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ΤΖ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Μαξίαο ηήο Αηγππηίαο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηνχ Σξησδίνπ
γ' θαί ηήο Αγίαο Πξνζφκνηα γ'.
Ήρνο πι. β' ιελ απνζέκελνη
έ κέλ δηεθψιπε, ηήο ηψλ ζεπηψλ επνπηείαο, κνιπζκψλ ηψλ πξφηεξνλ, ηφ
επηζπξφκελνλ κηαληήξηνλ, ε δέ ζή αίζζεζηο, θαί ηψλ ζνί ζεφθξνλ,
πεπξαγκέλσλ ε ζπλείδεζηο, ηήλ πξφο ηά θξείηηνλα, ζνί επηζηξνθήλ
ελεηξγάζαην, εηθφλη γάξ πξνζβιέςαζα, ηήο επινγεκέλεο ζεφπαηδνο, πάλησλ
θαηαγλνχζα, πηαηζκάησλ ζνπ παλεχθεκε ηψλ πξίλ, ελ παξξεζία ηφ ηίκηνλ,
Ξχινλ πξνζεθχλεζαο.
Σφπνπο πξνζθπλήζαζα, πεξηραξψο ηνχο αγίνπο, αξεηήο εθφδηνλ,
ζσηεξησδέζηαηνλ έλζελ είιεθαο, θαί θαηδξψο έδξακεο, ηήλ θαιήλ πνξείαλ,
θαί ηφ ξείζξνλ εθπεξάζαζα, ηφ Ηνξδάλεηνλ, ηφ ηνχ Βαπηηζηνχ ελδηαίηεκα,
πξνζχκσο Καηεζθήλσζαο, θαί ηήλ ηψλ παζψλ αγξηφηεηα, δηά πνιηηείαο,
εκέξσζαο ιεπηχλαζα ζαξθφο, δη' εγθξαηείαο αείκλεζηε, Μήηεξ ηά νηδήκαηα.
Έξεκνλ νηθήζαζα, ηψλ ζψλ παζψλ ηάο εηθφλαο, επζεβψο απεηιήςαο, ηφ
ζενεηδέζηαηνλ εμεηθφληζκα, ελ ςπρή γξάςαζα, αξεηψλ ηδέαηο, θαί ηνζνχηνλ
ππεξέιακςαο, σο θαί ηνίο χδαζη, θνχθσο επηβαίλεηλ ηνίο ίρλεζη, θαί γήζελ
ππεξαίξεζζαη, ελ ηαίο πξφο Θεφλ ζνπ εληεχμεζη, θαί λχλ παξξεζία,
παλέλδνμε Μαξία ηψ Υξηζηψ, παξηζηακέλε δπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ο γάκνο επηξέπηζηαη, ηνχ νπξαλίνπ Νπκθίνπ, νη θήξπθεο θξάδνπζη, ηί
βξαδχλεηο κέιαηλα, εθνπζίσο ςπρή; ξππαξά πάληα ζνπ, αιεζψο ππάξρεη,
αζειγείαηο ηά ηκάηηα, θαί πψο ηαιαίπσξε, κέιιεηο εηζειζείλ, δεχξν
πξφζπεζνλ, πξφ ηέινπο εθ θαξδίαο ζνπ, ηή Αεηπαξζέλσ θξαπγάδνπζα,
Τζζψπσ Πξεζβείαο ξαληίζαζα θαζάξηζνλ Αγλή, θαί ηνχ λπκθψλνο αμίσζνλ,
φπσο κεγαιχλσ ζε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ

Κξίζηλ Ηζξαήι θξηηαί, ζαλαηεθφξνλ θξηζήλαη, ζέ Τηέ θαηέθξηλαλ, σο θξηηφλ ζε
ζηήζαληεο, επί βήκαηνο, ηφλ λεθξνχο θξίλνληα, θαί ηνχο δψληαο ψηεξ, θαί
Πηιάησ παξηζηψζί ζε, θαί θαηαθξίλνπζη, πξφ ηήο δίθεο, θεχ! νη παξάλνκνη,
θαί βιέπνπζα ηηηξψζθνκαη, θαί ζπγθαηαθξίλνκαη Κχξηε φζελ θαί πξνθξίλσ,
ζαλείλ ππέξ ηφ δήλ, ελ ζηελαγκνίο, ε Θενηφθνο εθξαχγαδε, κφλε πνιπέιεε.
Δάλ δέ ηχρε ελ αββάησ, ιέγε ηά εμήο Ηδηφκεια.
Γφμα... Ήρνο β'
Σά ηήο ςπρήο ζεξεχκαηα, θαί ηά πάζε ηήο ζαξθφο, ηψ μίθεη ηήο εγθξαηείαο
έηεκεο, ηά ηήο ελλνίαο εγθιήκαηα, ηή ζηγή ηήο αζθήζεσο απέπλημαο, θαί
ξείζξνηο ηψλ δαθξχσλ ζνπ, ηήλ έξεκνλ άπαζαλ θαηήξδεπζαο, θαί
εβιάζηεζαο εκίλ ηήο κεηαλνίαο θαξπνχο, δηφ ζνπ ηήλ κλήκελ Οζία
ενξηάδνκελ.
Καί λχλ... Θενηνθίνλ
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ
ηέλσ, εθ βαζέσλ ηήο ςπρήο, φηαλ ελλνήζσ κνπ Κφξε, ηά πιεκκειήκαηα,
ηχπησ δέ ηφ ζηήζφο κνπ, θξάδσλ ηφ, Ήκαξηνλ, θαί πξνζπίπησ ζνη Γέζπνηλα,
δεηψλ κεηαγλψλαη, πάιηλ δέ ειίζηνο ψλ πεξηπείξνκαη, Οίκνη ηή θαθή
ζπλεζεία! Σαχηεο νχλ κε ιχηξσζαη ηάρεη, θαί πξφο ζσηεξίαλ θαζνδήγεζνλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. δ'
Δλ ζνί κήηεξ αθξηβψο, δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβνχζα γάξ ηφλ ηαπξφλ,
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηηνπζα εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο,
παξέξρεηαη γάξ, επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, Οζία Μαξία ηφ πλεχκά ζνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο εκέξαο θαί ηήο Αγίαο.
Ο Καλψλ ηήο Αγίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο,
Αζι' αξεηήο Μαξίεο αγιαφθξνλνο άζκαζη κέιπσ.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνοβ' Ο Δηξκφο
«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα παλζηξαηηάλ, ε ππέξνπινο
δχλακηο, ζαξθσζείο, ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμήιεηςελ, ν
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».
Αγιαταο ηήο πιεζηθανχο, θαί ηήο θσηνδφηηδνο καξκαξπγήο, λχλ επξνχζα ηήλ
έιιακςηλ, ηήλ ςπρήλ κνπ δένκαη θσηαγψγεζνλ, ζθνηηζζείζαλ ηνίο πάζεζη,
ζνχ ηαίο ηθεζίαηο, έλδνμε Μαξία ηαίο πξφο Κχξηνλ.

Θαλαηνχζα πάιαη ηήλ ςπρήλ, ππφ ηήο ηνχ φθεσο επηβνπιήο, θαί παξαιφγνηο
πξάμεζηλ, εγθαηνιηζζαίλνπζα, θαί πξφο βάξαζξνλ απσιείαο εκπίπηνπζα, ηά
θξείηηνλα είινπ, θαί ηψλ επηθήξσλ θαηεθξφλεζαο.
Λνγηζκνίο αηφπνηο εκπαζψο, ρξαίλνπζα ηφ πξφηεξνλ, ηφ επγελέο ηήο ςπρήο
θαί αδνχισηνλ, θαί ηφ δπζσδέζηαηνλ, πεξηβφιαηνλ ηήο θζνξάο πεξηθέξνπζα,
ηήο αθαηαιήπηνπ δφμεο, εκλεκφλεηο ηνχ Πνηήζαληνο.
Αθξαζία ηξέθνπζα ηφλ λνχλ, θαί ηή καηαηφηεηη ηψλ εδνλψλ, ηνχο εξαζηάο
θαπιίδνπζα, κεηνπζίαο θξείηηνλνο, απεηείρηζαο ζεαπηήλ, Αμηάγαζηε,
αληηβαιινκέλε, πάζεο ακαξηίαο ηήλ ζξαζχηεηα.
Θενηνθίνλ
Ρππσζέληα πάζεζη ηφλ λνχλ, θαί ηνίο παξαπηψκαζη, κσισπηζζέληα θαί
δεηλψο θινλνχκελνλ, ε ηήλ ελππφζηαηνλ, θαί δσήξπηνλ αθζαξζίαλ θπήζαζα,
Κεραξηησκέλε, θάζαξνλ θαί ξχζαη ηψλ πηαηζκάησλ κε.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, Οπθ έζηηλ άγηνο ψο ν Θεφο
εκψλ, θαί Οπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε».
Δπηεξψζεο ηψ πφζσ ηψ ππεξζέσ, θαί δφμεο θζεηξνκέλεο απνξξαγείζα,
πξνζήγγηζαο θξαπγάδνπζα ηψ Γεζπφηε, Οπθ έζηηλ άγηνο ψο ν Θεφο εκψλ,
θαί Οπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.
Σψ μχισ πξνζειζνχζα ηήο ακαξηίαο, θαί γλψζηλ κπεζείζα ζαλαηεθφξνλ,
πξνζέδξακεο ηψ μχισ ηψ δσεθφξσ, Υξηζηψ θξαπγάδνπζα, χ εί Θεφο
εκψλ, θαί Οπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.
Ζξάζζεο ηήο αξξήηνπ θσηνρπζίαο, θαί πάλησλ ηψλ πξνζθαίξσλ
ππεξηδνχζα, αλέδξακεο πξφο άπινλ ζεσξίαλ, ελ πίζηεη θξάδνπζα, χ εί Θεφο
εκψλ, θαί Οπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ Κχξηε.
Θενηνθίνλ
πλήθζεκελ ηψ ηφθσ ζνπ Θενηφθε, ηαίο ζείαηο ηψλ Αγγέισλ ρνξνζηαζίαηο,
ηφλ Κηίζηελ γάξ ζπλέιαβεο απνξξήησο, θαί εζσκάησζαο ηφλ αθαηάιεπηνλ,
φζελ Θενηφθνλ ζε πάληεο ζέβνκελ.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Σά ζθηξηήκαηα πάληα ηά ηήο ζαξθφο, ραιηλψζαζα πφλνηο αζθεηηθνίο,
αλδξείνλ απέδεημαο, ηήο ςπρήο ζνπ ηφ θξφλεκα, ηφλ γάξ ηαπξφλ
πνζήζαζα, Κπξίνπ ζεάζαζζαη, Ηεξψο ανίδηκε, ηψ θφζκσ εζηαχξσζαη, φζελ
θαί πξφο δήινλ, αγγειηθήο πνιηηείαο, πξνζχκσο δηήγεηξαο, ζεαπηήλ
πακκαθάξηζηε, Γηά ηνχην γεξαίξνκελ, ηήλ κλήκελ ζνπ Μαξία πηζηψο, ηψλ
πηαηζκάησλ άθεζηλ αηηνχκελνη, ηνχ δσξεζήλαη πινπζίσο, εκίλ ηαίο

πξεζβείαηο ζνπ.
Θενηνθίνλ
Δηο ηιχλ ελεπάγελ ακαξηηψλ, θαί νπθ έζηηλ ππφζηαζηο ελ εκνί, δεηλψο γάξ
θαηεπφληηζε, θαηαηγίο ηψλ πηαηζκάησλ κε, αιι' ε ηεθνχζα Λφγνλ, ηφλ κφλνλ
θηιάλζξσπνλ, επ' εκέ επίβιεςνλ, Παξζέλε θαί ξχζαί κε, πάζεο ακαξηίαο, θαί
παζψλ ςπρνθζφξσλ, θαί πάζεο θαθψζεσο, ηνχ δεηλνχ πνιεκήηνξνο, ίλα
ςάιισ γεζφκελνο, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο θαηαθεχγνπζη πίζηεη, ηή ζθέπε ζνπ Άρξαληε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα επί ηαπξνχ,
αδίθσο θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, Οίκνη θίιηαηνλ ηέθλνλ! ηί
ηνχην ηφ κέγηζηνλ, θαί θξηθηφλ θαί μέλνλ, ν βιέπσ κπζηήξηνλ; θφπηνκαη ηά
ζπιάγρλα, θαί ζηελάδεηλ νπ ζζέλσ, θαί θέξεηλ νπ δχλακαη, θαζνξάλ ζε
λεθξνχκελνλ, αιιά Γέζπνηα Κχξηε, νίθηεηξνλ Μεηξφο ζηελαγκνχο, θαί ραξάο
κε έπιεζνλ, ψο έθεζαο, εμαλαζηάο εθ ηνχ ηάθνπ, ψο Θεφο παληνδχλακνο.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Τκλψ ζε, αθνήλ γάξ Κχξηε, εηζαθήθνα θαί εμέζηελ, έσο εκνχ ήθεηο γάξ, εκέ
δεηψλ ηφλ πιαλεζέληα, δηφ ηήλ πνιιήλ ζνπ αγαζφηεηα, ηήλ εηο εκέ δνμάδσ
πνιπέιεε».
Μεηήρζεο, εθ παηξίδνο έλδνμε, ηή Πξνλνία πιστδνκέλε, πξφο γήλ ηψ ζψ
έξσηη, ησληηψλ Οζία Μήηεξ, ελ ή δηά ηήο εμαγνξεχζεσο, ηψλ πεπξαγκέλσλ
εχξεο ηήλ δηάιπζηλ.
Αδήισο, σζνπκέλε έλδνμε, θαί βειηίνλνο επνπηείαο, κή πξνζερψο
βιέπνπζα, ηήλ άθξαζηνλ θσηνδνζίαλ, ηφλ λνχλ επηζηάηελ θαηαζηήζαζα, ηήο
αδειίαο έγλσο ηά απφθξπθα.
Ρσζζείζα, ζσηεξίσ ράξηηη, θαί ηήλ ζείαλ θαί θσηνθφξνλ, θαηηδνχζα
έιιακςηλ, ηά φκκαηα θαί ηήλ θαξδίαλ, ηαπξψ ηψ παλζέπησ πξνζεπέιαζαο,
θαί ζσηεξίαο έλζελ εθνηλψλεζαο.
Ηδνχζα, ηφ θσηνεηδέζηαηνλ, ηήο Παξζέλνπ θαί Θενηφθνπ, ραξκνληθψο
ίλδαικα, πξνζέδξακεο κεηά δαθξχσλ, απηή ηάο ζπλζήθαο Πακκαθάξηζηε,
παξαζεκέλε πάζεο ηήο βηψζεσο.
Θενηνθίνλ
Ζλψζε, απνξξήησ λεχκαηη, αζπγθξίησ ηε πξνκεζεία, νπζησδψο Πάλαγλε, θαί
φινλ κε αλαθαηλίδεη, εθ ζνχ ζαξθνθφξνο πξνεξρφκελνο, ν νπζηψζαο άπαληα
βνπιήκαηη.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Ο θσηηζκφο, ηψλ ελ ζθφηεη θεηκέλσλ, ε ζσηεξία, ηψλ απεγλσζκέλσλ Υξηζηέ
σηήξ κνπ πξφο ζέ νξζξίδσ, Βαζηιεχ ηήο εηξήλεο, θψηηζφλ κε ηή επηιάκςεη
ζνπ, άιινλ γάξ εθηφο ζνπ Θεφλ νπθ επίζηακαη».

πκβνιηθψο, εθδεκνχζα ηνχ βίνπ, θαί πξφο ηήλ ζείαλ, θαηεπεηγνκέλε ηήο
απαζείαο, ηξίβνλ ζεφθξνλ, δηαβέβεθαο πφζσ, Ηνξδάλνπ ηά πεξηβφεηα
λάκαηα, θαί δφμεο αξξήηνπ ηεηχρεθαο.
Αξξελσπφλ, ηήλ ςπρήλ θεθηεκέλε πξφο ηνχο αγψλαο, ψξκεζαο αζινχζα
δηαθεξφλησο, ηψλ ελαληίσλ, ηήλ δπζθάζεθηνλ πιάλελ, θαξηεξνχζα
λεαληθψηαηα, ηφ ηήο εγθξαηείαο Μαξία αγιάτζηκα.
Γλψκε ζηεξξά, εθηηλάμαζα Μήηεξ ηήλ γπλαηθείαλ, θχζηλ θαί ηά πάζε δη'
εγθξαηείαο, ζχ ινπζακέλε, σο ελ ζείσ ιεηκψλη, ελ εξήκσ πεξηπνιεχνπζα,
έραηξεο νξψζα ηφ θάιινο ηνχ Κηίζηνπ ζνπ.
Λφγνηο ν πξίλ, ππνθζείξαο ηήλ Δχαλ έλ Παξαδείζσ, θαί ηήο ατδίνπ ηξπθήο
εθείλεο, εμνζηξαθίζαο, κεραλαίο πνιπηξφπνηο, λχλ παηείηαη θαί θαηαβέβιεηαη,
ηνίο αλδξηθσηάηνηο ζνπ Μήηεξ παιαίζκαζηλ.
Θενηνθίνλ
Αλαηνιήλ, ηνχ Ζιίνπ ηήο δφμεο, θαί θσηνθφξνλ, φρεκα Παξζέλε ηνχ
Βαζηιέσο ελ ψ επέβε, ν Τηφο ηνχ Τςίζηνπ, θηβσηφλ ηε ηήο αγαζφηεηνο,
θέξνπζαλ ελ θφζκσ Υξηζηφλ επηζηάκεζα.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Οινηξφπσο εζέιρζεο ηψ έξσηη, ηήο επηθαλείαο Υξηζηνχ Πακκαθάξηζηε, θαί
ηψλ παζψλ ηήλ έθνδνλ, απεθξνχζσ ξσζζείζα ηψ Πλεχκαηη.
Φαηδξπλζείζα ηψ θάιιεη ηψλ έξγσλ ζνπ, ηάο επαλαζηάζεηο ηνχ ζθφηνπο
δηέιπζαο, θαί ηψλ ερζξψλ ηά πξφζσπα, απεκαχξσζαο πφλνηο αζθήζεσο.
Ρσκαιέσο ηφ φκκα εηέληδεο, επηθαινπκέλε ηήλ κφλελ Παλάκσκνλ, θαί πξφο
απηήλ εθάζηνηε, πξνζεπεξεηδνκέλε Παλεχθεκε.
Θενηνθίνλ
Οπξαλψλ αλεδείρζεο ππέξηεξνο, ζξφλνο Παλακψκεηε ηνχ Βαζηιεχνληνο,
ζσκαηηθψο ρσξήζαζα, ηήο απηνχ ζεαξρίαο ηφ πιήξσκα.
Κνληάθηνλ Ήρνο γ'
Ζ Παξζέλνο
Ζ πνξλείαηο πξφηεξνλ, κεκεζησκέλε παληνίαηο, Υξηζηνχ λχκθε ζήκεξνλ, ηή
κεηαλνία εδείρζεο, Αγγέισλ ηήλ πνιηηείαλ επηπνζνχζα, δαίκνλαο, ηαπξνχ
ηψ φπισ θαηαπαηνχζα, δηά ηνχην βαζηιείαο, εθάλεο λχκθε Μαξία πάλζεκλε.
Ο Οίθνο
Σήλ ακλάδα Υξηζηνχ θαί ζπγαηέξα άζκαζηλ επθεκνχκέλ ζε λχλ, Μαξία
παλανίδηκε, ηήλ ηψλ Αηγππηίσλ κέλ αλαθαλείζαλ ζξέκκα, ηήλ πιάλελ δέ

ηνχησλ πάζαλ θπγνχζαλ, θαί θαιψο πξνζελερζείζαλ ηή Δθθιεζία βιάζηεκα
ηίκηνλ, δη' εγθξαηείαο θαί δεήζεσο, αζθήζαζα ππέξ κέηξνλ ηήο αλζξσπίλεο
θχζεσο, δηφ θαί πςψζεο ελ Υξηζηψ δηά βίνπ θαί πξάμεσο, βαζηιείαο νπξαλνχ
θαλείζα λχκθε, Μαξία πάλζεκλε.
Σφ παξφλ Κνληάθηνλ θαί ν Οίθνο ηήο Αγίαο, εη ηχρε ελ ηή
Σεζζαξαθνζηή, νπ ιέγνληαη, εηκή ελ αββάησ ή Κπξηαθή, εηδ' νχ, ηφ
Μαξηπξηθφλ ηνχ ηπρφληνο Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή Α' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο νζίαο Μεηξφο εκψλ Μαξίαο ηήο
Αηγππηίαο.
ηίρνη
Απήξε πλεχκα, ζάξμ απεξξχε πάιαη.
Σφλ φζηηλνλ γή θξχπηε λεθξφλ Μαξίαο.
Πξψηε Απξηιίνπ Μαξίε ζάλελ εχρνο εξήκνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ
Μαθαξίνπ, Ζγνπκέλνπ ηήο Πειεθεηήο.
ηίρνη
Ο Μαθάξηνο καθαξηζηφο ελ βίσ,
Μαθαξίσο λχλ γή ελνηθεί Μαθάξσλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ Γεξνληίνπ θαί Βαζηιείδνπ.
ηίρνη
χλ Βαζηιείδε Γεξφληηνο εθ μίθνπο,
Γεξψλ κεηέζρε πακβαζηιέσο Λφγνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ αγίνπ θαί δηθαίνπ Άραδ.
ηίρνη
Άραδ Θενχ πέθπθελ εζηψο πιεζίνλ,
Άραδ, φο είπελ, Οπ Θεφλ κνπ πεηξάζσ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδε δ' Ο Δηξκφο
«Δηθφλνο ρξπζήο, ελ πεδίσ Γεεηξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο
θαηεθξφλεζαλ, αζεσηάηνπ πξνζηάγκαηνο, κέζνλ δέ ππξφο εκβιεζέληεο,
δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».
Νηθήζαη δεηψλ, ν αιάζησξ πάζαλ γήλ, αληεληθήζε, ππφ γπλαίνπ ν
θαπρψκελνο, θαί θξπαηηφκελνο άκεηξα, θαί λελεθξσκέλνο νξάηαη ν
λεθξψζαο ηφλ άλζξσπνλ, θαί ηήο ηξπθήο ηήο δσεξάο απνβαιιφκελνο.
Ο ζξέςαο πνηέ, παξαδφμσο ηφλ ιαφλ ελ ηή εξήκσ νχηνο ζεφθξνλ ζνί

γεγέλεηαη αλαςπρή θαί παξάθιεζηο, ηξέθσλ απνξξήησ δπλάκεη, θαί πνηίδσλ
θξαπγάδνπζαλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
ηαπξψ θξαηαηψο, πεθξαγκέλε ηψλ παζψλ ηάο ηξηθπκίαο, απεηηλάμσ ψζπεξ
ζάιαζζαλ, ζενπηηθψο δηαηέκλνπζα, ηήο επαγγειίαο πξφο γήλ δέ, απαζψο
δηαβαίλνπζα, θιεξνδνζίαλ θαηνηθείο ηήλ αδηάξξεπζηνλ.
Απείξνηο νξκαίο, ηφ εδξαίνλ θαί ζηεξξφλ ηήο θαξηεξίαο ζνπ, θαηαπαιαίζαη ν
επίβνπινο, ηψλ επζεβψλ νπ θαηίζρπζελ, φζελ ηήο απηνχ απσιείαο,
θαηεπαίξνπ θξαπγάδνπζα, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
αξθνχηαη εθ ζνχ, Μεηξνπάξζελε ζεκλή ν αθαηάιεπηνο, θαί αλαπιάηηεη ελ ηή
κήηξα ζνπ, ψο αγαζφο ηφ αλζξψπηλνλ, φζελ ηψλ θξηθηψλ ψο κεζίηηλ,
αλπκλνχληέο ζε ιέγνκελ, Δπινγεκέλε ε Θεφλ ζαξθί θπήζαζα.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ
θιφγα εηο δξφζνλ κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα ψο Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο».
Μαξκαξπγαίο ηψλ αξεηψλ αθηηλνθσηνεηδψο εγιατζκέλνο, εηο ηφλ ζχκπαληα
θφζκνλ, δηαπεθνίηεθε λχλ, ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, φζελ ζνπ ηήλ
κλήκελ πηζηψο δνμνινγνχκελ.
Αλεθιαιήηνπ ηήο ραξάο, ν ζεφθξσλ Εσζηκάο θαηεμηψζε, ζέ ζαθψο ελ εξεκσ
ηεηεξεθψο θαί βνψλ, Τκλείηε ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο
ηνχο αηψλαο.
πκκεηαζρνχζα ηψλ γεξψλ, θαί ηήο ζείαο ακνηβήο εμησκέλε, ζενθφξε
εκλήζζεο, ηνχ Εσζηκά ηήο νξκήο, θαί ηνχησ ζπκςάιινπζα έιεγεο, έ
ππεξπςνχκελ Υξηζηέ είο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ίλα ηφλ άλζξσπνλ σηήξ, εμαξπάζεο ν Θεφο ηνχ βξνηνθηφλνπ, ζαξθνθφξνο
σξάζεο, επί ηήο γήο άιεζψο, θπιάμαο αγλήλ ηήλ ηεθνχζάλ ζε, φζελ ζε
πκλνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Ζ ηφλ πξφ ειίνπ θσζηήξα, ηφλ Θεφλ εμαλαηείιαληα, ζσκαηηθψο εκίλ
επηδεκήζαληα, εθ ιαγφλσλ παξζεληθψλ, αθξάζησο ζσκαηψζαζα,
επινγεκέλε Πάλαγλε, ζέ Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Μαθαξησηάηεο θαί ζείαο, εμηψζεο κεηαζηάζεσο, ηψλ κπζηεξίσλ πφζσ
θνηλσλήζαζα, θαί ηήο αίγιεο ηήο θσηαπγνχο, πιεζζείζα Πακκαθάξηζηε, θαί
ηήο αθξάζηνπ ράξηηνο, εμησκέλε ηνχ Νπκθίνπ ζνπ.

Δπί ηψλ πδάησλ αβξφρσο, ζενθφξε επηβέβεθαο, ηήο εθδεκίαο γλνχζα ηφ
απφξξεηνλ, θαί κεηέζηεο ηψλ επί γήο, ηφ θάιινο ηφ ακήραλνλ, θαηαιαβνχζα
πάλζεκλε, θαί ηήλ ηεξπλφηεηα ηνχ Κηίζηνπ ζνπ.
Λακπαδεθνξνχζα, θαί θαζσξατζκέλε ηή ιακπξφηεηη, ηψλ αξεηψλ ηφλ
ζξφλνλ ηνχ Παληάλαθηνο, επνπηεχεηο θαί ηήο απηνχ, γιπθείαο σξαηφηεηνο,
θαηαηξπθάο ζεφιεπηε, κεηά δηθαίσλ ζπγρνξεχνπζα.
Πφλσλ θαί θακάησλ πινπζίσο, απνιαχνληεο ηά έπαζια, παξά Θενχ Μαξία
ζχλ ζεφθξνλη, Εσζηκά άπαζηλ εκίλ, θαί λχλ απηφλ εμηιεψζαζζε, ηήλ ηψλ
πηαηζκάησλ άθεζηλ, παξαζρεζήλαη ηαίο ςπραίο ήκψλ.
Θενηνθίνλ
θζεο αλσηέξα απάλησλ, πνηεκάησλ Κφξε Γέζπνηλα, ψο ηφλ Γεζπφηελ
πάλησλ ελ θνηιία ζνπ, ππέξ ιφγνλ ζσκαηηθψο, βαζηάζαζα θαί γάιαθηη,
κεηξνπξεπψο ζειάζαζα, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ.
Ζ ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, ε Α' ξα θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Β' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί ζαπκαηνπξγνχ Σίηνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά ηνχ
Σξησδίνπ γ' θαί ηνχ Αγίνπ πξνζφκνηα γ'.
Ήρνο πι. δ'
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Σίηε ζεφθξνλ Παηήξ εκψλ, ηφλ ζφλ βαζηάζαο ζηαπξφλ, ηψ Υξηζηψ
εθνινχζεζαο, θαί ηά πάζε άπαληα, ηή ςπρή θαζππέηαμαο, εληεχζελ ράξηλ εμ
χςνπο έιαβεο, ηάζζαη πάζε ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη, παχεηλ λνζήκαηα, θαί
δηψθεηλ πλεχκαηα, φζελ ηήλ ζήλ, κλήκελ ενξηάδνκελ, παλεγπξίδνληεο.
Σίηε πακκάθαξ Παηήξ εκψλ, αζθεηηθαίο αγσγαίο, ηεξψο θαζαηξφκελνο, θαί
ηφλ λνχλ κεζέμεζη, ζετθαίο θσηηδφκελνο, Ηεξσζχλεο ρξίζκα παλάγηνλ, ηή
επηλεχζεη ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, φλησο εηζδέδεμαη, ιεηηνπξγήζαο άξηζηα, επί
ηήο γήο, ηψ Θεψ θαί Κηίζηε ζνπ, θαζάπεξ, Άγγεινο.
ζηε Σίηε ζφπλεπζηε, Οξζνδνμίαο θσηί, ηήλ ςπρήλ ιακπξπλφκελνο,
ζθνηεηλήο αηξέζεσο, ηήλ αριχλ απεκείσζαο, θαί αλαηείιαο ψο θαεηλφηαηνο,
αζηήξ θσηίδεηο θφζκνπ ηά πέξαηα, ζαπκαηνπξγίαηο ζνπ, ζειαζθφξνηο
πάληνηε, φζελ πηζηψο πάληεο ζε γεξαίξνκελ, θαί καθαξίδνκελ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Πνίνηο νθζαικνίο ζεάζσκαη, σξαίαλ φςηλ ηήλ ζήλ, ν κνιχλαο ηνίο πάζεζη,

ηήο ζαξθφο ηά φκκαηα; ή πψο πάιηλ αζπάζσκαη, ηήλ ζήλ εηθφλα ηήλ
ζενηχπσηνλ, βέβεια ρείιε έρσλ ν άζσηνο; πψο δέ εθηείλσ κνπ, πξφο ηήλ
ζείαλ ράξηλ ζνπ, ν ελαγήο, ρείξαο άο ερξείσζα; Γέζπνηλα ζψζφλ κε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ήιηνο ηδψλ ζε έθξημελ, επί ηαπξνχ Ηεζνχ, επισκέλνλ ζειήκαηη, θαί ε γή
εζείεην, θαί πέηξαη δηεξξήγλπλην, θαί ηά κλεκεηα θφβσ ελνίγνλην, θαί αη
δπλάκεηο πάζαη εμίζηαλην, ε δέ ηεθνχζά ζε, απεηξάλδξσο βιέπνπζα, κεη'
νηκσγήο, Οίκνη! αλεθξαχγαδε, ηί ηφ νξψκελνλ;
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. δ'
Δλ ζνί Πάηεξ αθξηβψο, δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβψλ γάξ ηφλ ηαπξφλ,
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηησλ εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο,
παξέξρεηαη γάξ, επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, ζηε Σίηε ηφ πλεχκά ζνπ.
Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, νη Καλφλεο ηήο εκέξαο, θαί ηνχ Αγίνπ.
Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο (άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ).
Ο ηψλ κνλαζηψλ ζηχινο πκλείζζσ Σίηνο.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο πι. δ' Ο Δηξκφο
«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ, κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν
Ηζξαειίηεο αλεβφα, ηψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».
ινλ κε ηνίο πάζεζη ηήο ζαξθφο, δεηλψο εκπαγέληα, θαί θζαξέληα ηαίο
εδνλαίο, ζεζαπξφο ππάξρσλ απαζείαο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο κε Σίηε
δηάζσζνλ.
Σή ζεία ηνχ Πλεχκαηνο εθινγή, Θεψ πξνζελέρζεο, εθ ζπαξγάλσλ ηψλ
κεηξηθψλ, θαί ηήο απεηξάλδξνπ Θενηφθνπ, κχζηεο θαί ιάηξηο ερξεκάηηζαο.
Χο ηήο εγθξαηείαο ηφλ γιπθαζκφλ, ζειάζαο απψζσ, ηήλ πηθξίαλ ηήλ ηψλ
παζψλ, φζελ ππέξ κέιη θαί θεξίνλ, εδχλεηο Πάηεξ ηάο ςπράο εκψλ.
Νένλ σο ηνχ Παχινπ ζε θνηηεηήλ, Σίηνλ επθεκνχκελ, ηψλ εθείλνπ γάξ
δεισηήο, αγψλσλ εδείρζεο ζενκάθαξ, θαί ζχλ απηψ ηφ ζηέθνο είιεθαο.
Θενηνθίνλ
Λφγνλ ηφλ ακήηνξα εθ Παηξφο, απάηνξα ηνχηνλ, επ' εζράησλ ζεαλδξηθψο,
εθχεζαο κφλε Θενκήηνξ, ψο ππεξηέξα πάζεο θηίζεσο.

Χδή γ' Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».
Μχξνλ αγηάζκαηνο, εθ ηψλ αζθεηηθψλ ζηε, αξσκάησλ, φισο ζπλεηέζεο, εηο
νζκήλ ηνχ Θενχ εκψλ.
πινλ ηήλ εγθξάηεηαλ, θαί ζπξεφλ επρήλ ζηε, έρσλ αεί, ηάο αξράο ηνχ
ζθφηνπο, ζξηακβεχζαο θαηήζρπλαο.
Νφκνλ ηφλ ηνχ Πλεχκαηνο, αληηηηζείο ζνθψο έζβεζαο, ηφλ ηήο ζαξθφο, λφκνλ
θαί λνκίκσο, ηψ Κπξίσ δεδνχιεπθαο.
Άπαζαλ ηήλ έθεζηλ, θαί ηήλ δηάλνηαλ ζηε, πξφο ηφλ Υξηζηνχ, πφζνλ
πξνζεξείζαο, ηψλ γείλσλ ειφγεζαο.
Θενηνθίνλ
Ίιεσλ γελέζζαη κνη, εθδπζσπψ αεί Γέζπνηλα, ηαίο ζαίο επραίο, ηφλ εθ ζνχ
ηερζέληα, ελ εκέξα ηήο θξίζεσο.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Γαθξχσλ ηνίο ξεχκαζη, θαζάπεξ δέλδξνλ ζνθέ, άεί πηαηλφκελνο, δηθαηνζχλεο
θαξπνχο, πινπζίσο εμήλζεζαο, φζελ ζε ζπλειζφληεο, επαμίσο ηηκψκελ, Σίηε
ζαπκαηνθφξε, αζθεηψλ σξαηφηεο, αιιά ηαίο ηθεζίαηο ηαίο ζαίο, πάληαο
πεξίζσδε.
Έηεξνλ, Έπεθάλεο ζήκεξνλ
Σφλ ηνχ βίνπ ηάξαρνλ, εγθαηαιείςαο, θαί εζχρσο άπαληα, δήζαο ηφλ βίνλ ζνπ
ζνθέ, πξφο ηφλ Θεφλ κεηαβέβεθαο, ζαπκαηνθφξε Παηήξ εκψλ φζηε.
Θενηνθίνλ, φκνηνλ
Δλ ηή ζθέπε άρξαληε, ηή ζή Παξζέλε, πξνζθπγφληεο άπαληεο, δεφκεζά ζνπ
εθηελψο, Μή δηαιίπεο πξεζβεχνπζα, ηψ θηιαλζξψπσ ζσζήλαη ηνχο δνχινπο
ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δλ ηαπξψ ζε Γέζπνηα, πξνζεισκέλνλ, ε ακλάο θαί Μήηεξ ζνπ,
Καηαλννχζα κεηξηθψο, νδπξνκέλε εβφα ζνη, Σέθλνλ, πκλψ ζνπ ηφ άθαηνλ
έιενο.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ,
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».
επεδφλα Μαθάξηε, ηήλ ηήο ακαξηίαο πψζαλ δηέπηπζαο, θαί ηψ βέιεη ηήο
αζθήζεσο, ηψλ δαηκφλσλ ζκήλνο εηξαπκάηηζαο.

Σήο αγλείαο ηψ έξσηη, ηήλ ςπρήλ ηξσζείο ζεξκψο εθνινχζεζαο, ηψ Υξηζηψ,
θαί εηζειήιπζαο, εηο λπκθψλα δφμεο Πακκαθάξηζηε.
Χο ιεηκψλ επσδέζηαηνο, θαί ηψλ αξεηψλ παξάδεηζνο έκςπρνο, ηήλ
εγθξάηεηαλ εμήλζεζαο, δη' ήο πάληαο ηξέθεηο ηνχο ηηκψληάο ζε.
Ννκνζέηελ αζθήζεσο, θαί ηήο απιαλνχο εηθφλα πξαφηεηνο, σο Μσζήλ ζε
θαί Γαπτδ αιεζψο, θεθηεκέλνη πάληεο καθαξίδνκελ.
Θενηνθίνλ
Υεξνπβίκ ππεξηέξαλ ζε, θαί ηψλ εξαθίκ πκλνχκελ Παλάκσκε, φλ γάξ
ηξέκνπζη ηά ζχκπαληα, ελ ζαξθί εβάζηαζαο ηαίο αγθάιαηο ζνπ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ην θψο ην άδπηνλ, θαί εθάιπςέ
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ; αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».
βέζαο πάληα ηά πάζε, δξφζσ ηψλ αγψλσλ ζνπ Σίηε καθάξηε, θαη ηφ πχξ
αλάςαο, δαςηιψο ηήο αγάπεο θαί πίζηεσο, εγθξαηείαο ιχρλνο, θαί θσηηζκφο
ηήο απαζείαο, θαί εκέξαο πηφο ερξεκάηηζαο.
Σφλ ηήο πίζηεσο βφηξπλ, ζεία γεσξγία ζνπ Πάηεξ, εμέζξεςαο, θαί ιελνίο
απέζνπ, θαί εμέζιηςαο πφλνηο αζθήζεσο, θαί θξαηήξα πιήζαο, πλεπκαηηθφλ
ηήο εγθξαηείαο, θαηεπθξαίλεηο θαξδίαο ηήο πνίκλεο ζνπ.
Τπνκείλαο γελλαίσο, πξνζβνιάο θαί ζηίγκαηα δαηκφλσλ ζηε, άλεδείρζεο
ζηχινο, θαξηεξίαο ζηεξίδσλ ηήλ πνίκλελ ζνπ, βαθηεξία ζεία, επί λνκάο ηήο
εγθξαηείαο, θαί εθ' χδσξ εθηξέθσλ καθάξηε.
Θενηνθίνλ
Χο ιηκέλα ζε πάληεο, ηείρνο θαί νρχξσκα θαί ζθέπελ Άρξαληε, θαί πξφο
βαζηιείαλ, αθαηαίζρπληνλ εηζνδνλ έρνληεο, ηήο εκψλ ειπίδνο, κή εθπεζείλ
εθδπζσπνχκελ, κεηξηθαίο ζνπ πξεζβείαηο παλάκσκε.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αί αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ,
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο
ζσηεξίαο κνπ».
Λχζαο παζψλ ηήλ αριχλ, θαί ηήλ δνθψδε ζθνηφκαηλαλ, εκέξαλ αλαηνιήο, θαί
θψο ελ ηαίο ηξίβνηο ζνπ, αλέηεηιαο ζηε, εθ πνιιψλ αγψλσλ, θαί θηλδχλσλ
ηψλ ηήο πίζηεσο.
ισο εμέζηεο Θεψ, ηψ έξσηη ηήο αζθήζεσο, θαί θφζκνλ θαηαιηπψλ, θαί ηά
θνζκνθξάηνξνο, εδξάμσ ζεφιεπηε, ηήο ππεξθνζκίνπ, βαζηιείαο ηήλ
απφιαπζηλ.

πλέιεμαο ελ ςπρή, ηφλ ζείνλ πινχηνλ ηήο ράξηηνο, ηήλ άκεκπηνλ
πξνζεπρήλ, αγλείαλ ζεκλφηεηα, αγξππλίαλ ζχληνλνλ, δη' ψλ εγλσξίζζεο,
νίθνο φλησο ηνχ Θενχ εκψλ.
Όιεο ηήο θάησ ζνθέ, παξέδξακεο ηήλ επηέιεηαλ, αυισδέ πξνζεπρή, ηφλ
λνχλ αλεπηέξσζαο, θαί ηήο άλσ ιήμεσο, θιεξνλφκνο ψθζεο, δηά βίνπ
ηειεηφηεηνο.
Θενηνθίνλ
πλείιεθαο αιεζψο, Θενχ ηφλ Λφγνλ ελ κήηξα ζνπ, θαί ηνχηνλ ππεξθπψο,
Παλάκσκε ηέηνθαο, φλ ιηηαίο ηιέσζαη, ηψλ θηλδχλσλ πάληαο, εθιπηξψζαζζαη
ηνχο δνχινπο ζνπ.
Σφ καξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή Β' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Σίηνπ.
ηίρνη
Σί ηνχην, Σίηε; θαί ζχ ιείπεηο εθ βίνπ;
Λείπσ κεηαζηάο, δφμαλ νχησ Κπξίσ.
Γεπηεξίε Σίηνην απφ ςπρήλ Νφεο ήξαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ θαί απηαδέιθσλ
Ακθηαλνχ θαί Αηδεζίνπ.
ηίρνη
ψ ζπκβπζηζζείο Ακθηαλέ ζπγγφλσ,
Όδσξ ζαιάζζεο ακθηέλλπκαη, ιέγε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Παξζελνκάξηπξνο Θενδψξαο.
ηίρνη
εκλή, θαιή ηε ε Θενδψξα νχζα,
Γψξνλ πξνζήρζε επάξεζηνλ Κπξίσ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πνιπθάξπνπ.
ηίρνη
Χο θιήκα ηκεζείο Πνιχθαξπνο Κπξίνπ,
Σφλ θαξπφλ νχησ πιείνλα Υξηζηψ θέξεη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ Θεφο επινγεηφο εί».

