
Τῇ 1ῃ Ἰουλίου 
Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ θαυματουργῶν 
Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ ∆αμιανοῦ, 

τῶν ἐν Ῥώμῃ μαρτυρησάντων.
ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΝ

Ἦχος

ε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η

η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν

ο νο μα τι Κυ υ ρι ου

Στίχος α΄. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, καί ἐπικαλεῖσθε τό
ὄνομα τό ἅγιον αὐτοῦ. (τὸ ὡς ἄνω)

Στίχος β΄. Πάντα τά ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καί τῷ ὀνόματι
Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

ε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η

η μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο με νος εν

ο νο μα τι Κυ υ ρι ου

Στίχος γ΄. Παρά Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καί ἔστι
θαυμαστή ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (τὸ ὡς ἄνω)
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ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ἦχος

π.Κ.Παπαγιάννη

γι οι α ναρ γυ ροι και θα αυ μα του

ουρ γοι ε πι σκε ψα σθε τας α σθε νει

ας η μων δω ρε αν ε λα βε τε δω ρε αν

δο ο τε ε η η μιν

∆όξα... Καὶ νῦν... Θεοτοκίον.

δι η μας γεν νη θεις εκ Παρ θε νου

και σταυ ρω σιν υ πο μει να ας α γα α θε

ο θα να τω τον θα να τον σκυ λε ευ σας και

ε γερ σιν δει ξας ως Θε ος μη πα ρι δης ους

ε πλα σας τη χει ει ρι σου δει ξον την φι

λαν θρω πι αν σου ε λε η μον δε ξαι την

Α΄  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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τε κου σαν σε Θε ο το ο κον πρε σβευ ου

σαν υ περ η μων και σω ω σον Σω τηρ η μων

λα ον α πε γνω σμε ε νο ο ο ον

Μετά τήν α΄ Στιχολογίαν Κάθισμα

Ἦχος Νη
π.Κ.Παπαγιάννη

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

ου ρα νο θεν θαυ μα των την δω ρε αν

πα ρα δο ξως λα βον τες πα ρα Χρι στου πα

αν τα θε ρα πευ ε τε α ε να ως τα πα α θη

εν υ μιν γαρ ω φθη η χα ρις του Πνευ μα τος

ε νερ ου σα θει ων ι α σε ων δυ να μιν

ο ο θεν και α φθαρ των α γα θω ων ευ πο

ρι αν τη πι ι στει ε κτη σα σθε α ναρ

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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γυ ρω φρο νη μα τι θε ο φο ροι ἆ α ναρ γυ

ροι πρε σβευ σα τε Χρι στω τω Θε ω των

πται σμα των α φε σιν δω ω ρη σα σθαι τοις

ε ορ τα ζου σι πο ο θω την α γι αν

μνη μην υ μων

∆όξα... Καὶ νῦν...Θεοτοκίον

ς Παρ θε νον και μο νην εν γυ ναι ξι

σε α σπο ρως τε κου σαν Θε ον σαρ κι πα

α σαι μα κα ρι ζο μεν γε νε αι των αν θρω ω

πων το γαρ πυρ ε σκη νω σεν εν σοι της Θε

ο τη τος και ως βρε φος θη λα ζεις τον Κτι

στην και Κυ ρι ον ο ο θεν των Αγ γε λων

Α΄  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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και αν θρω ω πων το γε νος α ξι ι ως δο

ξα ζο μεν τον πα να γι ον το κον σου και συμ

φω νω ως βο ο ω μεν σοι πρε σβευ ε τω σω Υι

ω ω και Θε ω των πται σμα των α φε σιν

δω ω ρη σα σθαι τοις κα τα φευ γου σι πι ι

στει τη σκε ε πη σου Α α χρα αν τε

Μετὰ τὴν β΄ Στιχολογίαν Κάθισμα

Ἦχος Πα

Ἐπεφάνης σήμερον

ην φαι δραν πα νη η γυ ριν των α ναρ

γυ υ υ ρων οι πι στοι τε λε ε σω μεν

κα θι κε τευ ον τες αυ τους ι να η μας

α παλ λατ τω σι παν τοι ων νο ο σων ψυ

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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χη ης τε και σω ω μα α τος

