα λης βου λη ης σου τον

Αγ γε λον ει ρη νη πα ρε χο με νον α

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
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πε στει λας η μιν ο θεν θε ο γνω σι ας

προς φως ο δη γη η θεν τες εκ νυκ τος ορ θρι

ζον τες δο ξο λο γου μεν σε φι λα αν θρω ω

πε
ᾨδὴ ΣΤ΄

πλαγ χνων Ι ω ναν εμ βρυ ον α πη με σεν ε

να λι ος θηρ οι ον ε ε δε ε ξα α το

τη Παρ θε νω δε εν οι κη σας ο Λο γος

και σα αρ κα λα βων δι ε λη λυ θε φυ

λα ξας α δι α φθο ρον η η ης γαρ ουχ υ

πε στη ρευ σε ως την τε κου σαν κα τε σχεν α

πη η μα αν τον

ΟΡΘΡΟΣ
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ᾨδὴ Ζ΄

ι παι δες ευ σε βει α συν τρα φεν τες δυσ

σε βους προ σταγ μα τος κα τα φρο νη σαν τες

πυ ρο ος α πει λην ουκ ε πτο ο η θη η σαν

αλλ εν με σω της φλο γος ε στω τες ε ψαλ λον

ο των πα τε ε ε ρων Θε ος ευ λο γη τος

ει
ᾨδὴ Η΄

Αι νου μεν ευ λο γου μεν προ σκυ νου μεν

τον Κυ ρι ον

αυ μα τος υ περ φυ ους η δρο σο βο λος ε

ξει κο νι σε κα α μι νος τυ πον ου

γαρ ους ε ε δε ξα το φλε γει νε ους ως

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
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ου δε πυ υρ της Θε ο τη τος Παρ θε

νου ην υ πε δυ νη δυν δι ο ο α νυ

μνουν τες α να μελ ψω μεν ευ λο γει τω η κτι

σις πα α σα τον Κυ ρι ον και υ περ υ

ψου ου ου τω εις παν τας τους αι ω να α

α ας
ΤΙΜΙΩΤΕΡΑ

Ἦχος Πα

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 τω Σω τη ρι μου

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει

ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως

ΟΡΘΡΟΣ
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των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο

γον τε κου ου σαν την 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 πο

του νυν μα κα ρι ου σι με πα σαι αι γε νε

αι

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει

ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως

των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο

γον τε κου ου σαν την ον τως Θε ο το κον σε με

γα λυ υ νο ο μεν

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

ΕΝΧ 12/2019



25

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 νοις αυ τον

ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει

ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως

των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρω ως Θε ον

Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

με γα λυ υ νο ο μεν

Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χρι ο νι αυ

του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη φα νους

δι α νοι α καρ δι ας αυ των

ΟΡΘΡΟΣ
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ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βει ει ει

ειμ και εν δο ξο τε ε ραν α συγ κρι ι τως

των Σε ρα φειμ την α δι α φθο ρω ως Θε ον

Λο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε

με γα λυ υ νο ο μεν

Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων και υ

ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε ε πλη σεν

α γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε στει λε κε

νους

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

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

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

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
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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

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

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

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

την ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ

νο ο μεν

ΟΡΘΡΟΣ
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Ἡ Καταβασία
ᾨδὴ Θ΄

Με γα λυ νον ψυ χη η μου ου την τι μι ω

τε ε ραν και εν δο ξο τε ε ραν των α νω

στρα τευ μα των

υ στη ρι ον ξε νον ο ρω και πα

ρα δο ξον ου ρα νον το σπη λαι ον θρο νον

χε ρου βι κον την Πα αρ θε νον την φα ατ

νην χω ρι ι ον ε νω ω α νε κλι θη ο

α χω ρη τος Χρι στος ο Θε ος ον α νυ

μνουν τες με γα λυ υ νο ο με ε εν

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ

ΕΝΧ 12/2019



29

Ἐξαποστειλάριον
Ἦχος γ'

Φῶς ἀναλλοίωτον Λόγε

Σὲ ἐξ ἀλόγου ποίμνης, μετήγαγεν εἰς λογικήν, τὸ
Πνεῦμα πνευματοφόρε, ὡς τὸν Μωσέα καὶ ∆αυΐδ,
ὧν ἐμιμήσω τὸ πρᾶον, Σπυρίδων φῶς οἰκουμένης.

