ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΗΧΟΣ Α΄
ẅ ‚ Ẁ Πα Ĺ

Ũş!!чЂÙцтччтсöттссØūф
ţŞ
Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ
с›сцтсчсöттÚūţţŞттЁöттт
λο γη με νος ο
Лℓф›ñçèŨş
ρι

ερ

χο με νος

εν ο νο μα τι Κυ

ου
Ũşч›ЂчтсцÙтч

Ἀπολυτίκιον

Του λι θου σφρα γι σθεν τος υ
ЦтчтЛчØттсссчт
πο των Ι ου δαι ων και στρα τι ω των φυ λα
цÙттсöттсчхчØūţŞч⁄Ђöтт
σον των το α χραν τον σου σω ω μα
α νε ε στης
т›чöттссØчсчтЌсу ч
τρι η με ρος Σω τηρ δω ρου με νος τω κο σμω
тттÚŨşсусцтч⁄чсХ°öттт›т
την ζω ην

δι

α του το αι

Δυ να

α μεις των ου ρα

сØщсичччтчöттÚŨşçсичáт
νων ε βο ων σοι Ζω ο δο ο τα
δο ο ξα
ччтсöттссØчхчтсч
τη α να στα σει σου Χρι στε δο ο ξα τη βα σι
сöттÚцтчтсссöттчöтт
λει α σου δο ξα τη οι κο
Ёöтçттчñ Ũş
λα

νο

μι α σου μο νε φι

αν θρω ω πε

ẅ ‚ Ẁ Πα Ĺ Στίχοι από τη Δοξολογία του Μανουήλ Πρωτοψάλτου
ци›тчтсöттссØцтччтш¡
Δο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ ψι ι
сссØūţŞЄччПтЛ¿ттÚтс
στοις Θε ω και ε πι
сöтттЛℓф›ñŨş

γης ει ρη η νη εν αν

θρω ποις ευ δο κι α
ŨşЂ›çсчáттчтссчØūţŞ
Υ
μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε
тсцтчтчтсуччØūŞţЄсс
προ σκυ νου μεν σε δο ξα λο γου μεν σε

ευ

χα ρι

счтÚŪšччтсцÙтЌЛ‹ф›ØŨş
στου μεν σοι δι α την με γα λην σου
ẅ ‚ Ẁ Πα Ĺ Ωδή Α΄. Ειρμός αναστάσιμος

δο ξαν

сичттсöттссØūţŞфсссö
Σου η τρο παι ου χος δε ξι α
θε ο πρε πως
ттсчтчöттÚŨşцитсчсöтт
εν ι σχυ ι δε δο ξα σται αυ τη γαρ α θα να τε
ттссфсссöттттÚŨşчч
ως παν σθε νης υ πε ναν τι ους ε θραυ σε τοις Ισ
ссчхччцфсöттЁöтç
ρα η λι
Нℓч›Ũş

ι ταις ο δον βυ θου και νουρ γη η

σα α σα
Ειρμοί των Χριστουγέννων Ωδή Α΄. ẅ ‚ Ẁ Πα Ĺ
чПтсчтчöттÚчПфсс
Χρι στος γεν να ται δο ξα σα τε Χρι στος εξ ου ρα
цÙттсöтфтÚчЁöттттчсиöт
νων α παν τη σα τε Χρι στο ος ε πι γης υ ψω θη
тÚŨşцитчтсцфсфсцтт¡
τε

α σα τε τω Κυ ρι ω

πα σα η

γη η η

ссфсчхчØūţŞчссöтт
και εν ευ φρο συ υ νη
α νυ μνη σα τε
ЌсØсöттЁöттããт¡чØŨş Ωδή Α΄.
Λα
οι ο τι δε δο ο ξα α σται
Ο ἰαμβικός Εἱρμός
сичттсЌсссфчхчØ
Ε σω σε λα ον θαυ μα τουρ γων Δε σπο ο της
ūţŞЄ¿ЂчсфсчáтччöЌЛ
υ γρον θα λασ σης κυ υ μα χερ σω σας πα
фÚŨşчЂчЄссчхчØчф
λαι
ε κων δε τε χθεις εκ κο ο ρης τρι βον
ссØūţŞччЂöттттÚсöтЌсØтÚá
βα την
πο λου τι θη σιν η μιν ον κατ ου σι αν
ŨşЂчттсØфсцтЁöттℓãт¡ч›Ø
ι σον τε Πα τρι και βρο τοις δο ξα α ζο ο μεν
Η Τιμιωτέρα ẅ ‚ Ẁ Πα Ĺ źǺ
Ωδή Θ΄.
ччЂчччгчччччØ
Με γα λυ νει η ψυ χη μου τον Κυ ρι ον
ЄччЂчччцтчØźƒчч
και η γαλ λι α σε το πνευ μα μου
чтсöттссчØūţŞ
τω Θε ω τω Σω τη ρι μου

ε

πι

ЄчссЛöтттссØūт
ţŞ тс
Την τι μι ω τε ραν των χε ρου βιμ και εν δο
сцтччсХ°öттттсØūţŞЄч
ξο τε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ρα φειμ την α
ссцттсцфссХ°фÚūс
ţŞ
δι α φθο ρως Θε ον Λο γον τε κου ου σαν
сöтттцтсöттЁöттãðт¡чñ›Ũş
ον τως Θε ο το κον σε με γα λυ υ νο ο μεν

Τω Αγίω και Μεγαλω

Τον Κυριον Υμνειτε

ẅ‚ Ẁ Πα źƒ

чЂчтЎсЛ¿тГтт¡Ўсчт
Τον Κυ ρι ον υ μνει ει τε ε ε και υ περ
сçсчáттЁöтттЛф›ØŨş
υ

ψου ου τε εις παν τας τους αι ω νας

την

Αυτόμελα Ἦχος ‚ Ẁ ! Πα
ŨşЂцÙттсöттссØцтчтчöт
Πα νευ φη μοι μαρ τυ ρες η μας ουχ η γη κα τε κρυ
тÚŨşчссЛöттчöттсЁöттт
ψεν αλλ ου ρα νος υ πε δε ξα το η νοι γη σαν υ
чØсусцфчхчØūţŞтсЦтчö
μιν Πα ρα δει σου πυ υ λαι και εν τος γε νο
ттчЂöттсЛöттчöттсцф
με νοι του ξυ λου της ζω ης α πο λαυ ε τε Χρι στω πρε
цтчØŨşч›чЂхчтсчсöтт›Ú
σβευ σα τε
δω ρη θη η ναι αι ταις ψυ χαις η μων
ūţŞтсцтчтЦтЁöттãã⅝т¡чØ Ũş Ђ
την ει ρη νην και το με γα ε ε λε ε ος
ф⅝сссчтсöтттссчöт
Των Ου ρα νι ων τα γμα α των το α γαλ λι α
ЌØŨşт₤с›сцтсучØЄссч
μα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ
тЦтÚŨşцитчтцтсфссØ
στα σι α α χρα ν τε Παρ θε νε σω σον η μας
ттЛчтчöттÚŨşсучссöтт
τους εις σε κα τα φευ γον τας ο

τι

εις Σε τας ελ

цÙтЌсссØūţŞтчцтчтЁö
πι δας με τα Θε ον
ттãã₤т¡чØŨş
ε με ε

Θε ο

το κε α

νε θε

θα

цитчтЦтссчØūţŞтсчхч
Ω του πα ρα δο ξου θαυ μα τος
η πη γη η της
фсØтсЦтчöттÚŨşЂцÙтттс
ζω ης εν μνη μει ω τι θε ται και κλι μαξ προς ου ρα
цтЦтЁöттãт
ã ¡чØŨşчПÙтЌс
νον ο τα φος γι ι νε ε ται ευ φραι νου Γεθ ση
ссØūţŞфссцттчХ°öттчöт
μα νη
της Θε ο το κου το Α α γι ον τε με
тÚŨşЂцÙтттссØūţŞфсссöтт
νος βο η σω μεν οι πι στοι
τον Γα βρι ηλ κε κτη
чХ°öттчöттÚОтссц⅛тОт
με ε νοι τα ξι αρ χον Κε χα ρι τω με νη Χαι αι
тÚūţŞтсЦтчöттÚсусцтЌ
ρε με τα Σου ο Κυ ρι ος ο πα ρε χων τω
схчØūţŞччЦтЦтЁöттãã⅝т¡чØŨş
κο ο σμω