∆όξα... Καὶ νῦν...Θεοτοκίον ὅμοιον

ρο στα σι α α α μα χε των θλι βο

με ε ε νων και θερ μη αν τι ι λη ψις των

πε ποι θο των ε πι σε εκ των κιν δυ

νων με λυ τρω σαι συ γαρ υ πα αρ χεις η πα

αν των βο η η θει ει α

ὁ Ν΄ Ψαλμὸς (χῦμα)

ΚΑΝΟΝΕΣ
Ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου

Ἦχος Νη

Ὠδὴ α΄ Ὁ Εἱρμὸς

γραν δι ο δευ σας ω σει ξη ραν και την

Αι γυ πτι αν μο χθη ρι αν δι α φυ γων ο

Α΄  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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Ι σρα η λι της α νε βο ο α τω λυ τρω

τη και Θε ω η μων α σω μεν

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας

ολ λοις συν ε χο με νος πει ρα σμοις προς σε

κα τα φευ γω σω τη ρι αν ε πι ζη των ω

Μη τερ του Λο γου και Παρ θε ε νε των δυ σχε

ρων και δει νων με δι α σω σον

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας

α θων με τα ρατ του σι προσ βο λαι πολ λης

α θυ μι ας εμ πι πλω σαι μου την ψυ χην ει

ρη νευ σον Κο ρη τη γα λη η νη τη του Υι

ου και Θε ου σου πα να μω με

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας

ω τη ρα τε κου σαν σε και Θε ον δυ σω

πω Παρ θε νε λυ τρω θη ναι με των δει νων σοι γαρ

νυν προσ φευ γων α να τει ει νω και την ψυ χην

και την δι α νοι αν

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας

ο σουν τα το σω μα και την ψυ χην ε πι

σκο πης θει ας και προ νοι ας της πα ρα σου α

ξι ω σον μο νη Θε ο μη η τορ ως α γα

θη α γα θου τε λο χευ τρι α

Α΄  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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Ὁ κανὼν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων

Ἦχος Βου

Ὠδή α΄
π.Κ.Παπαγιάννη

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας

Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η

μων

α τα στρα πτο με νοι δο ξη τη θε ι

κη φω ταυ γεις Α ναρ γυ ροι κα ταυ γα σα τε η

μων τας ψυ χας σκε δα ζον τες πα θων την α

χλυν ο πως υ μας πι ι στει γε ραι ρω ω με

εν

Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η

μων

υ μαν τι κων κα θαρ θεν τες πρω ην πα

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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θων πο νων ε πι δο σε σιν εκ κα θαι ρε

τε η μων χα λε πα νο ση μα τα σο φοι

και τους πο νους των ψυ χων ε πι κου φι ζε ε

τε ε

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

τι

κ του των ο λων ∆ε σπο του τας δω ρε

ας ει λη φο τες Α γι οι τω ων θαυ μα των

δω ρε αν τα η μων ι α σα σθε πολ λα και δυσ ι

α τα σαρ κο ος πα α θη δε ο με ε θα α

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

ω νων α μην

Α΄  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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ο μου της φυ σε ως δι χα τι κτεις Α