ἕτερον ἐξαποστειλάριον
Ἦχος γ'

Ἐν Πνεύματι τῷ Ἱερῷ

Ἐδόξασεν ἐν θαύμασι, καὶ ἐν τέρασι πλείστοις, ὁ
Κύριος μακάριε· ἐν γὰρ θείᾳ Συνόδῳ, Τριάδα
ἀνεκήρυξας, καὶ νεκροὺς ἀνέστησας, τὸν ὄφιν
χρυσοῦν εἰργάσω, ποταμοῦ δὲ τὸ ῥεῖθρον,
παραδόξοις προσευχαῖς, ἀνέστειλας καὶ διῆλθες.

Θεοτοκίον, ὅμοιον
Ἐκύησας Πανάχραντε, τὸν Θεοῦ Θεὸν Λόγον, τῷ
κόσμῳ τὴν σωτήριον, ἐκτελοῦντα πανσόφως,
οἰκονομίαν ἀρίστην· διὰ τοῦτό σε πάντες,
ὑμνολογοῦμεν ἀξίως, ὡς πρεσβεύουσαν τούτῳ
λυτρωθῆναι ἡμᾶς νόσων, καὶ παντοίων κινδύνων.

ΟΡΘΡΟΣ
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ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ

Ἦχος Πα
Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

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 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 α μεις α αυ του

ου σοι πρε ε ε πει υ υ μνος τω ω ω ω

Θε ε ε ε ω

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
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Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν αἴνων

Ἦχος Πα
π.Κ.Παπαγιάννη

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

ν τη του Πνευ μα τος αι αι γλη κα τα λαμ

πο ο με ε νος το ζο φε ρον κα θει λεν ο

σο φος Ι ε ραρ χης Α ρει ου το λη ρω

δες ο θεν α πλως δογ μα τι σας Τρι α δα πι

στως υ πο σο φων ε δο ξα α σθη και συν

ε των και την συν ο δον ε κυ υ ρω ω σεν

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος

αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι

ΟΡΘΡΟΣ
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θα α ρα

ν τη του Πνευ μα τος αι αι γλη κα τα λαμ

πο ο με ε νος το ζο φε ρον κα θει λεν ο

σο φος Ι ε ραρ χης Α ρει ου το λη ρω

δες ο θεν α πλως δογ μα τι σας Τρι α δα πι

στως υ πο σο φων ε δο ξα α σθη και συν

ε των και την συν ο δον ε κυ υ ρω ω σεν

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

αις ου ρα νι αις α κτι ι σι πε ρι λαμ

πο ο με ε νος και τη Χρι στου δυ να μει

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
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τας ι α σεις πα ρε χων ψυ χων τε και σω

μα των των πι στει και νυν εκ τε λου ουν των

την μνη μην σου θε ο μα κα ρι στε Πα α

τερ θαυ μα τουρ γε μη ελ λι πης υ περ ε ευ

χε ε σθαι

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

ου αμ πε λω νος ερ γα α της δι α της

πι ι στε ε ως των εν το λων ε δει χθης

του Χρι στου θε ο φο ρε δι ο της βα σι

ΟΡΘΡΟΣ
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λει ας της α νω λα βων μυ στι κω ως το δη

να ρι ον α δι α λει πτως προσ ε ευ χου

υ περ η μων των τι μων των σε Σπυ ρι ι δων

σο φε
∆ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ  

Στεφάνου Λαμπαδαρίου

Ἦχος Πα

ε Δο ο ξα α Πα τρι ι ι ι και αι

Υι υι υι ω και α γι ω Πνε ε ε ευ

μα α α α τι

σι ε πα τερ Ι ε ραρ χα α Α α οι

οι οι δι ι ι ι με α πο στο λι κης δι

δα σκα λι ας γε νο ο ο με νος ε ε εμ

πλε ε ε ε ως και του θει ου Πνευ μα τος

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
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κα τα α α γω γι ι ον δι εν α ρε του πο

λι τει α ας α α να α α δει ει ει ει χθεις

της Εκ κλη σι ας τους λυ κους δι α δογ μα

α α των α πη η η λα α α α σας

και την Ορ θο δο ξο ο ον πι ι ι στι ιν σα

φως τρα νω ω ω ω ω σας στυ λος α να δει κνυ υ

σαι και ευ σε βει α ας προ ο μα α α

χος ο θεν και θαυ μα τουρ γων εν τοις πε ρα α σιν

ο φιν εις χρυ σου ουν με τε ε βα α α λες

και νε κραν προς ε ρω ω ω τη σιν η

η η γει ει ει ει ρας αλλ ω Πα τε ρων

α ξι α γα α στε και δι δα σκα α λω ω ων συν

ΟΡΘΡΟΣ

ΕΝΧ 12/2019



36

ο ο ο μι ι ι ι λε τον Σω τη ρα α

α πρε σβε ευ ε του σω θη η ναι τας ψυ υ χας η

η μω ων

ΚΑΙ ΝΥΝ... ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ

Ἦχος Βου

π.Κ.Παπαγιάννη

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

των αι ω νων α μην

κ παν τοι ων κιν δυ νων τους δου ου λους

σου φυ λατ τε ευ λο γη με νη Θε ο το ο κε

ι να σε δο ξα σω μεν την ελ πι δα των ψυ χων

η μων

ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ
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∆οξολογία Μεγάλη 
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Βου