Μή βξαρείο ακαξηίαηο, πνηακφο εγθξαηείαο Πάηεξ εδείρζεο εκίλ, ηά πάζε
θαηαθιχδσλ, θαί ξχπνλ εθθαζαίξσλ, ηψλ βνψλησλ εθ πίζηεσο, ν ηψλ
παηέξσλ εκσλ Θεφο επινγεηφο εί.
Νχλ αυινηο ρνξείαηο, νκηιψλ ζενκάθαξ θαί ηήο ιακπξφηεηνο, ηήο άλσ
βαζηιείαο, αιήθησο απνιαχσλ, επνπηεχεηο ηνχο ςάιινληαο, ν ηψλ παηέξσλ
εκψλ Θεφο επινγεηφο εί.
Δλ ηή νκνινγία, ηή ηήο Πίζηεσο Πάηεξ έκεηλαο άηξεπηνο, Υξηζηφλ γάξ
εηθνλίδσλ, ζαξθί θαί πεξηγξάθσλ, πξνζεθχλεηο θαί έθξαδεο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ Θεφο επινγεηφο εί.
Ηεζνχ ηνχ Γεζπφηνπ, ελ ηψ ζψκαηη θέξσλ Πάηεξ ηά ζηίγκαηα, θακέ
θαηαζηηρζέληα, ηψ βέιεη ηνχ Βειίαξ, ηαηξεχεηο θξαπγάδνληα, ν ηψλ Παηέξσλ
ήκσλ Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Τπέξ θχζηλ θαί ιφγνλ, ηφλ Γεζπφηελ ηψλ φισλ εθπνθφξεζαο, θαί ηξέθεηο εθ
καδψλ ζνπ, ηφλ πάζηλ επθαηξία, εηνηκάδνληα ηξάπεδαλ, λ εθηελψο Αγαζή
ππέξ εκψλ δπζψπεη.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ, φλ πκλνχζη, ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ, πκλείηε, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
ηήιελ ζε έκπλνπλ ψο αιεζψο θαί εηθφλα, εγθξαηείαο Πάηεξ θεθηεκέλνη, Σίηε
ζνπ ηήλ κλήκελ, ηηκψκελ εηο αηψλαο.
Θίαζνο ραίξεη ηψλ Μνλαζηψλ, θαί ρνξεχεη, ηψλ Οζίσλ δήκνο θαί Γηθαίσλ,
ζηέθνο γάξ αμίσο, ζχλ ηνχηνηο εθνκίζσ.
Χξατζκέλνο ηαίο αξεηαίο, εηο λπκθψλα, ηήο αξξήηνπ δφμεο αλεθιήζεο, χκλνλ
αλακέιπσλ, Υξηζηψ εηο ηνχο αηψλαο.
Σήλ δηπιντδα ηήλ Ηεξάλ εζηνιίζσ, θαί ηειψλ ζπζίαο αλαηκάθηνπο, ζχκα
πξνζελέρζεο, Θεψ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Δλ ηή λεδχτ ζνπ ηφλ πξφ ζνχ ζπιιαβνχζα, Θενκήηνξ άρξαληε Παξζέλε,
ηέηνθαο αθξάζησο, Υξηζηφλ ηφλ Βαζηιέα.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Σήλ αγλήλ ελδφμσο ηηκήζσκελ, ιανί Θενηφθνλ, ηήλ ηφ πχξ ηήο ζεφηεηνο,
δεμακέλελ ελ γαζηξί αθιέθησο, ελ χκλνηο κεγαιχλσκελ».
Ηαηήξ λνζνχλησλ ελ πάζεζη, ζεφζελ εδείρζεο, ειαηήξ δέ Μαθάξηε, θαί δηψθηεο
πνλεξψλ δαηκφλσλ, δηφ ζε καθαξίδνκελ.

Σήλ γήλ ψο θζνξάο νηθεηήξηνλ, θαηέιηπεο Πάηεξ, θαί εηο γήλ θαηεζθήλσζαο
ηψλ πξαέσλ, θαί ζχλ απηνίο αγάιιε, ζείαο απνιαχσλ ηξπθήο.
ξνλ απαξέγθιηηνλ πίζηεσο, θαί ηήο εγθξαηείαο, ππνηχπσζηλ έρνληεο, ηνχο
ζνχο πφλνπο αιεζψο, ηφλ Κηίζηελ, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.
ήκεξνλ εκέξα εφξηηνο, ζπγθαιεί γάξ Σίηνο, Μνλαδφλησλ ηα πνίκληα, εηο
ρνξείαλ θαί θνηλήλ εζηίαζηλ, θαί βξψζηλ αθεξαηνπ δσήο.
Θενηνθίνλ
Ο ελ ζνί ζθελψζαο Παλάκσκε, ηφλ πξίλ ηνχο γελάξραο, θαθνηξφπσο
πηεξλίζαληα, βξνηνθηφλνλ θαηαβαιψλ εηέρζε, θαί πάληαο εκάο έζσζελ.
Σφ Φσηαγσγηθφλ, ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, εηο ηφλ ηίρνλ, θαί ε ινηπή
Αθνινπζία σο ζχλεζεο θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ Νηθήηα, Ζγνπκέλνπ
ηήο Μνλήο ηνχ Μεδηθίνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά ηνχ
Σξησδίνπ γ' θαί ηνχ Οζίνπ Πξνζφκνηα γ'.
Ήρνο β'
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ
Λφγσ, θπβεξλψκελνο ςπρψλ, ζείνο νηθνλφκνο εδείρζεο, κπζηαγσγφο ηε
πηζηφο, ζπέξκαηα ζσηήξηα θαηαβαιιφκελνο, θαί ζεξίδσλ ηφλ άζηαρπλ,
πνιχρνπλ ζεφθξνλ, ηνχηνλ ηψ Γεζπφηε ζνπ, θέξεηο γεζφκελνο, ψ λχλ
παξηζηάκελνο κάθαξ, κέκλεζν ηήο πνίκλεο ζνπ ηαχηεο, ηήο αεί ηηκψζεο ζε
ζεφπλεπζηε.
Πξάνο, πεθπθψο θαί πξνζελήο, ηήο Οξζνδνμίαο ηψ δήισ, ψθζεο
καρφκελνο, πίζηηλ γάξ ψο ζψξαθα πεξηβαιιφκελνο, θαί ψο δφξπ εγθξάηεηαλ,
Νηθήηα ζεφθξνλ, άπαζαλ ηήλ βιάζθεκνλ, αίξεζηλ ήιεγμαο, ζείαλ, ηνχ
σηήξνο εηθφλα, ζέβσλ θαί ηηκψλ ζενθφξε, φξνηο παηξηθνίο ζαθψο
επφκελνο.
ηε, εμνξίαηο ζε πηθξαίο, θαί ζθνηεηλνηάηνηο ελ ηφπνηο, ν ζθνηεηλφηαηνο,
ηχξαλλνο θαηέθιεηζε ζεξψλ σκφηεηη, Παξαδείζνπ ηήλ νίθεζηλ, ελ λψ
πεξηθέξσλ, ραίξσλ ηε ηψ πλεχκαηη, Πάηεξ ππέκεηλαο, νχ λχλ, ηήλ εππξέπεηαλ
βιέπεηλ, φλησο θαηεμίσζαη κάθαξ, ηά ηψλ πφλσλ έπαζια δξεπφκελνο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ

ηέλσ, εθ βαζέσλ ηήο ςπρήο, φηαλ ελλνήζσ κνπ Κφξε, ηά πιεκκειήκαηα,
ηχπησ δέ ηφ ζηήζφο κνπ, θξάδσλ ηφ, Ήκαξηνλ, θαί πξνζπίπησ ζνη Γέζπνηλα,
δεηψλ κεηαγλψλαη, πάιηλ δέ ειίζηνο ψλ, πεξηπείξνκαη Οίκνη ηή θαθή
ζπλεζεία, Σαχηεο νχλ κε ιχηξσζαη ηάρεη, θαί πξφο ζσηεξίαλ θαζνδήγεζνλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
θφηνο, έλεδχζαην πνηέ, ήιηνο φξψλ ζε ελ μχισ, ψηεξ θξεκάκελνλ, έθξημαλ
δέ θάησζη ηά θαηαρζφληα, θαί λεθξνί εμαλέζηεζαλ, εξξάγεζαλ πέηξαη, θαί ηά
επνπξάληα πάληα εμέζηεζαλ, ζνχ δέ ηψ ηαπξψ παξεζηψζα, έθιαηελ ε
άρξαληνο Κφξε, αλπκλνινγνχζά ζε θηιάλζξσπε.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. δ’
Οξζνδνμίαο νδεγέ, επζεβείαο δηδάζθαιε θαί ζεκλφηεηνο, ηήο νηθνπκέλεο ν
θσζηήξ, ηψλ κνλαδφλησλ ζεφπλεπζηνλ εγθαιιψπηζκα, Νηθήηα ζνθέ ηαίο
δηδαραίο ζνπ πάληαο εθψηηζαο, ιχξα ηνχ Πλεχκαηνο, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ηηρνινγία, ψο ζχλεζεο. Οη Καλφλεο ηήο εκέξαο, θαί ηνχ Αγίνπ.
Ο Καλσληνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο (άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ).
Σφλ ζφλ γεξαίξσ πακθαή βίνλ Πάηεξ.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο β' Ο Δηξκφο
«Δλ βπζψ θαηέζηξσζε πνηέ, ηήλ Φαξασλίηηδα παλζηξαηηάλ, ε ππέξνπινο
δχλακηο, ζαξθσζείο ν Λφγνο δέ, ηήλ πακκφρζεξνλ ακαξηίαλ εμήιεηςελ, ν
δεδνμαζκέλνο Κχξηνο, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».
Σψ θσηί ηήο ζείαο αζηξαπήο, Πάηεξ απγαδφκελνο, ζνχ ηήλ δσήλ ηψ Θεψ
θαζηέξσζαο, εθ παηδφο ειφκελνο, παξζελίαο ηήλ θσζθφξνλ ιακπξφηεηα, δη'
ήο σκνηψζεο, ηή ηψλ Αζσκάησλ θαζαξφηεηη.
Οδεγψ ηψ ζείσ θαί ζεπηψ, Πλεχκαηη ρξεζάκελνο, ζενεηδεί ηψλ κνλαδφλησλ
ζρήκαηη, θαζαξψο σκίιεζαο, θαί δηέκεηλαο πνιπθψησ ππξζνχκελνο, αίγιε
ζενθφξε, βίνλ θαζαξψηαηνλ θηεζάκελνο.
Νεπξσζείο δπλάκεη ηνχ ηαπξνχ, πάζε θαηεκάξαλαο, ηά ηήο ζαξθφο, θαί ηφλ
λνχλ θαηειάκπξπλαο, ψ Νηθήηα πάλζνθε, ηή κειέηε ηψλ δηδαγκάησλ ηνχ
Πλεχκαηνο, ζείαο ζεσξίαο, πινχηνλ αδαπάλεηνλ θαξπνχκελνο.
σθξνζχλε κάθαξ ιακπξπλζείο, θαί ηή θαζαξφηεηη, πξφο ηεξάλ αλελέρζεο

αθξφηεηα, ηήο ηεξσζχλεο γάξ, ιακπξνηάησ θαηεθνζκήζεο ελδχκαηη, ζείσλ
κπζηεξίσλ, ζηε κεζίηεο γλσξηδφκελνο.
Θενηνθίνλ
Τπεξηέξα πέθελαο Αγλή, πάζεο ανξάηνπ ηε, θαί νξαηήο Αεηπάξζελε θηίζεσο,
ηφλ γάξ Κηίζηελ ηέηνθαο, ψο επδφθεζε ζαξθσζήλαη ελ κήηξα ζνπ,  ζχλ
παξξεζία, πξέζβεπε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Δμήσζεζελ ε έξεκνο, σζεί θξίλνλ Κχξηε, ε ηψλ εζλψλ ζηεηξεχνπζα,
Δθθιεζία ηή παξνπζία ζνπ, ελ ή εζηεξεψζε ε θαξδία κνπ».
Οπξάληνλ θηεζάκελνο, πνιηηείαλ έλδνμε, θσηνεηδήο θαί έθιακπξνο,
επζεβείαο θσζηήξ γεγέλεζαη, δηαπξέπσλ εσζένηο ζνπ ραξίζκαζη.
Νεθξψζαο ηά θξνλήκαηα, ηήο ζαξθφο ζνπ πάλζνθε, δη' αξεηήο εδψσζαο,
ζενθξφλσο ςπρήο ηφ έσζενλ, θαί δσήο ηήο αθζάξηνπ θαηεμίσζαη.
Γεζφκελνο δηήλπζαο, ζνχ ηφλ βίνλ ζηε, πεπνηθηικέλνο θάιιεζη, θαί σξαίνηο
πινπηψλ ραξίζκαζηλ, ελ νίο εζηεξεψζε ε θαξδία ζνπ.
Δμέιακςαο ψο ήιηνο, κνλαδφλησλ ηάγκαζη, ηαίο αξεηαίο θνζκνχκελνο, ψ
Νηθήηα ζεφθξνλ ζηε, δηφ ζε γεγεζφηεο καθαξίδνκελ.
Θενηνθίνλ
Χο Μήηεξ θεθηεκέλε ζχ, παξξεζίαλ Γέζπνηλα, πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ αίηεζαη,
επακχλαη ιαψ θαί πνίκλε ζνπ, ηψλ αλφκσλ δέ ζξαχζαη ηά θξπάγκαηα.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Ζπιίζζεο ελ φξεζη, ηήο εζπρίαο ζνθέ, εηξάθεο ελ πφιεζη, ηήο εγθξαηείαο
ζαθψο, πςψζεο ακθνηέξσζελ, έιηπεο ρακαηδήινπ, εδνλήο πνιηηείαλ,
έθζαζαο νπξαλίνπ, ηήλ κνλήλ θαηνηθίαο, ελ ή θαζηθεηεχεηο ππέξ εκψλ ηφλ
Θεφλ.
Θενηνθίνλ
Πνιινίο πιεκκειήκαζηλ, εγψ ν άζσηνο, ηφλ λνχλ ζθνηηδφκελνο, επηβνψκαη
ηήλ ζήλ, βεβαίαλ αληίιεςηλ, Φψηηζνλ Θενηφθε, ηήο ςπρήο κνπ ηάο θφξαο,
ιάκςνλ κνη κεηαλνίαο, ηφ ιακπξφηαηνλ θέγγνο, θαί έλδπζφλ κε φπια ηνχ
θσηφο Παλάκσκε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
ηαπξψ ζε πςνχκελνλ, ψο εζεάζαην, ε άκσκνο Μήηεξ ζνπ, Λφγε Θενχ
κεηξηθψο, ζξελνχζα εθζέγγεην, Σί ηφ θαηλφλ θαί μέλνλ, ηνχην ζαχκα Τηέ κνπ;
πψο ε δσή ηψλ φισλ, νκηιείο ηψ ζαλάησ; δσψζαη ηνχο ηεζλεψηαο ζέισλ σο
εχζπιαγρλνο.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ νχ πξέζβπο, νπθ Άγγεινο, αιι' απηφο ν Κχξηνο,

ζεζαξθσκέλνο, θαί έζσζαο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, δηφ θξαπγάδσ ζνη, Γφμα
ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».
Ρηδνηφκνο, ηψλ παζψλ ζενθφξε δεηθλχκελνο, ςπρήο θαζαξφηεηη, ηψλ
ζενκάρσλ αλέζπαζαο, άπαζαλ ςπρφιεζξνλ, Ηεξνκχζηα απάηελ
παλζεβάζκηε.
Αξάκελνο, ηφλ ηήο λίθεο παλφιβηε ζηέθαλνλ, ζθελαίο νπξαλίνηο λχλ,
επαλαπαχε καθάξηε, πάζε ηηλαμάκελνο, θαί ηήλ απάζεηαλ Πάηεξ
ελδπζάκελνο.
Ηεξείνλ, ψζπεξ άκσκνλ Πάηεξ ηφλ βίνλ ζνπ, Υξηζηψ πξνζελήλνραο, ζείαο
αγάπεο αλάπιεσλ, θαί ηψ ηήο αζθήζεσο, σξατδφκελνλ θάιιεη πακκαθάξηζηε.
Ρεηνξείαο, ςπρνθζφξνπ Πακκάθαξ αηξέζεσο, ηξαλψο εμεθαχιηζαο, Υξηζηνχ
ηηκψλ ζείαλ κφξθσζηλ, θαί ηήο Θενκήηνξνο, θαί ηψλ Αγίσλ απάλησλ
Ηεξψηαηε.
Θενηνθίνλ
έ ιηκέλα, ζσηεξίαο θαί ηείρνο αθξάδαληνλ, Θενηφθε Γέζπνηλα, πάληεο πηζηνί
επηζηάκεζα, ζχ γάξ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ, εθ ηψλ θηλδχλσλ ιπηξνχζαη ηάο
ςπράο εκψλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Μεζίηεο Θενχ, θαί αλζξψπσλ γέγνλαο, Υξηζηέ ν Θεφο, δηά ζνχ γάξ
Γέζπνηα, ηήλ πξφο ηφλ αξρίθσηνλ Παηέξα ζνπ, εθ λπθηφο αγλσζίαο,
πξνζαγσγήλ εζρήθακελ».
Χο πξάνο ελ γή, ηψλ πξαέσλ ψθεζαο, Νηθήηα ζνθέ, καρεηήο γελφκελνο,
ππέξ αιεζείαο παλανίδηκε, θαί ηήο νκνινγίαο, ζηέθεη ιακπξψο θνζκνχκελνο.
Πξφο έλζενλ θψο, λχλ κεηέζηεο ζηε, θσηφο γεγνλψο, πηφο ελδηάζεηνο, ελ
αγαιιηάζεη θαί ηεξπλφηεηη, ζχλ ρνξνίο ηψλ Αγγέισλ, ραξκνληθψο γεζφκελνο.
Αθξάζηνπ ηξπθήο, Παξαδείζνπ γέγνλαο λχλ κέηνρνο, ιηκήλ γάξ παλεχδηνο,
ηνίο ρεηκαδνκέλνηο αλαδέδεημαη, θαί ιηκψηηνπζη κάθαξ, δηαηξνθεχο γεγέλεζαη,
Θενηνθίνλ
Γπζψπεη ηφλ ζφλ, Τηφλ θαί Κχξηνλ Παξζέλε αγλή, αηρκαιψηνηο ιχηξσζηλ, ηνίο
εμ ελαληίαο πεξηζηάζεσο, επί ζνί πεπνηζφζηλ, εηξεληθήλ δσξήζαζζαη.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Μαθαξίσλ ειπίδσλ επέηπρεο, Πάηεξ πακκαθάξηζηε, καθαξηφηεηνο,
δεζπνηηθήο γελφκελνο, θιεξνλφκνο θαί ζείαο ειιάκςεσο.

Φσηνθφξνπο ιακπάδαο θαηέρσλ δηπιάο, ηήο Οκνινγίαο ζνπ, θαί ηήο
αζθήζεσο, εηο νπξαλνχο ερψξεζαο, ζενθφξε Νηθήηα παλάξηζηε.
Απνιαχσλ αιήθηνπ θαί ζείαο ηξπθήο, ελ επνπξαλίνηο λχλ Πάηεξ ζθελψκαζηλ,
ππέξ εκψλ δπζψπεζνλ, ηφλ ηψλ φισλ Γεζπφηελ θαί Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Απεηξάλδξσο Παξζέλε εθχεζαο, θαί δηαησλίδεηο παξζέλνο εκθαίλνπζα, ηήο
αιεζνχο ζεφηεηνο, ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ ηά ζχκβνια.
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Νηθήηα ηνχ
Οκνινγεηνχ, Ήγνπκέλνπ ηήο Μνλήο ηνχ Μεδηθίνπ.
ηίρνη
Ρπζζείο βίνπ Νηθήηαο, σο ζηξνπζφο πάγεο,
Πηεξνίο λνεηνίο ίπηαηαη πξφο ηφλ πφινλ.
Νηθήηαλ θαιένπζη ηξίηε επί δψξα ζενίν.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Ησζήθ ηνχ
Τκλνγξάθνπ.
ηίρνη
Εψληνο Θενχ ζχ ζείνο πκλεηήο Πάηεξ,
Δγψ δέ ζνχ ζαλφληνο πκλεηήο λένο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Διπηδεθφξνπ.
ηίρνη
Ξίθνπο αιεζήο κάξηπο Διπηδεθφξνο,
Θεφλ θέξεη άςεπζηνλ επειπηζηίαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γίνπ.
ηίρνη
Βαιψλ θεξάκσ δπζζεβήο Γίνπ θάξαλ,
Χο ζθεχνο απηήλ ζπληξίβεη θεξακέσο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Βπζνλίνπ.
ηίρνη
Ο Βπζφληνο εηο βπζφλ βεβιεκέλνο,
Σήλ θιήζηλ εχξελ εηο πξνθεηείαλ ηέινπο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γαιχθνπ.
ηίρνη
Γερζείο νδνχζη Γάιπθνο ηψλ ζεξίσλ.
Θεξφο λνεηνχ ηνχο νδφληαο ζπληξίβεη.

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηιιπξηνχ, ηνχ ελ ηψ
φξεη ηνχ Μπξζηψλνο.
ηίρνη
Δθ Μπξζηψλνο, Ηιιπξηέ, πξφο πφινλ,
νπρ σο ν Υξηζηφο εμ Διαηψλνο θέξε.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Αληίζενλ πξφζηαγκα παξαλνκνχληνο, ηπξάλλνπ κεηάξζηνλ, ηήλ θιφγα
αλεξξίπηζε, Υξηζηφο δέ εθήπισζε ζενζεβέζη Παηζί, δξφζνλ ηήλ ηνχ
Πλεχκαηνο, ν ψλ επινγεκέλνο θαί ππεξέλδνμνο».
Ζ ζή επηείθεηα δηαθεξφλησο, εηο ρνχλ εηαπείλσζε ηπξάλλνπ ηήλ σκφηεηα,
ζπληφλνηο δεήζεζη ηνχηνλ λεθξψζαζα, νίδε γάξ ηφ ζέιεκα πνηείλ ηψλ
θνβνπκέλσλ απηφλ ν Κχξηνο.
Βξνληή ηψλ δνγκάησλ ζνπ, θαί ε θσζθφξνο, αζηξαπή ηνχ βίνπ ζνπ, ηφλ
θφζκνλ θαηεθαίδξπλε, πηζηνχο θαηαπγάδνπζα ζενθεγγέζη ππξζνίο, ιφγνηο ηε
θαί πξάμεζη θαηδξαίο, Ηεξνκχζηα ζενκαθάξηζηε.
Ηζρχη λεπξνχκελνο ηνχ Παξαθιήηνπ, δαηκφλσλ ηάο θάιαγγαο θαί βξφρνπο
ηψλ αηξέζεσλ, ζεφθξνλ δηέθπγεο θαί πξφο νπξάληνλ, χςνο αλειήιπζαο,
ρνξνίο ηψλ Αζσκάησλ λχλ απιηδφκελνο.
Θενηνθίνλ
Αγίσλ Αγίαλ ζε θαηαλννχκελ, ψο κφλελ θπήζαζαλ, Θεφλ ηφλ αλαιινίσηνλ,
Παξζέλε ακφιπληε, Μήηεξ αλχκθεπηε, πάζη γάξ επήγαζαο πηζηνίο, ηήλ
αθζαξζίαλ ηψ ζείσ ηφθσ ζνπ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Κάκηλνο πνηέ, ππξφο ελ Βαβπιψλη, ηάο ελεξγείαο δηεκέξηδε, ηψ ζείσ
πξνζηάγκαηη, ηνχο Υαιδαίνπο Καηαθιέγνπζα, ηνχο δέ Πηζηνχο δξνζίδνπζα,
θξάδνληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ».
ιελ ππεξβάο, ηήλ αίζζεζηλ Σξηζκάθαξ, ηψ λνεηψ λχλ πξνζσκίιεζαο, θσηί
παλζεβάζκηε, ζενπηίαο αμηνχκελνο, θαί θσηηζκνχ πιεξνχκελνο, θξάδσλ,
Τπεξπςνχηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.
Νέθξσζηλ παζψλ, ζαθψο ελδεδπκέλνο, πξφο δσεθφξνλ επεδήκεζαο,
ρνξείαλ Παλφιβηε, επζεβεία ππξπνινχκελνο, θαί αξεηαίο ιακπφκελνο,
θξάδσλ, Τπεξπςνχηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.
Πάζαλ αξεηήλ, εθ βξέθνπο εμαζθήζαο, επί ηψ ηέιεη ηψλ αγψλσλ ζνπ,
ζηεθάλσ θνζκνχκελνο, ηψλ ραξίησλ αλαδέδεημαη, θαί ηφ βξαβείνλ είιεθαο,

ςάιισλ, Τπεξπςνχηε, πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ.
Αλσζελ εκάο, λχλ επνπηεχεηο Πάηεξ, ηψ ζψ Γεζπφηε παξηζηάκελνο, Νηθήηα
θεξψλπκε, παξξεζία πνιιή ρξψκελνο, θαί ςπρηθήλ αηηνχκελνο, έλδνμε
ζσηεξίαλ, ηεξνθάληνξ ηή Πνίκλε ζνπ.
Θενηνθίνλ
χ ηφλ ηνχ Παηξφο, αρψξηζηνλ ελ κήηξα, ζεαλδξηθψο πνιηηεπζάκελνλ,
αζπφξσο ζπλέιαβεο, θαί αθξάζησο απεθχεζαο, Θενγελλήηνξ άρξαληε, φζελ
ζε ζσηεξίαλ, πάλησλ εκψλ επηζηάκεζα.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Τηφο Θεφο θαί Κχξηνο, ζαξθσζείο εθ Παξζέλνπ εκίλ
επέθαλε, ηά εζθνηηζκέλα θσηίζαη, ζπλαγαγείλ ηά εζθνξπηζκέλα, δηφ ηήλ
παλχκλεηνλ, Θενηφθνλ κεγαιχλνκελ».
Σήο ζείαο ιακπξφηεηνο, σο θαζαξφο εμίσζαη, αξεηψλ ηαίο ηδέαηο
εμαζηξαπηφκελνο, θαί νκνινγίαο ζηεθάλσ, δηαπαληφο εθιειακπξπζκέλνο,
δηφ ηήλ παλέλδνμνλ, ενξηήλ ζνπ λχλ γεξαίξνκελ.
Δκθξφλσο καθάξηε, ζνχ ηήλ δσήλ δηήλπζαο, πξνζηαγαίο ηνχ σηήξνο
δηεπζπλφκελνο, λχλ δέ ηήο ζθηάο παξεγκέλεο, πεξηραξψο δσήο αησλίνπ,
αμίσο ηεηπρεθαο, ζενξξήκνλ Ηεξψηαηε,
Ρεφλησλ νμχηαηα, παξέδξακεο ηφλ ηάξαρνλ, γαιελψ δέ Νηθήηα ηήο βαζηιείαο
Υξηζηνχ, ραίξσλ πξνζσξκίζζεο ιηκέλη, πξφο φλ εκάο νδήγεζνλ Πάηεξ, ηνχο
ζέ καθαξίδνληαο, θαί ηήλ κλήκελ ζνπ γεξαίξνληαο.
Θενηνθίνλ
Χο πφθνο Παλάκσκε, ηφλ φκβξνλ ηφλ νπξάληνλ, ελ γαζηξί δεμακέλε, εκίλ
εθηέηνθαο, ηφλ ηήλ ακβξνζίαλ δηδνχληα, πάζη βξνηνίο απηφλ πξνζθπλνχζη,
θαί ζέ ηήλ παλχκλεηνλ, Θενηφρνλ κεγαιχλνπζη.
Σφ Φσηαγσγηθφλ, θαί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, ψο ζχλεζεο, θαί
Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Γ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γεσξγίνπ ηνχ ελ ηψ Μαιαηψ (ή
Μαιεψ).
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ζη' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα ηνχ Σξησδίνπ γ' θαί ηνχ Οζίνπ γ'.
Ήρνο β' ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε

ινο, αλαθείκελνο ζεξκψο, φιε ηή ςπρή ζπλεκκέλνο, ηψ παληεπφπηε Θεψ,
ζείνπο εγεψξγεζαο θαξπνχο ηνχ Πλεχκαηνο, εζπρίαλ εγθξάηεηαλ, αγάπελ
ειπίδα, ηήλ καθξνζπκίαλ ηε, θαί ηήλ πξαφηεηα, δξφκνλ, πξφο ηήλ άλσ
πνξείαλ, πίζηηλ θαί ρξεζηφηεηα Πάηεξ, κεγαινπξεπψο επηδεηθλχκελνο.
Υάξηο, ε ηνχ Πλεχκαηνο ελ ζνί, ψο θαζαξσηάησ θαί πξάσ θαηαζθελψζαζα,
πάζη θαηεθφζκεζελ αξεηήο είδεζη, θαί πνηθίινηο ραξίζκαζηλ, ειάκπξπλε
Πάηεξ, φζελ θαί γεψξγηνλ, Υξηζηνχ θεξψλπκνλ, ψθζεο γεσξγήζαο
εκθξφλσο, αχιαθαο ηήο ζήο δηαλνίαο, αμηνκαθάξηζηε Γεψξγηε.
Υαίξσλ, ηψλ κειιφλησλ αγαζψλ, Πάηεξ ηή ειπίδη ηνχο πφλνπο, ξάνλ
ππήλεγθαο, πξφζπκνο ηνίο έκπξνζζελ επεθηεηλφκελνο, ηψλ νπίζσ δέ
πάλζνθε, πνηνχκελνο ιήζελ, έσο ηφ καθάξηνλ, ηέινο θαηέιαβεο, πιήξεο
αξεηψλ εξγαζίαηο, θαί καθαξηφηεηνο ζείαο, ζηε Γεψξγηε ηεηχρεθαο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υαίξνηο, φλησο ζξφλε ηνχ Θενχ, θαί ηνχ Βαζηιέσο θαζέδξα, ραίξε δσήο
θηβσηέ, ραίξε αγηάζκαηνο, πεγή αθέλσηε, κπξνζήθε ηνχ Πλεχκαηνο, ηξπθή
Παξαδείζνπ, ραίξε ε απφιαπζηο, ε κπζηηθή ηψλ ςπρψλ, ραίξε, ε ραξά ηψλ
Οζίσλ, ραίξε αγαιιίακα πάλησλ, ηψλ ζνί πξνζηξερφλησλ Θενλχκθεπηε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Θξήλνηο, θνπηνκέλε ε, Ακλάο, δάθξπζη πηθξνίο ηε ηάο φςεηο
θαηαξξαληίδνπζα, μχισ ελεηέληδε, ηαπξνχ ε άκεκπηνο, θαί ηάο ρείξαο
εθηείλνπζα, Τηέ κνπ εβφα, πνχ λχλ απειεχζνκαη; ηίλα θαιέζσ Τηφλ, νίκνη!
πψο κεκφλσκαη ηέθλνλ! πψο δέ κνπ ηφ θψο εκαπξψζε! ξάγεηε ηά ζπιάγρλα
θαί ζπαξάρζεηε.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. δ'
Σαίο ηψλ δαθξχσλ ζνπ ξναίο, ηήο εξήκνπ ηφ άγνλνλ εγεψξγεζαο, θαί ηνίο εθ
βάζνπο ζηελαγκνίο, εηο εθαηφλ ηνχο πφλνπο εθαξπνθφξεζαο, θαί γέγνλαο
θσζηήξ ηή νηθνπκέλε ιάκπσλ ηνίο ζαχκαζη, Γεψξγηε παηήξ εκψλ, ζηε,
πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο ήκψλ.
Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, θαί νη Καλφλεο ηνχ Σξησδίνπ θαί ηνχ Αγίνπ.
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε, Αθξνζηηρίο.
Σνχο ζνχο πξνζχκνπο, ψ Πάηεξ, κέιπσ πφλνπο.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο β' Ο Δηξκφο
«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηησ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί

νδεγήζαληη, ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη».
Σξηζζνθαεί, ηήο ζεαξρίαο ιακπξφηεηη, πεθσηηζκέλνο ζηε, θφζκνλ
θαηέιηπεο, θαί παζψλ ηήλ νκίριελ, θαί βίσ ιακπξνηάησ Πάηεξ δηέπξεςαο.
Οδεγεζείο, ζεία πξνλνία Γεψξγηε, πξφο νπξαλφλ ηήλ θέξνπζαλ, ηξίβνλ
εβάδηζαο ζπλεξγφλ θεθηεκέλνο ηφλ κφλνλ επεξγέηελ, θαί παλνηθηίξκνλα.
Τπφ Θενχ κάθαξ ζαθψο θπβεξλψκελνο, πηνζεζίαο ράξηηη, θαηαιακπφκελνο,
δηεηέιεζαο Πάηεξ, νζίσο θαί δηθαίσο, πνιηηεπζάκελνο.
Θενηνθίνλ
έ ζηεξηγκφλ, θαί πξνζηαζίαλ πινπηήζαληεο, νη Θενηφθνλ πάλαγλνλ,
νκνινγνχληέο ζε, ηξηθπκίαο ηνχ βίνπ, παλάκσκε Παξζέλε, δηαζσδφκεζα.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».
χ ηξίβνπο ηήο δσήο ηήο εηο απέξαληνλ, αηψλα πακκάθαξ δηακελνχζεο,
αθιηλψο ραίξσλ δηψδεπζαο, θαί κνλαίο αησλίαηο θαηεζθήλσζαο.
Ο βίνο ζνπ ιακπξφο, ν ιφγνο άιαηη, ηψ ζείσ θαί ράξηηη εξηπκέλνο,
αλαδείθλπηαη Γεψξγηε, γεσξγίαο ελζένπ ζείνλ θχηεπκα.
Τηφο ζχ ηνχ Θενχ δηά Βαπηίζκαηνο, γελέζζαη πακκάθαξ εμησκέλνο, παηξηθφλ
εθιεξνλφκεζαο, ζεζαπξφλ δηά βίνπ θαζαξφηεηα.
Θενηνθίνλ
ηεξέσκα γελνχ θαί θαηαθχγηνλ, θαί ζθέπε, Παξζέλε Θενγελλήηνξ ηνίο ελ
πίζηεη ζνη πξνζηξέρνπζη, θαί Θενχ ζε Μεηέξα θαηαγγέιινπζηλ.
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Σήλ σξαηφηεηα
Σφλ σξαηφηαηνλ, Υξηζηφλ επφζεζαο, θαί ηά ηνχ ζψκαηνο, πάζε εκίζεζαο,
αγγειηθψο επί ηήο γήο, Γεψξγηε βηνηεχζαο, φζελ ηήλ αγίαλ ζνπ, ενξηάδνκελ
θνίκεζηλ, θαί πεξηπηπζζφκεζα, ηήλ ζνξφλ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ, εμ ήο εκίλ
πεγάδεηο ηάκαηα, Πάηεξ ηνίο πφζσ ηηκψζί ζε.
Θενηνθίνλ
Σά επνπξάληα, θφβσ εγάιινλην, θαί ηά επίγεηα, πφζσ επθξαίλνλην, φηε ε
άρξαληνο θσλή, επήιζέ ζνη Θενηφθε, κία γάξ παλήγπξηο, ακθνηέξνηο
εγέλεην, φηε ηφλ πξσηφπιαζηνλ, εθ ζαλάηνπ εξξχζαην, Γηφ ζχλ ηψ Αγγέισ
βνψκέλ ζνη, Υαίξε ή θεραξηησκέλε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ απεηξφγακνο, Αγλή θαί Μήηεξ ζνπ, Υξηζηέ νξψζά ζε, λεθξφλ θξεκάκελνλ,
επί ηνχ μχινπ κεηξηθψο, ζξελνινγνχζα έιεγε, Σί ζνη αληαπέδσθε, ηψλ
Δβξαίσλ ν άλνκνο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ν πνιιψλ θαί κεγάισλ ζνπ, Τηέ κνπ

δσξεψλ απνιαχζαο; Τκλψ ζνπ ηήλ Θείαλ ζπγθαηάβαζηλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ, ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε κφλε
θηιάλζξσπε».
Πεπνηθηικέλνο θάιιεζη, ηήο αξεηήο, θαί ήζεζη θσζθφξνηο, πξφο Θεφλ
αλέπηεο κάθαξ Γεψξγηε.
Ρεπζηψλ γήο Πάηεξ ζηε, ηήλ ηαξαρήλ, δηέθπγεο, γαιήλεο, θηινζένπ βίνπ
αληηπνηνχκελνο.
Οη αλνκίαο ρείκαξξνη, ζνχ ηήλ ςπρήλ, νπθ ίζρπζαλ ηαξάμαη, ν ηξπθήο
ρεηκάξξνπο ζέ γάξ θαηήξδεπζελ.
Θεία κειέηε πάλζνθε, δηελεθψο, πξνζέρσλ ηνχο αζηάηνπο, ινγηζκνχο
απψζσ Πάηεξ Γεψξγηε.
Θενηνθίνλ
Τκλνινγνχκελ Άρξαληε, ηφλ ελ γαζηξί, ηή ζή ζσκαησζέληα, θαί ζέ
επινγνχκελ σο Θενκήηνξα.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ πνηεηήο Κχξηε, ελ ηψ θσηί ηψλ ζψλ
πξνζηαγκάησλ, Οδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ Θεφλ νπ γηλψζθνκελ».
Μαθαξηφηεηνο, θαί αζαλάηνπ βηνηήο έηπρεο, Πάηεξ ζνθέ, ηάο ζείαο αλφδνπο,
αλχσλ πακκάθαξ, ειπίδη, αγάπε θαί πίζηεη ξσλλχκελνο.
Χξατδφκελνο, ηή ηαπεηλψζεη ηνχ Υξηζηνχ ζηε, πξφο πςειήλ, ζαθψο
αλελέρζεο, ζεφθξνλ αξεηήλ, γεψξγηνλ ζείαο, γελφκελνο άισλνο.
ψκαηνο θέλσζηλ, δη' εγθξαηείαο αθξηβνχο έδεημαο, θαί θαζαξάλ, θαξδίαλ
εθηήζσ, δη' ήο εμηψζεο, ζεάζαζζαη Πάηεξ, ηφλ πάζηλ αζέαηνλ.
Θενηνθίνλ
Χο αθαηάιεπηνλ, θαί δπζζεψξεηνλ παληί, Γέζπνηλα, ηφ ππέξ λνχλ κπζηήξηνλ
Κφξε, ηνχ ηφθνπ ζνπ ζαθψο, ηφλ φλησο γάξ φληα, Θεφλ εκίλ ηέηνθαο.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Πνλεξίαο πλεπκάησλ δηψθηεο ζεξκφο, ψθζεο παλανίδηκε κάθαξ Γεψξγηε, ηή
ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ζπλεξγία ζαθψο δπλακνχκελνο.
Απαζείαο εκπξέπσλ πςψκαζη, ηφλ ηήο ζσθξνζχλεο ρηηψλα Γεψξγηε,

πεξηθαλψο ελδέδπζαη, ηψλ παζψλ θαηεπλάζαο ηφλ ηάξαρνλ.
Σήλ θινγίλελ ξνκθαίαλ δηέβεο ζνθέ, θαί Παξαδείζνπ ηξπθήο θαηεμίσζαη, ηφ
ηνχ ηαπξνχ Γεψξγηε, πεξηζέκελνο φπινλ ηφ άξξεηνλ.
Θενηνθίνλ
Δπί ζνί ηάο ειπίδαο αλέζεθα, Μήηεξ αεηπάξζελε ηήο ζσηεξίαο κνπ, θαί ζέ
πξνζηάηηλ ηίζεκη, ηήο δσήο αζθαιή ηε θαί άζεηζηνλ.
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γεσξγίνπ ηνχ
ελ ηψ Μαιαηψ.
ηίρνη
Φπρήλ ν Γεψξγηνο αζκέλσο δίδσο,
Φπρψλ γεσξγψ θαί θπηνπξγψ ζαξθίσλ.
Σή δέ ηεηάξηε απήξε Γεψξγηνο εηο πφινλ επξχλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Θενδνχινπ θαί
Αγαζφπνδνο.
ηίρνη
Πξψηνο ζάιαζζαλ είζησλ Αγαζφπνπο,
Έξγνηο ππήξρε Υξηζηφπνπο Θενδνπισ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Φεξβνχζαο θαί ηήο
παηδίζθεο απηήο θαί ηήο ζπλνδίαο απηήο.
ηίρνη
Απιήλ κε πιάηηεηο, Υξηζηέ δηπιέ ηήλ θχζηλ,
Έρεηο δέ πξηζζείζάλ κε δηπιήλ Φεξβνχζαλ.
Γνχιαο αιεζείο Γεζπφηνπ Θενχ δχν,
Γνχιελ ηε θαί Γέζπνηλαλ έπξηζε πξίσλ.
Σή απηή εκέξα' Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Πνπιίνπ.
ηίρνη
Έλ νπξαλνίο, Πφπιηε, κηζζφο ζνη κέγαο,
Πξφο νχο απαίξσλ ραίξε θαί θξφηεη κέγα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο ήκσλ Πιάησλνο, Ζγνπκέλνπ
Μνλήο ηνχ ηνπδίνπ.
ηίρνη
Πιάησλ αξίζηελ επ κεηεπιάζζε πιάζηλ,
Υξηζηψ πιάζαληη ζπγθξαζείο πιάζηλ μέλελ.
Σή απηή εκέξα, νη ηξείο ζηνη, ζεσλάο, πκεψλ, θαί Φεξβίλνο, ελ εηξήλε
ηειεηνχληαη.

ηίρνη
Φπράο δέρνπ ηξείο νπ θεθειηδσκέλαο,
Φπρψλ αθειίδσηε ηψλ ζείσλ ηφπε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Εσζηκά, ηνχ
θεδεχζαληνο ηήλ ζίαλ Μαξίαλ ηήλ Αηγππηίαλ.
ηίρνη
Εψζαλ πξνπέκςαο Εσζηκάο ηήλ Μαξίαλ,
Θαλνχζαλ εχξελ, αιιά λχλ δψζηλ άκα.
Σή απηή εκέξα, ν φζηνο ζεσλάο, ν ελ ηή κνλή ηνχ Παληνθξάηνξνο
αζθήζαο, χζηεξνλ δ' επίζθνπνο Θεζζαινλίθεο γελφκελνο, ελ εηξήλε
ηειεηνχηαη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δηθφλνο ρξπζήο, ελ πεδίσ Γεεηξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο
θαηεθξφλεζαλ, αζεσηάηνπ πξνζηάγκαηνο, κέζνλ δέ ππξφο εκβιεζέληεο,
δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».
Ρσζζείο ηήλ ςπρήλ, ηή δπλάκεη ηνχ Υξηζηνχ, Πάηεξ Γεψξγηε, ηνχηνπ ηψ
θξάηεη θαηεδίσμαο, ηψλ ζέ κηζνχλησλ ηάο θάιαγγαο, ηαχηαηο ηφλ ηαπξφλ
επηζείζαο, ψ θξνπξνχκελνο έςαιιεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ.
Μαθάξηνο εί, θαί θαιψο ζνη έζηαη λχλ καθαξηψηαηε, απνιαβφληη ηήλ ηψλ
πφλσλ ζνπ, θαί ηψλ αγψλσλ αληίδνζηλ, θαί ζχλ ηνίο Αγγέινηο βνψληη, ηψ
Κπξίσ Γεψξγηε, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Δδείρζεο θαηδξφλ, ελδηαίηεκα Θενχ, ζξφλνο αηζζήζεσο, Πάηεξ γελφκελνο θαί
θξνλήζεσο, αγησζχλεο αλάπιεσο, πίζηεη ηε θαί ράξηηη ιάκπσλ, θαί
θξαπγάδσλ Γεψξγηε, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ ήκσλ.
Θενηνθίνλ
Λπρλία θσηφο, θαί λεθέιε θσηεηλή θαί αγηάζκαηνο, ηφπνο εδείρζεο
Απεηξφγακε, ηψλ γάξ Αγίσλ ηφλ Άγηνλ, Λφγνλ ππεδέμσ αθξάζησο, φλ
πκλνχληεο βνψκέλ ζνη Δπινγεκέλε, ε Θεφλ ζαξθί θπήζαζα.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαησλ ηνίο παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ
θιφγα εηο δξφζνλ κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο».
Πξφο αθαηάιπηνλ δσήλ, πξφο ακάξαληνλ ηξπθήλ Πάηεξ κεηέζηεο, πξφο
ατδηνλ δφμαλ, θαί πξφο αλέζπεξνλ θψο, Θενχ γάξ εδείρζεο γεψξγηνλ, φλ

ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χο ππεξέηεο ηνχ Θενχ, ψο δηάθνλνο Υξηζηνχ θαί νηθνλφκνο, ηψλ απηνχ
κπζηεξίσλ, ψο απιαλήο νδεγφο, εγέλνπ Γεψξγηε ζηε, πάζε ζεξαπεχσλ,
ςπρψλ ηε θαί ζσκάησλ.
Πιήξεο αζθήζεσο θαξπψλ, πξφο ηήλ άισλα Υξηζηνχ πάηεξ πξνζήρζεο, θαί
ψο ψξηκνο βφηξπο, ηνίο νπξαλίνηο ιελνίο, πακκάθαξ ζιηβείο, θαηαλχμεσο,
νίλνλ αλαβιχδεηο, εκίλ ηνίο ζέ ηηκψζηλ.
Θενηνθίνλ
Ο ηήο θνηιίαο ζνπ θαξπφο, ηήο αθζάξηνπ κνη δσήο αίηηνο ψθζε, θαί ηξπθήο
ατδίνπ, Θενγελλήηνξ αγλή, δηφ ζνη θξαπγάδσ γεζφκελνο, ηήλ ηνχ,
Αξραγγέινπ θσλήλ, Υαίξε Παξζέλε.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθψλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλσκελ».
Νελεπξσκέλνο ηή πίζηεη, θαί Υξηζηνχ ηή δπλάκεη, Πακκάθαξ πεθξαγκέλνο
αιεζψο, βξφρνπο δαηκφλσλ δηέιπζαο, θαί ηάο ηνχησλ ελέδξαο, θαί κεζνδείαο
πάζαο εθθπγψλ, ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ, παξέζηεο αγαιιφκελνο.
ινλ ηφλ πφζνλ ζνπ Πάηεξ, πξφο Θεφλ κεηαθέξσλ, θαί ζείαο απνιαχσλ
θαιινλήο, ήο πάζα θχζηο εθίεηαη, ζεσξία θαί πξάμεη, θαί βίσ ιακ πξνηάησ
ζεαπηφλ, θαηεθφζκεζαο Πάηεξ, δηφ ζε καθαξίδνκελ.
Τπέξ εκψλ ηψλ ελ πίζηεη, ηήλ ζήλ κλήκελ ηεινχλησλ, Υξηζηφλ θαζηθεηεχσλ
εθηελψο, Πάηεξ κή παχζε ζσζήλαη εκάο, πεηξαζκψλ ηξηθπκίαο, θαί δάιεο θαί
θηλδχλσλ θαί παζψλ, θαί εηξήλελ ηψ θφζκσ, δνζήλαη ηαίο πξεζβείαηο ζνπ.
Θενηνθίνλ
εζαξθσκέλνλ ηφλ Λφγνλ, ηφλ πξίλ άζαξθνλ φληα, θαζφ Θεφο ππάξρεη εθ
Θενχ, ηέηνθαο κφλε Παλχκλεηε επί αλαθαηλίζεη, θαί ζσηεξία πάλησλ ηψλ
βξνηψλ, δηφ πηζηνί ζε πάληεο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ.
Σφ θσηαγσγηθφλ ηνχ ηπρφληνο Ήρνπ.
Δηο ηφλ ηίρνλ ην Ηδηφκεινλ θαί ηφ Μαξηπξηθφλ.
Δίηα ε Α' ξα, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Δ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Κιαπδίνπ, Γηνδψξνπ, Οπτθησξνο,
Οπτθησξίλνπ, Παππίνπ, Νηθεθφξνπ θαί εξαπίσλνο.