γνη τον του νο μου πα ρο χον Ι η σουν τον λυ

τρω την ον δυ σω πει ρυ σα σθαι η μας

Θε ο το κε των πολ λων α νο μι ων η η

μω ων

Ὁ κανὼν τῆς Θεοτόκου

Ἦχος Νη

Ὠδή γ΄

υ ρα νι ας α ψι δος ο ρο φουρ γε Κυ ρι

ε και της Εκ κλη σι ας δο μη τωρ συ με στε ρε

ω σον εν τη α γα πη τη ση των ε φε

των η α κρο της των πι στων το στη ριγ μα

μο νε φι λαν θρω πε

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας

ρο στα σι αν και σκε πην ζω ης ε μης τι θη

μι σε Θε ο γεν νη τορ Παρ θε νε συ με κυ βερ

νη σον προς τον λι με να σου των α γα

θων η αι τι ι α των πι στων το στη ριγ μα μο νη

παν υ μνη τε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας

κε τευ ω Παρ θε νε τον ψυ χι κον τα ρα

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

σκε δα σαι μου συ γαρ Θε ο νυμ φε τον αρ

χη γον της γα λη η νης τον Χρι στον ε κυ η σας

μο νη παν α χραν τε

Α΄  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας

υ ερ γε την τε κου σα τον των κα λων αι τι

ον της ευ ερ γε σι ας τον πλου τον πα σιν α

να βλυ σον παν τα γαρ δυ να σαι ως δυ να

τον εν ι σχυ υ ι τον Χρι στον κυ η σα σα Θε

ο μα κα ρι στε

Υ περ α γι α Θε ο το κε σω σον η μας

α λε παις αρ ρω στι αις και νο σε ροις πα θε

σιν εξ ε τα ζο με νω Παρ θε νε συ μοι

βο η θη σον των ι α μα των γαρ α νελ λι

πη σε γι νω σκω θη σαυ ρον παν α μω με τον

α δα πα νη τον

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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Ὁ κανὼν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων

Ἦχος Βου

Ὠδή γ΄
π.Κ.Παπαγιάννη

Οὐκ ἔστιν Ἅγιος ὡς σὺ

Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η

μων

κο σμος α δει τας υ μων α γι

οι καθ ε κα στην πολ λας ευ ερ γε σι ας και θαυ

μα των την πλη θυν θαυ μα τουρ γοι ι α

τροι των αγ γε λων ον τως ι σο στα σι ι οι

οι

Α γι οι του Θε ου πρε σβευ σα τε υ περ η

μων

μας τους δυ ο φω ταυ γεις δυ σω

Α΄  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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που μεν α στε ρας τους εν υ ψει κει με νους Εκ

κλη σι ας μυ στι κως Κο σμα και ∆α μι α νε

τας καρ δι ας παν των κα ταυ γα ζε ε τε ε

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

τι

δου συν η θροισται λα ος α γι οι

παν τα χο θεν του υ μων α νυ μνη σαι τας με

γι στας δω ρε ας εν τω τε με νει υ μων αλ

λα παν των τας ευ χας πλη ρω σα α τε ε

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

ω νων α μην

γι α ∆ε σποι να α γνη υ περ

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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α γι ον Λο γον σω μα τω σα α σα λο γω

των α λο γων με πα θων υ μνουν τα σε ευ σε

βως θει ει οις λο γοις λυ τρω σαι πα να μω με

ε ε

Μεσώδια Καθίσματα τῶν Ἁγίων

Ἦχος Νη
π.Κ.Παπαγιάννη

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον

α μα των δο τη ρες θαυ μα τουρ γοι

και θαυ μα των λαμ πτη ρες φω τα γω γοι πα

α σιν α νε δει χθη τε τη του Πνευ μα τος χα ρι

τι των γαρ πα θων την φλο γα τη πι στει δρο

σι ζον τες των πι στων εν ταυ τη το φρο νη μα

θαλ πε τε ο ο θεν ι α τρει ον των ψυ

Α΄  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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χω ων κε κτη με νοι τον θει ει ον να ον υ

μων εν αυ τω κα τα φευ γο μεν θε ο φο ροι

οι Α ναρ γυ ροι πρε σβευ σα τε Χρι στω τω

Θε ω των πται σμα των α φε σιν δω ω ρη σα σθαι

τοις ε ορ τα ζου σι πο ο θω την α

γι αν μνη μην υ μων

∆όξα καὶ νῦν...

ει ρα σμοις πο λυ πλο κοις πε ρι πε σων

εξ ε χθρων α ο ρα των και ο ρα των

τω σα α λω συν ε χο μαι των α με τρων πται

σμα των μου και ως ε χων αν τι λη ψιν και

σκε πην σε α χραν τε τω λι με νι προσ τρε

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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χω της σης α γα θο τη τος ο ο θεν Πα να

γι α τον εκ σου σαρ κω θε εν τα α σπο ρως

ι κε ε τευ ε υ περ παν των των δου λων σου

των α παυ στως υ υ μνουν των σε πρε

σβευ ου σα αυ τω ε κτε νως των πται σμα των

α φε σιν δω ω ρη σα σθαι τοις προσ κυ νου

σιν εν πι ι στει τον το ο κον σου Α α χρα αν

τε ε ε ε

Κοντάκιον Ἦχος β'

Οἱ τὴν χάριν λαβόντες τῶν ἰαμάτων, ἐφαπλοῦτε τὴν

ῥῶσιν τοῖς ἐν ἀνάγκαις, ἰατροὶ θαυματουργοὶ ἔνδοξοι.