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

ψι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν

θρω ποις ευ δο κι ι α

μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ

σκυ νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα

ρι στου ου με εν σοι δι α την με γα α

λην σου δο ο ξαν

υ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε ε

Πα τερ Παν το κρα α τορ Κυ ρι ε Υι ε μο

νο γε νες Ι η σου Χρι στε ε και Α

ΟΡΘΡΟΣ
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γι ον Πνε ευ μα

υ ρι ε ο Θε ος ο α μνος του Θε ου ο Υι

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

ι αν του κο οσ μου ε λε η σον η μας

ο αι αι ρων τας α μαρ τι ι ας του κο ο

σμου

ρο σδε ξαι την δε η σιν η μων ο κα

θη με νος εν δε ξι α α του Πα τρος και ε

λε η σον η μας

τι συ ει μο νος Α γι ος συ ει μο νος

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

Πα τρος α μην
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αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω σε

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

να και εις τον αι ω να του αι ω ω νος

α τα ξι ι ω σον Κυ ρι ε εν τη η

με ρα ταυ τη α να μαρ τη τους φυ λα χθη η ναι

η μας

υ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των Πα

ε 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 ω νας

α μην

ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η

μας καθ α περ ηλ πι ι σα μεν ε πι σε ε
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υ λο γη τος ει ει Κυ ρι ε ε δι δα ξο ον με

τα δι και ω μα τα α σου
(τρὶς)

υ ρι ε κα τα φυ γη ε γε νη η θης η

μιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα

Κυ υ ρι ι ε ε λε η σο ον με ι ι α σαι

την ψυ χη ην μου ο τι η μαρ το ο ον σοι

υ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξον με

του ποι ειν το θε λη μα α σου ο τι συ ει ει

ο Θε ο ος μου

τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω τι

σου ο ο ο με θα φως

α ρα α τει ει νον το ε λε ο ος σου τοις γι
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νω σκου σι ι σε
*

Α 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)

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

μα τι

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

ω ω νων α μην

γι ος α θα να τος ε λε η σον η μας

α α γι ι ο ος ο ο Θε ε ε ο

ος Α α γι ι ο ος Ι ι σχυ υ υ ρο ος

Α α γι ι ι ος α α θα α α α α α

να α α α τος ε ε λε ε η σον η
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η η μα α α α α α α α ας

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Σπυρίδωνος

Ἦχος Πα

ης συ νο δου της πρω της α νε δει χθης

υ περ μα χος και θαυ μα τουρ γος θε ο φο

ρε Σπυ ρι ι δων πα τηρ η μων δι ο νε

κρα συ εν τα φω προσ φω νεις και ο φιν εις χρυ

σουν με τε βα λες και εν τω μελ πειν τας α

γι ας σου ευ χας αγ γε λους ε σχες συλ λει

τουρ γου ουν τας σοι ι ε ρω τα τε δο ξα τω

δε δω κο τι σοι ι σχυν δο ο ξα τω σε ε

στε φα νω σαν τι δο ο ξα τω εν ερ γουν τι δι

α σου πα σιν ι α α μα α τα α α α
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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

ΟΡΘΡΟΣ

ΕΝΧ 12/2019



44

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

α να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ

λη λου 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 α

να στας εκ νε κρων ψαλ λον τας Σοι αλ λη

λου ι α
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ὁ Μονογενὴς

Ἦχος Δι

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
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Α γι ας Τρι α δος συν δο ξα ζο ο με νος

τω Πα τρι και τω Α γι ω Πνευ μα τι σω

σον μα α ας

Ἀντίφωνον Γ΄
Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Σπυρίδωνος

Ἦχος Πα

Στίχος Οἱ ἱερεῖς σου, Κύριε, ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ
Ὅσιοί σου ἀγαλλιάσονται.