δι α

Σου το με γα ε ε λε ε ος

Ἀπολυτίκιον Ἦχος ‚ Ẁ Πα Ĺ
чччЂчччтсöттсс
Εν ι ορ δα νη βαπ τι ζο με νου σου Κυ ρι
чØūţф
Ş ⅝ссц›тчттсХ°ттчö
ε
η της Τρι α δος ε φα νε ρω ω θη προ σκυ
ттÚŨşчссОтччтцтчт
νη σις του γαρ γεν νη το ρος η φω νη προ σε μαρ
ссчØūţŞф⅝ссс›öттЁöттчö
τυ ρει σοι
α γα πη τον σε Υι ον ο νο μα
ттØŨşсссчтЁöтттссØūţт
Ş
ζου σα και το Πνευ μα εν ει δει πε ρι στε ρας ε
сцтчГÙттсссØūţŞттсс
βε βαι ου του λο γου το α σφα λες ο ε πι φα
цтЂöттЌсØūţŞтссöттЦт
νεις Χρι στε ε ο Θε
Ёöтт⅝ãт¡чØŨş

ος

και τον κο σμον φω τι σας

δο ο ξα α σοι
Κοντάκιον Υπαπαντής ẅ ‚ Ẁ Πα Ĺ

ч№
Ђччтссöттсöттсс
Ο

μη τραν Παρ θε νι κην α γι α σας τω το κω

чØūţЄ
Ş сиччттсчтчХ°тт
σου και χει ρας του Συ με ων ευ λο γη η σας ως
чöттÚŨşЂсöттсØцтчтчт
ε πρε πε προ φθα σας και νυν ε σω σας η μας Χρι
ЁöтттчØŨşччЂхчччч
στε ε ο Θε ος αλ λ ει ρη η νευ σον εν πο
ЦтсчсöттÚūţŞтс℮
Ђöтттчт
λε μοις το πο λι τευ μα και κρα ται αι ω σον Βα σι
ц№
ÙтЌсичтÚūт
ţŞ сöттЁöттÚтÚŨş
λεις ους η

γα πι σας ο μο νος φι λαν αν θρω πος

Κάθισμα τοῦ Ἀσώτου ( Τον τάφον σου
Σωτήρ)
Ἦχος!‚ Ẁ! Κε—

Ŭţşтс⁄ØĉсчтчöттсЛöттОтÚŬţť
Αγ κα λας πα τρι κα ας δι α νοι ξαι μοι σπευ σον
тсØсчтчØöЌсЛчЌОтÚ
α σω τως τον ε μον κατ η να λω σα βι ον
ŬţťчПтчттчХ°öттттчси
εις πλου τον α α δα πα α νη το ον α φο ρων
чöттчХ°öттчØŬţťЂтттХ°ттÚЎ

των οι κτιρ μω ων σου Σω τηρ
νυ υν πτω χε ευ ου σαν
ттсЛчЌОтÚŬţťОÙттХ°ттÚ
μη υ περ οι δης καρ δι αν σοι γαρ Κυ υ ρι ε
ттсЛчЌОтÚŬţťОттчХö°
εν κα τα νυ ξει κραυ γα ζω Η μαρ τον Πα α
фÚчтсссØфттссХфÚçè
τερ εις τον ου ρα νον και ε νω πι

ο

ον Σου

Ἦχοςџ Δι—
!!źƒ

çèт⅝цфÚХ℮
°ччччссчч
Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η
ЦфсссöтттЛ¿ттчØтчО
μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο ο με νος εν ο
тччфХстòūťţ Απολυτίκιον
μα τι Κυ

ρι

ι

νο

ι ου

ц⅝тчфХчтсц‾ÙттÚч⅝чО
Ο τε κα τη ηλ θες προς τον θα να τον η ζω η
тчфХ°ччØūţťсчтсчт⁄Ёö
η

α

θα

α να τος

το τε τον Α δην ε νε

ттчØф™
ссцтчЦÙттÚũţťс℮
ич
ε κρω σας τη α στρα πη της Θε ο τη τος ο τε
ччЌссцтччтчтс
δε και τους τε θνε ω τας εκ των κα τα χθο νι
чтчХ°ттÚūţťсуччтЦтч
ων α νε ε στη σας πα σαι αι Δυ να μεις των
ф™
сссчтЦÙттÚũţťч⅝ссч
ε που ρα νι ων ε κραυ γα ζον Ζω ο δο τα
чсчтЦтцфХстчñūţť
Χρι στε

ο Θε ος η μων δο

ο

ο ξα σοι

Ὡδή α΄ Ἦχος β΄. εἱρμός џ !Πα‗
ПÙЌссØūŢЁöттцтЌОÙтт
Δευ τε λα οι
α σω μεν α σμα Χρι στω τω Θε
тÚŨťтссцтсучтсöтт
ω τω δι ε λον τι θα λασ σαν και ο δη
сöттÚŨťчсстЌОтÚŨťч
γη σαν τι τον λα ον ον α νη κε δου
ЂчтсцтчöтттсчтÚ
λει ας Αι γυ πτι ων ο

ο τι δε δο ξα σται

Ὡδή Θ΄. Ἡ Τιμιωτέρα ũťŬ¡
ччсссöтттсссØтч
Την τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βιμ και εν
сссöттчсХ°ттттсØЄ
δο ξο τε ραν α συγ κρι ι τως των Σε ρα φειμ την
чссЛöтттсучттÚтÚŨťчсж
α δι α φθο ρως Θε ον λο γον τε κου σαν την ον
чттцтчöтттЁöттÚ
τως Θε ο το κον σε ε με γα λυ νο μεν
Αυτόμελα ẅџ !!Πα‗

О№
ÙфсчфсØсОтчöттцтÚ
Οι κος του Ευ φρα θα η πο λις η η α γι α
ũťччтцÙЌПтÚŨťчцтсс
των Προ φη τω η δο ξα ευ τρε πι σον τον
Лöт ūŢ тсфсучтттÚŨť
οι κον εν ω το Θει ον τι κτε ται
Ёö№
ттÚссчöтттсØŨťтчсс
Ο ο τε εκ του ξυ λου Σε νε κρον ο Α ρι μα
Ёöттçсучáтччччöттс

θει ας κα
θει ει λε την των α πα αν των Ζω
сØцтчтЦтч⅝ттсс№
Х°тш¡
ην σμυ ρνη και σιν δο νι Σε Χρι στε ε κη η δευ
сØŨťссцÙттсöтЙфсичф
σε
και τω πο θω η πει γε το καρ δι α και
ОтÚŪťцтчтЦтччфсЛ
χει λη σω μα το α κη ρα τον Σου πε ρι πτυ
çчтчØŨťП№
ÙтттчЂöчЌОтÚŪЦ
ť
υ ξα σθαι
ο μω ως συ στελ λο με νος φο βω
ЌссцтссØàтÚūŢч№
ччт
ρων α νε κραυ γα ζε Δο ξα
сöтттЁöттÚŨť

τη

χαι

συγ κα τα

βα σει Σου Φι λαν θρω πε
Στίχοι ἀπό τή Δοξολογία τοῦ Μανουήλ
Πρωτοψάλτου.
Ἦχοςџ Δι—
!!źƒ

су⁄чЦтсöтттсØūťţсучЦтЛöттт
Δο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως Δο ξα εν υ ψι στοις Θε ω
тссцтсöттÚūťţччгöттччХ°
και ε