Ἀλλὰ τῇ ἡμῶν ἐπισκέψει, καὶ τῶν πολεμίων τὰ θράση

καταβάλλετε, τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασι.

Ὁ Οἶκος

Πάσης συνέσεως καὶ σοφίας, ὑπέρκειται ὁ λόγος τῶν

σοφῶν ἰατρῶν, καὶ πᾶσι γνῶσιν παρέχουσι· τοῦ γὰρ

Α΄  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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Ὑψίστου χάριν λαβόντες, ἀοράτως τὴν ῥῶσιν δωροῦνται
πᾶσιν· ὅθεν κἀμοὶ διηγήσεως χάριν δεδώρηνται, ὑμνῆσαι
ὡς θεοφόρους, εὐαρέστους Χριστοῦ καὶ θεράποντας,
ἰαμάτων πλήθη παρέχοντας· ἀλγηδόνων γὰρ πάντας
λυτροῦνται, τὸν κόσμον ἰώμενοι ἐν τοῖς θαύμασι.

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν

Τῇ Α' τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῶν Ἁγίων καὶ

θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ ∆αμιανοῦ, τῶν ἐν
Ῥώμῃ τελειωθέντων.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν

Βασιλείου, τοῦ συστησαμένου τὴν Μονὴν τοῦ Βαθέος
Ῥύακος.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πέτρου, πατρικίου
γενομένου ἐν τοῖς Εὐάνδρου.

Ὁ ὅσιος Λέων ὁ ἐρημίτης, γυμνὸς διάγων, ἐν εἰρήνῃ
τελειοῦται.

Οἱ ἅγιοι δισχίλιοι μάρτυρες ξίφει τελειοῦνται.

Οἱ ἅγιοι εἴκοσι πέντε μάρτυρες οἱ ἐν Νικομηδείᾳ πυρὶ
τελειοῦνται.

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

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ  
Χρύσανθου Θεοδοσόπουλου

Ἦχος Βου

ῼ∆Η Α΄

νοι οι ξω το στο μα μου και πλη ρω

θη σε ται πνευ μα τος και λο γον ε ρευ ξο μαι

τη βα σι λι δι Μη τρι και ο φθη σο μαι αι

αι φαιδρως πα νη γυ υ ρι ζων και α σω γη θο

με νος τα αυ της τα θαυ μα τα

ῼ∆Η Γ΄

ους σου ους υ μνο λο γους Θε ο το κε

ως ζω ω σα και α φθο νος πη γη η η θι

α σον συγ κρο τη σαν τας πνευ μα τι κον στε ρε ω ω

σον και εν τη θει α δο ξη σου
Α΄ χορὸς

στε

Α΄  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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φα νων δο ο ξης α ξι ω σον

ῼ∆Η ∆΄

ην α νε ξι χνι α στον θει ει αν βου λην

της εκ της Παρ θε νου σαρ κω ω σε ε ως σου του

υ ψι στου ο προ φη της Αβ βα κουμ κα τα

νο ων ε κραυ γα ζε δο ξα τη δυ να α μει

σου Κυ ρι ε

ῼ∆Η Ε΄

ξε στη τα συμ παν τα ε πι τη θει α δο

ξη σου συ υ γαρ α πει ρο γα με Παρ θε νε ε

σχες εν μη η τρα τον ε πι πα αν των Θε

ον και τε ε το κας α χρο νον Υι ο ον

πα σι τοις υ μνου σι σε ε σω τη ρι αν

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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βρα βευ ον τα
ῼ∆Η ΣΤ΄