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα ηνχ Σξησδίνπ γ' θαί ηψλ Αγίσλ γ'.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Οθζαικνχο εθθεληνχκελνη, θαί δαθηχινπο θνπηφκελνη, θαί πιεπξάο μεφκελνη,
θαί θξεκάκελνη, θαί ηά νζηά ζπληξηβφκελνη, θαί μίθεη ηεκλφκελνη, κειεδφλ θαί
θεθαιήλ, ηνχ δνιίνπ ζπληξίςαληεο, νπθ εξλήζαζζε, ηφλ σηήξα ηψλ φισλ,
νπ μνάλνηο, επεζχζαηε αιφγσο, Μεγαινκαξηπξεο έλδνμνη.
χλ Κιαπδίσ ηηκήζσκελ, Νηθεθφξνλ ηφλ έλδνμνλ, ηφλ ζεπηφλ Γηφδσξνλ θαί
Οπτθησξα, Οπτθησξίλνλ Παππίαλ ηε, θαί ηφλ εξαπίσλα, ηφλ επηάξηζκνλ
ρνξφλ, ηφ παλάγηνλ άζξνηζκα, ηήλ νιφθιεξνλ, εθθιεζίαλ, ηφλ δήκνλ ηφλ
απάζαο, ηψλ δαηκφλσλ κπξηάδαο, μίθεη αλδξείαο ζπγθφςαληα.
Οη ηφ πάζνο ηφ άγηνλ, ηνχ Υξηζηνχ κηκεζάκελνη, θαί ηή ζεία ράξηηη
θπγαδεχνληεο, πάζε ςπρήο ηε θαί ζψκαηνο, νη ζηχινη νη άζεηζηνη, νη
θσζηήξεο ηψλ πηζηψλ, νη ηφλ δφιηνλ θηείλαληεο, νη παλεχδηνη, ηψλ ελ δάιε
ιηκέλεο, νη ηά άλσ θαηνηθνχληεο επαμίσο, κεγαιπλέζζσζαλ Μάξηπξεο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ ζθελήλ ηήλ ακφιπληνλ, ηήλ λεθέιελ ηήλ έκςπρνλ, ηφλ λαφλ ηφλ άγηνλ,
ηνχ Θενχ εκψλ, ηήλ αδηάβαηνλ γέθπξαλ, ηήλ ζηάκλνλ, ηήλ πάγρξπζνλ, ηήλ
αγίαλ θηβσηφλ, ηήλ κεηάξζηνλ θιίκαθα, ηφ επξχρσξνλ, ηνχ Γεζπφηνπ ρσξίνλ,
ηήλ Παξζέλνλ, θαί Μεηέξα ηνχ Κπξίνπ, πεξηθαλψο καθαξίζσκελ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ ακλφλ θαί Πνηκέλα ζε, επί μχινπ σο έβιεςελ, ε Ακλάο ε ηέμαζα,
επσδχξεην, θαί κεηξηθψο ζνη εθζέγγεην, Τηέ πνζεηλφηαηε, πψο ελ μχισ ηνχ
ηαπξνχ, αλεξηήζεο καθξφζπκε; πψο ηάο ρεηξάο ζνπ, θαί ηνχο πφδαο ζνπ
Λφγε, πξνζειψζεο, ππ' αλφκσλ θαί ηφ αίκα, ηφ ζφλ εμέρεαο Γέζπνηα;
Απνιπηίθηνλ
Ήρνο δ’ Σαρχ πξνθαηάιαβε
Οη κάξηπξέο ζνπ Κχξηε, ελ ηή αζιήζεη απηψλ, ζηεθάλνπο εθνκίζαλην ηήο
αθζαξζίαο εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ζρφληεο γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ ηνχο
ηπξάλλνπο θαζείινλ, έζξαπζαλ θαί δαηκφλσλ ηά αλίζρπξα ζξάζε, απηψλ ηαίο
ηθεζίαηο Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ νη Καλφλεο ηψλ Αγίσλ θαί ηνχ Σξησδίνπ

εηο ηήλ ηάμηλ απηψλ.
Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο,
Σήλ επηάξηζκνλ Μαξηχξσλ Σηκψ ράξηλ.
Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ' Ο Δηξκφο
«Θαιάζζεο, ηφ Δξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ
εηξνπψζαην».
Σφλ δξφκνλ, ηφλ ηεξφλ ηειέζαληεο, Άγηνη Μάξηπξεο, ζηεθεθνξνχληεο ζξφλσ
ηνχ Θενχ, κεηά δφμεο παξίζηαζζε, θσηηζηηθαίο ηνχ Πλεχκαηνο, θφζκνλ αθηίζη
θαηαπγάδνληεο.
Ζ ζεία, ηψλ Αζιεηψλ επηάξηζκνο, ρνξεία ζήκεξνλ, κεγαιπλέζζσ, ζείαηο
θαιινλαίο, ηεξψο εμαζηξάπηνπζα, θαί αζσκάηνηο ηάμεζηλ, ελ νπξαλνίο λχλ
ζπγρξνξεχνπζα.
Ννκίκσο ηφ Μαξηπξίνπ ζηάδηνλ, δηαδξακφληεο νθνί, θαί αηθηζκψλ παληνίσλ
πξνζβνιάο, ελεγθφληεο, ζηεξξφηαηα, ηήλ θιεξνπρίαλ ραίξνληεο, ηήλ
αησλίδνπζαλ εηιήθαηε.
Θενηνθίνλ
Δλ ρξφλσ, ν έμσ ρξφλσλ Κχξηνο, εθ ζνχ ζαξθνχκελνο, ηά ηψλ βξνηψλ
δηέιπζελ Αγλή, πνιπρξφληα πηαίζκαηα, λ εθηελψο ηθέηεπε, ηνχ νηθηεηξήζαη
ηάο ςπράο εκψλ.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή, θαί ζηεξέσκα».
Παληνίνηο δηά Υξηζηφλ, πξνζνκηινχληεο αηθηζκνίο Άγηνη, ππέξ ρξπζφλ ράξηηη,
Πλεχκαηνο Αγίνπ εζηξάςαηε.
Σνχ λψηνπ ζνπ ζπληξηβήλ, Οπτθησξίλε, νθζαικψλ ζηέξεζηλ, θαί ηψλ ρεηξψλ
έλδνμε, Μάξηπο θαί πνδψλ εθαξηέξεζαο.
Αγάπε ηή εηο Υξηζηφλ, πξνζδεδεκέλνη Αζιεηαί έλδνμνη, ηνχ ζθνιηνχ
δξάθνληνο, πάζαο κεραλάο δηειχζαηε.
Θενηνθίνλ
Ρπφκελνλ ηνχο βξνηνχο, αηρκαισζίαο λνεηήο ηέηνθαο, ηφλ ηνχ παληφο
Κχξηνλ, άρξαληε Παξζέλε παλχκλεηε.
Κάζηζκα Ήρνο δ'

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Σνχο πνιπηξφπνπο αηθηζκνχο ελεγθφληεο, ελ απηνήησ ινγηζκψ Αζινθφξνη,
ππέξ ειίνπ ιάκπε ηε θαηδξφηεηα, φζελ ηήλ θαηδξάλ πκψλ, ενξηάδνκελ
κλήκελ, πίζηεη ηθεηεχνληεο, ηαίο πκψλ κεζηηείαηο, ακαξηεκάησλ ιχηξσζηλ
ιαβείλ, θαί αησλίσλ θαιψλ ηήλ απφιαπζηλ.
Θενηνθίνλ
Σψλ δσξεψλ ζνπ ηψλ ζεπηψλ απνιαχνληεο, νπ ζησπήζνκελ πκλείλ Θενηφθε,
ηά ζά ειέε πάληνηε νη δνχινί ζνπ, θξάδνληεο θαί ιέγνληεο, Παλαγία Παξζέλε,
πάληαο εμεινχ εκάο, εμ ερζξψλ ανξάησλ, θαί αλαγθψλ θαί πάζεο απεηιήο,
ζχ γάξ ππάξρεηο εκψλ ε αληίιεςηο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Οπ θέξσ βιέπεηλ ζε ηαπξψ ηεηακέλνλ, Μήηεξ ε ζή Πακβαζηιεχ αλεβφα, φλ
ππέξ θχζηλ ηέηνθα Τηφλ θαί Θεφλ, νίδα γάξ ζνπ Γέζπνηα, ηφ θηιάλζξσπνλ
νίδα, φπσο πάζρεηο έλεθα, ηήο βξνηψλ ζσηεξίαο, αιι' νχλ νπ ζζέλσ Σέθλνλ
κεηξηθάο, θέξεηλ νδχλαο, ηαπξψ θαζνξψζά ζε.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο,
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».
Ηνβφινλ απεξξάπηζαο πνλεξίαλ, ηνχ δπζκελνχο ελ ράξηηη, Οχτθησξ ζεφθξνλ,
γιψζζαλ αθαηξνχκελνο, πιεπξάο ηε μεφκελνο, θαί καξηπξηθψο θιετδφκελνο.
ζπξεψ ηήο επζεβείαο εκπεθξαγκέλνο, ηήλ ζπληξηβήλ ηνχ ζψκαηνο, Μάξηπο
Νηθεθφξε, ζηαζεξψο ππήλεγθαο, βνψλ ηψ Γεζπφηε ζνπ, Γφμα ηή δπλάκεη
ζνπ Κχξηε.
Μεγαιχλσλ ηφλ ηψλ φισλ Θεφλ πξνζχκσο, Κιαχδηνο ν παλάξηζηνο, ρείξάο
ηε θαί πφδαο, αθαηξείηαη ζιψκελνο, ηπξάλλνπ ψκφηεηη, ιίζνηο ζηαγφλαο
γεζφκελνο.
Οπθ επηήμαηε Παλεχθεκνη ηξηθπκίαο, πνιπεηδείο θνιάζεσλ, νπ ζάλαηνλ
δφμεο, αησλίνπ πξφμελνλ, ελ πίζηεη θξαπγάδνληεο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ
Κχξηε.
Θενηνθίνλ
Ννεξψο ζε ν Πξνθήηεο πξνεζεψξεη, φξνο εκλή θαηάζθηνλ, εμ νχ ν
Γεζπφηεο, αιεζψο επέθαλε, ζαξθφο νκνηψκαηη, ζψδσλ εθ θζνξάο ην
αλζξψπηλνλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επη ζηξέθνλ, εθ
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».
Μεγάινηο αηθηζκνίο, νκηιήζαο Γηφδσξε, ππέθεξεο νβειίζθσλ, ππξαθηψζεηο,
πξνζχκσο, αλζξάθσλ ηε θαηάθιεμηλ.

Αζάιεπηνλ ηφλ λνχλ, εξαπίσλ δηέκεηλαο, θξεκάκελνο θαί βαζάλνηο, νκηιψλ
πνιπηξφπνηο, θαί μίθεη ηειεηνχκελνο.
Ρνκθαίαο ηνχ ερζξνχ, ψ Παππία απήκβιπλαο, μεφκελνο θαί ηνίο ήινηο,
θαζεινχκελνο Μάξηπο, θαί χδαζη πνληνχκελνο.
Θενηνθίνλ
Σήλ πηψζηλ ηψλ βξνηψλ, επελψξζσζαο Γέζπνηλα, θπήζαζα, Θεφλ Λφγνλ,
ηφλ ηνχο Καηεξξαγκέλνπο επαλνξζνχλ δπλάκελνλ.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
Τκλείζζσ, εξαπίσλ θαί ζείνο Γηφδσξνο, Οπτθησξίλνο, Παππίαο, Νηθεθφξνο,
Κιαχδηνο θαί Οπτθησξ, ψο ηήλ πιάλελ, ηνχ δνιίνπ ηειείσο ληθήζαληεο.
Ρνκθαίαη, ζηνκσζείζαη σξάζεηε Πλεχκαηη, θαί δηεθφςαηε πάζαο, ηνχ ερζξνχ
ηάο θάιαγγαο, Αζινθφξνη, νπξαλίνπ, βαζηιείαο θαιψλ απνιαχνληεο.
Χ ζαχκα! πψο εηο φικνλ βιεζέληεο εζιάζζεηε, θαζάπεξ ζίηνο Οπτθησξ, θαί
Οπτθησξίλε ηή ζπληξηβή ηε, ηψλ νζηέσλ, ηάο παγίδαο ερζξνχ ζπλεηξίςαηε!
Θενηνθίνλ
Νεχξσζνλ, ηήο ςπρήο κνπ ηφλ ηφλνλ Παλάκσκε, ηή ζπλερεί ακειεία, θαί ηή
ακαξηία θεραπλσκέλνλ, ίλα πίζηεη, θαί πξνζπκία κέιπσ ζε πάληνηε.
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνπ Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή Δ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Κιαπδίνπ,
Γηνδψξνπ, Οπτθησξνο Οπτθησξίλνπ, Παππίνπ, εξαπίσλνο θαί Νηθεθφξνπ.
ηίρνη
πεχδεηο νθιάδσλ, Κιαχδηε, πξφο ζφλ γφλπ,
Σνκή θεθαιήο, πξφο Θενχ δξακετλ γφλπ.
Πέκπηε Κιαπδίνπ θεθαιήλ ηάκε ρείξ θνλφεζζα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο νζίαο Μεηξφο εκσλ Θενδψξαο ηήο ελ
Θεζζαινλίθε.
ηίρνη
Θεζζαινλίθε, ζρνχζα θαιά κπξία,
Καί Θενδψξαλ πινχηνλ άζπινλ θέξεηο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Θενδψξαο θαί Γηδχκνπ.
ηίρνη
χλ ηή ζπλάζισ, Γίδπκε, ηκεζείο θιέγε,

Φέξσλ ζχλ απηή δίδπκνλ ηηκσξίαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο ζέξκνπ.
ηίρνη
Θέξκελ έξσηνο ελζένπ ζέξκνο θέξσλ,
Θέξκελ ππξφο θιέγνληνο σο ςχμηλ θξίλεη.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ γπλαηθψλ θπξίαο θαί δνχιεο.
ηίρνη
Δρξήλ έπεζζαη θπξία ηήλ δνπιίδα,
Δθ γήο ηνχζε πξφο Θεφλ δηά μίθνπο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πνκπετνπ.
ηίρνη
Χο δψλ πξφβαηνλ Πνκπήτε Κπξίνπ,
Υέεηο, ακειρζείο απρέλα μίθεη, γάια.
Σή απηή εκέξα, φ Άγηνο Εήλσλ πίζζαλ ρξηζζείο, θαί εηο πχξ' βιεζείο,
θαί δφξαηη έλδνλ ηήο ππξάο ηξσζείο, ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Άζινο ηξηπινχο Εήλσλη, πίζζα, πχξ, δφξπ.
Οίκαη, δη' ήλ έπαζρε ηαχηα Σξηάδα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μαμίκνπ θαί Σεξεληίνπ.
ηίρνη
Ίζνπ κεηέζρνλ θαί ζηέθνπο, σο θαί ηέινπο,
Σεξέληηνο, Μάμηκνο, νίο ηνκή ηέινο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ πέληε Μαξηχξσλ λεαλίδσλ ηψλ απφ
Λέζβνπ.
ηίρνη
Άζιεθφξνπο ηίζεζη Λεζβίαο θφξαο,
Μίαλ, δχν, ηξείο, ηέζζαξαο πέληε, μίθνο.
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαί νη παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο
ζνπ Κχξηε».
Σαζείο Οπτθησξ, ηάο πιεπξάο θαηεμάλζεο παλέλδνμε, φικσ ζπλζιαζζείο, θαί
γιψηηαλ δέ εθηκεζείο, αλακέιπσλ ηεηειείσζαη, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.

Ηζρχτ Μάξηπο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο Κιαχδηε, λψηνπ θαί θνηιίαο κάζηηγαο
ππνζηάο, ζηαγφλαο ζπληξηβφκελνο, ρείξαο θαί πφδαο ηε, πξνζαθεξέζεο,
πκλψλ ηφλ Κχξηνλ.
Μεγαινθξφλσο, ψ Νηθεθφξε δαθηχισλ ζηέξεζηλ, φλησο ππνκείλαο Μάξηπο
λεαληθψο, ζπληξηβήλ ηε παληφο ζψκαηνο, λίθεο δηάδεκα, θεξσλπκία ζχ
αλαδέδεζαη.
Θενηνθίνλ
Χο ηνχ Τςίζηνπ, ζξφλνλ Παξζέλε πςειφηαηνλ, πάληεο, θαί ρξπζήλ ιπρλίαλ
θαί θηβσηφλ, αγηάζκαηνο πκλνχκέλ ζε, Δπινγεκέλε ζχ ελ γπλαημί, βνψληεο
Παλάκσκε.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Υείξαο αλπςνχληεο πξφο Θεφλ, ζενκαθάξηζηνη, ζψδεηλ δπλάκελνλ, πφλνπο
ζηξεβιψζεσλ θέξνληεο, πνιπηξφπσλ ππεκείλαηε, θαί ληθεθφξνη πξφο απηφλ
βνψληεο ήξζεηε, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Αλπκλνινγήζσκελ πηζηνί, Παππίαλ ζήκεξνλ, θαί εξαπίσλα, θαί ηφλ
Γηφδσξνλ, Κιαχδηνλ, Νηθεθφξνλ θαί Οπτθησξα, Οπτθησξίλφλ ηε νκνχ,
Υξηζηνχ ηνχο Μάξηπξαο, κεισδνχληεο, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Ρεχζαληα ηά αίκαηα πκψλ, Μεγαινκάξηπξεο, ηήλ γήλ εγίαζαλ, ηήο απηζηίαο
δέ έζηεζαλ, ζεία ράξηηη ηά ξεχκαηα, θαί ηψλ βνψλησλ ηάο ςπράο πινπζίσο
ήξδεπζαλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Σξηαδηθφλ
Ηεξνινγίαηο Ηεξαίο, Παηέξα άλαξρνλ, Τηφλ ζπλαλαξρνλ, θαί Πλεχκα Άγηνλ
κέιςσκελ, νκνδχλακνλ ζεφηεηα, νκνβαζίιεηνλ δσήλ, θαί αλαθξάμσκελ,
Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Ννφο ν θξηθηφο ζνπ ηνθεηφο, ληθά θαηάιεςηλ, Θενραξίησηε, Θεφο γάξ
πέθπθελ άλαξρνο, ρξνληθήλ αξρήλ δεμάκελνο, δηά ηφ ζψζαη ηνχο πηζηψο
απηψ θξαπγάδνληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο ςχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Ίρλεζη ζεπηψλ παζεκάησλ, αθνινπζνχληεο, Αζινθφξνη, πάζαλ ππεκείλαηε
πείξαλ, θνιαζηεξίσλ ζηεξξψ θξνλήκαηη θαί επθιεψο ηεζλήμαληεο, εηο ηνχο
αηψλαο καθαξίδεζζε.

ζπεξ πξνζθνξά θαί ζπζία, επσδεζηάηε πξνζαρζέληεο, ηή επνπξαλίσ
ηξαπέδε, ηψλ πξσηνηφθσλ θαηεθαηδξχλαηε, ηήλ Δθθιεζίαλ Μάξηπξεο, ππέξ
ηφλ ήιηνλ εθιάκπνληεο.
ήκεξνλ πηζηνί ζπλειζφληεο, Οπτθησξίλνλ ηφλ γελλαίνλ, Κιαχδηνλ, Παππίαλ
ηε ζείνλ, Γηφδσξφλ ηε θαί εξαπίσλα, θαί ηφλ ζνθφλ Οπτθησξα, θαί
Νηθεθφξνλ καθαξίζσκελ.
Ζ πιεζηθαήο πκψλ κλήκε, εμαλαηείιαζα θσηίδεη, πάζαλ ηνχ Υξηζηνχ
Δθθιεζίαλ, ζεπηνί νπιίηαη, ελ ή πξεζβεχζαηε, ακαξηεκάησλ άθεζηλ, εκίλ
δνζήλαη αμηάγαζηνη.
Θενηνθίνλ
Φέξνπζα Υξηζηφλ ελ αγθάιαηο, ζάξθα ζλεηήλ εθ ζνχ ιαβφληα, ηνχηνλ
εθδπζψπεη Παξζέλε, αζαλαζίαο ηπρείλ Παλάκσκε, ηνχο ζέ πηζηψο
γεξαίξνληαο, θαί Θενηφθνλ κεγαιχλνληαο.
Σφ Φσηαγσγηθφλ, ηφ Ηδηφκεινλ, θαί ε Α' ξα, σο ζχλεζεο, θαί
Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Δπηπρίνπ, Παηξηάξρνπ
Κσλζηαληηλνππφιεσο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηηρεξά Πξνζφκνηα, ηνχ Σξησδίνπ γ' θαί ηνχ
Αγίνπ γ'.
Ήρνο πι. δ'
Κχξηε, εη θαί θξηηεξίσ
Κχξηε, ζχ ελ ηψ ιεηκψλη ηήο ζείαο, ηξπθήο Δπηχρηνλ ήλζεζαο, λάκαζη ηήο ζήο
ηε ζνθίαο, ηνχηνλ ελζέσο θαηήξδεπζαο, θαί δηά ηνχην θαξπνχο, εμήλζεζε ηήο
γλψζεσο, επζεβεία θαηεπθξαίλσλ, ηνχο πηζηψο ζε κεγαιχλνληαο.
Κχξηε, ζχ ν εκβαηεχσλ θαξδίαο, θαί πξνγηλψζθσλ ηά θξχθηα, ζθεχνο
πξντδψλ εθινγήο ζνπ, ηφλ Ηεξάξρελ Δπηχρηνλ, ηήο Δθθιεζίαο ηήο ζήο,
πνηκέλα εγθαηέζηεζαο, δηά ηνχην επζεβείαο, επί ριφελ ηαχηελ ίζπλελ.
Κχξηε, ζχ ν ηφλ ζνθφλ Ηεξάξρελ θαηαθνζκήζαο ηή ράξηηη, θαί Ηεξαξρίαο
πνδήξεη, θαηαθαηδξπλαο σο εχζπιαγρλνο, ελ αξεηαίο θαί εκάο, επραίο απηνχ
θαηαχγαζνλ, ηνχ πκλείλ ζε νξζνδφμσο, ελ αγλεία θαί ζεκλφηεηη.
Γφμα... Καί λπλ... Θενηνθίνλ
Άρξαληε, ε ηφλ ελ Αγίνηο ηεθνχζα, αλαπαπφκελνλ Κχξηνλ, ζχ κε κνιπλζέληα

αζιίσο, ππφ παζψλ απνθάζαξνλ, θαί ηήο αγλείαο Οδνχο, Οδήγεζνλ
πνξεχεζζαη, ζχ γάξ πάλησλ εί πξνζηάηηο, αθαηαίζρπληνο ηψλ δνχισλ ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Κχξηε, εί θαί ελ ηαπξψ ηάο παιάκαο, εζεινπζίσο αλέηεηλαο, αιιά παηξηθήλ
επδνθίαλ, εθπιεξψλ πάζνο πθίζηαζαη, θαί γάξ ηνχ ζψζαη βξνηνχο, ειήιπζαο
ψο εχζπιαγρλνο, ε παλάκσκνο εβφα, Θενηφθνο, ήλ δνμάδνκελ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ’
Καλφλα πίζηεσο θαί εηθφλα πξαφηεηνο, εγθξαηείαο δηδάζθαινλ αλέδεημέ ζε ηή
πνίκλε ζνπ ε ηψλ πξαγκάησλ αιήζεηα, Γηά ηνχην εθηήζσ ηή ηαπεηλψζεη ηά
πςειά, ηή πησρεία ηά πινχζηα, Πάηεξ Ηεξάξρα Δπηχρηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ
Θεψ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηνχ Σξησδίνπ, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί ηνχ Αγίνπ
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε' Αθξνζηηρίο, άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ.
Σφλ ζαπκαηνπξγφλ Δπηχρηνλ ζαπκάζσ.
Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Ο Δηξκφο
«Χο ελεπείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ,
θαζνξψλ πνληνχκεκελνλ, Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ, εβφα, άζσκελ».
Σατο αξεηαίο επηπρήζαο θαί ιακπξπλζείο, θσηνβφινηο ιάκςεζη, ραξηζκάησλ
ηνχ Θενχ, δπζηπρίαηο ξχζαί κε παζψλ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ νθέ, φπσο
πκλήζσ ζε.
Οπξαλνθχηεπηνλ θιήκα ελ ηαίο απιαίο, ηνχ Θενχ εβιάζηεζαο, επζελνχκελνλ
θαξπνίο, ελαξέησλ πξάμεσλ νκνχ, θαί ζαπκάησλ αιεζψο, Πάηεξ Δπηχρηε.
Ννχλ εγεκφλα πνηήζαο ηήο ηψλ παζψλ, ηπξαλλίδνο ζηε, θαηεθξάηεζαο, δηφ,
απαζείαο πηέξπμηλ αξζείο, πξφο απηά ηά ηνχ Θενχ ήρζεο ζθελψκαηα.
Θενηνθίνλ
Σφλ εαπηήο δεμακέλε Γεκηνπξγφλ, ψο απηφο εζέιεζελ, εμ αζπφξνπ ζνπ
γαζηξφο, ππέξ λνχλ ζαξθνχκελνλ Αγλή, ηψλ θηηζκάησλ αιεζψο εδείρζεο
Γέζπνηλα.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Οπθ έζηηλ Άγηνο ψο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ Πηζηψλ

ζνπ αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο απηνχο, ελ ηή πέηξα, ηήο νκνινγίαο ζνπ».
Αγίνπ γέγνλαο λαφο, Πλεχκαηνο ζενθφξε, ζεαπηφλ εθθαζάξαο, ηήο ηιχνο ηψλ
παζψλ, δη' εκκειείαο πνιιήο, lεξάξρα, έλδνμε Δπηχρηε.
Τηφο εκέξαο κεηνρή, θξπθησξίαο αυινπ, αλεδείρζεο θαί θέγγεη, ηακάησλ
αςεπδψλ, ηήλ αριπψδε παζψλ, απειαχλεηο, ιψβελ Παλανίδηκε.
Μαζηνχο ζειάζαο εθ παηδφο, εγθξαηείαο εηο κέηξνλ, πξνζεπραίο αελάνηο,
ειηθίαο ηνχ Υξηζηνχ, θαηήληεζαο αιεζψο, Ηεξάξρα, έλδνμε Δπηχρηε.
Αλνίμαο ζηφκα ηφ ζεπηφλ, είιθπζαο Πάηεξ πλεχκα, θαί ελέθξαμαο ζηφκα,
αδηθίαλ εηο απηφ, ηφ χςνο ηήο ηνχ Θενχ, κειεηήζαλ, πάλζνθε ζαξθψζεσο.
Θενηνθίνλ
Σνχ ζείνπ ηφθνπ ζνπ Αγλή, πάζαλ θχζεσο ηάμηλ, ππεξβαίλεη ηφ ζαχκα, Θεφλ
γάξ ππεξθπψο, ζπλέιαβεο ελ γαζηξί, θαί ηεθνχζα κέλεηο αεηπάξζελνο.
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Θείαλ δχλακηλ, ελδεδπκέλνο, απεγχκλσζαο, ηζρχλ ηνχ πιάλνπ,
ζαπκαηνπξγψλ ζενθφξε εμαίζηα, απειαζείο δέ αδίθσο ηήο πνίκλεο ζνπ,
παιηλδξνκείο εηο απηήλ δνμαδφκελνο, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε,
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Θενηνθίνλ
Θείαο θχζεσο, νπθ ερσξίζζε, ζάξμ γελφκελνο, ελ ηή γαζηξί ζνπ, αιιά Θεφο
ελαλζξσπήζαο κεκέλεθελ, ν κεηά ηφθνλ Μεηέξα παξζέλνλ ζε, ψο πξφ ηνχ
ηφθνπ θπηιάμαο Παλάκσκε, κφλνο Κχξηνο, Απηφλ εθηελψο ηθέηεπε,
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Θείαο θχζεσο, νπ δηεξέζεο, θάλ εθνχζηνλ, ππέζηεο πάζνο, αιιά ζαξθί
ζηαπξσζείο Τπεξάγαζε, πάζαλ θινλείο σο Θεφο ηήλ πθήιηνλ, ε Θενηφθνο
εβφα δαθξχνπζα, ήλ πκλήζσκελ σο κφλελ Θενχ γελλήηξηαλ, αηηνχκελνη
ιαβείλ ηφ κέγα έιενο.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο,
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».
Σή αίγιε Πάλζνθε, ηήο ζείαο ράξηηνο, ειιακπφκελνο πάζαο αηξεηηθψλ, δφμαο
απεκαχξσζαο, θαί θαηεθαίδξπλαο ιαψλ, νξζνδφμσλ ηά ζπζηήκαηα.
Οπ θαηελάξθσζαο, ππέξ ηήο Πίζηεσο, δησγκνχο ππνκέλσλ, θαί γάξ απηφλ,
είρεο ζπκκαρνχληά ζνη, ηφλ βιαζθεκνχκελνλ Υξηζηφλ Ηεξάξρα παλζεβάζκηε.
Τςψζαο έζηεζελ, ελ πέηξα Κχξηνο, ηήο απηνχ αιεζείαο ηεο ζήο ςπρήο,

Πάηεξ δηαβήκαηα, θαί ππεζθέιηζελ ερζξψλ, επαηξφκελα θξνλήκαηα.
Ρεκάησλ δχλακηο, ηψλ ζψλ αλίζρπξνλ, ελαληίσλ ηφ δφγκα θαί ηήλ ηζρχλ,
Πάηεξ απεηξγάζαην, ηνχ Οξζνδφμνπ δέ ιανχ, ηείρνο γέγνλε θαί ζηήξηγκα.
Θενηνθίνλ
Χο φλησο άθζεγθηα, θαί αθαηάιεπηα, ηά ηήο ζήο Θενηφθε ζενπξεπνχο
πέθπθε θπήζεσο, ηνίο επί γήο θαί νπξαλνχ, αεηπάξζελε κπζηήξηα.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνο».
Γελλαίσο θέξσλ ηφλ ρσξηζκφλ, πνίκλεο ηήο ιαρνχζεο ζνη ζνθέ, Πάηεξ
αδίθσο εθβέβιεζαη, αχζηο δέ πξφο ηαχηελ παιηλδξνκείο ελ ραξά, κεγάισο
ππφ πάλησλ αλεπθεκνχκελνο.
Οπθ ελ αηλίγκαηη θαζνξάο, δφμαλ ήλ επφζεζαο Θενχ, εθ βξέθνπο κάθαξ
Δπηχρηε, πξφζσπνλ δέ κάιινλ λπλί πξφο πξφζσπνλ, ιπζέλησλ ηψλ
εζφπηξσλ ζαξθφο, Παηήξ εκψλ.
Νακάησλ ζείσλ ζνπ ε ςπρή, κάθαξ πιεξσζείζα πνηακφλ, ηή Δθθιεζία
αλέβιπζελ, φλησο δηδαγκάησλ ζνθέ Δπηχρηε, θαί ηαχηεο θαηαξδεχεηο, Πάηεξ
ηάο αχιαθαο.
Θενηνθίνλ
Σνχο Θενηφθνλ ζε εθ ςπρήο, Γέζπνη λα ηνχ θφζκνπ αγαζή, νκνινγνχληαο
δηάζσζνλ, ζέ γάξ πξνζηαζίαλ αθαηακάρεηνλ, θεθηήκεζα, ηήλ φλησο
Θενγελλήηξηαλ.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη,
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηελ δσήλ
κνπ Πνιπέιεε».
Δλ ζνί θαηεζθήλσζελ, ε ηξηάο ψο θαζαξψ, ηήο ηψλ παζψλ ζπγρχζεσο, θαί
ραξηζκάησλ έπιεζελ αιεζψο, ζεφθξνλ Δπηχρηε, δη' ψλ άπαζαλ λφζνλ
εθδηψθεηο αεί.
Τςψζεο θηεζάκελνο, ελ θαξδία αςεπδψο, πςνπνηφλ ηαπείλσζηλ, θαί ηψλ
δαηκφλσλ πάζαο ηάο κεραλάο, πθ' έλ εηαπείλσζαο, Ηεξάξρα Κπξίνπ
παλανίδηκε.
Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, αθπκάλησο δηειζψλ, πξφο ηνχο ιηκέλαο έθζαζαο,
ηήο βαζηιείαο Πάηεξ ηψλ νπξαλψλ, Θεψ ηά αγψγηκα, ηήο ςπρήο δηαζψζαο
αμηάγαζηε.

Θενηνθίνλ
Ζ πάλαγλνο Γέζπνηλα, ε ηεθνχζα ηνίο βξνηνίο, ηφλ θπβεξλήηελ Κχξηνλ, ηψλ
παζψλ κνπ ηφλ άζηαηνλ θαί δεηλφλ, θαηεχλαζνλ ηάξαρνλ, θαί γαιήλελ
παξάζρνπ ηή θαξδία κνπ.
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή Σ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Δπηπρίνπ,
Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.
ηίρνη
Δπηχρηνλ ζαλφληα ηηκψλ ηνίο ιφγνηο,
Δκαπηφλ απηφο επηπρέζηαηνλ θξίλσ.
Φπρή Δπηπρίνην πχιε πφινπ νίγεηαη έθηε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ εθαηφλ είθνζη Μαξηχξσλ ηψλ ελ
Πεξζίδη.
ηίρνη
Άλ εμαξηζκήο νχο ηφ πχξ Πέξζαο θιέγεη,
Δχξνηο έρνληαο ηεηξάθηο ηφ ηξίο δέθα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο νζίαο Πιαησλίδνο.
ηίρνη
Πφινπ πιάηε θέξνπζη ηήλ Πιαησλίδα,
Σαίο αξεηαίο ιάκςαζαλ εηο ηά γήο πιάηε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ δχν Μαξηχξσλ ηψλ ελ Αζθάισλη
άρξηο νζθχνο ρσζζέλησλ θαί ηειεησζέλησλ.
ηίρνη
Αλεξφησο ζνη γή θχεη θαξπφλ, Λφγε.
Ο θαξπφο άλδξεο, άρξηο Οζθχνο, δχν.
Σαίο απηψλ αγίαο πξεζβείαο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Άκήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο νζίνηο Παηζί, ηνχο
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηνλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ,
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».
Υηνλψδε ηήλ ςπρήλ Πάηεξ θηεζάκελνο, ηψλ αξεηψλ ιεπθφηεηη, εμσκνίσζαη
ηνίο Αγγέινηο, φζελ ζχλ απηνίο ρνξεχεηο γεζφκελνο βνψλ, Δπινγεηφο εί ν
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Ηεξείνλ ψζπεξ άκσκνλ πξνζήγαγεο, ζαπηφλ εθ βξέθνπο ζηε, ηψ Γεζπφηε
ζνπ, εδνλψλ λεθξψζεη αιεζψο, δηφ αγαιιφκελνο βνάο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο,

ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Οη θξνπλνί ζνπ ηψλ δαθξχσλ Πάηεξ έζβεζαλ, ππξθατάλ ζαξθφο εδνλψλ, θαί
γεγφλαζηλ, ηακάησλ δξφζνο ηνίο πηζηψο, θξαπγάδνπζη πάληνηε Υξηζηψ,
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Θενηνθίνλ
έ παλάκσκε θαί Μήηεξ αεηπάξζελε, έγλσκελ ζσηεξίαλ βξνηνί, ν γάξ ελ
θφιπνηο ηνχ Παηξφο αρψξηζηνο Τηφο, εθ ζνχ ζεζσκάησηαη, δηφ, επινγεκέλε
γελεαίο γελεψλ πέθελαο.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί Γηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο,
άπαληα γάξ δξάο Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη, έ ππεξπςνχκελ εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο».
Νπζηαγκφλ ακειείαο απνθξνπζάκελνο, αξεηψλ εκκειεία Πάηεξ εγξχπλεζαο,
έσο ηνχ Θενχ, Ηαθψβ ψθζεο ζθήλσκα, φλ ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
ζπξεψ επζεβείαο πεξηζθεπφκελνο, θαί ψο δίζηνκνλ μίθνο αλαιαβφκελνο,
δφγκα ηφ ζεπηφλ, πάζαο φλησο ζπλέθνςαο, ηψλ αηξεηηδφλησλ ηάο θάιαγγαο
ζεφθξνλ.
Αλαηκάθηνπο ζπζίαο Θεψ πξνζήγαγεο, ηαπεηλψζεη θαξδίαο, Πάηεξ Δπηχρηε
ζχσλ δηά ζέ, ηφλ ηπζέληα σο πξφβαηνλ, φλ ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο
αηψλαο.
Τθαηξέζεη ηνχ ρείξνλνο αλπςνχκελνο, ηνίο αχινηο, Αγγέινηο εμνκνηνχκελνο,
έηη ηή ζαξθί ελδεκψλ εμεδήκεζαο, έξσηη αζρέησ, πξφο φλ Υξηζηφλ επφζεηο.
Θενηνθίνλ
Δλ ηψ ηίθηεηλ δηέδξαο σδίλαο Άρξαληε, θαί ηεθνχζα Παξζέλνο πάιηλ
δηέκεηλαο, άπαληα γάξ δξά, Ηεζνχο ν Θεάλζξσπνο, φλ ππεξπςνχκελ εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δίξκφο
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα,
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσ κέλνο, φλ κεγαιχλνληεο,
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ».
Μηθξψλ ηά κέγηζηα αληηθηψκελνο, θαί ηψλ θζαξηψλ ηά άθζαξηα θαιψο
αλησλνχκελνο, βαζηιείαλ αζάιεπηνλ έιαβεο, ηήο κε παξερνκέλεο δφμεο
επέηπρεο, ηαίο ηψλ αξεηψλ ζνπ θαιινλαίο σξαηδφκελνο.
Αγλψο ηφλ βίνλ ζνπ δηεηέιεζαο, θαί ηήο αγλήο Παξζέλνπ, ιάηξηο ψθζεο
Δπηχρηε, Ηεξάξρεο Θενχ αιεζέζηαηνο, ζηχινο Οξζνδνμίαο, έξεηζκα πίζηεσο,

ηείρνο ηνχ ιανχ ηνχ εθιεθηνχ ζενκαθάξηζηε.
αξθφο ηφ θξφλεκα θαζππέηαμαο, ηψ ινγηζκψ, θαί άζαξθνο θαζάπεξ ελ
ζψκαηη, επί γήο εβίσζαο Δπηχρηε, φζελ ζχλ αζσκαηνηο, ζείαηο Γπλάκεζη,
πάλησλ ηψ Γεζπφηε, θαί Θεψ ραίξσλ παξίζηαζαη.
Χο θψο, σο φξζξνο, σο, κέγαο ήιηνο, ηνίο επί γήο εμέιακςαο, ζεφθξνλ
Δπηχρηε, κεηαζηάο δέ πάιηλ απφ γήο πξφο Θεφλ, θαί ηάο θσηνρπζίαο ηνχηνπ
δερφκελνο, πάζηλ επηπέκπεηο, θσηηζκφλ ηνίο επθεκνχζί ζε.
Θενηνθίνλ
Ρσζζείο δπλάκεη ηή ζή θαί ράξηηη, ζνί ηήλ σδήλ πξνζχκσο εθ θαξδίαο
αλέζεθα, αιιά ηαχηελ πξφζδεμαη, Παξζέλε αγλή, ράξηλ αληηδηδνχζα, ζνχ ηήλ
πνιχθσηνλ, εθ ηψλ αθεξάησλ ζεζαπξψλ Θενκαθάξηζηε.
Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ήρνπ, ηφ. Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, ηφ Μαξηπξηθφλ,
θαί ε Α' ξα, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΣΖ Ε' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Καιιηνπίνπ θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ
Γεσξγίνπ, Μεηξνπνιίηνπ Μπηηιήλεο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Διρ ηό, Κύπιε εκέκπαξα, ιζηώμεν Σηίσοςρ ρ' καί τάλλομεν ζηισηπά
Πποζόμοια ηού Τπιυδίος γ' καί ηού Αγίος γ'.
Σνχ Μάξηπξνο
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Μάξηπο αζινθφξε έλδνμε, δηά Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, πνιπψδπλα βάζαλα, θαί
ζηξεβιψζεηο ζψκαηνο, ππνκείλαο ζηεξξφηαηα, ηφλ ζφλ α ηψλ γψλα ραίξσλ
δηήλπζαο, θαη ζηεθάλσλ ηήο δφμεο έηπρεο, πάζηλ αηηνχκελνο, ηιαζκφλ θαί
έιενο, ηνίο επζεβψο, πίζηεη ενξηάδνπζη, ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ.
Μάξηπο αζιεηά παλζαχκαζηε, ππέξ Υξηζηνχ ζηαπξσζείο, ηφλ ηαπξφλ
ππνκείλαληνο, νπξαλφζελ ήθνπζαο, εθ Θενχ Παληνθξάηνξνο, θσλήο ηηκίαο
πξνζθαινπκέλεο ζε, πξφο ηάο εθείζελ κνλάο ανίδηκε, ελ αίο γελφκελνο, ηψλ
βξαβείσλ έηπρεο, σο ληθεηήο, φζελ επθεκνχκέλ ζε, θαί καθαξίδνκελ.
Θεία αγάπε ππξνχκελνο, ηφ πξνζαγφκελνλ πχξ, ηψ αγίσ ζνπ ζψκαηη,
δξνζηζκψ ηνχ Πλεχκαηνο, Αζιεηά εθαξηέξεζαο, εληεχζελ ψθζεο, ιακπάο
πνιχθσηνο, πηκπξψζα πάζαλ, πιάλελ πνιχζενλ, ζελ ηήλ κλήκελ ζνπ, ηήλ
αγίαλ ζήκεξνλ, ρξεσηηθψο, πάληεο ενξηάδνκελ, ζέ καθαξίδνληεο.

Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Φψο ε ηεθνχζα ηφ άδπηνλ, ηφλ ζθνηηζζέληα κε λχλ, ππφ πάζεο ζθαηφηεηνο,
απφ γλψκεο Γέζπνηλα, ηή ζή αίγιε θαηαχγαζνλ, θαί ηψ θσηί κε ηψ ζψ
ζεκείσζνλ, φπσο ηνίο ιχθνηο αλεπηβνχιεπηνο, φισο γελήζσκαη, ππφ ζνχ
ζθεπφκελνο, θαί αζθαιψο, ζεκλή νδεγνχκελνο, πξφο ηξίβνλ έλζενλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ήιηνο ηδψλ ζε έθξημελ, επί ζηαπξνχ Ηεζνχ, επισκέλνλ ζειήκαηη, θαί ε γή
εζείεην, θαί αη πέηξαη εξξήγλπλην, θαί ηά κλεκεία θφβσ ελνίγνλην, θαί αη
δπλάκεηο πάζαη εμίζηαλην, ε δέ ηεθνχζά ζε, απεηξάλδξσο βιέπνπζα, κεη'
νηκσγήο, Οίκνη! αλεθξαχγαδε, ηί ηφ νξψκελνλ.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Ήρνο α'
Παλεχθε κνη Μάξηπξεο
Πάηεξ Γεέξγηε Υξηζηνχ, ηήλ ζεπηήλ θαί άρξαληνλ, ηηκεηηθψο πξνζεθχλεζαο,
εηθφλα πάλζνθε, ζενκάρνλ ζξάζνο, κεδακψο πηννχκελνο, δπλάκεη ηή απηνχ
δπλακνχκελνο, φλ λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί
ηφ κέγα έιενο.
Πάηεξ Γεψξγηε ζπκφλ, αζεβψλ ππήλεγθαο, ζξαζπλνκέλσλ αιφγηζηα, νχο θαί
ηεζέαζαη ππεξπςσζέληαο, δπζζεβεί θξπάγκαηη, θαί πάιηλ ζπληξηβέληαο
δεηλφηεξνλ, δηαθαλέζηαηα, ηήο πξνλνίαο πξφο ηήλ άκπλαλ, ηψλ αθξφλσλ,
θηλνπκέλεο έλδνμε.
Πάηεξ Γεψξγηε Θεψ, ζπλεξγφο γελφκελνο, σο ηεξεχο θαί γεψξγηνλ,
εθαηνζηεχνληα, θαξπφλ ηψ Γεζπφηε, ηάο ςπράο πξνζήλεγθαο, ηάο ηψλ
δηαζσζέλησλ ηψ ιφγσ ζνπ, θαί λχλ δπζψπεζνλ, ζηεξηρζήλαη ηήλ
Οξζφδνμνλ, Δθθιεζίαλ, αιεζείαο δφγκαζη.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Μαξία ηφ άκσκνλ θαί λνχλ, πάληα ππεξθείκελνλ, ηή θαζαξφηεηη φρεκα,
πεξηθξαηνχκελνλ, πνιιαίο ακαξηίαηο, θαί ζηελνρσξνχκελνλ, πξφο πιάηνο
κεηαλνίαο κε ίζπλνλ, παλζζελεζηάηε ζνπ, πξνζηαζία, θαί γάξ δχλαζαη, νία
Μήηεξ, ηνχ πάληα Ηζρχνληνο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ ίδηνλ, Άξλα ε ακλάο, θαί άκσκνο Γέζπνηλα, ελ ηψ ηαπξψ ψο εψξαθελ,
είδνο νπθ έρνληα, νπδέ θάιινο, Οίκνη! ζξελσ δνχζα έιεγε, ηφ θάιινο πνχ
ζνπ έδπ γιπθχηαηε; πνχ ε εππξέπεηα; πνχ ε ράξηο ε αζηξάπηνπζα, ηήο
κνξθήο ζνπ, Τηέ κνπ πακθίιηαηε;
Σνχ Μάξηπξνο
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Ο κάξηπο ζνπ Κχξηε ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην ηήο
αθζαξζίαο εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, Έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ ηνχο ηπξάλλνπο

θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ ηά αλίζρπξα ζξάζε, απηνχ ηαίο ηθεζίαηο,
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο ήκσλ.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Καλφλα πίζηεσο θαί εηθφλα πξαφηεηνο, εγθξαηείαο δηδάζθαινλ αλέδεημέ ζε ηή
πνίκλε ζνπ ε ηψλ πξαγκάησλ αιήζεηα, δηά ηνχην εθηήζσ ηή ηαπεηλψζεη ηά
πςειά, ηή πησρεία ηά πινχζηα, Πάηεξ Ηεξάξρα Γεψξγηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Σνχ Μάξηπξνο
Χο ζχλεζεο. Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Καινχο επαηλψ Καιιησπίνπ πφλνπο. Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Ο Δηξκφο
«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ, κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν
Ηζξαειίηεο αλεβφα, Σψ Λπηξσηή, θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».
Καιψο ηφλ αγψλα δηελπθψο, Μάξηπο αζινθφξε, θαί ηήλ πίζηηλ ηεηεξεθψο,
ηήο λίθεο εδέμσ ηνχο ζηεθάλνπο, ραξκνληθψο, θαί Θεψ λχλ παξίζηαζαη.
Αγίαο εθ ξίδεο αεηζαιήο, εβιάζηεζαο θιάδνο, επθαξπία καξηπξηθή, πάλησλ
ηάο θαξδίαο δηαηξέθσλ, ηψλ ζέ ηηκψλησλ, ζνθέ Καιιηφπηε.
Λακπξχλαο θαξδίαο ηφ νπηηθφλ, γξαθψλ αλαπηχμεη, θαί κειέηε δηελεθεί,
Μαξηχξσλ ππήιζεο ηνχο αγψλαο, αλδξηθσηάησ λντ Καιιηνπηε.
Θενηνθίνλ
Ολεχκαηη πάληα δεκηνπξγψλ, εθ ζνχ ζσκαηνχηαη, ππέξ ιφγνλ Μήηεξ Θενχ, ν
ηφλ αζινθφξνλ ζηεθαλψζαο, κεζ' νχ πηζηψο ζε αεί καθαξίδνκελ.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Ο Καλψλ. Πνίεκα Ηγλαηίνπ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Ο Δηξκφο
«Άζκα αλαπέκςσκελ ιανί, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ, ηψ απαιιάμαληη ηφλ
Ηζξαήι εθ δνπιείαο, σδήλ επηλίθηνλ, άδνληεο θαί βνψληεο, Άζσκέλ ζνη ηψ
κφλσ Γεζπφηε».

Αίγιελ επζπιαγρλίαο κνη Υξηζηέ, ηψ πεξσζέληη πηαίζκαζη, θαί ακαξηίαηο
δεηλψο, αλάηεηινλ νηθηίξκνλ, θαί γλφθνλ απέιαζνλ, ηήο εκήο αβιεςίαο, ηαίο
πξεζβείαηο ηνχ ζνχ Ηεξάξρνπ.
Πάζαλ εγεψξγεζαο ζνθέ, ηνίο πφλνηο θαί ηδξψζί ζνπ, ηήο εγθξαηείαο ηήλ
γήλ, θαί ζπείξαο ελ θαξδία, ηφλ ζίηνλ ηνχ Πλεχκαηνο, ζηάρπλ ηήο απαζείαο,
εθνκίζσ Γεψξγηε κάθαξ.
κνηο ζφλ ζηαπξφλ αλαιαβψλ, θαί ηά ηήο γήο ηεξπλφηαηα, ηψ θνζκνθξάηνξη
ηνχ ζθφηνπο απνξξίςαο, Υξηζηψ εθνινχζεζαο, θαί ζεζαπξνχο εθηήζσ, ηήο
απηνχ αυινπ βαζηιείαο.
Θενηνθίνλ
πινλ θαί ιηκέλα αζθαιή, θαί ηείρνο θαί νρχξσκα, θαί ζείαλ άγθπξαλ, θαί
γέθπξαλ θαί ζθέπελ, ηήλ ζήλ Θενλχκθεπηε, έρνληεο Πξνζηαζίαλ, ηψλ
θηλδχλσλ ιπηξνχκεζα πάλησλ.
Σνχ Μάξηπξνο
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ κε
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ πηζηψλ ηφ
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε».
Τπέξ θχζηλ αγψλαο, πνιπεηδείο ήλεγθαο, Μάξηπο αλδξηθψο ηψ δηψθηε,
αληηηαηηφκελνο, φζελ επέηπρεο, ηήο νπξαλίνπ γαιήλεο, εππινήζαο έλδνμε,
αχξαηο ηνχ Πλεχκαηνο.
ηξαηηψηεο γελλαίνο, θαί ληθεηήο άξηζηνο, ψθζεο νκηιψλ ηαίο βαζάλνηο, λνφο
ζηεξξφηεηη, θαί γάξ ηππηφκελνο, θαί ηξνρηδφκελνο κάθαξ, ηφ ηήο πιάλεο
θξχαγκα, φινλ θαηέβαιεο.
Δπαηξφκελνλ ζξάζνο, ηνχ δπζκελνχο ψιεζαο, Μάξηπο αλαξηψκελνο μχισ,
θαί δαπαλψκελνο, πιεγαίο ηφ ζψκά ζνπ, θαί ηψλ ζηηγκάησλ ηψ θάιιεη,
ραίξσλ Καιιφπηε, θαιισπηδφκελνο.
Θενηνθίνλ
Παλαγία Παξζέλε, ηψλ Αζιεηψλ θαχρεκα, θαί ηψλ ηεξψλ Απνζηφισλ ηφ
ζεκλνιφγεκα, ηνχο ελ αηλέζεη ζε, ραξκνληθψο αλπκλνχληαο, ξχζαη ηαίο
πξεζβείαηο ζνπ, πάζεο ζηελψζεσο.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Οπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν Κχξηνο, εκψλ θαί νπθ έζηη δίθαηνο, σο ν Θεφο εκψλ,
φλλ πκλεί πάζα θηίζηο, Οπθ έζηη δίθαηνο, Άγηνο πιήλ ζνπ Κχξηε».

Σψ χςεη καθάξηε, επηβάο ηψλ αξεηψλ, θαί ηά βάζε ηνχ Πλεχκαηνο, αμίσο
θαηνπηεχζαο, θαί ζεσξίαο δνρείνλ, γελφκελνο ζηε, απιίδε ζχλ Αγγέισλ
ρνξνίο.
Πησρεχζαο ηψ πλεχκαηη, θαηεπινχηεζαο νθέ, βαζηιείαλ ηήλ άυινλ, ελ ή ηψ
πνηκλίσ ζνπ, ζεζαπξνχο αησλίνπο, πηζηψο πξνεηνίκαζαο, δηφ ζε
καθαξίδνκελ.
Σφ άπιαζηνλ ζηε, θαί ηφ πξάνλ ηήο ςπρήο, εκηκήζσ ηνίο ηξφπνηο ζνπ, θαί
ηνίο θαηνξζψκαζηλ, Ηαθψβ θαί εδείρζεο, θαζάξζεη ηνχ Πλεχκαηνο, Ηζξαειίηεο
λνχο Οξψλ ηφλ Θεφλ.
Θενηνθίνλ
Απάηνξα ηέηνθαο, ηφλ ακήηνξα πξφ ζνχ, θαί σο βξέθνο εζήιαζαο, ηφλ
ηξέθνληα άπαληα, φλ δπζψπεη ζσζήλαη, ηνχο πίζηεη πκλνχληάο ζε, θπξίσο
Θενηφθνλ αγλήλ.
Σνχ Μάξηπξνο
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
ηαπξψ αλπςνχκελνο, απεξηηξέ, πάπησ λντ, Υξηζηνχ ηφ ζσηήξηνλ, πάζνο
ζνθέ Αζιεηά, θαιψο εμεηθφληζαο, φζελ ηήλ θσηνθφξνλ, θαί αγίαλ ζνπ
κλήκελ, πίζηεη επηηεινχκελ, ηιαζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ, αηηνχκελνη δηά ζνχ
ιαβείλ, θαί κέγα έιενο.
Θενηνθίνλ
Δπάθνπζνλ Γέζπνηλα, εθ θαησδχλνπ ςπρήο, βνψληνο ηνχ δνχινπ ζνπ, θαί
ηψλ πξνηέξσλ θαθψλ, παξάζρνπ ηήλ άθεζηλ, ζέ γάξ επηθαινχκαη, ελ λπθηί
θαί ε κέξα, Ρχζαί κε Θενηφθε, ηνχ ππξφο ηήο γεέλλεο, θαί ζηήζνλ εθ δεμηψλ,
ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Θενχ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Παξζέλε παλάκσκε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ, ηήλ
Παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο, ηφλ, Τηφλ θαί Θεφλ
ζνπ, φλ πεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κε παχζε, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ,
εκίλ δσξήζαζζαη.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Σαπεηλψζεσο χςεη πεξηθαλήο, γεγνλψο ηάο επάξζεηο ηνχ δπζκελνχο, ηειείσο
εθάληζαο, αξηζηεχζαο ιακπξφηαηα, ειεήκσλ δέ Πάηεξ, γελφκελνο ζηε,
δαςηιεί ρνξεγία, πεηλψζηλ επήξθεζαο, φζελ ηήλ αγήξσ, κεηά ηέινο
θιεξνχζαη, ηξπθήλ αγαιιφκελνο, εηο αηψλαο Γεψξγηε, Ηεξάξρα καθάξηε,
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Πεηξαζκνίο πνιππιφθνηο πεξηπεζψλ, εμ ερζξψλ ανξάησλ θαί νξαηψλ, ηψ

ζάισ ζπλέρνκαη, ηψλ ακέηξσλ πηαηζκάησλ κνπ, αιι' σο ζεξκήλ αληίιεςηλ,
θαί ζθέπελ κνπ έρσλ ζε, ηψ ιηκέλη πξνζηξέρσ, ηήο ζήο αγαζφηεηνο, φζελ
Παλαγία, ηφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα, αζπφξσο ηθέηεπε, ππέξ πάλησλ ηψλ
δνχισλ ζνπ, ηψλ απαχζησο πκλνχλησλ ζε, πξεζβεχνπζα ελ παξξεζία
απηψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ αμίσο, ηφλ
ηφθνλ ζνπ άρξαληε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ,
σιφιπδε θιαίνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδε, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη,
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Θεέ ππεξάγαζε,
αλεμίθαθε Κχξηε, ε πηζηψο εθβνήζσκελ, πιαγρλίζζεηη Παξζέλε αγλή, θαί
πηαηζκάησλ δψξεζαη ηήλ άθεζηλ, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, απηνχ ηά
παζήκαηα.
Σνχ Μάξηπξνο
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ,
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».
Αζιεηήο γελλαηφηαηνο, ψθζεο ελ ζηαδίσ αγσληδφκελνο, θαί ηήο πιάλεο ηφ
νρχξσκα, θαηαβάιισλ, Μάξηπο Καιιηφπηε.
Ηεξείνλ νιφθιεξνλ, Μάξηπο ηψ ηπζέληη Λφγσ πξνζήλεμαη, επσδία
ζπληεξνχκελνο, ηψλ ζεπηψλ ζνπ πφλσλ Καιιηφπηε.
Νεθξσζέλ ηφ ζαξθίνλ ζνπ, πφλνηο αλελδφηνηο, Μάξηπο παλφιβηε, ηήλ δσήλ
ζνη πξνεμέλεζε, ηήλ ελ ηνίο πςίζηνηο Καιιηφπηε.
Θενηνθίνλ
Χο θαηάθαξπνο άκπεινο, βφηξπλ εγεψξγεζαο απνζηάδνληα, γιεχθνο ζείνλ
παλακψκεηε, ηνίο πηζηψο αεί ζε καθαξίδνπζηλ.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δμ φξνπο θαηαζθίνπ, Λφγε ν Πξνθήηεο, ηήο κφλεο Θενηφθνπ, κέιινληνο
ζαξθνχζζαη, ζενπηηθψο θαηελφεζε θαί ελ θφβσ, εδνμνιφγεη ζνπ ηήλ
δχλακηλ».
χ ηήλ ηήο ςπρήο, νιθάδα δηαζψζαο, εθ ηήο ηψλ παζψλ, ελχινπ ηξηθπκίαο,
επί ιηκέλα θαζψξκηζαο θαί γαιήλελ, ηήο εγθξαηείαο Πάηεξ ζηε.
Αγγεινεηδή, ηήλ θξέλα θεθηεκέλνο, ηήο ηξηαδηθήο, Αγγέισλ πκλσδίαο,
επεθξνάζσ γελφκελνο ελ, εθζηάζεη, έηη ελ βίσ σλ Παλεχθεκε.

χ ηή λνεηή, ζθελδφλε σπιηζκέλνο, ψο άιινλ Γνιηάζ, ηφλ άξρνληα ηνχ
ζθφηνπο, σθξπσκέλνλ θαηέβαιεο Ηεξάξρα, Γαπτηηθή θαί ζεία πίζηεη ζνπ.
Θενηνθίνλ
Διπίο θαί πξνζηαζία, θφζκνπ Παλαγία, δπζψπεη ηφλ εθ ζνχ, ππέξ ηψλ
νηθεηψλ ζνπ, ζέ γάξ θξηθηφλ ηιαζηήξηνλ θεθηεκέλνη, ηήο ακαξηίαο
εθιπηξνχκεζα.
Σνχ Μάξηπξνο
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, Αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεπζπλνλ δένκαη».
Κιετδφκελνο πφλνηο, Μάξηπο ππεβιήζεο ηξνρψ γελλαηφηαηε, θαί ππξφο
ιακπάζη, θινγηδφκελνο δξφζνλ νπξάληνλ, εθ Θενχ εδέμσ, αγγειηθαίο
επηζηαζίαηο, αζινθφξε ζνθέ Καιιηφπηε.
Ανξάησ δπλάκεη, Μάξηπο Καιιηφπηε ηνχ Λπηξσηνχ εκψλ, νη παξαλνκνχληεο,
παξειχζεζαλ ζέ θαηαηθίδνληεο, ηήο θινγφο ζβεζζείζεο, θαί ζνχ κεδφισο
αςακέλεο, επηλεχζεη ηνχ πάλησλ δεζπφδνληνο.
Λακπξπλζείο ηαίο αηθίαηο, νίά πεξ ρξπζφο ελ θακίλσ απήζηξαςαο, θαί σο
ζείνο θχιαμ, ηψλ ζεπηψλ ηνχ Υξηζηνχ δηαηάμεσλ, θπιαθαίο εβιήζεο, ηνίο
Ηεξνίο δεζκνίο ζνπ ιχζαο, πνιπζένπ καλίαο ηφ θξχαγκα.
Θενηνθίνλ
Λπηξσζέληεο Παξζέλε, ηήο πξνγνληθήο δηά ζνχ θαηαπηψζεσο, ζχλ ηψ
Αξραγγέισ, Γαβξηήι ζνη βνψκελ παλάκσκε, Υαίξε κφλε πάλησλ,
ακαξησιψλ ε ζσηεξία, Υαίξε πάλησλ Μαξηχξσλ θξαηαίσκα.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Ο εθ λπθηφο αγλνίαο, ζενγλσζία θαηδξχλαο ηά πέξαηα, θψηηζφλ κε ηψ
φξζξσ, ηήο δνμνινγίαο ζνπ Κχξηε».
έ σο αγλείαο ζηχινλ, θαί ζσθξνζχλεο θιεηδνχρνλ Ανίδηκε, θεθηεκέλνη ζε
πάληεο, ηχρνηκελ ειένπο πξεζβείαηο ζνπ.
Θενπηηθή πξνβιέςεη, ηφ Ηεξφλ ελεδχζσ αμίσκα, ηήο ακψκνπ Παξζέλνπ, ψο
άκεκπηνλ εηο ηνχην θαινχζεο ζε.
Σφλ ηνχ ειένπο νίθηνλ, έκθπηνλ έρσλ θαί πάληνηε ζχλνηθνλ, γέγνλαο ηνίο
πέλεζη, δαςηινχο ηξνθήο εξγαζηήξηνλ.

Θενηνθίνλ
Σφλ νπξαλνχ Γεζπφηελ, ελ ηή γαζηξί ζπιιαβνχζα Παλάκσκε, γέγνλαο
αλσηέξα, νπξαλψλ θαί πάζεο ηήο θηίζεσο.
Σνχ Μάξηπξνο
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ,
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο
ζσηεξίαο κνπ».
Ηδνχζά ζε θαιινλαίο, ζηηγκάησλ θαιισπηδφκελνλ, ε ζέ ηεθνχζα νθέ, ραξάο
νχζα έκπιεσο, Θεφλ εκεγάιπλε, πεξηπηπζζνκέλε, θαί ζεπηψο θαηαθηινχζά
ζε.
Χξάζε ζνη ελ θξνπξά, εγθεθιεηζκέλσ θψο άδπηνλ, θαί νπξαλφζελ θσλή,
ελέρζε ζνη Άγηε, ζέ παξαζαξξχλνπζα, θαί ηνχο ζνχο αγψλαο, Ηεξψο
αλαθεξχηηνπζα.
Παξάδεηζνο λνεηφο, σξάζεο Μάξηπο πνιχαζιε, μχινλ δσήο ηφλ Υξηζηφλ, ελ
κέζσ θηεζάκελνο, ηφλ ζέ κεηνηθίζαληα, πξφο ηάο αησλίνπο, θαηαπαχζεηο
Καιιηφπηε.
Θενηνθίνλ
Ηάηξεπζφλ κνπ, Αγλή, ςπρήο ηά άκεηξα πηαίζκαηα, θαί θψηηζφλ κνπ ηφλ λνχλ,
αεί ζθνηηδφκελνλ, πάζαηο παξαβάζεζηλ, φπσο ελ αηλέζεη, θαηά ρξένο
καθαξίδσ ζε.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Υηηψλά κνη παξάζρνπ θσηεηλφλ, ν αλαβαιιφκελνο θψο σο ηκάηηνλ,
πνιπέιεε Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ».
Σφ Πλεχκα ηφ Παλάγηνλ ελ ζνί, επξφλ θαηαζθήλσζηλ, πλεπκάησλ ήιαζε,
ιεγεψλαο πνλεξψλ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ.
Γαιήλεο αλεδείρζεο πνηακφο, θαί ξείζξνλ πξαφηεηνο, νίο πνηηδφκεζα, ηφλ
ρεηκάξξνπλ ηήο ηξπθήο, Πάηεξ ζηε.
Νέθξσζαο ηήο ζαξθφο ηάο εδνλάο, ηψ πλεχκαηη έδεζαο, θακέ ηνίο πάζεζη,
ζπκπησζέληα, δηαλάζηεζνλ Έλδνμε.
Θενηνθίνλ
Σφλ Λφγνλ ελ γαζηξί ηφλ εθ Παηξφο, αρξφλσο εθιάκςαληα, ρξφλσ
ζπλείιεθαο, Θεφλ Λφγνλ ππέξ ιφγνλ Παλάρξαληε.

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή Ε' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Καιιηνπίνπ.
ηίρνη
Καιιηφπηνο έκπαιηλ παγείο μχισ,
Σφλ νξζίσο παγέληα δνμάδεη Λφγνλ.
Εσήλ Καιιηφπηνο αγήξσ εβδφκε εχξελ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Γεσξγίνπ,
Δπηζθφπνπ Μπηηιήλεο.
ηίρνη
Δρεη Μπηηιήλε ζε θαί ηεζλεθφηα,
Χο δψληα, Γεψξγηε, πξνζηάηελ κέγαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ρνπθίλνπ Γηαθφλνπ.
ηίρνη
θαγήο ινγηζζείο σο πξφβαηνλ Ρνπθίλνο,
θάηηεη παιαηφλ, ηφλ δηάβνινλ ιχθνλ.
Σή απηή εκέξα, ε Αγία Μάξηπο Αθπιίλα, ηάο ρείξαο εηο ηνχ πίζσ
δεζκεπζείζα, θαί ηήλ θνηιίαλ θιερζείζα, ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Οπηζζφρεηξα ζρνηλίνηο ζηξεβινπκέλελ,
Δκπξνζζίσο θιέγνπζη ηήλ Αθπιίλαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ δηαθνζίσλ Μαξηχξσλ ηψλ ελ ηλψπε
μίθεη ηειεησζέλησλ.
ηίρνη
Αλείιελ αλδξψλ εηθάδαο δέθα μίθνο,
Οηο αλδξηθφο λνχο, αλδξηθή θαί θαξδία.
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Σνχ Μάξηπξνο
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί».
Οπδακψο απνλείκαο, αινγψηαηνλ ζέβαο μνάλνηο έλδνμε, ππξφο ηήλ
ηηκσξίαλ, ππήλεγθαο αλδξείσο, εθβνψλ Καιιηφπηε, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ,
Θεφο επινγεηφο εί.

Τςειή δηαλνία, εθκηκνχκελνο Μάξηπο ηφλ πςσζέληα ηαπξψ, πςψζεο επί
μχινπ, ζειήζεη αληηζηξφθσο, ηήλ πνξείαλ πνηνχκελνο, πξφο νπξαλφλ ελ
ραξά, ππέξ εκψλ πξεζβεχσλ.
Πνιπηξφπνηο αηθίαηο, νκηιήζαο γελλαίσ Μάξηπο θξνλήκαηη, πνιιψλ
θαηεμηψζεο, θξαπγάδσλ ελ πςίζηνηο, αγαζψλ Καιιηφπηε, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Ο θαξπφο Θενηφθε, ηήο ζεπηήο ζνπ λεδχνο εκάο εδψσζε, θαξπψ
ζαλαησζέληαο, δηφ ζε θαηά ρξένο, αλπκλνχληεο θξαπγάδνκελ, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Ο ηνχο Παίδαο δξνζίζαο ελ θακίλσ, θαί Παξζέλνλ θπιάμαο κεηά ηφθνλ, ηήλ
ζέ ηεθνχζαλ, επινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».
Σή ειιάκςεη ηνχ Πλεχκαηνο ηνχ ζείνπ, ηήλ εληεχζελ πξνέγλσο πξφο ηά
θξείηησ, κεηάζηαζίλ ζνπ, θαί λχλ ρνξεχεηο ζηε, εηο ηάο εθείζελ κνλάο.
Δηο λπκθψλα ηήο άλσ βαζηιείαο, εζηνιηζκέλνο εηζήιζεο επαμίσο, θαί
αλεθιίζεο, ζχλ ηψ λπκθίσ ζηε, εηο επσρίαλ ηήο αυινπ ηξπθήο.
Ακνηβήλ ζνη ηψλ πφλσλ εηνηκάζαο, δεχξν πξφο κε, πξνζείπελ ν ηψλ έξγσλ,
κηζζαπνδφηεο, κεζ' νχ αγάιιε ζηε, εηο αησλίνπο ζθελάο.
Θενηνθίνλ
Οπξαλψλ αη Γπλάκεηο σο Μεηέξα, ηήο δσήο ηψλ απάλησλ θαηά ρξένο,
δνξπθνξνχζη, θαί αλπκλνχζί ζε Γέζπνηλα, σο πξνζηαζίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Σνχ Μάξηπξνο
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ,
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ
Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Νφκσ Θενχ ζθαηηφκελνο, αζιεηά Καιιηφπηε, πάζαλ πνλεξίαλ, ηψλ αλφκσλ
έθπγεο, θαηξψ ηνχ ηηκίνπ δέ, πάζνπο Υξηζηφο δνμάδεη ζε, Μάξηπο
αληηζηξφθσο, ζηαπξσζέληα ζειήζεη, πξφο ζείαο θαηαπαχζεηο,
πξνζθαινχκελνο φλησο, ηνίο ζείνηο Αζσκάηνηο, ζπληάηηεη ζε ζεφθξνλ.
Ο ινιακπήο σο ήιηνο, αλαηείιαο Παλεχθεκε, ηήλ ππ' νπξαλφλ, θαηαθσηίδεηο
πάληνηε, αθηίζη ηψλ άζισλ ζνπ, θαί δηεγείξεηο άπαληαο, λχλ επηηειείλ, ηήλ

θσηνθφξνλ ζνπ κλήκελ, βνψληαο, Σφλ Γεζπφηελ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Τπνκνλήλ αζχγθξηηνλ, θαξηεξίαλ παλζαχκαζηνλ, Μάξηπο αζιεηά, ελ ηψ
θαηξψ ηψλ άζισλ ζνπ,
ζαθψο ελδεημάκελνο, ηαίο ηψλ Αγγέισλ ηάμεζη, λχλ ζπλεξηζκήζεο, επθιεψο
αλακέιπσλ, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο, ππεξπςνχηε,
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
σκαηνθφξνλ ηέηνθαο, θαί αγθάιαηο εβάζηαζαο, άρξαληε Παξζέλε, Ηεζνχλ
ηφλ Κχξηνλ, ηφλ πάληα βαζηάδνληα, παληνδπλάκσ λεχκαηη, φζελ σο Θενχ ζε,
αλπκλνχκελ Μεηέξα, βνψληεο ελ αηλέζεη, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο ελ θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ πιάλελ
θαηαπαηνχληεο εθξαχγαδνλ, Δπινγείηε ηά έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Θενθπβέξλεηνλ έρσλ ηήλ θαξδίαλ, ηφλ ηψλ παζψλ κνπ δνθψδε, Πάηεξ
θαηεχλαζνλ θιχδσλα, θαί ιηκέλη γαιήλεο, ηήο ζήο κε θαζφξκηζνλ.
Πεθπηεπκέλνο ηαίο ζείαηο δηεμφδνηο, ηψλ ηήο αγάπεο πδάησλ, δέλδξνλ δσήο
αλαηέζειαο, θαί θαξπνχο επζεβείαο, θαηξψ ελαπέδσθαο.
Χο ηαηήξ αληάησλ λνζεκάησλ, θαί ειαηήξ αθαζάξησλ πλεπκάησλ, κάθαξ
Γεψξγηε, θακνχ ηήο ακαξηίαο, ηήλ λφζνλ ζεξάπεπζνλ.
Θενηνθίνλ
Σίο εθιαιήζεη ηφλ ζείνλ ηνθεηφλ ζνπ, Θενθπήηνξ Μαξία; πάζα γάξ θχζηο
εμίζηαηαη, γεγελψλ θαί Αγγέισλ, θαί ζέ καθαξίδνπζηλ.
Σνχ Μάξηπξνο
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο,
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί γαζηήξ ζνπ γχγνλελ, επξπρσξνηέξα
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη
κεγαιχλνπζηλ».
Ηζηίσ πηεξσζείζά ζνπ ε ςπρή, ηνχ Αγίνπ παλφιβηε Πλεχκαηνο, ηφ ραιεπφλ,
πέιαγνο δηήιζε ηψλ αηθηζκψλ, θαί ηνχο ιηκέλαο έθζαζε, ηνχο επνπξαλίνπο
πεξηραξψο, βπζίζαζα ηνχ πιάλνπ, δνιίαο παξαηάμεηο, ζεία πιεκκχξα ηψλ
αηκάησλ ζνπ.

Χξαίνο λεαλίαο απνθαλζείο, θαιινλαίο ηψλ αγψλσλ εμήζηξαςαο, ειηαθψλ,
πιένλ αζινθφξε καξκαξπγψλ, θαί ηψλ πηζηψλ εθψηηζαο, Μάξηπο Καιιηφπηε
ηάο ςπράο, ηψλ πφζσ ηήλ αγίαλ, θαί φλησο θσηνθφξνλ, επηηεινχλησλ ζνπ
παλήγπξηλ.
ηεζψκεζα ρνξείαλ πλεπκαηηθήλ, ηφλ ζηεξξφλ αζιεηήλ Καιιηφπηνλ,
ραξκνληθψο, λχλ αλεπθεκνχληεο, θαί ηνίο απηνχ, θαηαηξπθψληεο ζήκεξνλ,
πφλνηο, νηο ππέζηε δηά Υξηζηφλ, γελλαίσο ελαζιήζαο, θαί ηήο πνιπζεταο,
θαηαζηξεςάκελνο ηφ άζενλ.
Ζ ζήθε ζνπ πεγάδεη κχξα δσήο, θαί εθβιχδεη σο λάκαηα ζαχκαηα, ήλ νη
πηζηνί, πάληνηε θπθινχληεο πεξηραξψο, θαί πφζσ αζπαδφκελνη, ηφλ αγηαζκφλ
ηε θαί θσηηζκφλ, αληινχζη ηήλ αγίαλ, δνμάδνληέο ζνπ κλήκελ, Μάξηπο Κπξίνπ
Καιιηφπηε.
Θενηνθίνλ
Φσηφο ζνπ ηαίο αθηίζη ηαίο κπζηηθαίο, ηνχ λνφο κνπ ηφ ζθφηνο απέιαζνλ,
Μήηεξ Θενχ, θαί ηψλ ινγηζκψλ κνπ ηφ ραιεπφλ, θιπδψληνλ θαηεχλαζνλ, θαί
πξφο ηνχο ιηκέλαο ηνχο γαιελνχο, νδήγεζφλ κε κφλε, ε πάλησλ ζσηεξία,
φπσο ελ πίζηεη καθαξίδσ ζε.
Σνχ Ηεξάξρνπ
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Σφλ πξνδεισζέληα, ελ φξεη ηψ Ννκνζέηε, ελ ππξί θαί βάησ, ηφθνλ ηφλ ηήο
Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο αζηγήηνηο
κεγαιχλσκελ».
Σαίο ηψλ ζψλ δαθξχσλ πεγαίο ηφλ ηήο απαζείαο, εγεψξγεζαο ζηε,
παξάδεηζνλ ακέκπησο, θαί πνιχρνπλ ηήλ επθαξπίαλ πξνβάιιε, ηξέθσλ
αξεηαίο ηφ ζείνλ πνίκληνλ.
χ ηήλ θαζαξάλ ηψ Θεψ, αλχζαο ιαηξείαλ, θαί ηήο πίζηεσο ζηε, ηφλ δξφκνλ
εθηειέζαο λχλ εδέμσ ζηέθαλνλ δηθαηνζχλεο εθ ρεηξφο Υξηζηνχ ηνχ αζινζέηνπ
ζνπ.
Θεζαπξφλ αθέλσηνλ, θαί πινχηνλ ραξηζκάησλ, ηήλ ζήλ θφληλ έρνληεο, θαί
ζνξφλ ηψλ ιεηςάλσλ, εκπηπιάκεζα λνεηψλ αξσκάησλ, αμηνκαθάξηζηε
Γεψξγηε.
Θενηνθίνλ
Σφλ ζεαλδξηθφλ ζνπ ηφθνλ, παλάκσκε Κφξε, σο Θεφλ ππάξρνληα, θαί
Κηίζηελ ηψλ αηψλσλ, δπζσπνχζα κή δηαιίπεο απαχζησο, ζψζαη ηάο ςπράο
ηψλ αλπκλνχλησλ ζε.
Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ήρνπ.

Σφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, θαί ηφ Μαξηπξηθφλ, σο ζχλεζεο. Δίηα ε Α'
ξα, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Ζ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εθ ηψλ Δβδνκήθνληα, Ζξσδίσλνο,
Αγάβνπ, Ρνχθνπ, Αζπγθξίηνπ, Φιέγνληνο θαί Δξκνχ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά ηνχ
Σξησδίνπ γ' θαί ηψλ Απνζηφισλ γ'.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Αεηνί σο ππφπηεξνη, πάζαλ γήλ δηεδξάκεηε, ηά ζεπηά δηδάγκαηα,
θαηαζπείξνληεο, θαί ηά δηδάληα ηέκλνληεο, ηήο πιάλεο ελ ράξηηη, θαί πνιχρνπλ
ηφλ θαξπφλ, γεσξγνχληεο Παλεχθε κνη, φλ θαηέρνπζη, λνεηαί απνζήθαη, εηο
αηψλαο, Γεσξγψ ηψ αζαλάησ, πεξηθαλψο
ζπληεξνχκελνλ.
Ζξσδίσλα, Άγαβνλ, θαί Αζχγθξηηνλ, Ρνχθφλ ηε, θαί Δξκήλ θαί Φιέγνληα,
καθαξίζσκελ, ηά ηήο ακπέινπ ηπγράλνληα, θαηάθαξπα θιήκαηα,
απνζηάδνληα εκίλ, γιπθαζκφλ ηφλ ζσηήξηνλ, ηφλ επθξαίλνληα, ηάο δηςψζαο
θαξδίαο ηψλ ελ πίζηεη, αιεζεί ηνχησλ ηήλ κλήκελ, επηηεινχλησλ ηήλ εχζεκνλ.
Οπξαλνί ρξεκαηίζαληεο, πςεινί ηήλ δηάλνηαλ, δφμαλ αλαγγέιιεηε, ηνχ Θενχ
εκψλ, ηνχ ζαξθσζέληνο ζειήκαηη, ζεφπηαη Απφζηνινη, νδεγνί ηψλ επζεβψλ,
Δθθιεζίαο ζεκέιηνη, πχξγνη άζεηζηνη, επζεβείαο ιηκέλεο, απνξξήησλ,
κπζηεξίσλ ππεξέηαη, θσηαγσγνί ηψλ ςπρψλ εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο Θενχ Μήηεξ άθζνξνο, θαί αγλή θαί παλάκσκνο, θαί αγησζχλε πάζε
αζχγθξηηνο, ηφλ ελαγή θαί αθάζαξηνλ, θαί πάζεο αηζρξφηεηνο, παξαλφκνπ
θαί δεηλήο, επξεηήλ εγρεηξήζεσο, κή απψζε κε, κή εάζεο κε φισο
απνιέζζαη, αιιά ξχζαη ηψλ παζψλ κε, θαί επηζηξέθνληα ζψζφλ κε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Πηθξνηάησο δαθξχνπζαλ, θαί ζξελνχζάλ ζε πάλαγλε, ειεήζαο ψθηηξελ, ν εθ
ζπιάγρλσλ ζνπ, ζάξθα ιαβψλ ππέξ έλλνηαλ, θαί δξφζνλ ελζηάμαο ζνη,
επεθψλεη σο Τηφο, Παχζαη Μήηεξ δαθξχνπζα, εί γάξ πέπνλζα, εθνπζίσο
Παξζέλε, θαί λεθξνχκαη, αιι' εγείξνκαη δνμάζαη, ηνχο ζέ ζεπηψο
κεγαιχλνληαο.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ'
Απφζηνινη άγηνη πξεζβεχζαηε ηψ ειεή κνλη Θεψ, ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ
παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ.

Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ζπλήζεο ηηρνινγία, ν Καλψλ ηψλ Απνζηφισλ, θαί ηά Σξηψδηα, θαηά
ηήλ ηάμηλ απηψλ.
Ο θαλψλ ηψλ Απνζηφισλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Απνζηφινηο πιέμσκελ έλζενλ κέινο. Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο γ' Ο Δηξκφο
«Ο ηά χδαηα πάιαη, λεπκαηη Θείσ εηο κίαλ, ζπλαγσγήλ ζπλαζξνίζαο, θαί
ηεκψλ ζάιαζζαλ, Ηζξαειίηε ιαψ, νχηνο ν Θεφο εκψλ, δεδνμαζκέλνο
ππάξρεη, απηψ κφλσ άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη».
Απνζηφισλ Αγίσλ, ηήλ παλαγίαλ ζπκθψλσο, παλεγπξίζσκελ κλήκελ, θαί
απηνχο κέιςσκελ, ελ επθξνζχλε ςπρήο, ηφλ γάξ ππεξάγηνλ, θαζηθεηεχνπζη
Λφγνλ, ηιαζκφλ δσξήζαζζαη, εκίλ θαί έιενο.
Πνιπζένπ καλίαο, ηήλ ζεπεδφλα ζνβνχληεο, ηνχ ιφγνπ άιαηη ζείσ, ηάο ςπράο
έλδνμνη, ηάο κσξαλζείζαο πνηέ, πάζαο πγηψζαηε, θαί ζεζσζκέλαο ηψ Κηίζηε,
πάλησλ παξεζηήζαηε, φζελ δνμάδεζζε.
Ο θιεηλφο Ζξσδίσλ, Ρνχθνο θαί Αγαβνο, Φιέγσλ, θαί ν Αζχγθξηηνο άκα, θαί
Δξκήο άζκαζη καθαξηδέζζσζαλ, γλήζηνη γελφκελνη, ηνχ Λπηξσηνχ εκψλ
θίινη, θαί ζνθνί Απφζηνινη, θαί ζείνη θήξπθεο.
Θενηνθίνλ
πκπαζήο Θενηφθε, ηψλ Απνζηφισλ ηφ θιένο, ηψλ Αζινθφξσλ ε δφμα, θαί
πηζηψλ ζηήξηγκα, ζηήξημνλ δένκαη, ηφλ πεξηηξεπφκελνλ, ηαίο επεξείαηο ηνχ
πιάλνπ, λνχλ κνπ θαί ζθνηνχκελνλ, ηαίο παξαβάζεζηλ.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Ο εθ κή φλησλ ηά πάληα παξαγαγψλ, ηψ Λφγσ θηηδφκελα, ηειεηνχκελα
Πλεχκαηη, Παληνθξάηνξ Όςηζηε, ελ ηή αγάπε ηή ζή ζηεξέσζφλ κε».
Σήο Δθθιεζίαο γελφκελνη νθζαικνί, πνιιψλ δηελνίμαηε, νθζαικνχο
ελνπηξίδεζζαη, θάιινο ηφ ακήραλνλ, ζενεηδείο Μαζεηαί Θενχ ηνχ Λφγνπ.
Οίθνο Σξηάδνο εδείρζεο θσηνεηδήο, Ρνχθε παλανίδηκε, θαί ηψ ιφγσ ηήο
ράξηηνο, λανχο θαηεδάθηζαο, θαί εδνκήζσ Κπξίσ Δθθιεζίαο.
Λφγσ ζνπ ζείσ λεψζαο Ρνχθε ζνθέ, θαξδίαο θαηέζπεηξαο, ηά ζσηήξηα
δφγκαηα, θαί πνιχρνπλ άζηαρπλ, ηήλ ηψλ ζσζέλησλ, εδξέςσ ζσηεξίαλ.