πι γης ει ρη η νη

εν αν

θρω ποις ευ δο

κι

ι

чØ
α
сЛ℮
öтччтЦтчØчсОтччч
Υ μνου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου μεν σε δο ξο
тсöтттсссöттÚūťţччччгöтт
λο γου μεν σε ευ χα ρι στου μεν σοι
ччХ°чØūťţ
σου δο ο

δι α

την με γα α λην

ξαν

Ο ΤΡΙΣΑΓΙΟΣ ΥΜΝΟΣ
Ἦχοςџ Δι—
!!
ц⅝ÙГтт¡чХсЙ¿çчт¡чØМ¿т
Α γι ι ι ο ο ος ο
ο ο Θε ο ο
т¡сØūţťцÙГтт¡чХсЙ¿чт¡чØ
ο ος
Α γι ι ι ο ο ος Ι ι ι σχυ
М¿тт¡сØūţЛ
ť
¿тГ™
тт¡чсЁöт
ρο ο ο ος

Α α γι ι ι ος

Α

θα α

И¿çчт¡чØũťţЛу℮
ссöш¡тчЛ¿÷т
να
α α τος
ε λε ε ε η σο ο
ЌЛ¿тò
Tό σύντομο ẅ!џ!!!Δι—

ον

η μα ας
сØà⅝тÚчØфÚЛ¿тсØūţťст
Øà ÚчØфÚЛ¿т
Α γι ος ο Θε ε ος
Α γι ος Ι σχυ υ
сØūťţцтчтЛöтттÚũţťЛусØöтÚтÚç
ρος Α γι ος α θα να α τος
тт¡ссØ

ε

λε η σον

η η η μας
ūťţчччтссöттцĭÙтЌсс
Α γι ος ο Θε ο ο ος Α γι ος Ι σχυ
сØĈūţťцтчтЛ™
öтттÚЛу℮
сØöтт
Ú Úçтт¡
ρος
Α γι ος Α θα να α τος ε λε η σον η η
ссØūţť
η μας
Στήν εορτή του Τιμίου Σταυρου ẅ!џ!!!Δι—

ч½чØт⅝цфХсøтÚч℮
хссöшт
¡
Α μην Τον Σταυ ρο

ο

ον σου προ ο σκυ υ υ υ

ц™
фчхМÜçтÚЩË¿çчт¡чØũţťс½
νου μεν Δε ε ε
σπο ο
ο ο τα και
с℮
сЛ¿ттш¡сØūţťс½чхчØДÙçт
την α γι ι αν σου
Α να α στα σιν
тсХЛ¿çтÚЩË¿çчт¡чØūţť
ο ξα

α

α

ζο

ο

δο

ο ο μεν

ẅџ!! Δι—
! фсс äØ
Νε α ν ες
ч₤ØäфссñЎñ чсØöтт
Ú тЛфÚũţťч
Φως ι λα ρον α γι ας δο ο ο ξης α
чцфсссØЎтссХ°фт
¡ Úч°
θα να α του Πα τρος ου ρα νι ι ι ου α
цфЂöттÚЎччМ¿тт¡Й¿тчññ
γι ου μα κα ρος Ι η σου ου ου Χρι ι στε
ũţťчсØс°øтхчØччсöттс
ελ θο ο ο ον τες ε πι την η λι ου
ИЛтÚūťţч°гчцфсссññŭŮţť
δυ υ υ σιν ι δον τες φως ε σπε ρι νον
чцÙтссöтттЦтòòūч
ţť ½Цтт¡с
υ

μνου μεν Πα

τε

ε ρα Υι ο ον

και Α

α α γι

сЁöтттцш¡òũţťсучфх®Л¿тÚч½
ον Πνε ευ μα Θε ο ον
α ξι ο ο ον Σε εν
сöтттсссХ°фт
¡ Úт¡ссМчñð
πα α σι και ροις υ μνει ει ει σθαι φω ναις αι σι ι αις
ŭŮс
ť
сöтттгтòòūţťч®Цтт¡сх®Ёö
Υι ε ε Θε ε ου ου ζω η η η η η η
т¡тÚттЛ¿ттòð ũťţ с½у!чтсЛ¿тхчñ
ην ο δι ι δου ου ους
δι ο ο ο ο κο ο σμος
фцт¡ттсХсçттчØ!ūťţ
σε ε ε δο ο ξα

ẅ !†

α

α

ζει ει ει

Γα ěźƒ

çèс⅝цÙ‾ЙöтттсссчтсØтс
Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο γη
счттцфсØччфсчч
με νος ο ερ χο με νος εν
цÙЌÚŪš
Απολυτίκιον

ο

νο μα τι

Κυ

ρι ου
с⅝ччöт‾тсссчччч
Ευ

φραι νε σθω τα ου ρα νι

α

α

γαλ λι

чöтттО№
ÙтттÚŨşцΩ
итчЦфсЛ
α στω τα ε πι γει ει α ο τι ε ποι η σε κρα
чØчссöтттсØŬч
ţş
сучтт
τος εν βρα χι ο νι αυ του
ο Κυ ρι ος ε
ЁöттÚчччöттчц№
ÙтттÚŨşЂ
πα τη σε τω θα να α τω τον θα να α τον πρω
ОÙΩ
ттчöттсссчØŬţşччц
το το κος των νε κρων ε γε νε
το εκ κοι λι
фцÙщчЂичтЌсØŬţşчсс
ας Α δου ερ ρυ σα το η μας και πα ρε
ттЦÙттсчс‾öтçттсññçèŪš
σχε τω κο σμω το με

γα

ε ε

λε ε ος

Ὡδή Α΄. Ὁ Εἱρμός
Ἦχος !†

Γα ě źƒ

сс‾сöттцтЦÙЌсЛчØŬţş
Ο τα υ
δα τα πα λαι νευ μα τι θει ω
чЁöттччфхччГ№
ÙЌØŨşс
εις μι αν συ να γω γη ην συ να θροι σας και
с‾ссчтттсЛфссØŬЦ
ţş
τε

μων

θα λασ σαν Ισρα η

λι τη λα

ω

ου

тсссöттчччф№
хччт
τος ο Θε ος ημων δε δο ξα σμε ε νος υ παρ
тÚŨşсиЁöттцтчçттсчсöт
χει αυ τω μο νω α σω μεν ο ο
çттсñŪš

τι δε δο

ξα α σται Ωδή Θ΄. Η Τιμιωτέρα ẅ !†

ο

Γα ě źƒ

ф⅝чсс‾ЛöтттсЛчØŬт
ţş чс
Την τι μι ω τε ραν των Χε ρου βι ιμ και εν δο
ссöттсЛöттттсØŬт
ţş чсс
ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ την α δι α
цтт¡чØŬţч
ş
чИччГ№
ÙЌÚŨş
φθο ο ο ρως Θε ον Λο γον τε κου σαν
чЂΩ
ичттчМ¿÷тЌсчсöт
την ον τως Θε ο το
çттсñŪš

ο κον σε

με

γα λυ υ

νο ο μεν
Κάθισμα
чΩ
чсцÙттХØсŅ℮
öттЛ¿ттчØт‾
Την ω ραι ο τη τα α της παρ θε νι ι ας σου και
чсцÙттХØс℮
öттЛ¿ттчØūţŞт‾

το υ περ λαμπρο ον το της α γνει ει ας σου ο
чссттсстцÙфс›чч
Γα βρι ηλ κα τα πλα γεις ε βο α σοι Θε ο
КöттÚŨşОΩ
тссцÙттХØт⁄ссöт
το ο κε ποι ον σοι εγ κω μι ο ον προ σα γα γω
тт‾Х°т‹чØūţц
Ş ‾тссцÙт⁄ттÚЎф‹ч
ε πα α ξι ον
τι δε ο νο μα σω ω σε α πο
ЁöтттсöттÚŧс
Ş
℮
иЁöттчЦÙЌ
ρω ω και ε ξι στα μαι δι ο ως προ σε τα γην
с‾ЛчØЁ⅛öттчΩ
чтчтЛфñ
βο