ην θει αν τα αυ την και παν τι μον τε λουν

τες ε ορ τη η ην οι θε ο φρο νες της Θε ο

μη το ρος δευ τε τας χει ει ρας κρο τη σω

μεν τον εξ αυ της τε χθε ε εν τα Θε ον δο ξα

ζον τες
ῼ∆Η Ζ΄

υκ ε λα α τρε ευ σαν τη κτι σει οι θε ο φρο

νες πα ρα τον κτι ι σα αν τα αλ λα πυ

ρος α πει λην αν δρει ως πα τη σαν τες χαι ρον

τες ε ψαλ λον Υ περ υ υ μνη η τε ο των

Πα τε ρων Κυ ρι ος και Θε ος ευ λο γη

Α΄  ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΧ 06/2019
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το ο ο ος ει
ῼ∆Η Η΄

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

μεν τον Κυ ρι ον

αι αι δας ευ α γεις εν τη κα μι νω

ο το ο κος της Θε ο το κου δι ε σω σα

το το τε μεν τυ που με νος νυν δε

ε νερ γου με ε νος την οι κου με νην α πα

σαν α γει ρει ψα αλ λου ου σαν τον Κυ ρι ο ο

ον υ μνει τε τα α ερ γα και υ περ υ

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

α α α α α α ας

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019
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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 ρι μου

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

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

την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον

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

λυ νο 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
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ην τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βειμ και

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

την α δι α φθο ο ρως Θε ο ον Λο ο γον

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

λυ νο 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 νοις αυ τον

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

λυ νο 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 α καρ δι ας αυ των

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 ρως Θε ο ον Λο ο γον τε

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

λυ νο μεν

Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων και

υ ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε πλη σεν α
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γα θων και πλου τουν τας ε ξα πε στει λε κε νους

νου ους Την τι μι ω
*

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 ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου

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

λυ νο μεν

Αν τε λα βε το Ισ ρα ηλ παι δος αυ

του μνη σθη ναι ε λε ους κα θως ε λα

λη σε προς τους Πα τε ρας η μων τω Α

βρα αμ και τω σπερ μα τι αυ του ε ως αι ω

νος
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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 ο ρως Θε ο ον Λο ο γον τε κου

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

λυ νο μεν

Ἡ Καταβασία
ᾨδὴ Θ΄

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

πα δου χου με νος πα νη γυ ρι ζε ε τω ω

δε α υ λων νο ο ων φυ σις γε ραι ρου

σα τα ι ε ρα θαυ μα σι α της Θε ο μη

η το ο ο ρος και βο α α α α τω ω χαι ροις

παμ μα κα ρι στε Θε ο το κε Αγ νη α
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ει παρ θε νε ε ε ε ε

ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΑΡΙΑ

Ἦχος Γα
π.Κ.Παπαγιάννη

Ἐν Πνεύματι τῷ Ἱερῷ

ην χα ριν των ι α σε ων εκ Θε ου ει

λη φο τες Α ναρ γυ ροι μα κα ρι οι θε

πευ ε ε τε νο σους και ι α σθε α παν

τας τους πι στως προσ τρε ε χον τας τω θει

ω υ μων τε με ε νει δι α του το συμ φω

νως μα κα ρι ζο μεν α ξι ι ως την σε πτην υ

μω ων μνη μην
Θεοτοκίον, ὅμοιον

κυ η σας Πα να χραν τε τον Θε ου Θε

ο ον Λο γον τω κο σμω την σω τη ρι ον

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019



30

ε κτε λουν τα παν σο φως οι κο νο μι

α αν α ρι στηνδι α του το ο σε παν τες υ

μνο λο γου μεν α ξι ως ως πρε σβευ ου σαν

του τω λυ τρω θη ναι η μας νο ο σων και παν

τοι ω ων κιν δυ νων

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΝΟΥΣ
Ἦχος Πα

Ἰωάννου Πρωτοψάλτου

α σα πνο ο η αι νε σα τω ω το ον Κυ υ

υ ρι ι ι ον αι νει τε τον Κυ ρι ι ον

εκ τω ω ω ω ων ου ρα α α νω ων αι νει ει τε

α α αυ το ον εν τοις υ ψι ι ι ι στοις

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

ι νει ει ει τε α αυ τον πα αν τες οι Α
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α αγ γε λοι οι α α αυ του αι νει ει ει