ης συ νο δου της πρω της α νε δει χθης

υ περ μα χος και θαυ μα τουρ γος θε ο φο

ρε Σπυ ρι ι δων πα τηρ η μων δι ο νε

κρα συ εν τα φω προσ φω νεις και ο φιν εις χρυ

σουν με τε βα λες και εν τω μελ πειν τας α

γι ας σου ευ χας αγ γε λους ε σχες συλ λει
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τουρ γου ουν τας σοι ι ε ρω τα τε δο ξα τω

δε δω κο τι σοι ι σχυν δο ο ξα τω σε ε

στε φα νω σαν τι δο ο ξα τω εν ερ γουν τι δι

α σου πα σιν ι α α μα α τα α α α

Εἰσοδικὸν

Ἦχος Δι

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 εν Α γι ι οι οις θαυ μα τος ψαλ

λον τας σοι αλ λη λου ου ι α

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος

Ἦχος Πα

ης συ νο δου της πρω της α νε δει χθης
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υ περ μα χος και θαυ μα τουρ γος θε ο φο

ρε Σπυ ρι ι δων πα τηρ η μων δι ο νε

κρα συ εν τα φω προσ φω νεις και ο φιν εις χρυ

σουν με τε βα λες και εν τω μελ πειν τας α

γι ας σου ευ χας αγ γε λους ε σχες συλ λει

τουρ γου ουν τας σοι ι ε ρω τα τε δο ξα τω

δε δω κο τι σοι ι σχυν δο ο ξα τω σε ε

στε φα νω σαν τι δο ο ξα τω εν ερ γουν τι δι

α σου πα σιν ι α α μα α τα

Ἀπολυτίκιον τοῦ ναοῦ

Κοντάκιον

Ἦχος Πα

Χρύσ. Θεοδοσόπουλου

Παρ θε νος ση με ρον τον προ αι ω νι ον
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Λο ο ο γον εν σπη λαι ω ερ χε ται α πο

τε κειν α πορ ρη η η τως χο ο ο ρευ ε

η οι κου με ε ε νη α κου τι σθει ει ει σα

δο ο ο ξα σον με τα Αγ γε ε ε λων και

των ποι με ε ε νων βου λη θεν τα ε πο φθη η

ναι παι δι ον νε ον τον προ αι ω νων Θε

ο ο ο ον

ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

Ἦχος Δι

Α μην α γι ι ι ο ο ος ο

ο Θε ε ο ο ο ος Α α γι ι ι ο ο

ος Ι ι σχυ υ ρο ο ο ος Α α γι

ι ι ος Α θα α να α α α τος ε
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λε ε ε η σο ο ο ον η μα α ας
(δὶς)

τὸ τρίτον

α γι ος ο Θε ο ο ο ο ο ο

ο ο ο ο ο ος Α α γι ος Ι σχυ

ρο ο ο ο ος Α α γι ι ι ος α θα

α να α α α τος ε λε ε ε η σο ο

ον η μα ας

ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω

Πνε ε ευ μα τι

αι νυν και α ει και εις τους αι ω νας

των αι ω νων α μην

α γι ι ι ος Α θα α να α α τος

ε ε λε ε ε η σο ο ον η μα α ας
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ΔΥΝΑΜΙΣ

Nε ε ε ε ε ∆υ υ να α α μις Α γι

ος ο Θε ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο

ο ο ο ο ος Α α γι ο ο ο ο ος Ι

σχυ ρος Α α α α α γι ος α α α θα α

να α α τος ε ε λε ε η η σο ο ον

η η η η μα α α ας
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Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Σπυρίδωνος, ἐπισκόπου
Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ.

Προκείμενον. Ἦχος βαρὺς
Καυχήσονται ὅσιοι ἐν δόξῃ.

Στίχ. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν.
Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ᾽Ανάγνωσμα.

Ἀδελφοί, ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε· ὁ γὰρ καρπὸς τοῦ
Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνη καὶ
ἀληθείᾳ· δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. Καὶ
μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους,
μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε· τὰ γὰρ κρυφῆ γινόμενα ὑπ᾿
αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν· τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα
ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται· πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον
φῶς ἐστι. ∆ιὸ λέγει· Ἔγειρε ὁ καθεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ
τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστός. Βλέπετε οὖν
πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ̓ ὡς σοφοί,
ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι.
∆ιὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνιέντες τί τὸ
θέλημα τοῦ Κυρίου. Καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν
ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς
ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ
ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος α΄
Οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου
ἀγαλλιάσονται.

Στίχ. Ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών.

Κοινωνικὸν
Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται ∆ίκαιος. Ἀλληλούια.
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