Θενηνθίνλ
Ο θαη' νπζίαλ ππάξρσλ ηήλ ζετθήλ, απξφζηηνο Άρξαληε, πξνζηηφο κνη λχλ
γέγνλε, θαί ζαξθφο πξνζιήκκαηη, φισο ελψζε δη' άθξαλ επζπιαγρλίαλ.
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Αθηίλεο λνεηνχ, γεγνλφηεο Ζιίνπ, θαηδξχλεηε ηήλ γήλ, ηαίο ηψλ ιφγσλ αθηίζη,
θαί ζθφηνο ειαχλεηε, αγλσζίαο ελ ράξηηη, φζελ ζήκεξνλ, ελ ηή θαηδξά πκψλ
κλήκε, ιακπξπλφκελνη, θσηνεηδείο ζεεγφξνη, πκάο καθαξίδνκελ.
Θενηνθίνλ
Δγγίδεη ν Κξηηήο, επί ζχξαηο ηφ ηέινο, γξεγφξεζνλ ςπρή, θαί εθ βάζνπο
θαξδίαο, ζηελάμαζα βφεζνλ, ηή Μεηξί ηνχ Θενχ εκψλ, Διεπζέξσζνλ, ηψλ
θνβεξψλ κε βαζάλσλ, θαί ελ ηφπσ κε, ηήο αλαπαχζεσο ηάμνλ, παλάρξαληε
Γέζπνηλα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Χο είδελ ελ ηαπξψ, ε Ακλάο ζε ηφλ Άξλα, θξεκάκελνλ Υξηζηέ, ηψλ
θαθνχξγσλ ελ κέζσ εβφα δαθξχνπζα, θαί πηθξψο νινιχδνπζα, Σέθλνλ
θίιηαηνλ, ηί ηφ νξψκελνλ μέλνλ; Μήηεξ άλαλδξε, δσή παγθφζκηνο ηνχην,
αληέθεο, γλσζζήζεηαη.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Έζνπ πξφο εκάο, θξαηαηάλ αγάπεζηλ Κχξηε, ηφλ κνλνγελή γάξ ζνπ Τηφλ,
ππέξ εκψλ εηο ζάλαηνλ δέδσθαο, δηφ ζνη θξαπγάδνκελ, επραξηζηνχληεο, Γφμα
ηή δπλάκεη ζνπ».
Ίακα πηζηνίο, δηά γιψζζεο ζείνλ πξνζθέξνληεο, γήλ ηήο αζεβείαο πνλεξάλ,
θαηαζηξνθή νθνί παξεδψθαηε, θαί σθνδνκήζαηε, ςπράο ελ πίζηεη, φζελ
καθαξίδεζζε.
Ηζέλνο δηά ζνχ, Ζξσδίσλ κάθαξ ελδέδπηαη, πφιηο ηψλ Παηξψλ πεξηθαλψο,
πξψηνο ηφλ ζξφλνλ γάξ θαηεθφζκεζαο, ζείαηο ειιακπφκελνο, θσηνρπζίαηο,
ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο.
Πφιηο ηψλ Παηξψλ, πνιηζηήλ ζε κέγαλ επινχηεζε, κάθαξ Ζξσδίσλ αιεζψο,
πξφο ηήλ ηψλ ηήλ άλσ κεηάγνληα, ηαχηελ αιεζέζηαηα, φζελ ηηκά ζε, ζείνηο
κεισδήκαζη,
Θενηνθίνλ
Λφγσ Ηεξψ, ηνχ Παηξφο ηφλ Λφγνλ ζπλέιαβεο, πάζεο αινγίαο ηνχο βξνηνχο,
Θενγελλήηνξ Κφξε ιπηξνχκελνλ, φζελ ιφγνηο πάληνηε, κεγαινθψλσο, ζείνηο
ζε δνμάδνκελ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Δπί ηήο γήο ν αφξαηνο ψθζεο, θαί ηνίο βξνηνίο εθψλ ζπλαλεζηξάθεο, ν
αθαηάιεπηνο, πξφο ζέ νχλ νξζξίδνληεο, αλπκλνχκέλ ζε Φηιαλζξσπε».

Δπί ηήο γήο ηφλ ειζφληα ηνχ ζψζαη, ηφ πιαλεζέλ, εθεξχμαηε Λφγνλ, ζείνη
Απφζηνινη, θαί ηήο πιάλεο άπαληαο, ηνχο αλζξψπνπο ειπηξψζαζζε.
Ξελνπξεπψο πξνθεηείαο ζνη ράξηο, παξά Θενχ εμερχζε πινπζίσο, ζεφθξνλ
Άγαβε, πξνθσλείο γάξ δήισζηλ, ηψλ κειιφλησλ εκθαλέζηαηα.
θζεο πνηέ πξνζεκαίλσλ ηψ Παχισ, επηβνπιήλ θαί δεζκά θαί θαθψζεηο,
Πξνθήηα Άγαβε, νπελίθα ρείξάο ζνπ, ηή εθείλνπ δσλε έδεζαο.
Θενηνθίνλ
Μφλε ελ γή ηνθεηφλ έζρεο μέλνλ, κφλνλ εκάο θαηαιιάζζνληα κφλσ, ηψ
πξναλάξρσ Παηξί, δηά ηνχην κφλελ ζε, σο Θενχ Μεηέξα ζέβνκελ.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Άβπζζνο εζράηε ακαξηηψλ, εθχθισζέ κε, θαί εθιείπεη ηφ πλεχκά κνπ, αιι'
εθηείλαο Γέζπνηα, ζφλ πςειφλ βξαρίνλα, σο ηφλ Πέηξνλ κε, θπβεξλήηα
δηάζσζνλ».
Έζεην ιακπάδαο σο θσηαπγείο, πκάο ν Λφγνο, νηθνπκέλελ θσηίδνληαο, θαί
ηφ ζθφηνο ιχνληαο, ζενεηδείο Απφζηνινη, θαί δεηθλχνληαο, ηήλ νδφλ ηήλ
ζσηήξηνλ.
Νέθξσζηλ θεξχηησλ ηνχ απαζνχο, λελεθξσκέλνπο, πξφο δσήλ πξνζεγάγεην,
ν ζνθφο Αζχγθξηηνο, Απνζηφισλ ηφ θαχρεκα, Τξθαλίαο ηε, ηφ ζνθφλ
πεξηηείρηζκα.
Δπξέ ζε Αζχγθξηηε πνηακφλ, λακάησλ πιήξε, Τξθαλία ηνχ Πλεχκαηνο, θαί
ζεπηαίο αξδείαηο ζνπ, θαηαξδεπζείζα ήλεγθελ, σξαηφηαηα, ηψ Γεζπφηε
βιαζηήκαηα.
Θενηνθίνλ
Νφκνπ ζε εηχπνπ ε θηβσηφο, ηήλ δεμακέλελ λφκνπ ζείνπ ηφ πιήξσκα, θαί
ζαξθί θπήζαζαλ, θαί κεηά ηφθνλ κείλαζαλ, αεηπάξζελνλ, ψο πξφ ηφθνπ
Θεφλπκθε.
πλαμάξηνλ
Σή Ζ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εθ ηψλ
εβδνκήθνληα, Ζξσδίσλνο, Αγάβνπ, Ρνχθνπ, Φιέγνληνο, Αζπγθξίηνπ θαί
Δξκνχ.
ηίρνη
Δπαγγειίνπ ηφλ θαιφλ δξακψλ δξφκνλ,
Ζξσδίσλ θάιιηζηνλ ήξαην ζηέθνο.
Φπρήλ Αγάβνπ ηνχ Πξνθεηαπνζηφινπ,
Ο ςπρνζψζηεο πξνζθαιείηαη Γεζπφηεο.
βέζαο πιάλεο θιέγνπζαλ ν Φιέγσλ θιφγα,
Οχο Γαπίδ είπε, πχξ θιέγνλ, βιέπεη Νφαο.
Παχινο θαιεί ζε, Ρνχθ', Απφζηνινο κέγαο.

Δθιεθηφλ φλησο, ψ επαίλνπ αμίνπ!
Αζχγθξηηνλ δέ πάο επαηλέζεη κάια.
Σνχηνλ γάξ εζπάζαην Παχινπ ηφ ζηφκα.
Δξκή ζαλφληη ηψ καζεηή Κπξίνπ,
Δξκψνλ έκπλνπλ εθ ιφγσλ αλαγιχθσ.
Ογδνάηε κεηέβεζαλ Απφζηνινη, αγγειέεο ηε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Κειεζηίλνπ Πάπα
Ρψκεο.
ηίρνη
Σφ ράζκα θαί ζέ πακκάθαξ, Κειεζηίλε,
Υνξνχ δηηζηά κή κεκαθαξηζκέλνπ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Σφ πξίλ εηθφλη ηή ρξπζή, Πεξζηθψ ζεβάζκαηη, Παίδεο νπ πξνζεθχλεζαλ
ηξείο, πκλνχληεο ελ κέζσ ηήο θακίλνπ, Σψλ παηέξσλ ν Θεφο επινγεηφο εί».
Θεκειηψζαληεο θαιψο, ελ πέηξα ηήο Πίζηεσο ηψλ εζλψλ ηά πιεξψκαηα,
ιίζνπο πάιαη ηνχο ζεβνκέλνπο κάηελ, θαηεθψηηζαλ ζνθψο νη ζεεγφξνη.
Έθιεμαο Φιέγνλ ηεξέ, ππξί ζείσ άπαζαλ, ηήο απάηεο ηήλ άθαλζαλ, θαί
θαξδίαο αζιίσο εζβεζκέλαο, ζέξκε Πλεχκαηνο αλήςαο αξηδήισο.
Οη Μαξαζψλνο νηθηζηαί, πξνζηάηελ ζε κέγηζηνλ, θαί δηδάζθαινλ άξηζηνλ, θαί
θσζηήξα θαί πνδεγέηελ ζρφληεο, Φιέγνλ έλδνμε, ηηκψζί ζε απαχζησο.
Θενηνθίνλ
Νένο Παξάδεηζνο εκίλ, δσήο μχινλ άρξαληε, θεθηεκέλνο γεγέλεζαη, νχ ε
βξψζηο, ηνχο βξψζεη ηεζλεθφηαο αλεδψσζελ, αγλή Θενγελλήηνξ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Βαβπισλία θάκηλνο, ηνχο Παίδαο νπθ έθιεμελ, νπδέ ηήο ζεφηεηνο ηφ πχξ,
ηήλ Παξζέλνλ δηέθζεηξε, δηφ κεηά ηψλ Παίδσλ πηζηνί βνήζσκελ, Δπινγείηε,
ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Μαθαξηδέζζσ Άγαβνο, Φιέγσλ θαί Αζχγθξηηνο, Ρνχθνο θαί Δξκήο ν επθιεήο,
θαί Ζξσδίσλ ζήκεξνλ, ηνχ Λφγνπ γεγνλφηεο ζείνη Απφζηνινη, θαί θσζηήξεο
ηνχ θφζκνπ, θαί εζλψλ δηδάζθαινη.
Δξκήο, ν παλανίδηκνο, Γαικαηίαο γέγνλε, πάζεο νδεγφο θαί θσηηζκφο, ελ
ηαχηε γάξ σο ήιηνο πνιχθσηνο επέζηε, ηειψλ εμαίζηα, θαί θσηίδσλ Καξδίαο,
αβιεπηνχζαο πξφηεξνλ.
Λφγνλ σο ιχρλνλ θαίλνληα, Δξκή θέξσλ έλδνμε, ηνχο ελ ηή λπθηί ηψλ

δπζρεξψλ, θαζεκέλνπο εθψηηζαο, Ηάζεηο θαί ζεκεία ηειψλ δέ κέγηζηα,
εθεηιθχζσ πξφο πίζηηλ, απίζησλ ηφ πιήξσκα.
Σξηαδηθφλ
Οη ηήλ Σξηάδα ζέβνληεο, Παηέξα δνμάζσκελ, Τηφλ πξνζθπλήζσκελ πηζηψο,
θαί Πλεχκα ηφ Άγηνλ, Σξηζίλ ελ ραξαθηήξη, κίαλ ζεφηεηα ελσκέλελ ηή θχζεη,
απιήλ αδηαίξεηνλ.
Θενηνθίνλ
έ Πξνζηαζίαλ έρνκελ, Άρξαληε νη δνχινί ζνπ, θαί πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ θαί
Θεφλ, κεζίηηλ αθαηαίζρπληνλ, θηλδχλσλ εκάο ζψδε, θαί πεηξαζκψλ ζεκλή, ίλα
πηζηεη θαί πφζσ, αεί ζε δνμάδσκελ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Σήλ ελ βάησ θαί ππξί, πξνγξαθείζαλ ελ ηλά ηψ λνκνζέηε Μσζή, θαί ηφ
ζείνλ ελ γαζηξί, αθιέθησο ζπιιαβνχζαλ πχξ, ηήλ νιφθσηνλ θαί άζβεζηνλ
ιακπάδα, ηήλ κφλελ Θενηφθνλ, ελ χκλνηο ηηκψληεο κεγαιχλνκελ».
Ηεξψηαηνλ ρνξφλ, ζπζηεζψκεζα πηζηψο, ελ φκνλνία ςπρήο, καθαξίδνληεο
ζεξκψο, Δξκήλ θαί Ζξσδίσλα, Ρνχθνλ, Άγαβνλ, Αζχγθξηηφλ ηε ηφλ κέγαλ,
θαί Φιέγνληα ηφλ ζείνλ, ηνχ Λφγνπ απηφπηαο ρξεκαηίζαληαο.
Χο ειαίαη κπζηηθαί, δεδεηγκέλνη αιεζψο, νη ζεεγφξνη εκψλ, θαζηιάξπλαλ
ςπράο, θαί πξφζσπα ελ ράξηηη, θαί εξξχζαλην αζένπ δπλαζηείαο, θαί ζθφηνπο
αγλσζίαο, φζελ επαμίσο καθαξίδνληαη.
ηελαγκψλ εκάο πνιιψλ, θαί δνπιείαο ηνχ ερζξνχ, θαί παιαηνχ πηεξληζηνχ,
ειπηξψζαηε ζνθνί, ηνχ Λπηξσηνχ Απφζηνινη, θαί εδείμαηε ηάο ηξίβνπο, ηάο
θεξνχζαο ελζέσ πεπνηζήζεη, πξφο ηήλ Βαζηιείαλ ηήλ νπξάληνλ.
Ζ εμάθσηνο ιακπάο, ηψλ αγίσλ Μαζεηψλ, ηθέηεπε εθηελψο, ηήλ Σξηζήιηνλ
απγήλ, θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ, ηψλ ηήλ πάκθσηνλ ηεινχλησλ πκψλ
κλήκελ, θαί ξχζαζζαη εθ ζθφηνπο, θαί ηήο αησλίνπ θαηαθξίζεσο.
Θενηνθίνλ
Φινγνθφξνο ψο ιαβίο, ππεδέμσ ελ γαζηξί, άλζξαθα ηφλ λνεηφλ,
θαηαθιέγνληα εκψλ, ηά πάζε θαί θσηίδνληα, ηάο ςπράο εκψλ θαί ιχνληα ηφ
ζθφηνο, ηήο εηδσινκαλίαο, άρξαληε Παξζέλε πνιπυκλεηε.
Σφ Φσηαγσγηθφλ, ηφ Ηδηφκεινλ θαί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Θ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπςπρίνπ ηνχ ελ Καηζαξεία.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.

Ήρνο πι. δ'
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε
Ο πάλζνθνο Δπςχρηνο, θαηεπαηξφκελνλ αιαδνλεία, ηφλ καηαηφ μίθεη,
αηζρχθξνλα, πιεγείο ησ λεο έπιεζε πνιιήο, θαί ζπλεξηζκήζε ηνίο
ζηξαηεχκαζη, ηνίο επνπξαλίνηο αγαιιφκελνο, Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο, δψξεζαη
πάζη ψηεξ ηφ κέγα έιενο.
Δπςχρηνο ν έλδνμνο, ζηχινο γεγέλεηαη ηήο Δθθιεζίαο, θαί πχξγνο άζεηζηνο
ηήο επζεβείαο, θαί θαζαηξέηεο ηνχ ερζξνχ, πάζη ηνίο λνζνχζη θαί
πξνζηξέρνπζη, βιχδσλ σο εθ θξήλεο ηά ηάκαηα, Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο,
εχζπιαγρλε πάζη δίδνπ ηφ κέγα έιενο.
Χο θξίλνλ επσδίαζαο, πάζαλ δηάλνηαλ ηαίο εδππλφνηο, νζκαίο ηψλ άζισλ
ζνπ, γελλαίε Μάξηπο, θαί απεκείσζαο ζνθέ, πιάλεο ηφ δπζψδεο θαί
αλέιακςαο, ήιηνο θαζάπεξ ελ ηνίο πέξαζη, πξεζβεχσλ δσξεζήλαη, άπαζη
ζσηεξίαλ θαί κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Αγλή Θενγελλήηξηα, ε ηφλ ζσηήξηνλ ηεθνχζα Λφγνλ, ξχζαη ηνχο δνχινπο ζνπ
πεηξαηεξίσλ, ηνχ πνιεκήηνξνο ερζξνχ, θψηηζνλ εκψλ ηά αηζζεηήξηα, ίζπλνλ
εκψλ ηά δηαβήκαηα, πξφο ηξίβνπο ζσηεξίαο, φπσο ζε πίζηεη Κφξε πάληεο
δνμάδσκελ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
ηαπξψ ζε θαζεινχκελνλ, ψο εζεάζαην ε ζέ ηεθνχζα, κφλε Μαθξφζπκε,
νδπξνκέλε, δάθξπα έξξεη θξνπλεδφλ, θαί ηφ ππεξβάιινλ ηήο ρξεζηφηεηνο,
θαί ηφ ζπκπαζέο ηφ πξφο ηφλ άλζξσπνλ, ιίαλ εθπιεηηνκέλε, χκλεη ζνπ ηφ
καθξφζπκνλ πνιπεχζπιαγρλε.
Απνιπηίθηνλ
Ο Μάξηπο ζνπ Κχξηε ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην ηήο
αθζαξζίαο εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, Έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ ηνχο ηπξάλλνπο
θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ ηά αλίζρπξα ζξάζε, απηνχ ηαίο ηθεζίαηο
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
Καί απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο, σο ζχλεζεο.
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Σνχο Δπςπρίνπ επςχρσο άδσ πφλνπο. Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'

Ο Δηξκφο
«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ, κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν
Ηζξαειίηεο αλεβφα, ηψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».
Σνχο άζινπο επςχρσο κάθαξ ηνχο ζνχο, Δπςχρηε Μάξηπο, αλακέιπσλ ζέ
δπζσπψ, Έρσλ παξξεζίαλ ηήσ ςπρήλ κνπ, ηήο ηψλ παζψλ ηπξαλλίδνο
εμάξπαζνλ.
Ο λνχο ζνπ ηή λεχζεη ηή πξφο Θεφλ, αλέλεπζε πάλησλ, ηψλ ηνχ βίνπ κάθαξ
Σεξπλψλ, θαί φινο σξαίνο απεθάλζε, θαηά παζψλ βαζηιεχζαο Δπςχρηε.
Τθάλαο ηκάηηνλ ζεαπηψ, εμ έξγσλ αξίζησλ, θαί θνηλίμαο καξηπξηθψο,
εζηφιηζαη ηνχησ θαί παξέζηεο, σξατζκέλνο Κπξίσ Δπηχρηε.
Θενηνθίνλ
αξθφο νκνηψκαηη γελλεζείο, εθ ζνχ ν Γεζπφηεο, εθαηλνχξγεζε ηήλ εκψλ,
πεπαιαησκέλελ Κφξε θχζηλ, θαί ηνχο ζλεηνχο νπξαλίνπο εηξγάζαην.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».
Έκθξνλα ππάξρνληα, θαηακελχνπζηλ άθξνλεο, ζέ δπζκελεί, Άξρνληη
αθξφλσο, δαηκνλίνηο ιαηξεχνληη.
Όςεη καξηπξίνπ ζνη, πξνζνκηιήζαληη Άγγεινο, επηθαλείο, ζέ παξαζαξξχλεη,
αζινθφξε Δπςχρηε.
Φαιισλ ηψ Κπξίσ ζνπ, πάζεο ραξάο φλησο πέπιεζαη, Μάξηπο ζνθέ, φζελ
θαί επςχρσο, ηφ καξηχξηνλ ήλπζαο.
Θενηνθίνλ
Όκλνλ ραξηζηήξηνλ, ηψλ αζιεηψλ ρνξφο άδεη ζνη, Κφξε ζεκλή, ζνχ ηαίο
νδεγίαηο, ληθεθφξνο γελφκελνο.
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Δπςχρσο ηφλ θαιφλ, δηαλχζαο αγψλα, ελίθεζαο ερζξφλ, ηφλ πνιέκηνλ
Μάξηπο, βξαβείνλ ηά ζαχκαηα, εθ Θενχ θνκηζάκελνο, φζελ άπαζα, ε ηψλ
Πηζηψλ εθθιεζία, καθαξίδεη ζε, ελ ηή παξνχζε εκέξα, ζπκθψλσο Δπςχρηε,
Θενηνθίνλ
πγράξεηε βξνηνί, ηή Μεηξί ηνχ Κπξίνπ, αηλέζαηε απηήλ, νπξαλψλ αη
Γπλάκεηο, δνμάζαηε ηήλ άρξαληνλ, νη ηήο γεο βαζηιεχνληεο, δεχηε άπαληεο,
ηψλ θηιεφξησλ νη δήκνη, Υαίξνηο είπσκελ, ηή Θενηφθσ ζπκθψλσο, πηζηψο
επθξαηλφκελνη.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Χ ζαχκαηνο θαηλνχ! ψ θξηθηνχ κπζηεξίνπ! εβφα ε αγλή, θαί παλάκσκνο

Κφξε, ελ μχισ ψο εψξαθελ, απισζέληα ηφλ Κχξηνλ, ν ηά ζχκπαληα, ελ ηή
δξαθί πεξηθέξσλ, σο θαηάθξηηνο, ππφ θξηηψλ παξαλφκσλ, ηαπξψ
θαηαθξίλεηαη.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ,
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».
Υαίξσλ Μάξηπο δηέλεηκαο, πάληα ηά ππάξρνληα πελεηεχνπζη, καξηπξίνπ
φιβνλ άζπινλ, θαί ραξάλ αγήξσ αληηθηψκελνο.
Ηεξψο θσηηδφκελνο, ζθφηνο αληέξσλ ζχ εζηειίηεπζαο, αλαγθάδεηλ
πεηξσκέλσλ ζε, ππαρζήλαη πιάλε δεηζηδαίκνλη.
Οπ ιηκφο νπδέ ζάλαηνο, νπδέ ηήο παξνχζεο ηξπθήο απφιαπζηο, ηήο αγάπεο
ζε ηνχ θηίζαληνο, δηαζηήζαη Μάξηπο ππεξίζρπζαλ.
Θενηνθίνλ
Τπεξηέξα δπλάκεσλ, ηψλ επνπξαλίσλ ζχ ρξεκαηίζαζα, ζαξθηθψλ παζψλ
ππέξηεξνλ, ηφλ εκφλ Παξζέλε λνχλ αλάδεημνλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Φψηηζνλ εκάο, ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ Κχξηε, θαί ηψ βξαρίνλί ζνπ ηψ
πςειψ, ηήλ ζήλ εηξήλελ, παξάζρνπ εκίλ θηιάλζξσπε».
Έθεξεο ζαξθφο, ηάο αηθίζεηο θαξηεξψηαηα, αλαξηεζείο Μάξηπο Δπςχρηε,
παξαπιεζίσο, ηψ Γεζπφηε πάζεο θηίζεσο.
Όκλεηο ηφλ Υξηζηφλ, ηάο πιεπξάο Μάξηπο μεφκελνο, θαί ηήλ δνξάλ
πξνζαθαηξνχκελνο, αλδξεηνηάηεο, δηαλνίαο θαξηεξφηεηη.
Φεχδνπο ηήλ αριχλ, αιεζεία Μάξηπο έιπζαο, ελ ηή ζνθία ηή ηψλ ιφγσλ ζνπ,
δείμαο αζφθνπο, ηνχο ηή πιάλε ξεηνξεχνληαο.
Θενηνθίνλ
Τπέξ ηψλ εηο ζέ, ηάο ειπίδαο πάλησλ Γέζπνηλα, θεθηεκέλσλ απαχζησο
πξέζβεπε, φπσο κειινχζεο ιπηξσζψκελ θαηαθξίζεσο.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη
θαθψλ ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη
ψο, Ησλάο, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Υεηκάδεη κέλ ηψλ βαζάλσλ ν φγθνο, νπθ ηζρχεη δέ βπζίζαη ζε κάθαξ, ηφλ γάξ
Υξηζηφλ, θαί Θεφλ θπβεξλήηελ, θαί αξσγφλ επηθέξεηο ηζχλνληα, ιl:κέλα ζε
πξφο γαιελφλ, ηήο απηνχ βαζηιείαο Δπςχρηε.

Χξαίφλ ζνπ ηφ αλάζηεκα Μάξηπο, ηήο ςπρήο ηνίο ελαληίνηο δεηθλχσλ, ψθζεο
απηνίο, θνβεξφο θαηαπιήηησλ, ππνκνλή ηήλ εθείλσλ θαθφλνηαλ, θαί είιεθαο
παξά Υξηζηνχ, ηψλ αγψλσλ ηήο λίθεο ηά έπαζια.
πιήζαη ηφλ ζεζαπξφλ νηφκελνο, ηήο ςπρήο ζνπ ππειζψλ ζε εληέρλσο, ελ
δσξεαίο, θαί βαζάλσλ ηδέαηο, απεπεηξάην ηφ εχηνλνλ ιχεηλ ζνπ, ν ηχξαλλνο,
αιιά ζηεξξψο, ππνκείλαο λελίθεθαο Έλδνμε.
Θενηνθίνλ
Αλφξζσζνλ ζπκπησζέληα κε φινλ, ψο ηνίο πάζεζηλ αλνίμαληα ζχξαλ, θαί ελ
ηή ζή, αγαζή κεζηηεία πξφο κεηαλνίαο εηζφδνπο εηζάγαγε, θαί ζψζφλ κε ε ηνχ
παληφο, ηφλ σηήξα ηεθνχζα θαί Κχξηνλ.
Σφ Μαξηχξηθφλ ηνχ Ζρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή ζ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δπςπρίνπ ηνχ ελ
Καηζαξεία.
ηίρνη
Δθεί κεηήιζελ Δπςχρηνλ ηφ μίθνο,
Οχ Υξηζηφο ήιζε, Καηζαξείαο εηο κέξε.
Φάζγαλνλ ακθ' ελάηελ Δπςπρίνπ έθηακε ιαηκφλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Βαδίκνπ ηνχ Αξρηκαλδξίηνπ, θαί ηψλ
επηά καζεηψλ απηνχ.
ηίρνη
Δπηάο καζεηψλ ζπληέηκεηαη Βαδίκσ,
Δηο νπξαλνχο δ' έθζαζελ, νχ Θεφο ζξφλνο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ, ηψλ ελ ηή αηρκαισζία
ηειεησζέλησλ ελ Πεξζίδη.
ηίρνη
Δηο ππξζνιαηξψλ γήλ ελαζιεί Πεξζίδα
Ζ ρξηζηνιαηξψλ απρελφηκεηνο θάιαγμ.
Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Απδηεζνχο καραίξα ηειεηνχηαη.
ηίρνη
λ αηρκάισηνο Απδηεζνχο ηήλ ηχρελ,
Ζιεπζέξσηαη, ηήλ ζθαγήλ δηδνχο ιχηξνλ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηε ζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο
δξφζνλ ηφ πχξ, κεηέβαινλ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο».

Γήκνηο Μαξηχξσλ εξηζκήζεο, ηαίο ρνξείαηο ηε ηψλ ζείσλ Αζσκάησλ,
αινγεζαο παζψλ, ηνχ ζψκαηνο ηξηζκάθαξ, θαί αξηζηεχζαο ράξηηη, αζιεηά
Υξηζηνχ κεγάισο.
Χ ηήο θαιήο ζνπ πξαγκαηείαο! δξαθφο αίκαηνο ειιάμσ γάξ ηήλ άλσ,
βαζηιείαλ ζνθέ, ελ ή θαί αλακέιπεηο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Πχιαη ελνίγεζάλ ζνη πφινπ, ηεηκεκέλσ δηά μίθνπο αληφληη, θαί Αγγέισλ ρνξνί
ππήλησλ ζνη Σξηζκάθαξ, αλαβνψληεο, Κχξηε, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
ξνο Πξνθήηεο Γαληήι ζε, ζείσ Πλεχκαηη εθάιεζε Παξζέλε, εμ νχ ν ιίζνο
Υξηζηφο, άλεπ ρεηξφο εηκήζε, θαί ζπληξηβήλ εηξγάζαην, ηψλ μνάλσλ ηήο
απάηεο.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Νηθεηαί ηπξάλλνπ, θαί θινγφο ηή ράξηηί ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλ ζνπ,
ζθφδξα αληερφκελνη, Παίδεο εβφσλ, Δπινγείηε πάληα, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ,
θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Νηθεηήο ηπξάλλσλ, θαί πλεπκάησλ γέγνλαο ηψλ αθαζάξησλ, θαί πηζηψλ
αλζξψπσλ, ηάο θαξδίαο πάληνηε θαηαθσηίδεηο, φζελ επραξίζησο, ζέ
πκλνχληεο Έλδνμε, πάληεο επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Οη ηψλ ζψλ ζαπκάησλ, πνηακνί ρεφκελνη λνζνχλησλ πάζε, θαί ςπρψλ ηάο
λφζνπο εμηψληαη ράξηηη Θεφθξνλ Μάξηπο, φζελ ζνπ ηήλ κλήκελ, νη πηζηνί
δνμάδνληεο, αλπκλνινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Άπειζσλ αλδξείσο, ηφ αγψλσλ ζηάδηνλ Μάξηπο εμέζζεο, κέρξηο αξκνλίαο,
θαί απηήο ηήο έλδνζελ νηθνλνκίαο, αιι' εθάλεο φινο, αθιηλήο αθξάδαληνο,
φζελ ηνχο ζηεθάλνπο, απέιαβεο ηήο λίθεο.
Θενηνθίνλ
πκπαζήο Παξζέλε, ε ηφλ ζπκπαζέζηαηνλ ηεθνχζα Λφγνλ, ηφλ αζπκπαζή κε,
δσξεάλ νηθηείξεζνλ απεγλσζκέλνλ, πηαίζκαζηλ ακέηξνηο, θαί κή
επηζηξέθνληα, αιι' ελ ξαζπκία, ηφλ βίνλ δαπαλψληα.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε αγλή,
ζχλ Αζσκάηνηο ρνξείαηο ζέ κεγαιχλνληεο».
Ηθξίσ αλεξηήζεο, πάζνο εηθνλίδσλ, ηνχ απαζνχο θαί ηά πάζε κεηψζαληνο,
ηψλ επζεβψλ επζπιαγρλία, Μάξηπο Δπςχρηε.
Χξάζε ζαχκα κέγα, ζνχ ηή ηειεηψζεη, αληί γάξ αίκαηνο γάια ζχλ χδαηη, ηήο

θεθαιήο ζνπ ηκεζείζεο, Μάξηπο ζπλέξξεπζελ.
πλήθζεο νπξαλίαηο, Μάθαξ ζηξαηεγίαηο, θαί ζπλαγάιιε Μαξηχξσλ ηνίο
ηάγκαζη, ζηεθαλεθφξνο, θαί λχλ εκψλ πξφζηεζη.
Ζκψλ ηψλ κεκλεκέλσλ, θαί επηηεινχλησλ, ηήλ ηεξάλ ζνπ παλήγπξηλ κέκλεζν,
ηαίο πξφο Θεφλ ζνπ πξεζβείαηο, Μάξηπο Δπςχρηε.
Θενηνθίνλ
Φσηί ηήο κεηαλνίαο, αχγαζνλ Παξζέλε, ηήο ακαξηίαο λπθηί κε ζθνηνχκελνλ,
θαί ξαζπκίαο νκίριε ζπγθαιππηφκελνλ.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Η' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Σεξεληίνπ, Πνκπετνπ, Μαμίκνπ,
Μαθαξίνπ, Αθξηθαλνχ θαί ηψλ ζχλ απηνίο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Πνιπψλπκνλ ζχληαγκα, πνιππνίθηια βάζαλα, Αζιεηψλ ππέκεηλε,
θαξηεξψηαηα, θαί πξφο ηφλ κφλνλ Θεφλ εκψλ, κεηέζηε γεζφκελνλ, κπξηάζηλ
Ηεξψλ, Αζσκάησλ αγάιιεζζαη, ψο ηνχ δξάθνληνο, ηάο πνιιάο κπξηάδαο
εθληθήζαλ, ηή ελζηάζεη ηή γελλαία, θαί ηή ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηη.
Ο πεξίδνμνο Μάμηκνο, θαί ν κέγαο Σεξέληηνο, ν θιεηλφο Πνκπήτνο, θαί
Μαθάξηνο, Αθξηθαλφο ν ζεηφηαηνο, ηηκάζζσζαλ άζκαζη, ζχλ απηνίο θαί ν
ινηπφο, ηψλ Μαξηχξσλ θαηάινγνο, νη ηψ αίκαηη ηψ νηθείσ ηήλ άλσ βαζηιείαλ,
σλεζάκελνη θαί δφμεο, αδηαδφρνπ πιεξνχκελνη.
Οπ ιηκφο νπδέ θίλδπλνο, νπ δσή νπδέ ζάλαηνο, ηήο αγάπεο Έλδνμνη ηνχ
πνηήζαληνο, πκάο ρσξίζαη θαηίζρπζαλ, δηφ εθιεξψζαζζε, βαζηιείαλ
νπξαλψλ, θαί ηξπθήλ αδαπάλεηνλ, θαί κή ιήγνπζαλ, κεδακψο επθξνζχλελ,
Αιι' αηηείζζε, θαί εκίλ αγαζνδφησο, ηφλ ηιαζκφλ θαί ηφ έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο πεγήλ αγηάζκαηνο, θηβσηφλ ζε σο πάγρξπζνλ, ελ Αγίσ Πλεχκαηη,
απαζηξάπηνπζαλ, θαζηθεηεχσ θαί δένκαη, ηήλ πάζεζηλ έθδνηνλ, θαί αζιίαλ
κνπ ςπρήλ, θσηαγψγεζνλ Γέζπνηλα, ξπνκέλε κε, ηήο πηθξάο ηπξαλλίδνο ηψλ
δαηκφλσλ, θαί νδφλ κνη ζσηεξίαο, παξερνκέλε πξεζβείαηο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Χο ακλφλ ζε ειθφκελνλ, πξφο ζθαγήλ ηήλ εθνχζηνλ, θαζνξψζα Γέζπνηα ε

παλάκσκνο, θαί πνιπυκλεηνο Μήηεξ ζνπ, εβφα δαθξχνπζα, ηίο ν δξφκνο ν
ηαρχο; πνχ απέξρε πακθίιηαηε; ζπλδξακνχκαί ζνη, ζπλζαλνχκαί ζνη Λφγε,
κή εάζεο, ηήλ αζπφξσο ζε ηεθνχζαλ, κεκνλσκέλελ θαί άηεθλνλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. α'
Σψλ αγίσλ Μαξηχξσλ ηά θαηνξζψκαηα, νπξαλψλ αη δπλάκεηο
ππεξεζαχκαζαλ, φηη ελ ζψκαηη ζλεηψ, ηφλ αφξαηνλ ερζξφλ ηή δπλάκεη ηνχ
ηαπξνχ, αγσληζάκελνη θαιψο, ελίθεζαλ ανξάησο, θαί λχλ πξεζβεχνπζη ηψ
Κπξίσ ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηελ ζπλήζε ηηρνινγίαλ νη Καλφλεο θαηά ηήλ ηάμηλ.
Ο Καλψλ ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Πιεζχο κε ζψδνηο θαιιηλίθσλ Μαξηχξσλ. Πνίεκα Ησζήθ.
Χδήα' Ήρνο πι. δ'
Ο Δηξκφο
«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ, κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν
Ηζξαειίηεο αλεβφα, Σψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».
Πιεζχο Αζινθφξσλ παλεπθιεψλ, Υξηζηφλ εθδπζψπεη, πιήζνο έρνληα
νηθηηξκψλ, ηά πιήζε κεηψζαη ηψλ θαθψλ κνπ, φπσο ηήλ ζήλ επθεκήζσ
παλήγπξηλ.
Λαηξεχνληεο δψληη θαί αιεζεί, Θεψ Αζινθφξνη, ηνίο αςχρνηο ζέβαο ζενίο,
νπδφισο ελείκαηε, θαί δψζα, ηψ δσνδφηε ζπζία πξνζήρζεηε.
Ζ θχξσζαλ δφγκα ζενζηπγέο, θαί κέζνλ ζηαδίνπ, ηεζζαξάθνληα Αζιεηαί,
εθήξπμαλ Λφγνλ ζαξθσζέληα, ηφλ αινγίαο ηφλ θφζκνλ ξπζάκελνλ.
Θπκφλ αινγψηαηνλ δπζζεβνχο, ηπξάλλνπ γελλαίσο, απεθξνχζαλην νη ζνθνί,
αγάπε ηεξνχκελνη ηή ζεία, θαί πξφο ζπκφλ θηλεζέληεο ηφλ δίθαηνλ.
Θενηνθίνλ
Όκλψ ζε Παξζέλε φηη Θεφλ, παλχκλεηε κφλε, εζσκάησζαο εθ ηψλ ζψλ,
ηηκίσλ αηκάησλ Παλαγία, θαί ππέξ ιφγνλ θξηθηψο απεθχεζαο.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».

ηφκαζηλ εθήξπμαλ, ηνίο Ηεξνίο απηψλ Κχξηνλ, νη Αζιεηαί, έλαληη ηπξάλλσλ,
ελαζινχληεο ζηεξξφηαηα.
Μίαλ γλψκελ έρνληεο, νη Αζιεηαί ζαλείλ είινλην, δηά Υξηζηφλ, θαί πνιπζεταο,
πιάλελ πάζαλ επάηεζαλ.
Έιπζαλ ηφλ ζχλδεζκνλ, ηήο καηαηφηεηνο δέζκηνη, δηά Υξηζηφλ, νη πεξί ηφλ
ζείνλ, γεγνλφηεο Σεξέληηνλ.
Θενηνθίνλ
ψζφλ κε θπήζαζα ηφλ ππεξάγαζνλ Κχξηνλ, Μήηεξ αγλή, παχζνλ ηήο ςπρήο
κνπ, πνιπηάξαρνλ θιχδσλα.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Δμ αηκάησλ νηθείσλ νη Αζιεηαί, εαπηνίο πνξθπξίδα βάςαληεο, λχλ σξαίνη ηνίο
ζηίγκαζη, ηψ Υξηζηψ πξνζελέρζεζαλ, ηξηζειίνπ δφμεο θσηί ιακπξπλφκελνη,
θαί εκάο θσηίδνληεο, απηνχο καθαξίδνληαο, φζελ ηήλ θσζθφξνλ, θαί ζεπηήλ
απηψλ κλήκελ, ηεινχληεο ιακβάλνκελ, ηακάησλ ραξίζκαηα, Οίο ελ πίζηεη
βνήζσκελ, Πξεζβεχζαηε γελλαίνη ηψ Υξηζηψ, δσξεζήλαη άθεζηλ ηνίο
κέιπνπζη, θαί πηζηψο εθηεινχζη, ηήλ πάκθσηνλ κλήκελ πκψλ.
Θενηνθίνλ
Ο ηψλ φισλ Γεζπφηεο θαί Πνηεηήο, εμ αρξάληνπ ζνπ κήηξαο ζάξθα ιαβψλ,
πξνζηάηηλ ζε έδεημε, ηψλ αλζξψπσλ παλάκσκε, δηά ηνχην πάληεο, πξφο ζέ
θαηαθεχγνκελ, ηιαζκφλ πηαηζκάησλ, αηηνχκελνη Γέζπνηλα, θαί αησληδνχζεο,
ιπηξσζήλαη βαζάλνπ, θαί πάζεο θαθψζεσο, ηνχ δεηλνχ θνζκνθξάηνξνο, ίλα
πίζηεη βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο αλπκλνχζί ζε πφζσ, θαί πίζηεη παλχκλεηε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Μαζεηψλ ππεθξχβε θφβσ ρνξφο, νη γλσζηνί δέ καθξφζελ ίζηαληαη λχλ, κφλε
δέ ζπλέρνκαη, θαί ηή ιχπε ηηηξψζθνκαη, ηήλ ζθαγήλ ζνπ ηέθλνλ, νξψζα ηήλ
άδηθνλ, ε Παξζέλνο έιεγε, ηάο φςεηο ζπαξάηηνπζα, Γεχξν πάζα θηίζηο, λχλ
ηψ ηξφκσ ιεθζείζα, ζπλάιγεζνλ, ζξήλεζνλ, ηή Μεηξί ηνχ Κπξίνπ ζνπ, θαί
ζχλ θφβσ αλάθξαμνλ, Γφμα ζνη ηψ πάλησλ Πνηεηε, φηη ζέισλ πάζρεηο
ππεξάγαζε, θαί εθνπζίσο ζηαπξνχζαη, ηνχ ζψζαη ηφλ άλζξσπνλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ,
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».
Χξαηψζεηε κάξηπξεο, πφλσλ επηδφζεζη θαηδξπλφκελνη, ππέξ ζάπθεηξνλ
ρξπζίνλ ηε, θαξηεξνίο αγψζηλ ειακπξχλζεηε.
Εσεθφξνλ ελέξγεηαλ, εθ δσαξρηθήο Σξηάδνο δεμάκελνη, πάληα πφλνλ, πάζαλ
λέθξσζηλ, ςπρψλ θαί ζσκάησλ απειαχλεηε.

Οπθ αξλνχκεζα Κχξηνλ, δαίκνζηλ αθξφλσο νπθ επηζχνκελ, νη ζεφθξνλεο
εθξαχγαδνλ, νκηινχληεο πφλνηο θαί θνιάζεζηλ.
Ηακάησλ ραξίζκαηα, ράξηλ αδαπάλεηνλ, ξψζηλ άπαπζηνλ, αλαβιχδνληεο
Μαθάξηνη, ηψλ αλζξψπσλ πάζε ζεξαπεχεηε.
Θενηνθίνλ
έ παλάκσκε Γέζπνηλα, πεηξαζκνίο θπθινχκελνο εηο βνήζεηαλ,
πξνζθαινχκαη, πεχζνλ ζψζφλ κε, ηφλ σηήξα Λφγνλ ε θπήζαζα.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε, ψζνλ εκάο, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο
ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ».
Καζείιεηε ηήο πιάλεο νρχξσκα, Αζινθφξνη, ηαίο αλακνριεχζεζη, ηήο
θαξηεξίαο παλεχθεκνη.
Αηκάησλ επηξξναίο μεξάλαληεο, ηήο απάηεο, ηφλ βπζφλ καθάξηνη, πάζαλ
ςπρήλ θαηεξδεχζαηε.
Λνγίσλ ηψλ ελζέσλ πιεξνχκελνη, Αζινθφξνη, ηψλ ζνθψλ ειχζαηε, ηήλ
αινγίαλ ελ Πλεχκαηη.
Θενηνθίνλ
Λπηξνχκελνο επέθαλελ Άρξαληε, ηνχο αλζξψπνπο, εθ ζνχ ν ππέξζενο,
άλζξσπνο Κφξε γελφκελνο.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Σήλ δέεζηλ, εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη
σο Ησλάο, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Ηζρχτ ζνπ Ηεζνχ λεπξνχκελνη, εμελεχξηζαλ ερζξνχ δπλαζηείαλ, θαί δπλαηνί,
αλεδείρζεζαλ φλησο, δη' αζζελείαο ζαξθφο πξνζπαιαίνληεο, θαί ξίςαληεο ηφλ
ηζρπξφλ, νη ζεπηνί θαί θαιιίληθνη Μάξηπξεο.
Νελίθεθαο, ηφλ πνιπκνξθνλ φθηλ, θαί ηήλ ηνχηνπ ηνίο πνζί ζνπ ζπληξίςαο,
ψο αιεζψο, θεθαιήλ ληθεθφξνλ, ηή θνξπθή ζνπ δηάδεκα είιεθαο, Σεξέληηε
Μάξηπο Υξηζηνχ, ηψλ αγίσλ Αγγέισλ ζπκκέηνρε.
Ηάκαηα, ε ζνξφο ηψλ Μαξηχξσλ, αλαβιχδεη, θαί ηά πάζε θαζαίξεη, θαί ηψλ
ςπρψλ, απνπιχλεη ηφλ ξχπνλ, θαί ηψλ δαηκφλσλ βπζίδεη ηάο θάιαγγαο,
απάλησλ δέ ηψλ επζεβψλ, ηάο θαξδίαο αξδεχεη ηή ράξηηη.
Θενηνθίνλ
Καηάζθηνλ, πξνεψξα ζε φξνο, ν Πξνθήηεο Αββαθνχκ Θενηφθε, εθ ζνχ Θεφο,
ππέξ ιφγνλ πξνήιζε, ζεζαξθσκέλνο, θαί θφζκνλ δηέζσζε, ηψ θιχδσλη ηήο
ραιεπήο, ακαξηίαο δεηλψο ζπλερφκελνλ.

Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή Η' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Σεξεληίνπ,
Αθξηθαλνχ, Μαμίκνπ, Πνκπετνπ θαί εηέξσλ ηξηάθνληα έμ, έηη δέ θαί ηψλ πεξί
ηφλ καθάξηνλ Εήλσλα θαί Αιέμαλδξνλ θαί Θεφδσξνλ.
ηίρνη
Έπαζια πνία ηήο ηνκήο Σεξεληίσ;
Ά κή πξνζέζρελ φςηο, νχο ή θαξδία.
Ίδσκελ νχο ηέκλνπζηλ αζιεηάο, φζνη.
Γεθάο ηεηξαπιή, πξφο δέ θαί άιινη κάια.
Αζθάξαγνλ δεθάηε γε Σεξέληηνο εμππεθάξζε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Οζίαο Πξνθήηηδνο Οιδάο.
ηίρνη
Αθήθελ Οιδά πλεχκα κέιινληα βιέπνλ,
Ζ Πλεχκαηνο γέκνπζα ζείνπ ππζία.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Ηαθψβνπ Πξεζβπηέξνπ,
θαί Αδά Γηαθφλνπ.
ηίρνη
Σφλ Ηάθσβνλ θαί ηεηκεκέλνλ γξάθσ,
Καί ηήο ηνκήο θέξνληα κηζζφλ ηφ ζηέθνο.
Σκεζείο ν Υξηζηνχ Λεπτηεο, Αδά θάξαλ,
Υξηζηνχ ηφλ ερζξφλ Λεπταζάλ αηζρχλεη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο
δξφζνλ ηφ πχξ, κεηέβαινλ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο».
ηα επήθνα πξφο ζείαλ, απνπιήξσζηλ Υξηζηνχ ηψλ πξνζηαγκάησλ,
θεθηεκέλνη νθνί, εκέιπεηε Πξνζχκσο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Νφκνπο ελζένπο Αζινθφξνη, αληεζήθαηε πξνζηάγκαζηλ αλφκσλ, θειεπφλησλ
Υξηζηφλ αξλείζζαη, ψ βνψκελ, Δπινγεηφο εί Κχξηε ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Μέιε πνηλαίο εθδεδσθφηεο, απεξλήζαζζε ηφ ζψκα δη' αγάπελ, ηνχ νθζέληνο
ελ γή, θαί ζάξθα εηιεθφηνο, ψ κεισδείηε Μάξηπξεο, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Άλσ ηφ φκκα δηαλνίαο, αλαηείλαληεο Γελλαίνη ηάο βαζάλνπο, ζηεξξνηάηε

ςπρή, ελέγθαηε βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ρεχζαληαο πάιαη ηνχο γελλάξραο, παξαβάζεσο αηφπνπ πιεκκειεία, ελ
λεδχτ Υξηζηφλ, αξξεχζησο ζπιιαβνχζα, πξφο ηήλ δσήλ αλήγαγεο, ηήλ
αξραίαλ Θενηφθε.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξξαλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ,
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ
Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Σπξαλληθνχ πξφ βήκαηνο, ν ζεφθξσλ Σεξέληηνο, ζχλ Αθξηθαλψ ηε, Μάμηκνο
Πνκπήτνο, ν ζείνο Μαθάξηνο, θαί ν θιεηλφο ζεφδσξνο, άκα ηή ινηπή ηψλ
ζπκκαξηχξσλ ρνξεία, Υξηζηφλ νκνινγνχζη, ηφλ σηήξα ηψλ φισλ, θαί
ηνχηνπ ηή αγάπε, γελλαίσο ελαζινχζηλ.
Τπέξ Υξηζηνχ ζηξεβινχκελνη, θαί βνπλεχξνηο ηππηφκελνη, θαί αλειεψο, νη
Αζιεηαί μεφκελνη, ηξηβφινηο θεληνχκελνη, θαί ηνίο ζεξζί ξηπηνχκελνη, θαί
ππξαθησζείζηλ, νβειίζθνηο ηά ζηέξλα, θιεγφκελνη εβφσλ, Ηεξείο αλπκλείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ρήκα δσήο πξνθέξνληεο, νη θαιιίληθνη Μάξηπξεο, ηεζαλαησκέλνπο, ελ ηή
πιάλε έζσζαλ, ερζξνχο εζαλάησζαλ, θαί ηνχ Υξηζηνχ ηφλ ζάλαηνλ, θαί ηά
θσηαπγή εμεηθνλίδνληεο πάζε, βαζάλνηο πνιπηξφπνηο, ηφ καθάξηνλ ηέινο,
εδέμαλην πκλνχληεο, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
ζπεξ θηζάξα εχξπζκνο, θξνπνκέλε ηψ Πλεχκαηη, θαί ηάο δηαλνίαο, ηψλ
πηζηψλ εδχλνπζα, ηεηξάξηζκνο πέθπθε, ηψλ Αζινθφξσλ ζεία δεθάο, ζείνλ
θνξπθαίνλ, θεθηεκέλε βνψληα, Σεξέληηνλ ηφλ κέγαλ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, είο πάληαο ηνχο αίσλαο.
Θενηνθίνλ
Νελεθξσκέλελ δψσζνλ, πεπησθπίαλ αλάζηεζνλ, ηεηξαπκαηηζκέλελ, ηήλ
ςπρήλ κνπ ίαζαη, ηή ιφγρε Παλάκσκε, ηή θεληεζάζε ζείαλ πιεπξάλ, ηνχ εθ
ηήο γαζηξφο ζνπ, ζαξθσζέληνο σηήξνο, φλ Παίδεο επινγνχζηλ, Ηεξείο
αλπκλνχζη, ιανί ππεξπςνχζηλ, είο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν Όςηζηνο,
εθψλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».
Ίακα βξχεη ε ζνξφο, ηψλ Μαξηχξσλ εθ πεγήο ζείνπ Πλεχκαηνο, επαξδνκέλε
αεί, πξνζχκσο δεχηε απαξπζψκεζα, ζψκα, θαξδίαλ θαί ςπρήλ,
θαζαγηαδφκελνη, θαί ηφλ σηήξα Υξηζηφλ, κεγαιχλνληεο πηζηψο

θηινκάξηπξεο.
Χο άλζε ζεία ηνχ αγξνχ, ψζπεξ ξφδα κπζηηθά εμελζήζαηε, θαί επσδίαο
ζεπηήο, ηήλ Δθθιεζίαλ απεπιεξψζαηε, πιάλελ δπζψδε ηνχ ερζξνχ, καθξάλ
απειαχλνληεο, ηή ζεία ράξηηη, Αζινθφξνη ηνχ Υξηζηνχ αμηάγαζηνη.
ήκεξνλ Μάμηκνλ πηζηνί, θαί Αιέμαλδξνλ νκνχ θαί Θεφδσξνλ, Εήλσλα,
Πνκπήτνλ, Αθξηθαλφλ ηε θαί ηφλ Σεξέληηνλ, ζχλ ηνηο ινηπνίο ζπλαζιεηαίο,
πηζηψο επθεκήζσκελ, θαί καθαξίζσκελ, αλπκλνχληεο ηά απηψλ
πξνηεξήκαηα.
Ήγγηθε, πξφζερε ςπρή, ε ηνχ Κηίζηνπ ηειεπηαία επέιεπζηο, νη ζξφλνη ηίζεληαη,
θαί ηφ θξηηήξηνλ ήδε πάξεζηηλ, ν δέ Κξηηήο σο αγαζφο, βνά, Δηνηκάζζεηε,
πεχζνλ νχλ βφεζνλ, ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ ιηηαίο ψηεξ ζψζφλ κε.
Θενηνθίνλ
Φψηηζνλ πχιε ηνχ θσηφο, ηήλ ςπρήλ κνπ ηαίο δεηλαίο ακαπξφηεζη, ηψλ
παξαβάζεσλ, εζθνηηζκέλελ θαί θηλδπλεχνπζαλ, θαί ηήο εκέξαο θνηλσλφλ, ηήο
ζείαο αλάδεημνλ, φπσο δνμάδσ ζε, πξνζηαζία ηψλ Πηζηψλ αθαηαίζρπληε.
Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ήρνπ.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Αληίπα, Δπηζθφπνπ Πεξγάκνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο β'
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ
Υάξηλ, απαληιήζαο δαςηιψο, γλψζεσο Υξηζηνχ Ηεξάξρα, εμ αθελψηνπ πεγήο,
ηνχ Δπηζηεζίνπ ηε θαί ζείνπ Κήξπθνο, ηαχηεο πάζη κεηέδσθαο, αλζξψπνηο
αθζφλσο, δξφκνλ ηζαπφζηνινλ αλχσλ ζηε, φζελ, ζχλ απηψ παξξεζίαλ,
έρσλ πξφο Θεφλ ππέξ πάλησλ, ηψλ ζέ επθεκνχλησλ θαζηθέηεπε.
Βίνλ, δηαλχζαο επθιεή, θαί ηψλ αξεηψλ ζπλαζξνίζαο, ηφλ πινχηνλ ζηε,
πιήξεο δη' αζιήζεσο, θαιψλ πξφο Κχξηνλ, ψο ν πξίλ εμεδήκεζαο, Αβξαάκ
Αληίπα, φζελ θαί ηήο θξείηηνλνο δφμεο εμίσζαη, ραίξσλ, ηνχ Υξηζηνχ ζπλ ηνίο
κχζηαηο, θαί ππέξ εκψλ ηθεηεχσλ, ηψλ πηζηψο ηηκψλησλ ζνπ ηήλ άζιεζηλ.
Έρσλ, εμ αθζφλσλ δσξεψλ, ζχ ηνχ Παξαθιήηνπ ηήλ ράξηλ, ηήλ ηψλ ηάζεσλ,
πάζε ηά ηνχ ζψκαηνο, θαί ηψλ ςπρψλ εκψλ, επηζθέςεη ζνπ ίαζαη, νδχλαο

θνηκίδσλ, πφλνπο παχσλ άπαληαο, θαί εθιπηξνχκελνο, πάληαο ζπκθνξψλ θαί
θηλδχλσλ, ηνχο ηήλ ζήλ Αληίπα ηηκψληαο κλήκελ, θαί δνμάδνληαο ηφλ Κχξηνλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Έρεηο, ζπκπαζείαο νηθηηξκνχο, έρεηο επζπιαγρλίαο αβχζζνπο, ζενραξίησηε,
ηνχηνηο κνπ ζπγθάιπςνλ ηά ακαξηήκαηα, θαί απφπιπλνλ άπαληα, ηφλ ξχπνλ
Παξζέλε, εμ απξνζεμίαο κνπ ηφλ πξνζγηλφκελνλ, φπσο, απφ βιάβεο
παληνίαο, Γέζπνηλα ζσζείο κεγαιχλσ, ηφ ζφλ εηο αηψλαο ζείνλ φλνκα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
ηε, πξνζειψζεο ηψ ηαπξψ, άθαθνο ακλφο ψζπεξ ψηεξ, θαί εθεληήζεο
πιεπξάλ, ήιηνο εζθφηαζε, θαί γή εηξφκαμε, θαί αη πέηξαη εζρίζζεζαλ, λανχ δέ
εξξάγε, ζείνλ θαηαπέηαζκα απφ ηνχ θφβνπ ζνπ, φζελ, ε ηεθνχζά ζε Μήηεξ,
ζξήλνηο θνπηνκέλε εβφα, Γφμα ηή αθάησ επζπιαγρλία ζνπ.
Καί απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο, σο ζχλεζεο, θαί ηνχ Αγίνπ ν Καλψλ, νχ ε, Αθξνζηηρίο.
Σφλ θαηδξφλ ελ Μάξηπζηλ Αληίπαλ ζέβσ.
Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ' Ο Δηξκφο
«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ
εηξνπψζαην».
Σψ θέγγεη, ηήο ηξηζειίνπ ράξηηνο, θαηαιακπφκελνο, ηνχο ηήλ θαηδξάλ ζνπ
ηαχηελ ενξηήλ, εθηεινχληαο θαηαχγαζνλ, ηήο ηψλ παζψλ ιπηξνχκελνο,
Μάξηπο Αληίπα ακαπξψζεσο.
Ο Λφγνο ν ηνχ Θενχ ζνπ Πάλζνθε, κάξηπξα γλήζηνλ ηψλ εαπηνχ αλέδεημε
παζψλ, ηήλ δπζζέβεηαλ ηξέπνληα, θαί ηψλ δαηκφλσλ άπαζαλ, ηήλ πνλεξίαλ
αθαλίδνληα.
Ννκίκσο, ηφ Ηεξφλ ζνπ πνίκληνλ, φλησο επνίκαλαο, θαί επί ριφελ Πάηεξ ηψλ
Υξηζηνχ, δηδαγκάησλ εμέζξεςαο, λχλ δ' επνπηεχεηο άλσζελ, ζηέθεη
Μαξηχξσλ θιετδφκελνο.
Θενηνθίνλ
Φσηφο ζνπ, ηαίο αζηξαπαίο θαηαχγαζνλ, Κφξε παλάκσκε, ηήλ ελ λπθηί
παζψλ θαί ζπκθνξψλ, ζπζρεζείζαλ θαξδίαλ κνπ, δηθαηνζχλεο Ήιηνλ, πάζηλ
αξξήησο αλαηείιαζα.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε,

θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».
Αλέβιπζαο πνηακνχο, δηδαζθαιίαο ηνχο πηζηνχο άξδνληαο, θαί ζνιεξά
λάκαηα, ηήο πνιπζεταο μεξαίλνληαο.
Ηζρχτ δπλακσζείο, ηνχ ηήλ αζζέλεηαλ εκψλ άξαληνο, δαηκνληθήλ έζξαπζαο,
Έλδνμε ηζρχλ δη' αζιήζεσο.
Γαηκφλσλ ηνχο ιαηξεπηάο, ζέβεηλ Θεφλ αιεζηλφλ έπεηζαο, ζάξθα ζλεηήλ
ζηε, πινχησ επζπιαγρλίαο θνξέζαληα.
Θενηνθίνλ
Ρπφκελνλ ηνχο βξνηνχο, αηρκαισζίαο ηνχ ερζξνχ Άρξαληε, ηφλ Λπηξσηήλ
ηέηνθαο, φζελ επζεβψο ζέ δνμάδνκελ.
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Θείνηο άλζξαμη, ζείαο αγάπεο, αλαπηφκελνο, κάξηπο, Αληίπα, ηήο αζεταο ηήλ
θιφγα θαηέζβεζαο, θαί ππξσζέληη βιεζείο ραιθνπξγήκαηη, πξφο ηφ
αλέζπεξνλ θψο εμεδήκεζαο, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε,
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Θενηνθίνλ
Παξακχζηνλ, ηψλ ζιηβνκέλσλ, ηιαζηήξηνλ, ακαξηαλφλησλ, ζχ αλεδείρζεο
Μεηξνπάξζελε Γέζπνηλα, ηήλ γάξ βξνηψλ ζσηεξίαλ γελλήζαζα, πχξγνο
ηζρχνο πηζηνίο κφλε γέγνλαο, ζελ θξάδνκελ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε,
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
ηαπξνπκέλνπ ζνπ, ε γή εζείζζε, λεθξσζέληνο ζνπ, ηφ θψο εθξχβε, θαί νη
λεθξνί ηψλ δεζκψλ απειχζεζαλ, ε δέ παλάρξαληνο Μήηεξ ζνπ Γέζπνηλα,
δαθξπξξννχζα πηθξψο απεθζέγγεην, Σέθλνλ θίιηαηνλ, πκλψ ζνπ ηφ κέγα
έιενο, ηνχ ζψζαη γάξ βξνηνχο ηαχηα πέπνλζαο.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Έθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο,
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».
Οπ θαηέζεηζε ηφλ ππξγνλ ηήο ζήο θαξδίαο, παξαλνκνχλησλ έλζηαζηο,
Μάξηπο αζινθφξε, φζελ ππξαθηνχκελνο, ηψ δήισ ηήο πίζηεσο, ψθζεο ηνχ
ππξφο δπλαηψηεξνο.
Νπζηαγκψ ηήο αζεταο ηνχο θξαηνπκέλνπο, επαγξππλψλ Παλεχθεκε, ηαίο
δηδαζθαιίαηο ηνχ Άγίνπ Πλεχκαηνο, πξφο γλψζηλ εμήγεηξαο, ηήο αιεζηλήο
επηγλψζεσο.
Δλεπιήζζεο ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο ραξηζκάησλ, εθ ζενιφγνπ ζηφκαηνο, ηνχ
Έπηζηεζίνπ, φζελ θαί αλέβιπζαο, ηά ζεία δηδάγκαηα, πάζη ηνίο Πηζηνίο Πάηεξ

ζηε.
Θενηνθίνλ
Μεηά ηφθνλ ψο πξφ ηφθνπ δηεθπιάρζεο, Παξζελνκήηνξ άθζνξνο, ηφλ
Γεκηνπξγφλ γάξ, πάλησλ απεθχεζαο, εθ ζνχ ηφ αλζξψπηλνλ, ζψκα
εθνπζίσο θνξέζαληα.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».
Αλήιζεο αξεηψλ, είο ηφ φξνο Μαθάξηε, θαί γλψζεσο ππεηζήιζεο, ηφλ
αθξφηαηνλ γλφθνλ, θαί ηψ Θεψ σκίιεζαο.
Ρεκάησλ ζνπ πινθαίο, εθ βπζνχ αζεφηεηνο, εδψγξεζαο Ηεξάξρα,
πιαλσκέλνπο αλζξψπνπο, θαί ράξηηη δηέζσζαο.
Σφ κέγα ηήο Θενχ, παξνπζίαο κπζηήξηνλ, θεξχηησλ Ηεξνκάξηπο,
θαηεζκίθξπλαο χςνο, εηδψισλ αζεψηαηνλ.
Θενηνθίνλ
Τπάξρσλ ελ κνξθή, ηνχ Θενχ ν ππέξζενο, εζθήλσζελ ελ γαζηξί ζνπ, ηήλ
κνξθήλ κνπ θνξέζαο, ν Κχξηνο Παλάκσκε.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
ηαπξψζαο, εγθξαηεία ηά κέιε Μαθάξηε, ηνχο ελ αζθήζεη αγψλαο, ηνίο
αγψζηλ έζηεςαο ηψλ Μαξηχξσλ, νχο ππέζηεο, δηαλνίαο Αληίπα ζηεξξφηεηη.
Ίζηαζν, πξφ βεκάησλ θεξχηησλ ηήλ ζάξθσζηλ, ηνχ δηά ζέ θελσζέληνο, θαί
Πηιάηνπ βήκαηη παξαζηάληνο, Αζινθφξε, θαί ηαπξψ ηφλ ερζξφλ
ζαλαηψζαληνο.
Νέθξσζηλ, ηνχ ηαπξψ λεθξσζέληνο ζεζπέζηε, πνζψλ Αληίπα εηζέδπο, ηψ
πεππξσκέλσ βντ ραιθείσ θαί ζπζία, λεθξσζείο ηψ Κπξίσ πξνζελήλεμαη.
Θενηνθίνλ
Άγηνο, ν ζθελψζαο ελ κήηξα ζνπ Κχξηνο, ν ελ Αγίνηο Παξζέλε,
επαλαπαπφκελνο θαί δνμάδσλ, ηνπο ελ πίζηεη, αιεζεί ηνχηνλ Κφξε
δνμάδνληαο.
Κνληάθηνλ Ήρνο πι. δ'
Σή ππεξκάρσ
Σφλ ηεξάξρελ θαί θιεηλφλ κεγαινκάξηπξα, ηφλ πνιηνχρνλ ηήο Πεξγάκνπ ηφλ
παλάξηζηνλ, θαί θνηλνχ ερζξνχ αληίπαινλ ηφλ Αληίπαλ, θαηά ρξένο
επθεκήζσκελ ελ άζκαζηλ, σο ηνχο πάζρνληαο Οδφληαο ζεξαπεχνληα, πφζσ

θξάδνληεο, ραίξνηο, Πάηεξ ηξηζφιβηε.
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Αληίπα,
Δπηζθφπνπ Πεξγάκνπ.
ηίρνη
Σαχξσ παιαίεηο, θαιιηκάξηπο, Αληίπα,
ο ζε θινγίδεηλ, νχ θεξαηίδεηλ έρεη.
Υάιθενλ ελδεθάηε βιεζείο θιέγε, Αληίπα, εηο βνχλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο νζίαο Σξπθαίλεο ηήο ελ Κπδίθσ.
ηίρνη
Υσξίδεηαη Σξχθαηλα ζαξθφο πειίλεο,
Ζ πειφλ απηήο ηάο ηξπθάο εγνπκέλε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Φαξκνπζίνπ.
ηίρνη
Δμήιζε Φαξκνχζηνο εθ ηψλ ελζάδε,
Φαξκνπζί κελί, δήινλ ψο Απξηιίσ.
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο
ζνπ Κχξηε».
Νένπο ηξείο Παίδαο, εμεηθνλίδσλ Μάξηπο έλδνμε, κέζνλ σο θακίλνπ έζηεο ηνχ
δνιεξψο, ππξσζέληνο ραιθνπξγήκαηνο, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ,
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.
Σή ζεία δξφζσ, πεξηθπθινχκελνο πάληνζελ, φισο νπθ εθιέρζεο κέζνλ ψλ
ηνχ ππξφο, νπδέ δαίκνζηλ επέζπζαο, Δπινγεκέλνο εί ν Θεφο κνπ, θξαπγάδσλ
θαί Κχξηνο.
Ηζρχτ ζεία, ηήο ειηθίαο ηφ αλίζρπξνλ, Πάηεξ, εληζρχζαο άθκσλ ψζπεξ
ζηεξξφο, πξφο ηφ ζηάδηνλ ερψξεζαο, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ,
θξαπγάδσλ θαί Κχξηνο.
Πεπνηθηικέλνο, Ηεξαξρίαο ζεία ράξηηη, αχζηο πνξθπξίδη αίκαηφο ζνπ νθέ,
ζηνιηζάκελνο αλέδξακεο, πξφο ηά βαζίιεηα, πεξηθαλψο ηά άλσ γεζφκελνο.
Θενηνθίνλ
Αηκάησλ Κφξε, παξζεληθψλ ηψλ ζψλ ελζεζάξθσηαη, Λφγνο ν Παηξί

ζπλάλαξρνο ηήλ εκψλ, ζπληξηβήλ επαλνξζνχκελνο, Δπινγεκέλε ζχ, ελ
γπλαημί παλάκσκε Γέζπνηλα.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Ννχλ νπθ ελ εζφπηξνηο θαζνξάο, νπθ ελ αηλίγκαζη, θαιψλ ηφ έζραηνλ, πξφο
δέ γε πξφζσπνλ πξφζσπνλ, παξειζφλησλ ηψλ εκθάζεσλ, αλαβνψλ
ραξκνληθψο, ηψ ζέ δνμάζαληη, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
έ ηνχ αξρηπνίκελνο Υξηζηνπ, ηφ ζείνλ πξφβαηνλ, θαιψο πνηκάλαληα, απηνχ
ηφ πνίκληνλ πάλζνθε, σο ακλφλ νη αλνκψηαηνη, νινθαπηνχζη ηψ ππξί, Αληίπα
θξάδνληα, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Δλ πέηξα ηψλ ζείσλ εληνιψλ, ηά ηήο θαξδίαο ζνπ, εξείζαο βήκαηα, δεηλψλ
θνιάζεσλ πλεχκαηη, αηθηζκψλ ηε επηθιχζεζηλ, νπθ εζαιεχζεο, κεισδψλ
Αληίπα πάλζνθε, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Βεβαίσο ηήο δφμεο ηνχ Υξηζηνχ, Μάξηπο ηεηχρεθαο, Αληίπα πάλζνθε,
δηπινχλ δέ ζηέθαλνλ έιαβεο, ψο πνηκήλ παλαιεζέζηαηνο, θαί ληθεθφξνο
αζιεηήο, νίο θαί Κνζκνχκελνο αλαθξάδεηο, Πάληα ηά έξγα επινγείηε πκλείηε
ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Χο κήηεξ ηνχ πάλησλ Πνηεηνχ, σο ζείνλ ηέκελνο, ηνχ Παληνθξάηνξνο, ψο γή
αλήξνηνο άζηαρπλ, αγεψξγεηνλ βιαζηήζαζα, Παξζέλε ζψδε ηνχο πηζηψο άεί
θξαπγάδνληαο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ άιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κε γαιχλνκελ».
Ηεξαξρηθψο Ηεξάξρα, ηφλ ηεξφλ αλχζαο δξφκνλ, ηήλ ηεξσηάηελ δσήλ ζνπ,
Ηεξσηάησο ζχ θαζηέξσζαο, ηψ πνηεηή θαί πιάζηε ζνπ, Μάξηπο Αληίπα
Ηεξψηαηε.
Χο ηψλ αξεηψλ ηαίο ηδέαηο, πεξηθαιήο γεγελεκέλνο, δφμε καξηπξίνπ
Πακκάθαξ, θαζσξατζζεο θαί κεηαβέβεθαο, πξφο ηφλ σξαίνλ Κχξηνλ, ζέζεη
ζενχκελνο ζεφιεπηε.
ήκεξνλ ε Πέξγακνο ραίξεη, επί ηή ζεία παλεγχξεη, ηνχ Ηεξσηάηνπ πνηκέλνο,
θαί ζπγθαιείηαη πφιεηο ηάο θχθισ απηήο, ή θαί εκείο ζπγραίξνληεο, ηνχηνλ ελ
χκλνηο θαηαζηέςσκελ.

Ζ ηψλ Ηεξψλ ζνπ Λεηςάλσλ, ηεξσηάηε Μάθαξ ζήθε, κχξνλ ηακάησλ πεγάδεη,
δπζψδε πάζε απνδηψθνπζα, θαί ηνχο ηήλ ζήλ γεξαίξνληαο, κλήκελ ζαθψο
επσδηάδνπζα.
Θενηνθίνλ
Φψο εκίλ αλέηεηιε Κφξε, εθ θσηνθφξνπ ζνπ λεδχνο, ν Γεκηνπξγφο ηνχ
ειίνπ, θαί ηψλ αζηέξσλ θαί πάζεο θηίζεσο, φλ εθηελψο ηθέηεπε, θσηαγσγήζαη
ηνχο πκλνχληάο ζε.
Σφ Φσηαγσγηθφλ, θαί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Βαζηιείνπ, Δπηζθφπνπ Παξίνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ' Έδσθαο ζεκείσζηλ
Ζιίνπ θαηδξφηεξνλ, ιειακπξπζκέλε ε κλήκε ζνπ, ηνίο πηζηνίο εμαλέηεηιε, ηήλ
θηίζηλ θσηίδνπζα, ζείαηο θξπθησξίαηο, Βαζίιεηε κάθαξ, θαί παζεκάησλ ηήλ
αριχλ, θαί ηψλ δαηκφλσλ ζθφηνο δηψθνπζα, δηφ ζε καθαξίδνκελ, θαί εηεζίσο
γεξαίξνκελ, ηήλ αγίαλ ζνπ θνίκεζηλ, ηφλ σηήξα δνμάδνληεο.
Βέιεη ηψ ηψλ ιφγσλ ζνπ, παξαλνκνχλησλ ζπζηήκαηα, πακκαθάξηζηε
έηξσζαο, θσλήλ φζελ έδσθαλ, νπξαλψλ λεθέιαη, ρνξνί Αζσκάησλ,
ζπλεπεθξφηεζαλ ραξά, ηψλ ζψλ αγψλσλ ηήλ θαξηεξφηεηα, δηφ
επαγαιιφκελνη, πίζηεη ζχλ ηνχηνηο ηηκψκέλ ζε, σο θσζηήξα παγθφζκηνλ,
πξεζβεπηήλ σο ζεξκφηαηνλ.
νθψο αληηθηψκελνο, ηψλ επί γήο ηά νπξάληα, θαί ξεφλησλ ηά άξξεπζηα,
θζαξηήο ηε ηήλ άθζαξηνλ, αληειιάμσ δφμαλ, θαί αλη εμνξίαο, θαί
πνιπηξφπσλ πεηξαζκψλ, ηά ππέξ ιφγνλ Θενχ βαζίιεηα, ελ νίο θαί
αγαιιφκελνο, ζχλ Αζσκάηνηο Βαζίιεηε, ππέξ πάλησλ ηθέηεπε, ηψλ πηζηψο
επθεκνχλησλ ζε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Άλζξαθα θπήζαζα, φλ Ζζαίαο ηεζέαηαη, ηή ιαβίδη ηφ πξφηεξνλ, θξηθηψο
ππεδέμαην, ρξφλσλ δ' επ' εζράησλ, εθ ζνχ Θενηφθε, ζάξθα νθζέληα θαί
βξνηψλ, ηά πάζε πάληα απνθαζαίξνληα, ππξί ηψ ηήο ζεφηεηνο, ηάο ακαξηίαο
θαηάθιεμνλ, ηάο εκάο Θενλχκθεπηε, θαί παληφο ξχπνπ πιχλφλ κε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Νεθξνχκελνλ βιέπνπζα, Υξηζηφλ ε πάλαγλνο Γέζπνηλα, θαί λεθξνχληα ηφλ
δφιηνλ, ψο κήηεξ δαθξχνπζα, χκλεη ηφλ εθ ζπιάγρλσλ, απηήο πξνειζφληα,
θαί ηφ καθξφζπκνλ απηνχ, απνζαπκάδνπζα αλεθξαχγαδε, Σέθλνλ κνπ

πνζεηλφηαηνλ, κή επηιάζε ηήο δνχιεο ζνπ, κή βξαδχλεο θηιάλζξσπε, ηφ
εκφλ θαηαζχκηνλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ’
Καλφλα πίζηεσο θαί εηθφλα πξαφηεηνο, εγθξαηείαο δηδάζθαινλ, αλέδεημέ ζε
ηή πνίκλε ζνπ ε ηψλ πξαγκάησλ αιήζεηα, δηά ηνχην εθηήζσ ηή ηαπεηλψζεη ηά
πςειά, ηή πησρεία ηά πινχζηα, Πάηεξ Ηεξάξρα Βαζίιεηε, πξέζβεπε Υξηζηψ
ηψ Θεψ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
Δ Η ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο, σο ζχλεζεο, θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Σήλ ζήλ ηειεπηήλ ζπληφλσο κέιπσ, Πάηεξ.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο πι. δ' Ο Δηξκφο
«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ, κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν
Ηζξαειίηεο αλεβφα, ηψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».
Σφ άθξαζηνλ θψο ζνη θαί ηξηιακπέο, ελ ηή αζαιεχησ, βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ,
αλέηεηιε Πάηεξ θαί δηθαίσλ, ε επθξνζχλε αμίσο εδέμαην.
Ζλνίγεζαλ πχιαη ζνη ηήο Δδέκ, θαί Αξρηεξεχζη, πξνζεηέζεο Αξρηεξεχο, θαί
ηψλ πξσηνηφθσλ εθθιεζία, ζπλεξηζκήζεο Βαζίιεηε έλδνμε.
Ννφο ζνπ ηφ φκκα πξνθαζαξζείο, αλήιζεο εηο φξνο, αξεηήο, ψο άιινο
Μσζήο, δηφ θαί ηφλ φληα ζεσξήζαο, πξνζεθνιιήζεο απηψ Πάηεξ ζηε.
Θενηνθίνλ
αξθί θαζππφζηαζηλ ελσζείο, ηή εθ ζνχ ιεθζείζε, ν ηψλ φισλ Γεκηνπξγφο,
πξνήιζελ αθξάζησο Θενκήηνξ, θαί ηνίο βξνηνίο νκηιήζαη επδφθεζελ.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».
Ζ αμηνζαχκαζηνο, θαί παλανίδηκνο κλήκε ζνπ, ραξκνληθψο, ηά ηψλ
Οξζνδφμσλ, θαηεπθξαίλεη ζπζηήκαηα.
Νέθνο ηφ ηνχ ζψκαηνο, απεθδπζάκελνο ζηε, θαί ηψλ δεζκψλ,
απνιειπκέλνο, ηψ Θεψ πξνζεπέιαζαο.
Σέινο ηφ καθάξηνλ, θαί ηήλ απφιαπζηλ ζηε, ηψλ εθιεθηψλ, ψο εθιειεγκέλνο,

επαμίσο απείιεθαο.
Θενηνθίνλ
Έρσλ ζε βνήζεηαλ, νπθ αηζρπλζήζνκαη πάλαγλε, Μήηεξ Θενχ, έρσλ ζε
πξνζηάηηλ, ηψλ ερζξψλ κνπ ξπζζήζνκαη.
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Χο ήιηνο εκίλ, ε αγία ζνπ κλήκε, αλέηεηιε ζνθέ, θαί θσηίδεη ηήλ θηίζηλ,
Βαζίιεηε ζείνηο ζνπ, θαηαπγάδνπζα ζαχκαζηλ, ήλ πεξ ζήκεξνλ, επηηεινχληεο
βνψκελ, Καζηθέηεπε, ππέξ εκψλ Ηεξάξρα, Υξηζηφλ ηνχ ζσζήλαη εκάο.
Θενηνθίνλ
Δπθξαίλεηαη πηζηψλ, ε πιεζχο Θενηφθε, ηφ φλνκα ηφ ζφλ, θαζ' εθάζηελ
βνψζα, θαί πφζσ ηάο πςψζεηο ζνπ, κεγαιχλνπζα πάληνηε, ζχ γάξ θαχρεκα,
θαί βνεζφο θαί πξνζηάηηο, αθαηαίζρπληνο, πάλησλ ππάξρεηο Παξζέλε, ηψλ
πίζηεη ηηκψλησλ ζε.
Ή ηαπξνζενηνθίνλ
Λακπάο ε θεξαπγήο, ηνχ ειίνπ εθξχβε, ελ μχισ ηνχ ηαπξνχ, αλαβάληνο ζνπ
Λφγε, ε θηίζηο πάζα έθξημε, θαί ηψ θφβσ εηξφκαμελ, ε δέ Μήηεξ ζνπ,
παξηζηακέλε εβφα, Σέθλνλ θίιηαηνλ, πψο εθνπζίσο λεθξνχζαη, ηφ θψο κνπ
ηφ άδπηνλ!
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηή ξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα
ζνπ, θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».
Ληηαλεχσλ πξφο Κχξηνλ, ηήλ επαηξνκέλελ θξέλα θαηέβαιεο, ηήο θαθφθξνλνο
αηξέζεσο, θαί ηήλ Δθθιεζίαλ Πάηεξ εχθξαλαο.
Δλ ζθελαίο νπξαλίαηο ζε, ν αγσλνζέηεο Πάηεξ θαηψθηζε, ηήλ αλέλδνηφλ ζνπ
έλζηαζηλ, πξφο ηνχο αληηπάινπο πξνζδεμάκελνο.
Τπέξ ηψλ παξαδφζεσλ, ηψλ πεθπιαγκέλσλ ελ Δθθιεζία Υξηζηνχ,
δησθφκελνο ππέκεηλαο, θαί πξνθηλδπλεχσλ δηεηέιεζαο.
Θενηνθίνλ
Σφλ Θεφλ φλ εθχεζαο, άρξαληε Παξζέλε ηνχηνλ δπζψπε ζνλ, ηνίο ηθέηαηο ζνπ
δσξήζαζζαη, ηψλ πιεκκειεκάησλ ηήλ ζπγρψξεζηλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε, ψζνλ εκάο, ζχ γάξεη Θεφο εκψλ, εθηφο
ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ».
Ζ έλζενο ζθελψζαζα ράξηο ζνη, ζενθφξε, πνηκέλα πηζηφηαηνλ, ηήο
Δθθιεζίαο ζε έδεημε.
Νεθξψζαο ηήο ζαξθφο ζνπ ηφ θξφλεκα, θαί ηά πάζε, ηήο δσήο ηψ πλεχκαηη,

θαηεθνινχζεζαο Έλδνμε.
σθξφλσο θαί δηθαίσο ηφλ βίνλ ζνπ, δηαλχζαο, ζεφθξνλ απείιεθαο, ηψλ
αξεηψλ ηήλ αληίδνζηλ.
Θενηνθίνλ
Τπάξρνπζα παλάγηνλ ηέκελνο, απαζείαο, ηήλ πεγήλ εγέλλεζαο,
Παξζελνκήηνξ παλάκσκε.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ,
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο
ζσηεξίαο κνπ».
Νπηηφκελνο ηψ ηεξπλψ, ηψλ νπξαλίσλ ππξζεχκαηη, ηφλ ζξφλνλ ηφλ επί γήο,
θαηέιηπεο ζηε, θαί θιήξνλ αθήξαηνλ, ελ γή ηψλ πξαέσλ, ψο πξαφηαηνο
επινχηεζαο.
Σήο πιάλεο θαηαγειψλ, ηήο ηψλ βιαζθήκσλ αηξέζεσο, ηφ ζείνλ θαί επζεβέο,
Οξζφδνμνλ θξφλεκα, πξνζχκσο εδίδαμαο, ηήλ εηθφλα ζέβεηλ, ηνχ σηήξνο
αμηάγαζηε.
Ο πφζνο ζνπ πξφο Θεφλ, πεπιήξσηαη παλανίδηκε, κεηέζηεο γάξ πξφο απηφλ,
ελζέσο γεζφκελνο, θαί λχλ ηάο ιακπξφηεηαο, ηψλ Αγίσλ Πάηεξ, επνπηεχεηο
θαί θαηδξφηεηαο.
Θενηνθίνλ
Νεθξψζεσο θαί θζνξάο, ιειχηξσζαη ηφ αλζξψπηλνλ, ηφλ θχζεη δσνπνηφλ,
αζπφξσο γάξ ηέηνθαο, Παξζέλε παλάκσκε, επ' επεξγεζία, ηψλ πηζηψο
αλεπθεκνχλησλ ζε.
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Βαζηιείνπ,
Έπηζθφπνπ Παξίνπ ηνχ Οκνινγεηνχ.
ηίρνη
Υαίξσλ ηειεχηα, Βαζίιεηε ηξηζκάθαξ.
Δθεί γάξ ήμεηο, νχ ραξάο πιεζζήο φζεο.
Γσδεθάηε Βαζίιεηε ηαθήτα δχζζαν λεθξφο.
Σή απηή εκέξα, ελ έηεη εμαθηζρηιηνζηψ ηεηξαθνζηνζηψ πεληεθνζηψ,
αλεθνκίζζε ε ηηκία Εψλε ηήο ππεξαγίαο Γεζπνίλεο εκψλ Θενηφθνπ απφ ηήο
επηζθνπήο Εήιαο επί ηήλ βαζηιίδα ηψλ πφιεσλ, επί Κσλζηαληίλνπ θαί
Ρσκαλνχ, ηψλ Πνξθπξνγελλήησλ, κεηά δέ ηαχηα, χζηεξνλ κεηεηέζε ελ ηή
αγία ζνξψ ηψλ Υαιθνπξαηείσλ, θαηά ηήλ ηξηαθνζηήλ πξψηελ ηνχ Απγνχζηνπ
κελφο.

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Αλζνχζεο, ζπγαηξφο
Κσλζηαληίλνπ ηνχ Κνπξσλχκνπ.
ηίρνη
Ρίδεο δπζψδνπο θαξπφο επψδεο κάια,
Αλζνχζα ζεκλή γήο απαλζεί θαί βίνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Γήκε θαί Πξσηίσλνο.
ηίρνη
Πξψηνο θεθαιήλ Πξσηίσλ αθεξέζε,
Μεζ' νχ θάξαλ πξνχηεηλε Γήκεο δεκίσ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκεηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Αξηέκσλνο.
ηίρνη
Δχξε ζηεθάλνπο αξηίηκεηνο Αξηέκσλ
Πξέπνληαο απηνχ ηή ηεηκεκέλε θάξα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ ηξηψλ Μαξηχξσλ Μελά, Γαπτδ, θαί
Ησάλλνπ.
ηίρνη
Γνχινπο Θενχ ηξείο Αββάδαο παζνθηφλνπο
Σνμεχκαζη θηείλνπζηλ αλζξσπνθηφλνη.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ Κακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο
δξφζνλ ηφ πχξ, κεηέβαινλ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο».
Χ ηήο αθξάζηνπ επθξνζχλεο, ήο εμίσζαη Πακκάθαξ απνιαχεηλ, ελ αυισ
θσηί, ζθελνχκελνο θαί κέιπσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
ηέθεη ηήο ζείαο εππξεπείαο, Πακκαθάξηζηε θνζκίσο δηαπξέπσλ,
ζπγρνξεχεηο βνψλ, ηαίο άλσ ζηξαηεγίαηο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Μχζηεο ππάξρσλ ηήο Σξηάδνο, κπζηεξίσλ ιεηηνπξγφο επνπξαλίσλ, ηφλ
Γεζπφηελ εκίλ, ηιέσζαη βνψζηλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Δχαο ηήο πξψηεο ηήλ θαηάξαλ, κεηαβέβιεθαο Αγλή εηο επινγίαλ, ηφλ Τηφλ ηνχ
Θενχ γελλήζαζα, ψ πάληεο, Δπινγεηφο εί θξάδνκελ, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Νηθεηαί ηπξάλλνπ, θαί θινγφο ηή ράξηηί ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλ ζνπ,

ζθφδξα αληερφκελνη Παίδεο εβφσλ, Δπινγείηε πάληα, ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε, είο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Λππεξψλ ηνχ βίνπ, θαί δεηλήο ζπγρχζεσο ιειπηξσκέλνο, ηήλ ραξάλ
Πακκάθαξ, θαί ηήλ αγαιιίαζηλ ηήλ ππέξ ιφγνλ, εθνκίζσ κέιπσλ, Τκλείηε ηφλ
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Παηξηθψλ δνγκάησλ, ζεξκψο πξντζηάκελνο ηάο γισζζαιγίαο, ηψλ
βιαζθήκσλ Πάηεξ, επρεξψο δηέιπζαο ηεξνθάληνξ, Δπινγείηε θξάδσλ, ηά
έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χο ηεξπλφο ν ηφπνο, ελ ψ θαηεζθήλσζαο Ηεξνκχζηα! ψο σξαίνλ Πάηεξ, ηφ
ζφλ ελδηαίηεκα, ν εθπιεξψζσ! Δπινγείηε κέιπσλ, ηά έξγα ηφλ θπξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Πξνζηαζίαλ πάληεο, νη πηζηνί θεθηή κεζά ζε Παλαγία, θαί ηαίο ζαίο
πξεζβείαηο, ηψλ δεηλψλ ιπηξνχκεζα, Υξηζηψ βνψληεο, Δπινγείηε πάληα, ηά
έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε αγλή,
ζχλ Αζσκάηνηο ρνξείαηο ζέ κεγαιχλνληεο».
Αγίσο ζνπ ηφλ βίνλ, Πάηεξ δηαλχζαο, θαί ηφλ Θεφλ ζεξαπεχζαο ηνίο έξγνηο
ζνπ, ηήο νπξαλψλ βαζηιείαο φλησο ηεηχρεθαο.
Σφλ δξφκνλ εθηειέζαο, πίζηηλ ηε ηεξήζαο, θαί ηφλ αγψλα αλχζαο Βαζίιεηε,
δηθαηνζχλεο εδέμσ ραίξσλ ηφλ ζηέθαλνλ.
Δθέζεσο ηξηζκάθαξ, έηπρεο ηήο ζείαο, θαί ηήο επθηαίαο ηνχ πφζνπ
πιεξψζεσο, λχλ νχλ πξεζβεχσλ κή παχζε ππέξ ηήο πνίκλεο ζνπ.
Θενηνθίνλ
Ρεπζηήλ δη' επζπιαγρλίαλ, θχζηλ εθ γαζηξφο ζνπ, ν πιαζηνπξγνο
πξνζιαβφκελνο Άρξαληε, ηήο άθζαξζίαο ρηηψλα ηαχηελ ελέδπζε.
Σφ Φσηαγσγηθφλ, θαί ηά ινηπά, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Μαξηίλνπ, Πάπα Ρψκεο, θαί ηψλ
ζχλ απηψ Δπηζθφπσλ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.