ει τε α αυ τον πα σαι αι δυ να α α μει

εις α α αυ του σοι πρε ε ε πει υ μνος τω Θε

ε ω ω
Στιχηρὰ Προσόμοια τῶν αἴνων

Ἦχος Βου
π.Κ.Παπαγιάννη

Ἔδωκας σημείωσιν

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

α μα σι του Πνευ μα τος ως πο τα μοι

προσ κλυ ζο με νοι και σα φωως πε λα γι ζον

τες την κτι ι σιν αρ δευ ε τε ταις θε ο ση

μει αις και ταις πα ρα δο ο ξοις των ι α μα
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των πα ρο χαις και ψυ χο φθο ρα πα α θη

ξη ραι νε τε και νο σους θε ρα πευ ε τε

και φυ γα δευ ε τε πνευ μα τα θε ο φο ο

ροι Α ναρ γυ ροι πρε σβευ ται αι των ψυ χων η

μων

Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος

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

α μα σι του Πνευ μα τος ως πο τα μοι

προσ κλυ ζο με νοι και σα φωως πε λα γι ζον

τες την κτι ι σιν αρ δευ ε τε ταις θε ο ση

μει αις και ταις πα ρα δο ο ξοις των ι α μα

των πα ρο χαις και ψυ χο φθο ρα πα α θη
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ξη ραι νε τε και νο σους θε ρα πευ ε τε

και φυ γα δευ ε τε πνευ μα τα θε ο φο ο

ροι Α ναρ γυ ροι πρε σβευ ται αι των ψυ χων η

μων

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 νω

α θη α λο γω τα τα κα θυ πο τα ξαν

τες α γι οι ψυ χι καις ταις δυ να με σιν

αν θρω ω ποις και κτη νε σι τας ευ ερ γε σι

ας ε πι χο ρη γει τε πα ρα Χρι στου την

δω ρε αν των ι α μα α των κα τα πλου τη σαν
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τες δι ο την ι ε ραν υ μων και φω το

φο ρον πα νη γυ ριν ε κτε λου ουν τες αι του

με θα φω τι σμο ον ταις ψυ χαις η ε

Αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις ευ η

χοις αι νει τε αυ τον εν κυμ βα λοις α

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

Κυ ρι ον

ο θει ος να ος υ μων ως ου ρα νος

α να δε δει κται φω ταυ γης και ου ρα νι ος

ως α α στρα τα θαυ μα τα τα σω τη ρι ω ω

δη νυν προσ κε κτη με νος και ωσ περ η

λι ον φαι δρον των ι α μα των θει ει αν ε
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νερ γει αν Κο σμα μα κα ρι ω τα τε ∆α

μι α νε παν α οι δι με του Κυ ρι ι

ου θε ρα πον τες πρε σβευ ται αι των ψυ χων η

μων
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∆ΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ
π.Κ.Παπαγιάννη

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

η γην ι α μα τω ω ων ε χο ον τες

Α γι οι Α α α ναρ γυ υ ροι τας ι α σεις

πα α ρε χε ε τε πα α α σι ι τοις δε ε ε

ο με ε ε ε νοις ως με γι στω ων δω ρε ε

ων α ξι ι ι ω θε ε εν τες πα ρα της

α ε να α α ου πη η γης του Σω τη η η

ρο ος Χρι ι ι στου φη σι γαρ προς υ μας
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ο ο ο Κυ ρι ι ος ως ο μο ζη η η λου ους

των α α πο στο ο ο ο λων ι δου δε δω ω κα

υ υ μιν την εξ ου ου σι ι ι αν κα τα πνευ

μα α των α α κα θα α α αρ των ω

στε αυ τα ε εκ βα α α α αλ λειν και θε

ρα πευ ειν πα σα αν νο ο ο σον και πα α σαν

μα α λα κι ι ι ι αν δι ο τοις προ

στα γμα σιν αυ του κα λω ως πο ο λι ι τευ σα

α α με ε ε ε νοι δω ρε αν ε ε ε

λα βε ε τε δω ρε αν πα α ρε χε ε τε ι

α τρευ ον τες τα α πα α α θη των ψυ χω ων

και των σω ω μα των η η μω ων
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Καί νῦν.. Θεοτοκίον