ω σοι χαι αι ρε η

Κε χα ρι τω με νη

Στίχοι ἀπό τή Δοξολογία τοῦ Μανουήλ

Πρωτοψαλτου Ἦχος!†

Γα !ě

ОÙΩ
т₤Úччгöт‾тссхЁöтĩтч
Δο ξα σοι τω δει ξαν τι το φω ως δο ξα εν υ
чхчфсØŬţşтссцфçсчá
ψι ι στοις Θε ω
και ε πι γης ει
тÚтссöтттЛфñŪš

ρη η

νη εν αν θρω ποις ευ δο κι α
сé⅝Л¿т ‾тттсссчØчсĩсöт
Υ μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε

προ σκυ νου μεν

ттсссöттÚŬţşтсссöттÚч
σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου μεν σοι δι
ччттхччцÙфñŪš
α την με γα α λην σου δο ξαν
Στιχηρό κατανυκτικό
Ἦχος !†

Γα

ě

Ђ⅝ОÙттччтЌсссØсЛ¿
Πολ λα κις την υ μνω δι αν
εκ τε λων ευ ρε
тттччсö№
ттттÚŨşЂ⅝чц‾тчö
ε θην την α μαρ τι αν εκπληρων τη μεν γλωττη α
ттсссчØŬţşчŁцфсØМöтт
σματα φθεγ γο με νος τη δε ψυ χή α το πα
ттх®ц›ÙтттÚŨşЂ₤ччöт‾тссс
λο γι ι ζο με ε νος αλλ ε κα τε ρα δι ορ θω
чтЛЦфсØчЦтсссöт
σον Χρι στε ο Θε ος δι α της με τα νοι ας
ттцЌЛфØŪš
και ε λε η

σον με

Εξαποστειλάρια

с⅝сö‾ттчтс№
öттÚс½‹çчш¡ðчЂΩ
Α πο στολοι εκ πε ρα α τω ω
ω ων συ να
чЂöтттЛфÚŪšччсс№
öт т
θροι σθεν τε ες εν θα δε
Γεθ ση μα νη τω χω
чöттÚс½‹çчш¡ðчЂ‾чЂöтттЛ
ρι ι ω ω
ω ω κη δευ σα τε μου ου το σω
фÚŪšчсу⅛сс⁄öттттХ°тÚūşщЂ‾
μα και Συ Υι ε και αι Θε ε ε μου
чЂöтттЛфÚŪš

πα ρα

λα βε μου ου το πνευ μα
Ἐξαποστειλάριο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν
Ἦχος γ΄ Ūš

ч⅝ñŪšччсс№
öтçтттÚт⅝Ђчс‾
Νε Τα του φω τος δο χει ει α τας φεγ γο βο
Ё°т Ќ⅝Ъ¿тЛ¿чØŪ šс№
сттч
ο ο λους α α στρα πας
Βα σι λει ον νυν
чцтЌÚЎтЂчсМÁöчЌЛ⅝
τον Με ε γαν Γρη γο ρι ον θε ε ο
λο
фÚŪšч‘ЁчÜх®сИ¿чЌт⅝х®çЁ℮
γον

Χρυ σο στο

μον

Ι

ι

ω α α

α

ш¥чÚūşщ℮
¿ ЂΩ
сĬх®цъЙ¿т
Ü тфЛф åÚ
αν νην α νευ φη
μη σω ω μεν παν τες
ч‾ссöттч›öттÚс‾½çчш¡ðчЂ‾
Τον νυμ φω να σου βλε ε πω ω
ω ω Σω τηρ
чсМфЛфÚŪšссöттс›öтт
μου κε κο σμη με νον
και εν δυ μα ουκ ε ε
тÚс‹½çчш¡ðП‾тсЛтЄÚссØŪс
š
уň ⁿ
χω ω
ω ω ι να ει σελ θω εν αυ τω λαμ
сЛ¿тЌЛ℮
¿тЌМ¿тЌссØ
πρυ νο ον μου τη ην στο λη ην της
ūşт‾чЂöтттЛöтт ÚŪš
φω το

ψυ χης

δο τα α και σω σον με

Κοντάκιο τῶν Χριστουγέννων. Αὐτόμελο ẅ “ Γαф

ч›чМф‹ПÙтЌÚчс›ссч
Η Παρ θε νος ση με ρον τον υ πε ρου σι
чçттЛфÚŨşччМф‹ПÙтЌØ
ον τι ι ι κτει και η γη το σπη λαι ον
чс›ссччçттЛÜфÚŨş!!П₤ÙтŃ
τω

α προ σι τω προ

σα α α γει

Αγ γε

сØтччтХцтÚūŞţт›çччçтт
λοι με τα ποι με ε ε νων δο ξο λο γου ου
ЛфÚŨş!ПÙ₤тŃсØтчтЛМ¿Üçчт¡чØ
ου σι μα γοι δε με τα α στε ε
ε ε ρος
т›ччçттЛÜфÚŨşс‹ссöттс
ο δοι πο ρου ου ου σι δι η μας γαρ ε γεν
ЛтÚūţŞщцитсöттччсöттźżчñⁿ
νη θη παι δι ον νε ον ο προ αι ω νων Θε
ш¡тХÛ‹çèŧŞ
οο

ο

ος

Ἦχος” ґ

ЌΒου —źƒ

Στόν Ὄρθρο
ũţťçèс⅝сØцтчтсс™
чтттÚũţťт₤с
Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο
ссчтссØàтчØūт
ťţ сц‼
тчт
γη με νος ο ερ χο με νος

εν ο νο μα τι Κυ

ЦтчØ ũţť
ρι ι ου
Το Απολυτίκιο
щ₤чсичтссö‼
ттЦтчØũťţт₤с
Το φαι δρον της Α να στα σε ως κη ρυ γμα εκ του
сцтсцтЌ‼
сссöттЦт
αγ γε λου μα θου σαι αι του Κυ ρι ου μα θη τρι
чØũţťт⅝ччссс⁄чсччч
αι και την προ γο νι κην α πο φα σιν α
тЁöттчØф‼
сссöттЁöттЦ
πο ρι ι ψα σαι τοις α πο στο λοις καυ χω με ναι ε
тчØũţťчси℮
чтсцтчтсöтт
λε γον
ε σκυ λευ ται ο θα να τος η γερ θη Χρι
счЌсØчч™
Ќсссöтт
στος ο Θε ος δω ρου με
ЁöтттчñũŠ

νος τω κο σμω τω

με γα ε λε ος
«Ὡδή Θ΄. Ἡ Τιμιωτέρα
Ἦχος Λέγετος Βου Ŋ źƒ

су™
ччтсØфсчфсØфч
Την

τι μι ω τε ραν των χε

ρου βιμ και εν

ссцфсссØфсчфсØũŠ
δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ
сучтсЛ¿ттÚтсцтЌЛфÚ
την α δι α φθο ο ρως Θε ον Λο γον τε κουσαν
суМ¿фссцфцÙттсöттÚũŠ
την

ον

τως θε

Αὐτόμελα
Ἦχος Λέγετος

ο

το κον σε μεγα λυ νομεν

Βου Ŋ

ч⅝чП›тччöтЌÚчс™
счт
Ως γε ναι ον εν μαρ τυ σιν α θλο φο ρε Γε
ЁöттÚũŠсусцфсöтттсс
ωρ γι ε συν ελ θον τες ση η με ρον ευ φη
чöттÚũŠц⅝тчП›тччöтЌт⅝су™
μου μεν σε ο τι τον δρο μον τε τε λε κας την πι
Х°ччсчтÚфчЁöттссØ
ι στιν τε τη ρη κας και ε δε ξω εκ Θε ου
тсчХ°ттчöттÚтсцфсØũŠ
τον της νι ι κηςσου στε φανον ον ι κε τευ ε
чччХ°ччЦЌссцф
εκ φθο