Ήρνο πι. δ'
Σί πκάο θαιέζσκελ
Σί ζε λχλ Μαξηίλε πξνζθζέγμσκαη; Οξζνδφμσλ δηδαρψλ, θαζεγεηήλ
παλεπθιεή, θνξπθαίνλ ηεξφλ, δνγκάησλ ζείσλ αςεπδψο, ηνχ ςεχδνπο,
αιεζέζηαηνλ θαηήγνξνλ, ηνχ ιφγνπ, γελλαηφηαηνλ ζπλήγνξνλ, Ηεξνπξγφλ
ηεξψηαηνλ, ζαπκαηνπξγφλ ηηκηψηαηνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Σί ζε λχλ Μαξηίλε θαιέζσκελ, πνηακφλ πλεπκαηηθψλ, λακάησλ έκπιεσλ αεί,
θαηαξδεχνληα ςπράο, πξφο επθαξπίαλ λνεηήλ, ιπρλίαλ, επζεβείαο θψο
εθιάκπνπζαλ, ζηαιάδνλ, φξνο ζείαλ αγαιιίαζηλ, ζείσλ ινγίσλ εθθάληνξα,
πάζεο αηξέζεσο έιεγρνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Σί ζε λχλ Μαξηίλε πξνζείπσκελ, ηήο ζθελήο ηήο αιεζνχο, Ηεξνπξγφλ
παλεπζεβή, κεζηηεχνληα Θεψ, θαί πιάζκαηη ζενπξεπψο, θξαηήξα, πφκα
ζείνλ αλαβιχδνληα, θσζηήξα, δσήο ιφγνλ σο επέρνληα, Γχζεσο κέλ
εμνξκψκελνλ, Αλαηνιή δέ θαηλφκελνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σί ηψλ ζψλ θαιψλ ζαπκαζηφηεξνλ, ζεξαπεχεηο πάληαο Κφξε, θαί ιπηξνχζαη
ηψλ παζψλ, απειαχλεηο πνιεκίσλ, ηάο αζέζκνπο πξνζβνιάο, θηλδχλσλ,
απαιιάηηεηο ηνχο ηηκψληάο ζε, θαί ζιίςεηο θαηαπαχεηο Θενλχκθεπηε, Υαξάο
Παξζέλε ηήο θξείηηνλνο, πξφμελνο γίλνπ ηνίο δνχινηο ζνπ, πξεζβεχνπζα, ηνχ
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σί ηφ θνβεξφλ ηνχην ζέακα; ε Παξζέλνο αλεβφα, ηψ Κπξίσ κεηξηθψο, αη
σδίλεο άο νπθ έγλσλ, εληψ ηίθηεηλ ζε Τηέ, δξηκείαη, θαζηθλνχληαη ηή θαξδία
κνπ, νπ θέξσ, ηψ ηαπξψ ζε πξνζεινχκελνλ, νξάλ ψ θψο ηψλ νκκάησλ
κνπ, πεχζνλ ινηπφλ εμαλάζηεζη, θαί δφμαζνλ, ηήλ θξηθηήλ νηθνλνκίαλ ζνπ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Ο Θεφο ηψλ παηέξσλ εκψλ, ν πνηψλ αεί κεζ' εκψλ, θαηά ηήλ ζήλ επηείθεηαλ,
κή απνζηήζεο ηφ έιεφο ζνπ αθ' εκψλ, αιιά ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, ελ εηξήλε
θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο, σο ζχλεζεο, θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Πφλνπο επαηλείλ Μαξηίλνπ θιένο κέγα.
Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'

Ο Δηξκφο
«Ζ θεθνκκέλε, ηήλ άηνκνλ έηεκε, θαί είδελ ήιηνο γήλ, ήλ νπθ εζεάζαην,
αιάζηνξα ερζξφλ ηφ χδσξ θαηεπφληηζε, θαί άβαηνλ δηήιζελ Ηζξαήι, σδή δέ
αλεκέιπεην, ηψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».
Πφλνπο κπξίνπο, Μαξηίλε ππέκεηλαο, ππέξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, θαί λχλ
εμεδήκεζαο, πξφο άπνλνλ δσήλ, θαιψο αγσληζάκελνο, δηφ κνπ ηήο ςπρήο
ηάο ραιεπάο, νδχλαο επηθνχθηζνλ, φπσο αλπκλήζσ ζε, επραίο ζνπ
θσηηδφκελνο.
Οπζίαο δχν, θαί δχν ζειήκαηα, θαί ελεξγείαο δηπιάο, θέξνληα Μαθάξηε, ηφλ
έλα ηήο ζεπηήο, Σξηάδνο εδνγκάηηζαο, Υξηζηφλ ηφλ ππεξνχζηνλ Θεφλ, θαί
ηνπο κή νχησ ζέβνληαο, πάληαο απεθήξπμαο, Μαξηίλε Ηεξψηαηε.
Νελνζεθφηαο, αιφγσο ηνχο άθξνλαο, θαί επί κφλνπ Υξηζηνχ, έλ θξνλνχληαο
ζέιεκα, θξνλήζεη αιεζεί, θαί πίζηεη ζεκλπλφκελνο, δηήιεγμαο Μαξηίλε
πξνθαλψο, θαί ραίξσλ αλεθξαχγαδεο, ηψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ
δεδφμαζηαη.
Θενηνθίνλ
Ο θαηά θχζηλ, ηήλ ζείαλ αφξαηνο, σξάζε βξέθνο εθ ζνχ, άλζξσπνο
γελφκελνο, δηπιάο ψο αιεζψο, ζειήζεηο ελεξγείαο ηε, πξνθαίλσλ ππνζηάζεη
ελ κηά, ψ πξέζβεπε Παλάκσκε, πάληαο εκάο ζψδεζζαη ηνχο πφζσ ζε
γεξαίξνληαο.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Σφλ θφβνλ ζνπ Κχξηε εκθχηεπζνλ, ηαίο θαξδίαηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί γελνχ
εκίλ ζηεξέσκα, ηνίο ζέ ελ αιεζεία επηθαινπκέλνηο.
Τπάξρσλ αλάπιεσο παλφιβηε, ζείνπ δήινπ ζπλήζξνηζαο, Ηεξάλ Μαξηίλε
ζχλνδνλ, θαί ηφ ηήο Δθθιεζίαο εθχξσζαο δφγκα.
πλφδνπ ελ κέζσ απεθήξπμαο, Πχξξνλ, έξγηνλ, ζηε, ηφλ Θεφδσξνλ θαί
Κχξφλ ηε, θαί ηνχο ζχλ εθείλνηο Οκνίσο ιεξσδνχληαο.
Δθ Ρψκεο βηαίσο ειαπλφκελνο, πεξηήξρνπ σο ήιηνο, ηάο αθηίλαο πέκπσλ
ζηε, ηάο ηήο νξζνδνμίαο, θαί θσηίδσλ πάληαο.
Θενηνθίνλ
Παηξφο ηφλ νκφηηκνλ θαί ζχλζξνλνλ, ππέξ ιφγνλ εγέλλεζαο, ελεξγείαο δχν
θέξνληα, θαί δχν ηάο ζειήζεηο, Παλαγία Κφξε.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Σψ Θεψ απφ βξέθνπο αλαηεζείο, αξεηαίο απμεζείο ηε πλεπκαηηθψο, εμίσζαη
δηάδνρνο, Απνζηφισλ γελήζεζζαη, νξζνδνμία πνηκάλαο, Κπξίνπ ηφ πνίκληνλ,
αηξεηηθψλ δέ θάιαγγαο ειαχλσλ παλεχθεκε, φζελ επί ηέιεη, Μαξηπξίνπ ηψ

ζηέθεη, εζηέθζεο ανίδηκε, αζιεηήο σο αήηηεηνο, ψ Μαξηίλε ζεφπλεπζηε,
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνηο
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Λνγηζκνίο νιηζζαίλσλ ηνίο πνλεξνίο, εηο βπζφλ θαηελέρζελ ακαξηηψλ, θαί
ζηέλσλ θξαπγάδσ ζνη, εθ θαξδίαο Παλάρξαληε, Δλ εκνί ζαπκάζησζνλ, ηφ
πινχζηνλ έιενο, θαί ηήο ζήο επζπιαγρλίαο, ηφ άπεηξνλ πέιαγνο, θαί ηψλ
νηθηηξκψλ ζνπ, ηφλ ακέηξεηνλ πινχηνλ, θαί δφο κνη κεηάλνηαλ, θαί
πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ, ίλα πάληνηε θξάδσ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί
Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν δνχιφο ζνπ,
Άρξαληε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα επί ηαπξνχ,
αδίθσο πςνχκελνλ, ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, Οίκνη θίιηαηνλ ηέθλνλ! Τηέ κνπ
γιπθχηαηε, πψο ππνίζσ Λφγε, θξηθηφλ βιέπεηλ ζέακα; θφπηνκαη ηά
ζπιάγρλα, ηήλ θαξδίαλ ηηηξψζθνκαη, θαί νπ δχλακαη θέξεηλ, ζθαγήλ ζνπ ηήλ
άδηθνλ, Αιι' ν θχζεη καθξφζπκνο, ζπεχζνλ εμαλάζηεζη ηαρχ, θαί ηήλ ζήλ
εθπιήξσζνλ ππφζρεζηλ, φπσο δνμάζεο Τηέ κνπ, θακέ ηήλ ηεθνχζάλζε.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δπέβεο εθ' ίππνπο, ηνχο, Απνζηφινπο ζνπ Κχξηε, θαί εδέμσ ρεξζί ζνπ
ελίαο απηψλ, θαί ζσηεξία γέγνλελ ε ηππαζία ζνπ, ηνίο πηζηψο κεισ δνχζη,
δφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».
Αδίθσο ηνχ ζξφλνπ, ζνθέ ηνχ ζνχ ειαπλφκελνο, ππ αλζξψπσλ αδίθσλ ν
δίθαηνο, θαθσζήλαη πξνήξεζν, φπσο ηφ δίθαηνλ δφγκα ηήο, Δθθιεζίαο, Πάηεξ
δηαζψζεο αιψβεηνλ.
Ηζηάκελνο κέζνλ, παξαλνκνχλησλ ν έλλνκνο, αζιεηήο Ηεξάξρα ζεφιεπηε, θαί
ππ απηψλ ζιηβφκελνο θαί εκπαηδφκελνο, θαί ζπξφκελνο κάηελ, έκεηλαο ηφλ
λνχλ απαξάηξεπηνο.
Νεπίσλ εγήζσ, Πάηεξ Μαξηίλε ηνμεχκαηα, παξνηλίαο ηψλ κάηελ ζιηβφλησλ
ζε, θαί θαξηεξψο ελήζιεζαο, πεξηδνλνχκελνο, θαί δεζκνχκελνο κάθαξ, θαί
ηαίο θπιαθαίο ζπγθιεηφκελνο.
Θενηνθίνλ
Δλ δχν νπζίαηο, Θεαλδξηθψο γλσξηδφκελνλ, ηήο Σξηάδνο ηφλ έλα εθχεζαο,
Θεφλ νκνχ θαί άλζξσπνλ, ζειήζεηο θέξνληα, θαηαιιήισο ηαίο ηνχηνπ,
θχζεζη Παξζέλε παλάκσκε.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Σφλ εθ λπθηφο αγλσζίαο, επί ηήλ ςπράισηνλ νδφλ αεί πιαλψκελνλ, ηψ θσηί
ηψ ηήο γλψζεψο ζνπ Κχξηε, πνδεγψλ κε ελ ηή ηξίβσ, ηψλ εληνιψλ ζνπ
θαζνδήγεζνλ».

Ηεξσηάησ ζνπ ιφγσ, Πάηεξ, ηφ παλίεξνλ ζαθψο δφγκα εθξάηπλαο, θαί ηφ
ζηίθνο ηψλ αηξέζεσλ έηξεςαο, ππνκέλσλ εμνξίαο, θαί θπιαθάο θαί ζιίςεηο
έλδνμε.
Νπζηαγκφλ ηνίο ζνίο βιεθάξνηο, ζηε νπθ έδσθαο, έσο ζθήλσκα γέγνλαο ηνχ
Θενχ, θαί πάζαλ άλεκφριεπζαο, ηήο αηξέζεσο ηήλ πιάλελ, καξηπξηθψο
αγσληζάκελνο.
Μαλησδψο ζε ψο ζήξεο, έζπξαλ αιχζεζη νθε, ερζξνί δεζκήζαληεο, ελ ηψ
κέζσ παηθηηθψο ηήο πφιεσο, ινηδνξνχληεο βιαζθεκνχληεο, θαί αλαηδψο ζνη
επεκβαίλνληεο.
Θενηνθίνλ
Απεηξνγάκσο Παξζέλε, ε ηφλ απεξίγξαπηνλ Θεφλ ζαξθί θπήζαζα, ηήο
ζαξθφο κνπ ηά πάζε ζαλάησζνλ, δψσζνλ δέ ηήλ ςπρήλ κνπ, λελεθξσκέλελ
πιεκκειήκαζηλ.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Άβπζζνο ακαξηηψλ, θαί πηαηζκάησλ θαηαηγίο κε ηαξάηηεη, θαί πξφο βπζφλ
βηαίσο ζπλσζεί απνγλψζεσο, αιιά ζχ ηήλ θξαηαηάλ, ρείξά κνη έθηεηλνλ, ψο
ηψ Πέηξσ, θαί εθ θζνξάο κε αλαθάιεζαη».
Ρήγλπηαη ν πνλεξφο, ζενθφξε πξφ πνδψλ ηεξψλ ζνπ, θαί πνλεξψλ
αλζξψπσλ, ηά απχισηα ζηφκαηα, απνθξάηηνληαη ηψ ζψ, ιφγσ θαί δείθλπηαη
δηαιάκπνλ, δφγκα ηφ ζείνλ ππέξ ήιηνλ.
Σείλνπζί ζε αθεηδψο, θαί ζρνηλίνηο ζπλδεζκνχζηλ νη πιάλνη, πιάλελ
δεζκνχληα πάζαλ, θαί αηξέζεσλ ζχλδεζκνλ, δηαξξήζζνληα δεζκνίο, ζείσλ
δνγκάησλ ζνπ, Ηεξάξρα, Πάηεξ Μαξηίλε Ηεξψηαηε.
Ίζηαζν δηθαζηηθψλ, πξφ βεκάησλ θαηαθξίλσλ ηήλ πιάλελ, ηψλ θεξπηηφλησλ
κίαλ ηνχ Υξηζηνχ Πάηεξ ζέιεζηλ, θαί Μαξηχξσλ πξνθαλψο, θαιισπηδφκελνο
ηψ ζηεθάλσ, ηνχησλ ηήο δφμεο θαηεμίσζαη.
Θενηνθίνλ
Νφκνη θχζεσο ελ ζνί, θαηαιχνληαη, αξξήησο γάξ ηίθηεηο, ηφλ πιαζηνπξγφλ
ηψλ φισλ, Θενηφθε παλχκλεηε, ψο Θεφλ ηε θαί βξνηφλ, δχν ζειήζεηο δέ
θεθηεκέλνλ, θαί ελεξγείαο Μεηξνπάξζελε.
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Μαξηίλνπ
Πάπα Ρψκεο, ηνχ Οκνινγεηνχ, θαί ηψλ ζχλ απηψ Δπηζθφπσλ.
ηίρνη
Ο ζήλ γεγεζψο ζάξθα ψηεξ εζζίσλ,
Απεθδχζεη γέγεζε ζαξθφο Μαξηίλνο.

Ακθί ηξίηε δεθάηε ζάλε Μαξηίλνο πεξίππζηνο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μαμίκνπ, Κπληηιιηαλνχ
θαί Γάδα.
ηίρνη
Σίλεο θεθαιψλ νίδε θείκελνη δίρα;
Κπληηιιηαλφο, Μάμηκφο ηε θαί Γάδαο.
Σή απηή εκέξα, Μλήηκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Διεπζεξίνπ ηνχ Πέξζνπ.
ηίρνη
Διεπζέξηνο νπθ εδνπιψζε πιάλε.
Διεχζεξνο δέ πξφο μίθνπο έζηε ζηφκα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Θενδνζίνπ.
ηίρνη
Θενίο πξνζνίζεηλ κεδακψο πεηζζείο δφζηλ,
Ήρζε Θενδφζηνο ηήλ επί μίθνπο.
Σή απηή εκέξα Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Εστινπ.
ηίρνη
Σφμνπ βέιεη, Εψτιε, πιεγείο ελ μχισ,
Πιήηηεηο ηφλ εηζάμαληα ηήλ θζνξάλ μχισ.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακηλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί».
Οη δηπιήο ελεξγείαο, θαί ζειήζεσο Πάηεξ Υξηζηφλ ζηεξήζαληεο, εζηέξεζάλ
ζε ζξφλνπ, εθδφληεο εμνξίαηο, καθξνηάηαηο θξαπγάδνληα, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Τπειζψλ ηαο ρξνλίνπο, θπιαθάο, νία θχιαμ ακψκνπ Πίζηεσο, αηξέζεσλ ηφ
ζθφηνο, εκείσζαο θαί κέιπεηλ, ηνχο πηζηνχο θαηεθψηηζαο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Κξχεη θαί παγεηψ ζε, πξνζπαιαίνληα Πάηεξ, θαί αζζελείαηο καθξαίο,
ππέζαιπελ ε ράξηο, ξσλλχνπζα Μαξηίλε, κεισδνχληα ηψ Πλεχκαηη, ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Λέσλ Πάηεξ θαζάπεξ, πεπνηζψο πξφο αλφκνπο ηνκψο ερψξεζαο, Θεφδσξνλ
θαί Κχξνλ, θαί έξγηνλ θαί Πχξξνλ, θαί ηνχο ηνχησλ νκφθξνλαο, ηήο ηνχ
Υξηζηνχ αθηζηψλ, αγίαο Δθθιεζίαο.

Σξηαδηθφλ
Δληδνκέλε θχζεη, δηαηξείηαη πξνζψπνηο ε Παλαγία Σξηάο, Παηήξ ν
Παληνθξάησξ, Τηφο ν ζπλππάξρσλ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ, Ο ηψλ Παηέξσλ
εκψλ, Θεφο Δπινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Ο ζειήζεζη δχν, θαί δπζίλ ελεξγείαηο εθ ζνχ Παλάκσκε, ηερζείο
αλεξκελεχησο, ηνχο νχησ ζπκθξνλνχληαο, δηαζψδεη θξαπγάδνληαο, ν ηψλ
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο ελ θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ πιάλελ,
θαηαπαηνχληεο εθξαχγαδνλ, Δπινγείηε ηα έξγα, Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
ηελνρσξνχκελνο Πάηεξ αζζελείαηο, θαί ραιεπαίο εμνξίαηο, θαί πνιπηξφπνηο
θνιάζεζη, Μαξηπξίνπ ζηεθάλνπο, σο Μάξηπο απείιεθαο.
Μαθαξηζκνχ εμηψζεο ζενιέθηνπ, δεδησγκέλνο Μαξηίλε, δηθαηνζχλεο
ερφκελνο, εθδηψμαο εθ κέζνπ ηήλ άδηθνλ αίξεζηλ.
Δπηθνζκήζαο ηφλ Πέηξνπ ζείνλ ζξφλνλ, θαί ηή απηνχ ζεία πέηξα, ηήλ
Δθθιεζίαλ αζάιεπηνλ, ζπληεξήζαο Μαξηίλε, ζχλ ηνχησ δεδφμαζαη.
Σξηαδηθφλ
Γιψζζε ππξίλε ηψλ ζείσλ Αζσκάησλ, αλαιαβφληεο ηφλ χκλνλ Άγηνο, Άγηνο,
Άγηνο, ηή Σξηάδη ζπκθψλσο, πηζηνί εθβνήζσκελ.
Θενηνθίνλ
Αγησηέξα ηψλ άλσ ζηξαηεπκάησλ, θαί Υεξνπβίκ ππεξηέξα, Μήηεξ Θενχ
ρξεκαηίδνπζα, ηψλ παζψλ ηήο ζαξθφο κε, ππέξηεξνλ πνίεζνλ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«ξνπο παξήιζεο ηήο θχζεσο, ηφλ Γεκηνπξγφλ ζπιιαβνχζα θαί Κχξηνλ, θαί
πχιε ζσηεξίαο ηψ θφζκσ γέγνλαο, δηφ ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο
κεγαιχλνκελ».
Ηεξνπξγφο ηεξψηαηνο, νκνινγεηήο ηε θαί κάξηπο γελφκελνο, Παηξηαξρψλ
ρνξείαηο Μαξηίλε κέγηνηε, αμίσο ζπλαγάιιε, φζελ ζε πίζηεη καθαξίδνκελ.
Χο θσηαπγήο Μάθαξ ήιηνο, αλαηεηαιθψο πξφο εψαλ εθ δχζεσο, άπαζαλ
αθηίζη ηήλ γήλ εθψηηζαο, θαί ήιαζαο ηφ ζθφηνο, αηξεηηδφλησλ ηφ βαζχηαηνλ.
ηψκελ ελ νίθσ Θενχ εκψλ, επαλαθεξχηηνληεο άζινπο θαί παιαίζκαηα, θαί
ηάο φκνινγίαο ηνχ νπξαλφθξνλνο, Παηξφο εκψλ Μαξηίλνπ, θαί ηνχηνλ πφζσ
καθαξίζσκελ.
Ήζηξαςε κάθαξ ε κλήκε ζνπ, εκεξνθαήο ψο αζηήξ ελ ηνίο πέξαζη, θαί
πάληαο θαηαπγάδεη ηνχο επθεκνχληάο ζε, ελ χκλνηο επαμίνηο, Πάηεξ Μαξηίλε

ζενδφμαζηε.
Θενηνθίνλ
Φσλαίο Παηέξσλ πεηζφκελνη, δχν ελ Οπζίαηο αγλή θαί ζειήζεζη, ηφλ έλα ηήο
Σξηάδνο εθ ζνχ ηηθηφκελνλ, πηζηψο νκνινγνχκελ, θαί ζέ Παξζέλε
κεγαιχλνκελ.
Σφ Φσηαγσγηθφλ, Καί ε ινηπή Αθνινπζία, ε Α' ξα θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ, εθ ηψλ εβδνκήθνληα, Αξηζηάξρνπ,
Πνχδε θαί Σξνθίκνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α' Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Λφγσ ζείαο γλψζεσο ιανχο, αγλσζίαο πάλζνθνη, νινηειψο ειπηξψζαζζε,
θαί πξνζεγάγεηε, ζεζσζκέλνπο ηνχηνπο, Λφγσ ηψ εθιάκςαληη, Παηξφο εμ
αγελλήηνπ Απφζηνινη, Απηψ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Πνχδελ θαί Αξίζηαξρνλ ζνθφλ θαί ηφλ ζείνλ Σξφθηκνλ, ηνχο αιεζείο
ρξηζηνθήξπθαο, αλεπθεκήζσκελ, πιάλεο γάξ ρεηκψλα, ζέξκε ζείαο ράξηηνο,
δηέιπζαλ, θαί λχλ πξφο ηφ άδπηνλ, θέγγνο εζθήλσζαλ, ακνηβάο πφλσλ
δξεςφκελνη, θαί κεζέμεη, αξξήησ ζενχκελνη.
Παχισ εθεπφκελνη θιεηλψ, δηδαζθάισ Έλδνμνη, πνιινχο θηλδχλνπο
ππέζηεηε, εηξθηή θιεηφκελνη, νκηινχληεο πφλνηο, μίθεη επί ηέιεη δέ, ηκεζέληεο
θεθαιάο ελεζιήζαηε, Υξηζηψ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ,
ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Υσξίνλ επξχρσξνλ Θενχ, νπξαλψλ πιαηχηεξνλ, ηφλ ζκηθξπλζέληα ηνίο
πάζεζη, θαί ζηελσζέληα κε, πεηξαζκψλ εθφδνηο, ελ ζιίςεζη πιάηπλνλ, θαί ελ
ζηελνρσξίαηο κεγάιπλνλ, πξνζεξεκνχζά κνη, ηά πξνζπίπηνληα Παλάκσκε,
θαζ' εθάζηελ, αχξαηο ηήο πξεζβείαο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ρνκθαία δηήιζελ, ψ Τηέ, ε Παξζέλνο έιεγελ, επί ηνχ μχινπ σο έβιεπε,
Υξηζηφλ θξεκάκελνλ, ηήλ εκήλ θαξδίαλ, θαί ζπαξάηηεη Γέζπνηα, σο πάιαη
πκεψλ κνη πξνέθεζελ, αιι' εμαλάζηεζη, θαί ζπλδφμαζνλ αζάλαηε, ηήλ
Μεηέξα, θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ'
Απφζηνινη άγηνη, πξεζβεχζαηε ηψ ειεή κνλη Θεψ, ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ

παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηεο εκέξαο, θαί ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Θείνηο Μαζεηαίο ζείνλ εμάδσ κέινο.
Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. β'
Ο Δηξκφο
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ, ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ,
θαζνξψλ πνληνχκελνλ, Θεψ επηλίθηνλ σδήλ, εβφα άζσκελ».
Θξφλσ Θενχ παξεζηψηεο σο ιεηηνπξγνί, σο απηνχ δηάθνλνη, σο θσζηήξεο
λνεηνί, θσηηζκφλ αηηήζαζζε εκίλ, ηνίο ηηκψζη ηήλ πκψλ κλήκελ Απφζηνινη.
Δπί ηήο γήο ν δη' νίθηνλ επηθαλείο, καζεηάο εθιέγεηαη, θαί ζεξάπνληαο πκάο,
ζχλ εηέξνηο πιείνζηλ απηνχ, θαηαγγέιινληαο νθνί, ηφ ζείνλ βνχιεκα.
Ηεξσηάηε ρνξεία ηψλ Ηεξψλ, Υξηζηνχ εβδνκήθνληα, ζπληαγέληεο Μαζεηψλ,
ζχλ ηψ Παχισ άπαζαλ ηήλ γήλ, δηδαρψλ ζείσ θσηί θαηαιακπξχλεηε.
Ο Ηεξψηαηνο Πνχδεο, Καί ν θιεηλφο, θαί ζνθφο, Αξίζηαξρνο, ζχλ Σξνθίκσ
θσηαπγείο, σο αζηέξεο έιακςαλ ελ γή, ηφλ ηήο πιάλεο ζθνηαζκφλ
απνδηψθνληεο.
Θενηνθίνλ
Ίλα ηνχο θάησ ηνίο άλσ ππεξβνιή, επζπιαγρλίαο Άρξαληε, λχλ ζπλάςε ν
Θεφο, ζάξθα πξνζειάβεην εθ ζνχ, θαί δηέκεηλελ ν ήλ θαί κεηά ζάξθσζηλ.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Οπθ έζηηλ Άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ
ζνπ αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα ηήο Οκνινγίαο ζνπ».
πλφληεο Παχισ ηψ θιεηλψ, ζχλ απηψ πάληα θφζκνλ, ψο αζηέξεο ειίσ,
πεξηήιζεηε θσηί, θεξχγκαηνο Ηεξνχ, αγλσζίαο ζθφηνο απειαχλνληεο.
Μεγάινηο πνλνηο ηήο ζαξθφο, ηήλ επίπνλνλ ήξαλ, ακαξηίαλ εθ κέζνπ, νη ηνχ
Λφγνπ Μαζεηαί, ηήλ άπνλνλ ηνίο πηζηνίο, ελ πςίζηνηο ιήμηλ κλεζηεπφκελνη.
Αξξήησο φληα εθ Παηξφο, ελ αξρή Θεφλ Λφγνλ, επί γήο ζαξθσζέληα, νη
Απφζηνινη ζαθψο, θεξχηηνληεο ηάο αξράο, ηνχ αηψλνο ηνχηνπ εμεθαχιηζαλ.
Θενηνθίνλ

Θειάδεηο γάια ηνχ παληφο, ηφλ ηξνθέα ηνχ θφζκνπ, γελλεζέληα αξξεχζησο,
εμ αρξάληνπ ζνπ γαζηξφο, θαί ζπληξηβέληαο θζνξά, ηνχο αλζξψπνπο πάιηλ
αλαπιάζαληα.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Σήο ακπέινπ θιήκαηα, ηήο δσεθφξνπ, πεθπθφηεο βφηξπαο, ελαπνζηάδνληαο
εκίλ, νίλνλ δσήο πξνζελέγθαηε, νπξαλνκχζηαη, Κπξίνπ Απφζηνινη.
Θενηνθίνλ
Ρππσζείζαλ πάζεζη, ηήο ακαξηίαο, ηήλ ςπρήλ κνπ άρξαληε, Θενγελλήηνξ
αγαζή, ηή ζή πξεζβεία θαζάξηζνλ, ζχ γ άξ ππάξρεηο, ζσηήξηνο θάζαξζηο.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δπί μχινπ βιέπνπζα, πξνζεισκέλνλ, ηφλ Ακλφλ ε άκσκνο, Ακλάο θαί
Μήηεξ θαί αγλή, αλαβνψζα εθξαχγαδε, Λφγε, πκλψ ζνπ ηά ζεία παζήκαηα.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο,
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».
Ζ ππεξνχζηνο, ηξηάο ψο ηξίθσηνλ, επαλήςε ιακπάδα ηνχο Ηεξνχο, Πνχδελ ηε
θαί Σξφθηκνλ, θαί ηφλ Αξίζηαξρνλ ηήλ γήλ, ζείσ ιφγσ θαηαπγάδνληαο.
Σνχ Παχινπ ψθζεηε, ζνθνί ζπλέθδεκνη, δησγκνχο ζχλ εθείλσ πνιπεηδείο, θαί
θηλδχλνπο Έλδνμνη, δηά ηήλ κέιινπζαλ δσήλ, γεγεζφηεο ππνκείλαληεο.
Αηκάησλ ξεχκαζη, θαζεγηάζαηε, πάζαλ θηίζηλ αζινχληεο, ηά ελαγή, αίκαηα
ηνίο δαίκνζηλ, επηθεξφκελα, Υξηζηνχ, θαηαπαχζαληεο Απφζηνινη.
Θενηνθίνλ
Ηζρχο κνπ Άρξαληε, θαί θαηαθχγηνλ, θαί απφξζεηνλ ηείρνο, θαί πξφο Θεφλ,
πξέζβηο ρξεκαηίδνπζα, αησληδνχζεο κε θινγφο, θαί γεέλλεο ειεπζέξσζνλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Σψ ζείσ θέγγεη ζνπ αγαζέ, ηάο ηψλ νξζξηδφλησλ ζνη ςπράο, πφζσ
θαηαχγαζνλ δένκαη, ζέ εηδέλαη Λφγε Θενχ, ηφλ φλησο Θεφλ, εθ δφθνπ ηψλ
πηαηζκάησλ αλαθαινχκελνλ».
ηήιαο θαηέαμαλ θαί λανχο, ηνχο εηδσιηθνχο νη επθιεείο, νηθνδνκνχληεο ελ
ράξηηη, σο ζθελήλ πεζνχζαλ ηαίο παξαβάζεζη, θαξδίαο ηψλ αλζξψπσλ νη
ζενθήξπθεο.
Θάιαζζαλ ίππνη παλεπθιεείο, φλησο ρξεκαηίδνληεο Θενχ, ηήο αζείαο
ηαξάμαληεο, ηνχο απνπληγέληαο ελ ηαχηε πξφηεξνλ, θεξχγκαηη ηψ ζείσ
αλεδσψζαηε.
Δπηζθνπνχκελνη πξφο Θενχ, ζείαηο επηζθέςεζηλ πκψλ, ηνχο ελ νδχλε

ηπγράλνληαο, εηδσινκαλίαο θαί θηλδπλεχνληαο, εζψζαηε ζσηήξεο εκψλ
γελφκελνη.
Θενηνθίνλ
Ηεξσηάησο ν Ηεξφο, πάιαη Ζζαίαο θσηηζζείο, Πλεχκαηη ζείσ εβφεζελ, ηδνχ ε
Παξζέλνο, έμεη ζαξθνχκελνλ, Θεφλ δη' επζπιαγρλίαλ ηφλ απεξίιεπηνλ.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη,
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ
κνπ Πνιπέιεε».
Ο πάλζνθνο Σξφθηκνο, θαί Αξίζηαξρνο νκνχ, θαί Πνχδεο ν ζαπκάζηνο, ψο
καζεηαί ηνχ Λφγνπ θαί ηεξνί, ηνχ Παχινπ ζπλέθδεκνη, Ηεξαίο κεισδίαηο
επθεκείζζσζαλ.
Νακάησλ αλάπιενη, ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο νθνί, σο αιεζψο ππάξρνληεο,
πάζαλ ςπρήλ εξδεχζαηε δηδαραίο, εθ κέζνπ πνηήζαληεο, ηφλ θινγκφλ ηήο
απάηεο ζεία ράξηηη.
Δλνχκελνη πλεχκαηη, κεξηζκφλ νχδ ελ απηψ, ηψ κεξηζκψ ηνχ ζψκαηνο,
εζρήθαηε, νκνχ γάξ ηάο θεθαιάο, ζχλ Παχισ ηψ θήξπθη, απεηκήζεηε ηνχησ
θιετδφκελνη.
Θενηνθίνλ
Ξέλε ζνπ ε ζχιιεςηο, μέλε Κφξε θαί θξηθηή, ε ππέξ λνχλ ζνπ γέλλεζηο, ηνχο
μελσζέληαο πάληαο απφ Θενχ, απηψ θαηαιιάηηνπζα, θαί ηφ θάιινο ηφ πξψελ
απνλέκνπζα.
Σν Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εθ ηψλ
εβδνκήθνληα, Αξηζηάξρνπ, Πνχδε θαί Σξηθίκνπ.
ηίρνη
Σηκψ ηφλ Αξίζηαξρνλ σο αξηζηέα,
Καιψο αξηζηεχζαληα κέρξη θαί μίθνπο.
Πνχ δή κεηέζηεο, σο απεηκήζεο, Πνχδε;
Πνχ δή κεηέζηελ, ή πξφο άθζαξηνλ θιένο;
Σξπθήλ Σξφθηκνο νπξαλνχ πνζψλ άθξσο,
Σξνθή πξνζήθηαη ηψ ηεζεγκέλσ μίθεη.
Σή δεθάηε δέ καζεηαί απήξαλ θαί γε ηεηάξηε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αξδαιίσλνο ηνχ Μίκνπ.
ηίρνη
Νχλ Μίκνο φλησο Αξδαιίσλ ή πάιαη.
Μηκνχκελνο γάξ Μάξηπξαο, ηφ πχξ ζηέγεη.

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Θσκατδνο.
ηίρνη
Αηψλνο ήξαο ηνχδε ηήλ Θσκατδα,
Σφ ηήο Γξαθήο, κέιινληνο αηψλνο Πάηεξ.
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Γξνζνδφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο νζίνηο Παηζί, ηνχο
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε δνάλ,
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».
Αζεβείαο θαηεζβέζαηε ηήλ θάκηλνλ, φκβξνηο ζεπηνχ θεξχγκαηνο, σο
Απφζηνινη, σο δέ ζείνη φληεο, Αζιεηαί, αηκάησλ ξναίο εηδσιηθήλ, χιελ
εθιέμαηε νθνί, φζελ δνμάδεζζε.
Γηειζφληεο σο ππφπηεξνη γήλ άπαζαλ, Απφζηνινη παλεχθεκνη, ζείνλ
θήξπγκα ηψλ εζλψλ εζπείξαηε ςπραίο, σο άξηζηνη φληεο γεσξγνί, θαί ψζπεξ
ζίηνλ ηψ Υξηζηψ, πάληαο πξνζήμαηε.
Χξαηψζεηε σξαίνηο πκψλ ζηίγκαζηλ, Αξίζηαξρε θαί Σξφθηκε, ειακπξχλζεηε
ππέξ πάληα δφθηκνλ ρξπζφλ, ζχλ Πνχδε ηψ φλησο ζαπκαζηψ, δηά παληφο
ππέξ εκψλ, εθδπζσπνχληεο Υξηζηφλ.
Θενηνθίνλ
Μαθαξία εμ Αγίνπ ψθζεο Πλεχκαηνο, Βνπιήο κεγάιεο Άγγεινλ,
ζσκαηψζαζα, ηφλ ηνχο ζείνπο ηνχηνπο καζεηάο, ηψ θφζκσ σο ζείαο
αζηξαπάο, εμαπνζηείιαληα εκλή, θσηαγσγήζαη πηζηνχο.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί δηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο,
άπαληα γάξ δξάο, Υξηζηέ, κφλσ ηψ βνχιεζζαη, έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο».
Δθηεκφληεο ηάο ξίδαο ηήο αζεφηεηνο, ηή δξεπάλε ηή ζεία θαηεθπηεχζαηε,
πίζηηλ αιεζή, θαί ηειείαλ επίγλσζηλ, ηαίο ηψλ επζεβνχλησλ, θαξδίαηο
ζεεγφξνη.
Λφγσ ζείσ θαξδίαο θαηελεψζαηε, θαί ηήο γλψζεσο ζπφξνλ θαηαβαιφκελνη,
άζηαρπλ νθνί, πνιχρνπλ εζεξίζαηε, ηψλ δηαζσζέλησλ, Απφζηνινη ηφ
πιήζνο.
Οη αθιφλεηνη ζηχινη ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, ηήο ακπέινπ ηήο ζείαο νη ζείνη
βφηξπεο, νη ηφλ γιπθαζκφλ, ηήο δσήο απνζηάδνληεο, Αξίζηαξρνο θαί Πνχδεο,
θαί Σξφθηκνο ηηκάζζσ.