Ἦχος Βου

Και νυν και α 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 ζω μεν την ελ πι δα των ψυ χων

η μων
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∆ΟΞΟΛΟΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ
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
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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 α

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

αθ ε κα στην η με ραν ευ λο γη σω σε
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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 εος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των Πα

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

με 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

υ λο γη τος ει ει Κυ ρι ε ε δι δα ξο ον με
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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
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γι 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

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ
Ἦχος

γι οι α ναρ γυ ροι και θα αυ μα του

ουρ γοι ε πι σκε ψα σθε τας α σθε νει

ας η μων δω ρε αν ε λα βε τε δω ρε αν

δο τε η μι ι ι ιν
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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΄ Αἴνει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον, αἰνέσω
Κύριον ἐν τῇ ζωῇ μου, ψαλῶ τῷ Θεῷ μου, ἕως
ὑπάρχω.

Στίχος Β΄ Μακάριος, οὗ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ βοηθὸς
αὐτοῦ, ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτοῦ.

ω 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

Στίχος Γ΄ Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός
σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ γενεάν.

ω 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
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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

ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΝΧ 06/2019



50

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

σω σον μα α ας

Ἀντίφωνον Γ΄
Ἦχος

Στίχος Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ
ἐθαυμάστωμεν πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν
αὐτοῖς.

γι οι α ναρ γυ ροι και θα αυ μα του

ουρ γοι ε πι σκε ψα σθε τας α σθε νει

ας η μων δω ρε αν ε λα βε τε δω ρε αν

δο τε η μι ι ι ιν

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
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ου ο εν Α γι ι οι οις θαυ μα τος ψαλ

λον τας σοι αλ λη λου ου ι α

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ

Κοντάκιον
Ἦχος Δι

ρο στα σι α των Χρι στι α νων α κα

ται αι σχυν τε με σι τει α προς τον ποι η

την α με τα α θε τε μη πα ρι ι δης α μαρ τω

λων δε η σε ων φω νας αλ λα προ φθα σον ως

α γα θη εις την βο η θει αν η μων των πι

στως κραυ γα ζο ον των σοι τα χυ νον εις πρε

σβει αν και σπευ σον εις ι κε σι ι αν η

προ στα τευ ου σα α ει Θε ο το κε των τι
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μων των σε ε ε

Μνήμη τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων, Κοσμᾶ καὶ
∆αμιανοῦ.

Προκείμενον. Ἦχος δ΄
Τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ
Κύριος.
Στίχ. Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώπιόν μου
διαπαντός.

Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου
Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ
μέρους. Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ
πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον
διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα
ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.
Μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ
πάντες διδάσκαλοι; Μὴ πάντες δυνάμεις; Μὴ
πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; Μὴ πάντες
γλώσσαις λαλοῦσι; Μὴ πάντες διερμηνεύουσι;
Ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ κρείττονα. Καὶ ἔτι
καθ̓ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι. ᾿Εὰν ταῖς
γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων,
ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ
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κύμβαλον ἀλαλάζον. Καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν καὶ
εἰδῶ τὰ μυστήρια πάντα καὶ πᾶσαν τὴν γνῶσιν,
καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν τὴν πίστιν, ὥστε ὄρη
μεθιστάνειν, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, οὐδέν εἰμι. Καὶ ἐὰν
ψωμίσω πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου, καὶ ἐὰν
παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα καυθήσομαι, ἀγάπην δὲ
μὴ ἔχω, οὐδὲν ὠφελοῦμαι. ῾Η ἀγάπη μακροθυμεῖ,
χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, ἡ ἀγάπη οὐ
περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ
τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν,
οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ·
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει,
πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει.

Ἀλληλούϊα. Ἦχος α΄
Ἰδού δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ̓ ἢ τὸ κατοικεῖν
ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό;
Στίχ. Ὅτι ἐκεῖ ἐνετείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν, ζωὴν
ἕως τοῦ αἰῶνος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον.....
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