ρα

ας και κιν δυ νων

λυ τρω θη ναι

с⁄ссчттЛфÚчтсс‼
öт т
τους εν πι στει εκ τε λουν τας την α ει
тЁöттÚũŠ

σε ε βα

στον μνη μην σου
П⅝т ‼
чччöттчтссчтЁö
Ε δω κας ση μει ω σιν τοις φο βου με νοις σε Κυ
ттÚфсцÙтсЁöттòũŠчЂхч
ρι ε τον σταυ ρον σου τον τι μι ον ε νω ω ε
тЦтчØтчцфЛфØũŠт⅝чс‼
θρι αμ βευ σας τας αρ χας του σκο τους και τας ε
сЛöтччтсöттссØщ⅝с
ξου σι ας και ε πα νη γαγες η μας εις την
с‼
чХ°ттссчöттòũŠчП›т
αρ χαι αι αν μα κα ρι ο τη τα δι ο σου
чччöтЌт ⅝сс‼
счтЁöттÚ
την φι λαν θρω πον οι κο νο μι αν δο ξα ζομεν
ũŠччЂхчтЦтчØтссöтт
Ι η σου ου παν το δυ να με ο Σω τη ηρ των
тЁöттÚ
ψυ χων η μων

Στά εἰσδια τῆς Θεοτόκου Κοντάκιον

Ἦχος ” ґ ЌΒου —

суччцÙ‼
тттÚсЛö⅝ттОтÚūţť
Ο κα θα ρω τα α τος να ος του Σω τη ρος
чччцÙтттÚсЛчЌОтÚūţť
η πο λυ τι μη η τος πα στας και Παρ θενος
фччсчсччтсöттс
το ι ε ρον θη σαυ ρι σμα της δο ξης του Θε
сØūţťсфссЛöтттÚфсЛöт
ου ση με ρον ει σα γε ε ται εν τω οι κω
тОтÚūţťчЦтссЛöтттÚūţťф
Κυ ρι ου την χα ριν συν ει σα γου ουσα την
сЛчттÚтÚũţťПтчсöттЌс
εν Πνευ μα τι Θει ω
ην α νυ μνου σιν Αγ γε λοι
ссØūţťцтссöттцтччØф
Θε ου
αυ τή υ
сñХØàтç
ò è

παρ χει σκη νη ε που ρα νι

ο ο ος
Ἦχος Ỳ‚ си Κε Ĺ źƒ

çèч⅛суØсчтÚттссöттчØŬт
ţş ⅝с⅛
Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η μιν ευ λο
ссччтсöттÚчччöттс
γη με νος ο ερ χο μενος εν ο
сХтт¡чñŬş
ρι

νο ματι Κυ

ι ι ι ου

Απολυτίκιον Ήχος πλ. α΄
ч⅛ссчт цÙттсчсöттÚŬţşт₤
Τον συ να να ρ χον λο γον πα τρι και πνευ μα τι τον
сⁿсцфсЛтччтцÙЌс
εκ Παρ θε νου τε χθεν τα εις σω τη ρι αν η
сØчссöтттцЌс⁄чсⁿöттÚ
μων α νυ μνη σωμεν πιστοι και προ σκυ νη σωμεν
ŬţşПÙтччöттс⁄сØⁿчссöттт
Ο τι ηυ δο κη σε σαρ κι α νελ θειν εν τω σταυ
цтсØЄ⁄сⁿсцтÚ тÚŬţşт₤ чЂⁿч
ρω και θα να τον υ πο μει ναι και ε γει ραι
ччтчХ°Єччччöттс
τους τε θνε ω ω τας εν
Лчтчñ Ŭşţ
στα σει αυτου

τη εν

δο ξω α να

Ἡ Τιμιωτέρα

Ἦχος Ỳ‚ си Κε Ĺ źƒ

т⅝чсⁿсЛöтттссØŧŮšччт
Την τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δο
сцтчсЛöттттсØŧЄ
š ℮
чсⁿ
ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειμ
την α δι
сЛöттЌ⁄ЂöⁿттЛ¿ттÚŬţşчсу
α φθο ρως Θε ον Λο γοντε κου ου σαν την ον
чттцтч⅝öттсЛ⅛çчтчñ
τως Θε ο το κον σε ε με γα λυ

νο ο μεν

Ἀνάβαθμοι

Ἦχος Ỳ‚ си Κε Ĺ źƒ
Α΄ Ἀντίφωνο
т℮
чсⁿсЛöтттссØччтт
Εν τω θλι βε σθαι με δα βι τι κως α δω σοι Σω
Л¿ттÚОÙттччцтчöттсс
τη ηρ μου ρυ σαιμου την ψυ χην εκ γλω ωσσης δο

λι

Хтт¡чØŬţş
ι ι ι ας
Ŭţşт℮
чсⁿссчсöттцÙЌссØ
Τοις ε ρη μι κοις ζω η μακα ρι α
ε
Є℮
сⁿсцтЌ⁄сⁿсцтÚтÚŬţşźǺ
Θε ι

κω ε ε ρω

τι

στι

πτε ρου με νος

Τό τροπάριο (ἀντίφωνο) τῶν Προφητειῶν
τῶν Θεοφανείων
Ἦχος Ỳ‚ си Κε Ĺ

чⁿчЦтссчхчØŧт
Ůš тт хс
Ε πε φα νης εν τω κο ο σμω ο τον κο ο σμον
сøтÚтÚŬт
ţş сссчччсöттт
φω τι σας ι να φω τι σης τους εν σκο τει κα θη
сХ°ЄчçчтсссØöтÚтŬ
Ú ţş

με ε νους φι

λα αν θρω πε

δο ξα Σοι

Ἦχος !Ỳ‚ ΠαĹĹ
ч›½Ђхч⅛ØЁöтçт№
тМ¿фЛчМ¿÷
Χρι στο ος α νε ε στη η ε εκ νε κρω ω
ттОтт¡чØЁöтттЙ¿тЁâ°тс
Ú
х
ων θα να α α τω θα α να α το ο ον πα τη η
ЛçДâðõт¡схц⁄Ùттçт›чáçттЛ¿
η
σα α α ας και τοι οις ε εν τοι οις μνη
чотттÚŨşЂхчØтсМ¿çчошт
¡ сØ
η μα α σι

ζω ω ην χα ρι

σα

α α με νος

Δοξολογία

χος πλ. α΄

Ἦχος Ỳ‚ си Κε Ĺ źƒ Μανουήλ Πρωτοψάλτου
ЁöⁿттчЦтсссØцтчтЛ¿т

Δο ξα σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ ψι ι
ЌссØŧŮš Є⁄ччсⁿсчхчØтт
στοις Θε ω
και ε πι γης ει ρη η νη εν αν
сучттЛ¿ттÚŬţş
θρω ποις ευ δο κι ι α
ч⅛МöттсссччØчссöт
Υ μνου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ νου μεν
тттссччØŧЄ
Ůš ⁄сⁿссччØ
σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου μεν σοι
ччт тт ЂчЌЛ¿ттÚŬţş
δι

α την με γα α λην σου

Αὐτόμελα

Ἦχος!!Ỳ‚ !Παẃ

δο ο ξαν

цÙĩ›ттчччхфссññтчс
Χαι ροις α σκη τι κω ων α λη θως α γω νι
сöттчЦтссцфсññŬс
ţş
⁄ц
σμα των το ευ ω ω δες κει μη λι ον σταυ ρον
Єсцтсöттс›фсЛчфсØ
γαρ επ ω μων α α ρας και τω Δε σπο τη Χρι στω
чсс⁄ф›сöттÚчтчöттÚŨşчП
σε αυ τον παμ μα α καρ α να θε με νος σαρ κο
тсссчтÚтчЦтссцф
ος κα τε πα τη σας το χα μαι αι ζη λον φρο νη
сØŬţşс⁄чтцтт¡чØЄ›чПтс
μα ταις α ρε ται αι αις δε την ψυ χη ην κα
сцфсØŬч
ţş
сс⁄öтЌÚЄ›чПт
τε λαμ πρυ νας και προς εν θε ον α νε πτε ε
сссфсⁿØŬşţчХØттсчсöтт
ρω σας ε ρω τα
ο ο θεν την πα να γι αν σου
сЛтЌ›цтчØцфсс⁄чт
κυ κλουντες πα νευ φη με λαρ να κα Σαβ βα της
ОтЌчсⁿсцÙттцфсØŬşţ
θει ει ας φι λαν θρω πι ας αι του με θα
щ›ЂсчфХ°чØчс⁄счтт

τυ χειν σαις πρε σβει ει αις και τω κο σμω δω ρη
сöтттс№
ссфс№
ØŬţş
θη η ναι το με γα

ε λε

ος

Ἦχος !Ỳ‚ ΠαĹĹ

ŨşЂ›сгттттÚсхЎцтòŬт
ş тсØ
Δευ τε λα α α α βε τε ε
φω ω ς εκ του α
Л¿КöттттÚЂхцтòŬţşсу⅛чцÙтт
νε σπε ε ε ε ρου φω ω το ος
και δο ξα σα
тÚЛ¿тОтÚŧч
Ůš
Й¿чЌØçс℮
т¡с
τε Χρι ι στο ον
τον α α να
Л⅛ЎЙ¿тЌс°øтчØŬţş
τα

ε

εκ νε

ε

στα α αν

ε κρων

Πέτρου Λαμπαδαρίου

Ἦχος!! Ỳ‚ !! Παẃ

т₤чсØчсчхⁿчØсчтччт
Θε ο το κε Παρ θε ε νε χαι ρε Κε χα ρι τω
счтсöттс⁄ØчсøттⁿчØŬţşт₤сс
με νη Μα ρι α ο Κυ ρι ος με τα σου ευ λο γη
чхⁿчØчöттссØŧŮšЄ₤чсⁿсс
με ε νη Συ εν γυ ναι ξι και ευ λο γη με
чт⁄тсØ ччсⁿöттÚŬЁ
ţş
öтт цтц⁄Ù
νος ο καρ πος της κοι λι ας σου
тттсЛⁿçч⁄тⁿчñçèŬţş
τε κες των ψυ χων

η

ο τι Σω τη ρα ε

η μων

Ἦχος Ỳ‛ Βου—
Ẅźƒ
Στόν Ὄρθρο
ч℮
ссöттÚчтсу™
чтттÚũţťчч
Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν ημιν
ευ λο
т₤сХсчт⁄ЁöттÚūţťт⅝ссö™
тГÙ
γη με ε νος ο ερ χο με νος εν ο
ЌОтÚũţť
Κυ

νο μα τι

ρι ου

Απολυτικιον
тс⁄ссöтçтт¡сччтх®с™
öт т

Αγ γε λι και Δυ να α α μεις ε πι ι το μνη μα
тÚЂ⅝чтсöттч‹ттсöттÚŧч
ţť
⅝сж
σου και οι φυ λασ σον τες α πε νε κρω θη σαν και ι
ччт⁄ссчтЦтЎссöттц‼
т
στα το Μα ρι α εν τω τα φω ζη του σα το α χραν
ЦÙЌцтÚũţťчЂччтсфЁöт
τον σου Σω μα ε σκυ λευ σας τον Α δην μη πει
тОÙтттÚчсичтчтцт⁄сЛöт
ρα σθεις υπ αυ του υ πην τη σας τη Παρ θε νω δω ρου με
тттсØūţťтсссöттчЦ‼
Ќс
νος την ζω ην ο α να στας εκ των νε κρων Κυ ρι
сцÙçНçчтòũťţ
ε

δο

ξα

σοι οι

Εἱρμός Ἀναστάσιμου Κανόνα Ὠδή Α΄.
Ἦχος Ỳ‛ Βου—
Ẅźƒ

ф₤ччсучфцÙттсссØт
Ως εν η πει ρω πε ζευσας ο Ι σρα ηλ εν
сцтЁö⁄ттÚчсОттЌ₤сЎØч‼
α βυσ σω ι χνε σι τον δι ωκτην Φα ρα ω κα
тсучтттÚũťţЂ⁄ЛöттсöттчЦ₤

θο ρων πον του με νον Θε ω ε πι νι κι ον ω
Ќссц‼
Ùçттçчтòũţť
ε

βο

α

α

σω ω

δην

με εν

Ὠδή Θ΄ Ἡ Τιμιωτέρα
Ἦχος Ỳ‛ Βου—
Ẅźƒ

ф⅝ччччХ°тЌсссØūťţт
Την τι μι ω τε ε ραν των Χε ρου βιμ και
чс⁄ссöттсЛöттттсØūт
ţť ₤ч
εν δο ξο τε ραν α συγ κρι των των Σε ρα φειμ την α
сс‼
цтт¡чтссöтттцтÚũţťт₤
δι α φθο ο ο ρως Θε ον Λο γο ον τε κου σαν την
сØХ⁄°счтЦÙчЌ‼
ссцÙçН
ο ον τως Θε ο το κον σε
çчтÚ ũťţ

με γα

λυ νο

με εν
Στά Ἅγια Θεοφάνια Ὠδή Α΄.

Ἦχος β΄. Πα‗Εἱρμός ,Ιαμβικός
Ђ№
цÙтЌсуччттÚтÚŨťт‹чс№
Βυ θου α νε

κα

λυ ψε πυ θμενα και δι

α

ссфч⅝öттПтÚŨс
ť
сс›чч
ξη ρας οι κει ει ους ελ κει εν αυ τω κα τα
фсуччттÚтчсссØūŢчс
κα λυ ψας αν τι παλους ο κρα ται ος
сфЁöттÚчö›тттЁöттÚÚŨť
λε μοις Κυ ρι ος ο

εν

πο

ο τι δε δο ξασται

Εἱρμός Ἰαμβικός Ὠδή Α. Βου—
сиö℮
ттцтÚфсОтчфХ°чØūţťс⅝
Στει βει θα λασσης κυ μα του με νον σα α λον
η
чтцтÚф‼
ссчччöттÚũţťЁö⅝т
πει ρον αυ θις Ισ ρα ηλ δε δει γμε ενον
με λας
тчХ°чтОтччфХ°чØūţťс
δε πο ον τος τρι στα τας Αι γυ πτι ι ων
ε
чтсö‼
тттссчтсöттÚũţťО⁄т
κρυ ψεν αρ δη ην υ δα το στρω τος τα α φος
сссØŭŮťţщ‼
чЁöтттОтÚũţť
κρα ται α

δε ξι

ρω μη

ας του ου Δε σπο του

ччттсØчтсчччсØфØũţťЂöŅттė
Αι

Αγ γε λι και προ πο ρευ ε σθε Δυ να μεις

οι εν Βη

тсØттЁччтГÙтÚŧс
ť
иĆцтчöттЂтÚ
θλε εμ ε τοι μα σα τε την φα τνην ο Λο γος γα αρ γεν να ται
тчçст¡счсКöттÚũţťсöи ттчсöт
η σο
φι
α προ ερ χε ται δε χου α σπα σμον η
Й¿чЌПтÚфссцтчöттцтÚũţťтŅ
ОÙė
Ε εκ κλη σι α εις την χα ραν της Θε ο το κου λα οι
КöттÚŧЂ
ćť
ссЁöттЌсчçчш¡с
Ει πω μεν ευ λο γη με νος ο ελ
сЁöтçттźżçчтðð
μων

δο ο ξα

σοι

ũţť

θων Θε

ο ος η

źƒẄūţť

чЁöтттЛöтттÚũţťсуцЌсЁöттттÚ
Τρι η με ρος α νε στης Χριστε εκ τα φου κα θω ως γε
γραπται
ũţťсусцтт¡чØтсЁöттттÚũţťсф
Ø с
συ νε γει
ρας τον προ πα το ρα η μων δι ο σε
счсØфЁЁöттттПтÚūţťчччЦ
και δο ξα ζει το γε νος τω ων αν θρω πων και α
ЌссЁöтçттźżМ¿фÚ
σου

την Α

να

στα

σι

ιν

νυ μνει

Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου 1778
Ὠδή Η΄.
Ἦχος β΄. Πα‗
чхЛöтттÚц
ą ÙтттÚЛ¿тсñŨťчăЂÙ
Τω ω δο γμα α τι τω τυ υ ραν νι ι κω
οι ο
МÞтãт¡чöттąхсöттãт¡çчт¡сЛöт
Ο σι ι ι οι οι τρει εις παι αι δε ε ες μη η
ттÚЛ¿уçчт¡чñŨţťтссцтт¡чØч
η πει σθε
ε εν ντες εν τη κα μι ι ι νω βλη
хсöттăсöшт
¡ сØсØсЛ
Ø
¿тт¡Ёöт
Ø Úç
η θε εντε ε ες Θε ο ο ο ο ο ο ο ο
ттсØàтÚŨťчćхссöшт
¡ ЦтчхМ
ο ο ον
ω ω μο ο ο ο λο γουν ψα α αλ
çтÚш¡с°øтчхЛöтттÚЛ¿уçчт¡чØŨţť
λο ο ον τε ες ε ε ευ λο γει
ει ει τε
ч°с
ą
ХЛ¿çттòч½чØс°øтттÚтМ¿÷
τα ε ε ερ γα α Κυ ρι ι ι ι ου το ον
çттð¡с½чхМ¿тт¡чØч ñ
Κυ υ

υ υ

υ

υ υ ρι ον

Εἱρμός Ὠδής

ūţťтсцтчöттПтÚЦтçст¡с
Τω συν δε σμω τη ης α γα πης συν δε
ο ο ο
чтссöтттÚũţťсуссччт
με νοι οι Α πο στολοι τω δε σπο ζο ντι των
ОтччЦтЛöттЦтчØţūţťчЁö
Ο λων ε αυ τους Χρι στω α να θε με νοι
ω ραι
ттÚчтссöтттÚũţťччсссö
ους πο δας ε ξα τε νι ζοντο
ттсöтттОтòũţť

ευ

αγ γε λι

ζο

με νοι πα σι ιν ει ρη νην
Προηγιασμένης συντομον
Ἦχος Ỳ ‛

Πα‗

т®сØсЁчцтчЦÙЌт®сЛöт
Κα τευ θυ υν θη η τω η προ σε ε ευ χη η
ттÚччсØöш¡тсØçèŧŢсицÙтттХ
η μου ως θυ μι ι α μα
ε νω πι ι ο ο
сçттчÞхчØūŢсуØà тÚтÚтХ
Ú °öттÚтãт¡
ον

σου ου ου ου ου

ε

παρ σις τω ω ω ων χει ει

чØ!Х°счØчØчØс°øттçтт¡сЁØç
ρω ω ων μου θυ σι
чтðтс°øтÚтÚчñçèŨť
σπε ε ε

ε ε ρι

ι

ι ι

α α α

νη

Μ. Αποδειπνο ẅỲ‛ Πα‗
ŨťЂÙчтсссöттÚтсЁöтçтт
Κυ ρι ε των Δυ να με ων μεθ η μω ων γε ε
чØŪťГтсссØчØтссчсöт
νου Αλ λον γαρ εκ τος σου βο η θον εν θλι ψε
тÚЂçттçттсØūŢсıхччттėЁö
σιν ουκ ε ε χο ο μεν
ттЌЂöттттòŨť
με ων ε

Κυ υ ρι

ε των Δυ να

λε η σον η μας

Ἦχος Βαρύς Ūšźƒ

ч‾ЦтЛℓчччччöттссØūţŞ
Θε ο ος Κυ ρι ος και ε πε φανεν η μιν
т‾сссчттЁöттÚттсöттт
ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ
сХстòŪš

ε

ρι

ι ι ου
Απολυτικιον Ūš

сцтччтçсчáтссöттÚч½
Κα τε λυ σας τω Σταυ ρω ω σου τον θα να τον η
ПÙттччЦÙттсöттÚŨşчсс
νε ω ξας τω λη στη τον πα ρα δεισον των Μυ ρο
счсцÙттцфсØтчЂöтт
φο ρων τον θρη νον με τε βα λες και τοις σοις Α πο
сöттцÙтссöттÚŪšсччцт
στο λοιςκη ρυτ τειν ε πε ταξας ό τι α νεστης Χρι
ччхчфсØтЂöттцÙттсч
στε ε ο Θε ος πα ρε χων τω κο σμω το με
сöтçттсñ
ε

γα

ε λε ε ος

Κυριακή της Πεντηκοστης Ὠδή Α΄

Ἦχος βαρύς Ūš

тХ°ччсчтÚфссчсöттÚ
Πο ον τω ε κα λυ ψε Φα ρα ω συν αρ μασι
ччЂöттçсчáтчсссöтт
ο

συν τρι βων πο

λε

ε μους εν υ

ψη λω βραχι

ттÚŪšсöи тттчØçсш¡счсöтçт
ο νι
α σω μεν αυ τω
тсñ

ό

τι

δε δο ο

ξα

α σται
Κανών τῆς Ὀκτωήχου Ὠδή Α΄ Εἱρμός Ūšźƒ
цтччтчХ°ччттсöттт
Νευ σει σου προς γε ω ω δη αν τι τυ πι ι αν με
сХ°чØчПÙттЁöтттсчсöт
τη η χθη η πριν ευ δι α χυ τος υ δα των φυ σις
тттÚŨşцитчЦфсЛтÚсучтт
Κυ ρι ε ο θεν α βρο χως πε ζευ σας α
цтчсöттЁöтçттсñŪš
ηλ σοι ω δην ε πι νι ι

δει Ισ ρα

κι ι ον

Αὐτόμελο

Ἦχος βαρυς Ūš
чсчччсöттЁöтттсØŪš
Ουκ ε τι κω λυ ο με θα ξυ υ λου ζω ης
тссчМтттсМчØЦтс
την ελ πι

δα ε

χον τες του σταυ ρου σου Κυ ρι ε

сöтçттсñ
δο ο

ξα α σοι

Δοξολογια Μανουηλ Πρωτοψαλτου Ūšźƒ

ОтчччöттссØцтчтЁöт
Δο ξα σοι τω δει ξαντι το φως δο ξα εν υ ψι ι
ттсØчссцфЛ¿ттÚттсöтт
στοιςΘε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρω ποις ευ
тсХ°чñŪš
δο κι ι α
чçсчáтчтссччØūţŞчч
Υ
μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ
цтчтсчсöттчччЂöттÚ
νου μεν σε δο ξο λο γου μενσε ευ χα ρι στου μενσοι
ūţŞччттсöтттсХ°чØŪ š
δι

α την με γα α λην σου δο

ο ξαν

Προκείμενα τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν
ἮχοςҐΓα

ЂÙçчт¡ðçтÚЂсöш¡ттМ¿ф
Þ Ú
Τις

Θε ε

ος με

ε

ε ε γα

ας ως

схсØçчтð¡тÚçчч°т
á òŪšч½ПÙтЁö
ο ο Θε ο ος η μω ω ων Συ ει ει ει
ЌМ¿÷çтт¡ðçчч°áчñччЦтт¡
Ο ο Θε ε
ο ο ος ο ποι ω ω ω
Л¿ÞтЌхсøЪ
ï
¿чЌÚсХЛ¿ç
ω ων θα αυ μα
тч°ш
á ¡тХ¾

σι

ι

α

μο

ο

ο

νο ο ο ο ο ος
ẅҐΓα
ŪšцтчтЛччччсöттÚŪš
Πλου σι οι ε πτω χευ σαν και ε πει νασαν
чЂчтцÙттцфсØūŞсучтт
οι δε εκ ζη του ντεςτον Κυ ρι
цтчтцÙттсñ
θη σο νται παν τος α γαθου

ον

ουκ

ε λαττω

Αναβαθμοι Ūš

чЦтссччсöтттттс
Α γι ω Πνευ μα τι τα συμ πα ντα το εί ναι ε
Х°чØччЌсссссчч
ε χει προ πα ντων γαρ Θε ος των ο λων
чЌЛ¿¿ттÚЎцтсöтттттсХ°

κυ ρι
чñŪš

ο

ο της φως α προ σι τον ζω η των πα

αν

των
Διατονικός Βαρύς
Ἦχος ΠΛ. Δ. ŧŞЂΓα źƒ
ччцтчччЦÙЌхЛçтт
Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η η
сØтсссччØтхсØöтÚтÚūşчч
μιν ευ λο γη με νος ο ε ερ χο μενος
цтчØЄхсØчØ

εν

ο

νο μα τι Κυ υ ρι ου
Απολυτίκιον ŧŞЂΓα
чцтчсГÙЌхЛçттсØсц
Εξ υ ψους κα τηλ θες ο ο Ευ σπλαγ χνος τα φη
тчцтÚЄхЛçттсØЂöттцтч
κα τε δε ξω τρι ι η με ε ρον ι να η μας ε λευ
чтЌсссØтчЂчттсïöтт
θε ρω σης

των πα θων η ζω η

και η α να στασις

тсцтÚЄхЛçт чñŪŞ
η μων Κυ ρι ε ε δο ξα σοι
Κανων Ωδή Α΄. Ο Ειρμος ŧŞ ΓαẂźƒ
ŪŞчччсöттссчцтчтч
Αρ μα τη λα την Φα ρα ω ε βυ θι σε τε ρα
чцÙттсØчччсчхчØтс
τουρ γου σα πο τε Μω σα ι κη ρα α βδος σταυ ρο
сöтттччсссфЁöттÚ
τυ πως πλη ξα σα και δι ε λου σα θα λασ σαν
фссччцÙтттссчч
Ισ ρα ηλ δε φυ γα δα πε ζον ο δι την δι
сöттÚŪŞсöи тттЛöттЦтчñŪŞ
ε σω σεν α σμα τω Θε ω α να μελ πον τα
ччсусЛöтттссØчтсс
Την τι μι ω τε ραν των Χε ρου βιμ και εν δο ξο
сöтттсØфсöтттÚŧŞччсус
τε ραν α συγ κρι τως των Σε ραφειμ την α δι α
счччçттссЛфÚч½суч
φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε κου σαν την ον τως
ттцтчöтттЁöттãт¡чñŧŞ
Θε ο το κον σε ε με γα λυ υ νο ο μεν

Δοξολογια Μανουηλ Πρωτοψαλτου ŧŞźƒ
сжчáтÚчччöттссØцтчч
Δο ο ξα σοι τω δει ξαντι το φως δο ξα εν υ
сХ°тттÚūţŞщсусцтцтт¡чØт
ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η η νη εν
ссöтттЛфØŧŞ
αν θρω ποις ευ δο κι α
сзçсчáтчччцфсØūч
ţŞ
ч
Υ
μνου ου μεν σε ευ λο γου μεν σε προ σκυ
цтчччтсöтттсссучтÚ
νου μεν σε δο ξο λο γου μεν σε ευ χα ρι στου μεν σοι
ūţŞччччЄхчфЛфÚŧŞ
δι α την με γα α λην σου δο ξαν
ŧŞсиччччччччтсцÙтчØ
Δο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευμα τι
ūţŞщсиччцтчччźƒчöттт
ЛöтттÚ
Και νυν και α ει και εις τους αι
ω νας των αι ω νων αμην
Αναβαθμός
ŧŞ чсуссчччцтЛфцт
Α

γι

ω Πνευ μα τι το

ζην τα πα ντα φως εκ

чçттссЛфÚЎчссфçс
φω το ος Θε ος Με γας συν Πα τρι υ
чáтчЄхчфЛфñ
ου μεν αυ το ο και τω
Αυτομελον ẅỲ” ΝηẄ

μνου

Λο γω

ОÙЄØчсцтсöттÚцфсЛч
Ω του πα ρα δο ξου θαυ ματος ω μυ στη ρι ου
фсØũŠчсЛöттчöттÚцтчöтт
φρι κτου ο τη φυ σει α θα νατος πως εν ξυ λω κρε
ттÚ
сиссöттчöтчØŧŞОтсЁö
μαται πως θα να του νυν γευ ε ται πως κα τα κρι
тттччцфсØŨşцтссöттт
ι νεται ο
α νευ θυ νος κρυ ψον το φω ως σου και
ЂöтттчØŧŞсуХстччöттÚч
φρι ξον η λι ε
βλε ε ε πων τολ μη μα η Παρ
сучтттчсссØūţŞКöтттт
θε νος ε λε γεν εν τω σταυ ρω
ттòчцжтсöтттсØŧŞ

βλε που σα κρεμα

μενον Χρι στος ον ε ε τε ε κεν
Στην Υψωση του Τιμιου Σταυρο Ειρμος Ωδή Α΄. ẅ Ỳ ” ΝηẂ Γα

ЄЂчцтссØччМфОтÚ
Σταυ ρον χα ρα ξας Μω σης ε πευ θει ας ραβδω
фсссöтттчØс½чччöттт
την Ε ρυ θραν δι ε τε με τω Ις ρα ηλ πε ζευσα
тòŧŞЂсöтЌсссØтчссс
ντι την δε ε πι στρε πτι κως Φα ρα ω τοις αρ
чттЂöттттòŪŞсЦтЌссц
μα σι κρο τη σας η νωσεν επ ε ευ ρους δι α γρα
тÚччцтсçсчáтттсЛчö
ψας το α ητ τη τον
ο ο πλον δι ο Χρι στω α
ттÚŪŞсуссöтЌЛöттЦтчØ
σω μεν

τω

Θε

ω η μων

ό τι δε δο ξα σται

Απολυτικιον Πεντηκοστής ẅ Ỳ” Ẃ !!ĝźƒ
ч‾чссöттО›ГÙЄ₤хЛçттсØŪŞ
Ευ λο γη τος ει Χρι στέ ο Θε
ος η μων
ч‾счхчØЎфс⁄ссöттéт⁄Х°тÚ›ūş
ο παν σο
φους τους α λι εις α να δει ξας
чс‾сöттцЌО›ГÙЄ₤хЛçтт
κα τα πεμ ψας αυ τοις το Πνευ μα το
Α
γι
сØŪф
Ş ›сссØЎт₤сс‾Ёöтттт‹Х°

ον
και δι αυ των την οι κου με νην σα γη νε ευ
тÚтОГÙЄ₤хЛçттсññŪŞ
σας Φι λαν θρω πε

δο

ξα

σοι

ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ( Σύντομο )
ẅ Ỳ!” Νη

ч‹ччсØчØчх®‹сКöЌсс
Τη υ περ μα χω στρα α τη γω ω τα νι κη
чХ°тш¡сñũф
Š ччс⁄ØчØчх‹®с
τη η ρι α
ως λυ τρω θει σα τω ων δει
КöЌссчХ°тш¡сØũŠчсс
νων ευ χα ρι στη η ρι ι α
α να γρα
ччЎт›сØЄс‹чфЛфÚŧŞчч
φω Σοι η Πο λις Σου Θε ο το κε αλ λως
с⁄ØчØчх®‹сКöЌссчХ°тш¡
ε χου σα α το κρα α τος α προ σμα α χη
сØũŠчссчч›ччöтттс‹сø
τον

εκ παν τοι ων με

κιν δυ νων ε λευ θε
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