Θενηνθίνλ
πληξηβείζαλ Παξζέλε ηήλ αλζξσπφηεηα, αλεθαίληζαο φιελ θαηλή ινρεία ζνπ,
θχζεσο ζεζκνχο, ππέξ θχζηλ θαηλίζαζα, θεραξηησκέλε, Θενχ ηνχ δψληνο
Μήηεξ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα,
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο,
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ».
Ηζρχο αθήξεηαη ηνχ αιάζηνξνο, πέπησθε δέ ηφ ηνχηνπ επαηξφκελνλ
θξχαγκα, αζζελεία ζαξθφο γάξ νη Άγηνη, ηνχησ πεξηπιαθέληεο, έηξεςαλ
ψιεζαλ, θαί ηήο ηπξαλλίδνο ηήο απηνχ πηζηνχο εξξχζαλην.
Χο ρνχλ ηήλ πιάλελ εμειεπηχλαηε, παλεπθιεείο θσζηήξεο νηθνπκέλεο
Απφζηνινη, θαί Αγγέισλ ζπκπνιίηαη ψθζεηε, κέιπνληεο ζχλ εθείλνηο, Άγηνο,
Άγηνο, Άγηνο ν Παηήξ, θαί ν Τηφο, θαί Πλεχκα Άγηνλ.
αξθφο ηψκελνη αξξσζηήκαηα, θαί ςπρηθά Απφζηνινη Κπξίνπ λνζήκαηα, θαί
ηεινχληεο εμαίζηα ζαχκαηα, πάληαο ηνχο ελ αγλνία πξνζεθεηιθχζαηε,
γλψζεσο πξφο θψο αιεζηλφλ, φζελ δνμάδεζζε.
Ζ ζεία κλήκε πκψλ εθιάκςαζα, ηήλ ηνχ Υξηζηνχ θαηδξχλεη Δθθιεζίαλ
Απφζηνινη, ελ ηαίο ζείαηο πκψλ παξαθιήζεζη, ξχζαζζε πάζεο βιάβεο ηήο
ηψλ αηξέζεσλ, ζθέπνληεο απήκνλα ιαφλ ηφλ επζεβφθξνλα.
Θενηνθίνλ
Φινγφο γεέλλεο κε ειεπζέξσζνλ, ε ππέξ λνχλ ηφ πχξ απνηεθνχζα ηφ
άζηεθηνλ, θαί ςπρήλ κνπ πξφο πφζνλ επάλαςνλ, άρξαληε ηνχ ειζφληνο πχξ
επηγλψζεσο, Κφξε επί γήο επηβαιείλ, ζενραξίησηε.
Σφ Φσηαγσγηθφλ, θαί ε ινηπή Αθνινπζία θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Κξήζθεληνο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Πξφο επίπνλα ζθάκκαηα, πξφο πνιχπινθα ζήξαηξα, πξφο δεηλά
παιαίζκαηα, Κξήζθε πάλζνθε, γελλαηνθξφλσο ερψξεζαο, ζαξθφο κή
θεηζάκελνο, αιι' ειφκελνο ζαλείλ, δηά πφζνλ ηφλ έλζενλ, φζελ πάζά ζε, ε

Υξηζηνχ Δθθιεζία καθαξίδεη, εθηεινχζά ζνπ ηήλ κλήκελ, Μεγαινκάξηπο
παλέλδνμε.
Χκνηάησο μεφκελνο, θαί πιεπξάο νξπηηφκελνο, θαί καζηίγσλ πιήζεζη,
δαπαλψκελνο, νπθ εμεξλήζσ ηφ φλνκα, Υξηζηνχ ηφ ζεβάζκηνλ, Αζινθφξσλ
θαιινλή, Δθθιεζίαο εππξέπεηα, δηά ηαχηά ζε, ελ αηλέζεη ηηκψκελ ηήλ αγίαλ,
ενξηάδνληέο ζνπ κλήκελ, θαί πξνζθπλνχληεο ηά ιείςαλα.
Ηεξψο ππξπνινχκελνο, ηή αγάπε ηνχ Κηίζαληνο, Κξήζθε παλανίδηκε, κέζνλ
ίζηαζν, ππξφο κεδφισο θιεγφκελνο, εηο ρείξαο δέ πάλζνθε, ελαπέζνπ ηνχ
Θενχ, ηφ καθάξηνλ πλεχκά ζνπ, φζελ είιεθαο, ηνχο ζηεθάλνπο ηήο λίθεο,
ηθεηεχσλ, ηιαζκφλ ακαξηεκάησλ, ιαβείλ ηνχο πφζσ ηηκψληάο ζε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Χο Θενχ Μήηεξ άθζνξνο, θαί αγλή θαί παλάκσκνο, θαί αγησζχλε πάζε
αζχγθξηηνο, ηφλ ελαγή θαί αθάζαξηνλ, θαί πάζεο αηζρξφηεηνο, παξαλφκνπ
θαί δεηλήο, επξεηήλ εγρεηξήζεσο, κή απψζε κε, κή εάζεο κε φισο
απνιέζζαη, αιιά ξχζαη ηψλ παζψλ κε, θαί επηζηξέθνληα ζψζφλ κε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ,
εμεπιήηηεην, θαί αηελίδνπζα έιεγε, Σί ζνη αληαπέδσθαλ, νη πνιιψλ ζνπ
δσξεψλ, απνιαχζαληεο Γέζπνηα; Αιιά δένκαη, Μή κε κφλελ εάζεο ελ ηψ
θφζκσ αιιά ζπεχζνλ αλαζηήλαη, ζπλαληζηψλ ηνχο Πξνπάηνξαο.
Απνιπηίθηνλ
Ο κάξηπο ζνπ Κχξηε ελ ηή αζιήζεη απηνχ, ηφ ζηέθνο εθνκίζαην ηήο
αθζαξζίαο εθ ζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, Έρσλ γάξ ηήλ ηζρχλ ζνπ ηνχο ηπξάλλνπο
θαζείιελ, έζξαπζε θαί δαηκφλσλ ηά αλίζρπξα ζξάζε, απηνχ ηαίο ηθεζίαο
Υξηζηέ ν Θεφο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο εκέξαο, σο ζχλεζεο, θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Κξήζθεληα πεγήλ ζαπκάησλ επαλέζσ.
Πνίεκα. Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ' Ο Δηξκφο
«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ
εηξνπψζαην».
Κξνηήζσκελ, επζεβψο γεζφκελνη, ηή κλήκε ζήκεξνλ, ηνχ αζιεηνχ θαί
Μάξηπξνο πηζηνί, Ηεξψο ελαζιήζαληνο, θαί ηφλ ηνχ ζθφηνπο άξρνληα,

ηξνπσζακέλνπ ζεία ράξηηη.
Ρεφλησλ, παξαδξακψλ ηφ άζηαηνλ, Μάξηπο πνιχαζιε, πξφο αηθηζκνχο θαί
κάζηηγαο ζαπηφλ, Οινςχρσο εθδέδσθαο, θαί ληθεηήο γελφκελνο,
ζηεθεθνξψλ Θεψ παξίζηαζαη.
Ζκέξαλ, ραξκνληθήλ ηειέζσκελ, παλεγπξίδνληεο, ελ ηή αζιήζεη ζήκεξνλ
πηζηνί, ηνχ ζεφθξνλνο Κξήζθεληνο, θαί ηά ζεπηά παιαίζκαηα, ηνχηνπ
ηηκήζσκελ γεζφκελνη.
Θενηνθίνλ
αξθνχηαη, ππεξβνιή ρξεζηφηεηνο, εθ ζνχ ν Κχξηνο, θαί δη' εκάο νξάηαη θαζ'
εκάο, ν ηή θχζεη απξφζηηνο, φλ εθηελψο ηθέηεπε, ππέξ εκψλ Αγλή παλάκσκε.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».
Κξεκάκελνο ηνχο μεζκνχο, ξσκαιεφηεηη λνφο ήλεγθαο, ηφ ηήο θζνξάο
Έλδνμε, πάρνο πξνθαλψο εθδπφκελνο.
Δλεχξνπ ζε Ηεζνχο, αγσληδφκελνλ ζηεξξψο Έλδνμε, θαί ηήο ζαξθφο έθεξεο,
πφλνπο ξσκαιέσ θξνλήκαηη.
Νπηηφκελνο αιεζψο, ηή αγαπήζεη ηνχ Υξηζηνχ έλδνμε, Κξήζθε ζηεξξψο
ήζιεζαο, πφλνηο αθεηδήζαο ηνχ ζψκαηνο.
Θενηνθίνλ
Σήλ κφλελ ελ γπλαημίλ, αλεξκελεχησο ηφλ Θεφλ ηέμαζαλ, ηήλ ηνχ παληφο
Γέζπνηλαλ, Ηεξνινγίαηο ηηκήζσκελ.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο
Σψλ αησλίσλ αγαζψλ θιεξνλφκνο, απνδεηρζείο δη' επζεβνχο καξηπξίαο,
Μεγαινκάξηπο έλδνμε παξίζηαζαη, δφμε ιακπξπλφκελνο, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ
φισλ, φζελ ηήλ αγίαλ ζνπ ενξηάδνκελ κλήκελ, ηήλ ηψλ πηαηζκάησλ ιχζηλ
αζιεηα, Κξήζθε δεηνχληεο, ιαβείλ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ.
Θενηνθίνλ
Οπ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηφθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη αλάμηνη, εί κή
γάξ ζχ πξντζηαην πξεζβεχνπζα, ηίο εκάο εξξχζαην εθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ;
ηηο δέ δηεθχιαμελ, έσο λχλ ειεπζέξνπο; νπθ απνζηψκελ Γέζπνηλα εθ ζνχ,
ζνχο γαξ δνχινπο ζψδεηο αεί, εθ παληνίσλ δεηλψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Οπ θέξσ βιέπεηλ ζε ηαπξψ ηεηακέλνλ, Μήηεξ ε ζή Πακβαζηιεχ αλεβφα, φλ
ππέξ θχζηλ ηέηνθα Τηφλ θαί Θεφλ, νίδα γάξ ζνπ Γέζπνηα, ηφ θηιάλζξσπνλ
νίδα, φπσο πάζρεηο έλεθα, ηήο βξνηψλ ζσηεξίαο, αιινχλνπ ζζέλσ Σέθλνλ
κεηξηθάο, θέξεηλ νδχλαο, ζηαπξψ θαζξξψζά ζε.

Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ, ηήο δηθαηνζχλεο,
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».
Αλαξηψκελνο ελ μχισ γελλαηνθξφλσο, ηνχο αηθηζκνχο ππέθεξεο, Μάξηπο
αζινθφξε, πάζνο γάξ εηθφληδεο, ηφ ζείνλ θαί άρξαληνλ, δη' νχ ηήλ απάζεηαλ
εχξεθαο.
Παξηζηάκελνο ελψπηνλ ηψλ ηπξάλλσλ, ηφ ηνχ Κπξίνπ φλνκα, πίζηεη
αδηζηάθησ, Κξήζθε σκνιφγεζαο, θαί ραίξσλ ελήζιεζαο, φζελ επζεβψο ζε
γεξαίξνκελ.
Ζθνινχζεζαο ηνίο ίρλεζη ηνχ σηήξνο, θαί ηά απηνχ ζσηήξηα πάζε εηθνλίζαο,
κάζηηγαο ππήλεγθαο, θαί βίαηνλ ζάλαηνλ, Μάξηπο αζινθφξε ανίδηκε.
Γελλαηφηεηη θαηέπιεμαο ηνχο αζένπο, ππνκνλήο ηε ζψκαηνο, Κξήζθε
ζεεγφξε, ηφλ ηήο λίθεο ζηέθαλνλ εδέμσ παλφιβηε, θαί ηήλ δη' αηψλνο
απφιαπζηλ.
Θενηνθίνλ
Ζ ηφλ Κχξηνλ απάλησλ ηψλ πνηεκάησλ, ππεξθπψο θπήζαζα, επ' επεξγεζία,
ηνχ ηδίνπ πιάζκαηνο, ε πάλαγλνο Γέζπνηλα, αμηνπξεπψο καθαξίδεηαη.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«χ Κχξηέ κνπ θψο, είο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».
Νακάησλ δσηηθψλ, ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο έκπιεσο, γελφκελνο ηήο θαθίαο,
απεμήξαλαο Μάξηπο, ηά ξεχκαηα ζεφπλεπζηε.
Θαλάησ ηήλ δσήλ ηήλ αγήξσ θηεζάκελνο, παλεχθεκε αλαβιχδεηο, δσξεάο
αζαλάηνπο, ηνίο πίζηεη πξνζηνχζί ζνη.
Αηκάησλ ζνπ ξναίο, ηεξψο θνηληζζφκελνο, θαί ζηίγκαζηλ αζινθφξσλ,
θαιιπλφκελνο Μάξηπο, σο άζηξνλ αλαδέδεημαη.
Θενηνθίνλ
Τκλνχκέλ ζε δη' ήο ηήο θζνξάο ειπηξψζεκελ, παλχκλεηε Θενηφθε, θαί
βνψκέλ ζνη, Υαίξε, Μαξηχξσλ αγαιιίακα.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
Μέιεζηλ, εδνμάζζε ηνίο ζνίο ν Γεζπφηεο ζνπ, Κξήζθε ζεφπλεπζηε Μάξηπο,
δηά ηνχην λχλ ζε αληηδνμάδεη, ελ ζεκείνηο, θαί πνιινίο ζαπκαζίνηο θαί ηέξαζηλ.

Άλζξαμη, ηήο αγάπεο Κπξίνπ ππξνχκελνο, δηά ππξφο ππεδέμσ, Μάξηπο
αζινθφξε ηφ ζείνλ ηέινο, θαηαθιέμαο, πνιπζένπ απάηεο ηφ άζενλ.
Σίκηνο, ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο, ζνχ πακκαθάξηζηε Κξήζθε, αλεθάλε,
κέζνλ ππξφο γάξ ψθζεο, κεγαιχλσλ, θαί δνμάδσλ Θεφλ αθαηάθιεθηνο.
Θενηνθίνλ
Χο ζξφλνλ, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ ππξίκνξθνλ, πκλνλνινγνχκέλ ζε Κφξε,
θαί ηεξπλφλ παιάηηνλ θαί ιπρλίαλ, θαί παζηάδα, θαί ζεφδεθηνλ άρξαληε
ηξάπεδαλ.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Κξήζθεληνο, ηνχ
ελ Μχξνηο ηήο Λπθίαο.
ηίρνη
Θάκβνο βιέπεηλ Κξήζθεληα ηνχ ππξφο κέζνλ,
Ζγνχκελνλ ιεηκψλα ηεξπλφλ ηήλ θιφγα.
Κάηζαλε θαί Κξήζθεο πέκπηε δεθάηε ππξί ιαχξσ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ γπλαηθψλ, Βαζηιίζζεο θαί
Αλαζηαζίαο.
ηίρνη
Ακλνχ Θενχ ζθάηηνπζηλ ακλάδαο δχν,
Αλαζηαζίαλ θαί Βαζίιηζζαλ άκα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Λεσλίδνπ,
Δπηζθφπνπ Αζελψλ.
ηίρνη
θφηνο ζπλέζρε ηάο Αζήλαο αζξφνλ,
Γχλαληνο απηαίο ειίνπ Λεσλίδνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Θενδψξνπ Πξεζβπηέξνπ,
θαί Παπζνιππίνπ.
ηίρνη
Παπζνιππίσ θαί Θενδψξσ ζχηε,
Γψξφλ ηη παπζίιππνλ φλησο ηφ μίθνο.
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο
κάιινλ ή ηή θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε».
Νένπο ηξείο Παίδαο, εμεηθνλίδσλ Μάξηπο έλδνμε, κέζνλ ηνχ ππξφο εβιήζεο,

δηά Υξηζηφλ, θαί ηφ ηέινο ηφ καθάξηνλ, ελ ηνχησ δέδεμαη, πκλνινγψλ Θεφλ
πακκαθάξηζηε.
Δλ κέζσ έζηεο, θινγφο αζηέθηνπ ρξπζφο σο φβξπδνο, πίζηεη εμαζηξάπησλ
Μάξηπο αιεζηλή, θαί θσηίδσλ ηνχο θξαπγάδνληαο, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ
ηήο δφμεο ζνπ Κχξηε.
Ππξφο πακκάθαξ, δπλαησηέξαλ έρσλ έληαζηλ, κέζνλ εκβιεζείο παλεχθεκε
ηήο θινγφο, απεξίηξεπηνο δηέκεηλαο, πιάλεο ηνχο άλζξαθαο απνζβελλχσλ,
Κξήζθε πνιχαζιε.
Θενηνθίνλ
Αγησηέξα, ηψλ Υεξνπβίκ ψθζεο Παλάκσκε, ιφγσ ζπιιαβνχζα Λφγνλ ηφλ
ηνχ Παηξφο, φλ πκλνχληεο αλαθξάδνκελ, Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλαημί
παλάκσκε Γέζπνηλα.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Ηδετλ εθηέκελνο Υξηζηφλ, ζηνιαίο εθαίδξπλαο, ηψλ αξεηψλ ζεαπηφλ,
εμπθαλζείζαηο ζνη άλσζελ, θαί παξίζηαζαη γεζφκελνο, ηψ αζαλάησ Βαζηιεί
βνψλ Παλφιβηε, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Ννφο θαξηεξία ηφλ πηθξφλ, ππέζηεο ζάλαηνλ, ππξί νπηψκελνο, σο άξηνο
Έλδνμε ήδηζηνο, ηνχ ηψλ φισλ Βαζηιεχνληνο, ψ παξηζηάκελνο βνάο,
αγαιινκέλε ςπρή, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Δηιεθψο παξά Θενχ ζαθψο, ηήλ ράξηλ Έλδνμε ιχεηλ λνζήκαηα, δηψθεηλ
πλεχκαηα πάληνηε, ηήλ ςπρήλ εμαζζελνχζάλ κνπ, ακαξηηψλ ηαίο
πξνζβνιαίο, ίαζαη δένκαη, ίλα θξάδσ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ
Κχξηνλ.
ηίγκαζη πνιινίο σξατζζείο, ππήιζεο Άγηε, ηφ πχξ ηφ άζηεθηνλ, θαί σο
νρήκαηη έλδνμε επηβάο ηνχησ, αλέδξακεο, πξφο φλ επφζεζαο Θεφλ, κέιπσλ
γεζφκελνο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
Χ ζαχκα! πψο ηέηνθαο Θεφλ βξνηφλ γελφκελνλ, ζενραξίησηε; πψο
αθαηάθιεθηνο έκεηλαο, πχξ ηφ άζηεθηνλ ρσξήζαζα; ραξηζηεξίνηο ζε θσλαίο,
φζελ δνμάδνκελ θαί βνψκελ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».

Ηεξνινγίαηο ζε ζείαηο, Μάξηπο Υξηζηνχ αλεπθεκνχκελ, σο ηψ Βαζηιεί ηψλ
αηψλσλ, ππεξβαιιφλησο επαξεζηήζαληα, θαί θαζειφληα μφαλα, ηήο απσιείαο
αλδξηθψηαηα.
Χο ππεξθπείο ζνπ νη πφλνη! σο επθιεείο ζνπ νί ηδξψηεο! νχο ππελεγθψλ δηά
Υξηζηφλ, αξξήηνπ δφμεο Μάξηπο εμίσζαη, ππέξ εκψλ δεφκελνο, ηψλ επζεβψο
καθαξηδφλησλ ζε.
ήκεξνλ ε πφιηο Μπξέσλ, πεξηθαλψο παλεγπξίδεη, άδνπζα ηνχο άζινπο ζνπ
Μάξηπο, θαί ηνχο θηλδχλνπο θαί ηά παιαίζκαηα, άπεξ γελλαίσο ήλεγθαο, ππέξ
Υξηζηνχ αγσληζάκελνο.
Ζκεξνθαή σο αζηέξα, ε Δθθιεζία ζε γλσξίδεη, ζείαηο θξπθησξίαηο ηφλ
θφζκνλ, Μεγαινκάξηπο πεξηαπγάδνληα, φζελ ηειεί ηήλ κλήκελ ζνπ, ηήλ
θσηνθφξνλ επθεκνχζά ζε.
Θενηνθίνλ
Φσο εκίλ αλέηεηιε Κφξε, εθ θσηνθφξνπ ζνπ λεδχνο, ν Γεκηνπξγφο ηνχ
ειίνπ, θαί ηήο ζειήλεο Υξηζηφο ν Κχξηνο, φλ εθηελψο ηθέηεπε, θσηαγσγήζαη
ηάο ςπράο εκψλ.
Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ήρνπ, θαί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, ε Α'
ξα, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ καξηχξσλ γπλαηθψλ, Αγάπεο, Δηξήλεο, θαί Υηνλίαο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Παλεχςεκνη Μάξηπξεο
Παξζέλνη λεάληδεο ζεπηψλ, αξεηψλ επψλπκνη, θαί αξεηαίο εθηξεθφκελαη,
πξφο ηφλ αθξφηαηνλ, επζεβείαο φξνλ, αλδξηθψο εθζάζαηε, θαί λχλ πξφο
νπξαλφλ αλεδξάκεηε, Υξηζηψ πξεζβεχνπζαη, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ,
ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Παξζέλνη λεάληδεο ζαθψο, Δχαο ηήο πξνκήηνξνο, επηηεδείσο θνκίδεζζε,
πφζνλ ζεψζεσο, αλελδφησ λεχζεη, πξφο Θεφλ ζενχκελαη, θαί ζείαο ζεσξίαο
πιεξνχκελαη, θαί λχλ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Γελλαίσ θξνλήκαηη Υξηζηφλ, σο ελζηεξληζάκελαη, ηφλ ηζρπξφλ θαηεπάηεζαλ,

αη γελλαηφθξνλεο, ηφλ ηήλ Δχαλ πάιαη, δφισ απαηήζαληα, θαί ηνχηνλ θαηά
θξάηνο ληθήζαζαη, Υξηζηψ πξεζβεχνπζη, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Ννζνχζαλ Παλχκλεηε δεηλψο, ηήλ ςπρήλ κνπ πάζεζη, πνλεξνηάηνηο
ζεξάπεπζνλ, ε ηφλ αθέζηνξα, θαί σηήξα πάλησλ, ηφλ Υξηζηφλ θπήζαζα, ηφλ
πάζαλ καιαθίαλ ηψκελνλ, ηφλ ηξαπκαηίζαληα, δηαβφινπ ηήλ θαθφλνηαλ, θαί
ζαλάηνπ, εκάο απαιιάμαληα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
θαγήλ ζνπ ηήλ άδηθνλ Υξηζηέ, ε Παξζέλνο βιέπνπζα, νδπξνκέλε εβφα ζνη,
Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, πψο αδίθσο ζλήζθεηο; πψο ηψ μχισ θξέκαζαη, ν πάζαλ
γήλ θξεκάζαο ηνίο χδαζη; Μή ιίπεο κφλελ κε, επεξγέηα πνιπέιεε, ηήλ κεηέξα
θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. α'
Σά ζαχκαηα ηψλ αγίσλ ζνπ Μαξηχξσλ, ηείρνο αθαηακάρεηνλ εκίλ
δσξεζάκελνο, Υξηζηέ ν Θεφο, ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, βνπιάο εζλψλ
δηαζθέδαζνλ, ηήο βαζηιείαο ηά ζθήπηξα θξαηαίσζνλ, ψο κφλνο αγαζφο θαί
θηιάλζξσπνο.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο εκέξαο, θαί ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Υξηζηνχ πξνζνίζσ Μάξηπζη ζείνλ κέινο.
Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Ο Δηξκφο
«Άζσκελ ηψ Κπξίσ, ηψ δηαγαγφληη ηφλ ιαφλ απηνχ, ελ Δξπζξά ζαιάζζε, φηη
κφλνο ελδφμσο δεδφμαζηαη».
Υάξηλ κνί νπξαλφζελ, Μάξηπξεο Κπξίνπ λχλ αηηήζαζζε, ηήλ πκψλ
επθεκνχληη, επί γήο θσηνθφξνλ παλήγπξηλ.
Ρήμαζαη πξνζπαζείαο, ζαξθηθήο δεζκά ελ ζείσ Πλεχκαηη, ηψ Υξηζηψ αη
Παξζέλνη, ζπλεδέζεζαλ ζζέλεη ζεφηεηνο.
Ίζρπζελ ν Βειίαξ, απαηήζαη πξίλ ηήλ Δχαλ ζεπηαί Μάξηπξεο, αιιά λχλ
θαηεζρχλζε, ηνίο πνζίλ πκψλ φλησο παηνχκελνο.
ψκαζηλ εγληζκέλνηο, εθ Παξζέλνπ Κφξεο ηφλ εθιάκςαληα, ζεξαπεχζαζαη
Λφγνλ, αη Παξζέλνη, ζχλ ηνχησ επθξαίλνληαη.

Θενηνθίνλ
Σίθηεηο αλεξκελεχησο, φλ Παηήξ αξξεχζησο απεγέλλεζε, θαί καδνίο
δηαηξέθεηο, ηφλ ηά ζχκπαληα ηξέθνληα Γέζπνηλα.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».
κβξνηο ζείνπ Πλεχκαηνο, θαηαξδεπφκελαη ζηάρπαο, καξηπξηθνχο, ζεία
γεσξγία, αη Παξζέλνη εμήλζεζαλ.
Τπέξ ηά νξψκελα, ηά κή βιεπφκελα ζηέξγνπζαη, ηνχο νξαηνχο, θαί ηνχο
ανξάηνπο, εηξνπψζαλην δαίκνλαο.
Πχξ νπθ επηνήζεηε, πξνζαλαπηφκελαη Πλεχκαηνο, ζείσ ππξί, φζελ ηακάησλ,
ζείαλ δξφζνλ πεγάδεηε.
Θενηνθίνλ
Ρήμνλ ηψλ πηαηζκάησλ κνπ, δεηλφλ ρεηξφγξαθνλ Γέζπνηλα, ε ηά δεζκά,
ιχζαζα ηνχ, Άδνπ, ηή αζπφξσ θπήζεη ζνπ.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Νπκθεπζείζαη Κπξίσ ζενπξεπψο, ψζπεξ πξνίθα ηφ αίκα θαί ηήλ απηψ
ζθαγήλ, πξνζελέγθαηε, αζιεθφξνη Νεάληδεο, θαί λπκθψλνο ζείνπ, αμίσο
εηχρεηε, θσηηζκνχ αξξήηνπ, απαχζησο πιεξνχκελαη, φζελ ηήλ αγίαλ, θαί
ζεπηήλ πκψλ κλήκελ, ηεινχληεο ελ πλεχκαηη, ηφλ σηήξα δνμάδνκελ, θαί
πηζηψο αλαθξάδνκελ, Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.
Θενηνθίνλ
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθιέθησο Μήηεξ Θενχ, ηψ
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ ζπλέρνληα, θαί ελ αγθάιαηο θέξεηο, ηφλ
πάληα βαζηάδνληα, ηφλ ηξνθνδφηελ πάλησλ θαί πιάζηελ ηήο θηίζεσο, φζελ
δπζσπψ ζε, παλαγία Παξζέλε, Δλ ψξα ηήο θξίζεσο, φηαλ κέιισ
παξίζηαζζαη, Πξφ πξνζψπνπ ηνχ Κηίζηνπ κνπ, δψξεζαί κνη ηφηε ηήλ ζήλ,
θηιαλζξψπσο ηαρηλήλ βνήζεηαλ, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα επί ηαπξνχ,
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδελ, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη,
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ
ζηαπξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Θεέ ππεξάγαζε,
αλεμίθαθε Κχξηε, Ζ πηζηψο εθβνήζσκελ, πιαγρλίζζεηη Παξζέλε εθ' εκάο,
θαί πηαηζκάησλ δψξεζαη ηήλ άθεζηλ, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, απηνχ ηά
παζήκαηα.
Χδή δ' Ο Δηξκφο

«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ,
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».
Οη ηνχ ζψκαηνο έξσηεο, έξσηη ηψ ζείσ ππνρσξήζαληεο, θαηαγψγηα ηνχ
Πλεχκαηνο, ηάο Υξηζηνχ Παξζέλνπο απεηξγάζαλην.
πκθσλία ζεφθξνλη, ηνίο ππελαληίνηο αληηηαμάκελαη, λίθελ ζείαλ
απελέγθαζζε, θαί ζηεθάλσλ ζείσλ ε μηψζεηε.
Ο ρνξφο ν καθάξηνο, ηψλ αεηπαξζέλσλ ππξί νπηψκελνο, επσδία
πξνζελήλεθηαη, ηψ εθ ηήο Παξζέλνπ αλαηείιαληη.
Ηεξψο ψζπεξ άθαθνη, ήγεζζε ακλάδεο ζχεζζαη πάλζεκλνη, νπθ εξίδνπζαη, νπ
θξάδνπζαη, αιιά πξναηξέζεη ζαλαηνχκελαη.
Θενηνθίνλ
σκαηνχκελνλ Κχξηνλ, έηεθεο Κπξία πάζεο ηήο θηίζεσο, φλ ηθέηεπε ξπζζήλαί
κε, ερζξνχ Παλαγία θπξηεχνληνο.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Φψηηζνλ εκάο, ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ Κχξηε, θαί ηψ βξαρίνλί ζνπ ηψ
πςειψ, ηήλ ζήλ εηξήλελ, παξάζρνπ εκίλ θηιάλζξσπε».
ξζξηζαλ Οκνχ, πξφο Υξηζηφλ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, αη Παξζέλνη αί ζεφθξνλεο,
θαί ππέξ θέγγνο, ηνχ ειίνπ θαηεπγάζζεζαλ.
Μέιε αλδξηθψο, εθδεδψθαηε πξφο βάζαλα, βαζαλίζαζαη ηφλ ηχξαλλνλ, ηή
θαξηεξία, αμηάγαζηνη ηήο πίζηεσο.
Άλζνο ηεξφλ, ηψλ Μαξηχξσλ αλεδείρζεηε, επσδίαλ ζείαο γλψζεσο, ηή
Δθθιεζία δηαπλένπζαη παλεχθεκνη.
Ρήκαζηλ πκψλ, ν κεγάιαπρνο πεθίκσηαη, θαξηεξία δέ λελίθεηαη, θαί αθαλεία,
παξεπέκθζε παλανίδηκνη.
Θενηνθίνλ
Σέινο κνη ρξεζηφλ, πξνζγελέζζαη Κφξε πξέζβεπε, φπσο θχγσ ηάο
κελνχζαο κε, αηειεπηήηνπο, ηηκσξίαο θαί ζσζήζνκαη.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Σήλ δέεζηλ εθρεψ πξφο Κχξηνλ, θαί απηψ απαγγειψ κνπ ηάο ζιίςεηο, φηη
θαθψλ, ε ςπρή κνπ επιήζζε, θαί ε δσή κνπ ηψ Άδε πξνζήγγηζε, θαί δένκαη
σο, Ησλάο, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Τπέκεηλαλ ηήο ζαξθφο ηάο νδχλαο, θαί ππξφο ηάο Σηκσξίαο αλδξείσο, αη ηνχ
Υξηζηνχ, αζιεθφξνη θαί λχκθαη, ε Υηνλία Αγάπε Δηξήλε ηε, θαί ζηέθαλνλ ηφλ
εππξεπή, θαί ηήλ άξξεηνλ δφμαλ απέιαβνλ.

πξφκελαη επί γήο ψζπεξ ιίζνη, θαηεζηξέςαηε Παξζέλνη ηήο πιάλεο,
νηθνδνκήλ, πάζαλ ζζέλεη ηνχ Λφγνπ, θαί πξφο λαφλ ελερζείζαη ηφλ άγηνλ,
παξίζηαζζε πεξηραξψο, ηψ δεζπφδνληη πάζεο ηήο Κηίζεσο.
Ηάκαηα ε ζνξφο Υηνλίαο, θαί Δηξήλεο θαί Αγάπεο πεγάδεη, εθ ηψλ πεγψλ,
αξδνκέλε πινπζίσο, ηνχ Παξαθιήηνπ, θαί παχεη λνζήκαηα, πνηίδεη δέ ηψλ
επζεβψο, πξνζηφλησλ θαξδίαο ελ ράξηηη.
Θενηνθίνλ
Νεθξψζεσο δεξκαηίλνπο ρηηψλαο, ν Αδάκ απνβαισλ ηή ζαξθψζεη, ηνχ ζνχ
Τηνχ, Θενηφθε Παξζέλε, θαηαζηνιήλ ζείαο δφμεο ελδέδπηαη, δνμάδσλ ζε
πεξηραξψο, σο Μεηέξα Θενχ παλακψκεηνλ.
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ζρνπ.
 π λ α μ α ξ η νλ
Σή ΗΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ γπλαηθψλ,
Αγάπεο, Δηξήλεο θαί Υηνλίαο.
ηίρνη
Υηψλ ηφ πχξ ήλ ηή Υηνλία ηάρα,
Οχ ζπκκεηαζρείλ εγάπεζελ Αγάπε.
Βέινο ζε πέκπεη πξφο ηφλ εηξήλεο ηφπνλ,
Αθ' αηκάησλ ζψλ εθκεζπζζέλ Δηξήλε.
Υηνλίελ η' Αγάπελ εθθαηδεθάηε θαηέθαπζαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Φήιηθνο Δπηζθφπνπ, Ηαλνπαξίνπ
Πξεζβπηέξνπ, Φνπξηνπλάηνπ θαί επηεκίλνπ.
ηίρνη
Σεηξάο αζιεηψλ ζπγθεθνκκέλσλ μίθεη
Νχλ ζπγρνξεχεη κπξηάζηλ Αγγέισλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Λεσλίδνπ, Υαξίζζεο,
Νίθεο, Γαιελήο, Καιιίδνο, Ννπλερίαο, Βαζηιίζζεο θαί Θενδψξαο.
ηίρνη
Κφιπνηο ζαιάζζεο εθδνζείο Λεσλίδεο
Φζάλεη θνιπκβψλ Αβξαάκ θφιπσλ άρξη.
Θάιαζζαλ ε Υάξηζζα θξίηηεηλ νπθ έρσ,
Ήηηο ζάιαζζαλ πξνμελεί κνη ραξίησλ.
Βπζψ Γαιελή θαί Νίθε βεβιεκέλαη,
Νίθελ εθεχξνλ θαί γαιήλελ εθ ζάινπ.
Βπζφο ζαιάζζεο ιακβάλεη ηήλ Καιιίδα,
Κάιινπο εξψζαλ ςπρεξαζηνχ Κπξίνπ.
Δπξνχζα θέξδνο εθ βπζνχ ζσηεξίαλ
Σφ λνπλερέο ζνπ δεηθλχεηο, Ννπλερία.
Γαζηήξ ζαιάζζεο ιακβάλεη θφξαο δχν,

Λίρλελ θπγνχζαο, δπζζεβείαο γαζηέξα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Δηξήλεο.
ηίρνη
Δηξεληθψο δήζαζα, Μάξηπο Δηξήλε,
Οπθ εηξεληθψο, αιι' εθ ηνχ μίθνπο ζλήζθεηο
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο
δξφζνλ ηφ πχξ, κεηέβαινλ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο».
Θήξαο αγξίνπο επηφληαο, νπ παθιάδνπζαλ νξκήλ ππξφο αζηέθηνπ, νπ κειψλ
εθηνκάο, νπ πφλνπο πνιπηξφπνπο, αί ηνχ Υξηζηνχ λεάληδεο, εδεηιίαζαλ
εκθξφλσο
Έρνπζαη φκκαηα θαξδίαο, πξφο ηφλ ζψδνληα Θεφλ θαί Βαζηιέα, αη Ακλάδεο
Υξηζηνχ, ερψξεζαλ πξφο πάζαλ, ηνχ δπζκελνχο παξάηαμηλ, θαί ελίθεζαλ
αλδξείσο.
Ίιεσο έζν ηνίο ζνίο δνχινηο, Τπεξάγαζε πξεζβείαηο Υηνλίαο, θαί Δηξήλεο
ζεκλήο, θαί ηήο ζεπηήο Αγάπεο, ακαξηηψλ ζπγρψξεζηλ, δη' απηψλ εκίλ
παξέρσλ.
ινλ ηφλ λνχλ πξφο ηφλ λπκθίνλ, αλαηείλαζαη Υξηζηφλ αη Αζιεθφξνη σο
ηξπθάο ηάο πηθξάο, εγήζαλην βαζάλνπο, Δπινγεηφο εί θξάδνπζαη, ν Θεφο εηο
ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Νέθξσζνλ Άρξαληε ηήλ δψζαλ, θαί λεθξνχζαλ ηήλ ςπρήλ κνπ ακαξηίαλ, θαί
δσήο κεηαζρείλ, αμίσζφλ κε ζείαο, ε ηήλ ραξάλ θπήζαζα, θαί λεθξψζαζα ηφλ
φθηλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Οη ζενξξήκνλεο Παίδεο ελ ηή θακίλσ, ζχλ ηψ ππξί θαί ηήλ πιάλελ,
θαηαπαηνχληεο ππέςαιινλ Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Μεκπεκέλαη ηά ζεία παξαδφμσο, ελ ηψ θαηξψ ηψλ αγψλσλ, γλψκελ αλδξείαλ
αλέιαβνλ, ηνχ Υξηζηνχ αη Ακλάδεο, ζηεξξψο ελαζιήζαζαη.
Δζθνηηζκέλνο ηή κέζε ν δηψθηεο, ηήο δνθεξάο ακαξηίαο, γέιση' νθιήζαο
εθαίλεην, αη Υξηζηνχ δέ Παξζέλνη, σο θψο απεδείθλπλην.
Λχξα θσλνχζα πξνθξφλσο ζείνλ κέινο, νκνινγίαο ελζένπ, θαί καξηπξίαο

θαί πίζηεσο, αλεδείρζεηε φλησο, παξζέλνη Νεάληδεο.
Ο ρπξσζείζαη ηψ πφζσ ηνχ Γεζπφηνπ, ηά νρπξψκαηα πάληα, ηνχ δηαβφινπ
θαζείιεηε, Αζιεθφξνη Κπξίνπ, θαί λχλ καθαξίδεζζε.
Θενηνθίνλ
χκβνια θέξνπζα πάιαη ηνχ ζνχ ηφθνπ, ηνχο λεαλίαο νπ θιέγεη,
Παξζελνκήηνξ ε θάκηλνο, σο νπδέ ηήλ λεδχλ ζνπ, ηφ πχξ ηήο ζεφηεηνο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε αγλή,
ζχλ Αζσκάηνηο ρνξείαηο ζέ κεγαιχλνληεο».
Ηζχλζεηε Παξζέλνη, ζείνπο πξφο ιηκέλαο, ηή θπβεξλήζεη Υξηζηνχ ηνχ Θενχ
εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ παξειζνχζαη άγξηα θχκαηα.
Χο άζηξα ψο ιακπάδεο, θαίλνπζαη Δηξήλε, ζχλ Υηνλία Αγάπε θσηίδνπζη, ηήο
Δθθιεζηαο πινπζίσο άπαλ ηφ πιήξσκα.
πλήθζεηε ρνξείαηο, ηαίο ηψλ Αζσκάησλ, ηνχο αζσκάηνπο ερζξνχο κεηά
ζψκαηνο, πεξηθαλψο, Αζιεθφξνη θαηαπαιαίζαζαη.
Ζιίνπ ιακπξνηέξα, θαίλνπζα ε κλήκε, εκψλ θσηίδεη πηζηψλ άπαλ πιήξσκα,
ήλ εηεζίσο ηηκψκελ Παξζελνκάξηπξεο.
Θενηνθίνλ
Φηιάγαζε Παξζέλε, ηήλ θεθαθσκέλελ, ηή ακαξηία ςπρήλ κνπ αγάζπλνλ, ε ηφλ
παλάγαζνλ Λφγνλ απνθπήζαζα.
Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ήρνπ, θαί ε ινηπή αθνινπζία, σο ζχλεζεο, ε Α'
ξα, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο πκεσλ ηνχ ελ Πεξζίδη, θαί ηψλ ζχλ
απηψ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ'
Έδσθαο ζεκείσζηλ
Ήζηξαςελ σο ήιηνο, ε ζεία κλήκε ζνπ ζήκεξνλ, ηνχο πηζηνχο θαηαπγάδνπζα,
ηελ θηίζηλ θσηίδνπζα, ζείαηο θξπθησξίαηο, πκεψλ Πακκάθαξ, θαί
παζεκάησλ ηήλ αριχλ, θαί ηψλ δαηκφλσλ ζθφηνο δηψθνπζα, δηφ ζε
καθαξίδνκελ, θαί εηεζίσο γεξαίξνκελ, ψο θσζηήξα παγθφζκηνλ, πξεζβεπηήλ

ψο ζεξκφηαηνλ.
νθψο αληηθηψκελνο, ηψλ επί γήο ηά νπξάληα, θαί ξεφλησλ ηά άξξεπζηα,
θζαξηήο δφμεο άθζαξηνλ, αληεκείςσ ραίξσλ, βαζάλσλ ηε λέθνπο, θαί
αηθηζκψλ παληνδαπψο, ηά ππέξ ιφγνλ Θενχ Βαζίιεηε, ελ νίο θαί
αγαιιφκελνο, ζπλ ηνίο ζπλάζινηο ζνπ έλδνμε, ππέξ πάλησλ ηθέηεπε, ηψλ
πηζηψο επθεκνχλησλ ζε.
Βέιεη ηψ ηψλ ιφγσλ ζνπ, παξαλνκνχλησλ ζπζηήκαηα, πκεψλ Μάξηπο
έηξσζαο, θσλήλ φζελ έδσθαλ νπξαλψλ λεθέιαη, ρνξνί ηψλ Αγγέισλ,
ζπλεπεθξφηεζαλ ινηπφλ, ηψλ ζψλ αγψλσλ ηήλ θαξηεξφηεηα, δηφ
επαγαιιφκελνη, πάληεο πηζηψο ενξηάδνκελ, ηήλ αγίαλ ζνπ θνίκεζηλ, ηφλ
σηήξα δνμάδνληεο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
έ ηφ θαζαξψηαηνλ, ηνχ Βαζηιέσο παιάηηνλ, δπζσπψ πνιπχκλεηε, ηφλ λνχλ
κνπ θαζάξηζνλ, ηφλ εζπηισκέλνλ, πάζαηο ακαξηίαηο, θαί θαηαγψγηνλ ηεξπλφλ,
ηήο ππεξζένπ Σξηάδνο πνίεζνλ, φπσο ηήλ κεζηηείαλ ζνπ, θαί ηφ ακέηξεηνλ
έιενο, κεγαιχλσ ζσδφκελνο, ν αρξείνο ηθέηεο ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
ηαπξνχκελνλ βιέπνπζα, θαί ηήλ πιεπξάλ νξπηηφκελνλ, ππφ ιφγρεο ε
Πάλαγλνο, Υξηζηφλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, χκλεη ηφλ εθ ζπιάγρλσλ, απηήο
πξνειζφληα, θαί ηφ καθξφζπκνλ απηνχ, απνζαπκάδνπζα αλεθξαχγαδε,
Σέθλνλ κνπ πνζεηλφηαηνλ, κή επηιάζε ηήο δνχιεο ζνπ, κή βξαδχλεο
θηιάλζξσπε, ηφ εκφλ θαηαζχκηνλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. α'
Σψλ αγίσλ Μαξηχξσλ ηά θαηνξζψκαηα, νπξαλψλ αη δπλάκεηο
ππεξεζαχκαζαλ, φηη ελ ζψκαηη ζλεηψ ηφλ αζψκαηνλ ερζξφλ, ηή δπλάκεη ηνχ
ηαπξνχ αγσληζάκελνη θαιψο, ελίθεζαλ ανξάησο, θαί λχλ πξεζβεχνπζη ηψ
Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο εκέξαο, ψο ζχλεζεο, θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
ηέθσ κάθαξ ζε, πκεψλ, κεισδίαηο.
Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. α'
Ο Δηξκφο
«Ίππνλ θαί αλαβάηελ εηο ζάιαζζαλ Δξπζξάλ, ν ζπληξίβσλ πνιέκνπο, ελ
πςειψ βξαρίνλη, Υξηζηφο εμεηίλαμελ, Ηζξαήι δέ έζσζελ, επηλίθηνλ χκλνλ
άδνληα».

ηέθαλνλ αθζαξζίαο αλαδεζάκελνο, θαί ηψ ζξφλσ Κπξίνπ, Πακκάθαξ
παξηζηάκελνο, ηνχο πίζηεη ηηκψληάο ζνπ, ηήλ ςσζθφξνλ άζιεζηλ, ηαίο επραίο
ζνπ αεί πεξίζσδε.
Σίκηνλ ζθεχνο ψθζεο ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, πκεψλ ζενθφξε, παξ' νχ
ρξηζζείο επνίκαλαο, ιαφλ πεξηνχζηνλ, βαθηεξία ζείσλ δνγκάησλ, Μάξηπο εθ'
χδσξ γλψζεσο.
Έιακςαο ελ ηψ θφζκσ πξάμεη θαί ιφγσ ζνθέ, ελ ιακπξφηεηη βίνπ, θαί ιαφλ
επνίκαλαο, επί ριφελ ζηε δσεθφξνλ, φζηηο γεξαίξεη, Μάξηπο ηήλ ζείαλ
κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Φέξεηο ρεξζί Παξζέλε ηφλ πάληα θέξνληα, θαί ζειάδεηο σο βξέθνο, ηφλ
ρνξεγφλ ηνχ γάιαθηνο, απηφλ νχλ ηθέηεπε, ηφλ ιαφλ ζνπ άπαληα, νηθηηξήζαη
πηζηψο πκλνχληά ζε.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Ο πήμαο επ' νπδελφο, ηήλ γήλ ηή πξνζηάμεη ζνπ, θαί κεηεσξίζαο αζρέησο
βξίζνπζαλ, επί ηήλ αζάιεπηνλ Υξηζηέ, πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηήλ
Δθθιεζίαλ ζνπ ζηεξέσζνλ, κφλε αγαζέ θαί θηιάλζξσπε».
Χξαίσο ηάο ηήο ςπρήο, θηλήζεηο πνηνχκελνο, θαί βαδίδσλ ηξίβνλ ηήλ άλσ
θέξνπζαλ, πάζεο αλνδίαο πνλεξάο, εμέθιηλαο θαί ήρζεο, πξφο ηήο δσήο ηήλ
πχιελ έλδνμε, πξφο ηήλ αησλίαλ θαηάπαπζηλ.
Μαθξχλαο ηφλ ινγηζκφλ, παζψλ ηψλ ηνχ ζψκαηνο, αλαηκάθηνπο Πάηεξ
ζπζίαο ήλεγθαο, Λφγσ ηψ ηπζέληη δη' εκάο, θαί ηνχηνπ θαηαγγέιισλ, ηήλ ππέξ
ιφγνλ ζείαλ ζάξθσζηλ, ηέζπζαη αξλίνλ σο άθαθνλ.
Αλήρζεο σο θαζαξά, ζπζία θαί άκσκνο, ηή ηνχ Θενχ ηξαπέδε Μάθαξ ανίδηκε,
θαί σο νινθαχησκα δεθηφλ, ηπζείο εζεινπζίσο, ππέξ ηήο πίζηεσο εηζδέδεμαη,
δφμαλ επθιεή θιετδφκελνο.
Θενηνθίνλ
Καηάξαο πξνγνληθήο, εκάο ειεπζέξσζαο, επινγίαηο πάληαο ηφλ
ζηεθαλψζαληα, Λφγνλ ζσκαηψζαζα Αγλή, αεί επινγεκέλε, ηψλ Αζινθφξσλ
εγθαιιψπηζκα, θαί ακαξηαλφλησλ εμίιαζκα.
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Χο ήιηνο εκίλ, ε αγία ζνπ κλήκε, αλέηεηιε ζνθέ, πκεψλ Ηεξάξρα, θαί ηψλ
ζπκκαξηχξσλ ζνπ, ηνχο πηζηνχο θαηαπγάδνπζα, ήλ πεξ ζήκεξνλ,
επηηεινχληεο βνψκελ ηθεηεχζαηε, ππέξ εκψλ Αζινθφξνη, ηφλ κφλνλ
θηιάλζξσπνλ.
Θενηνθίνλ

Μαξία ηφ ζεπηφλ, ηνχ Γεζπφηνπ δνρείνλ, αλάζηεζνλ εκάο, πεπησθφηαο εηο
ράνο, δεηλήο απνγλψζεσο, θαί πηαηζκάησλ θαί ζιίςεσλ, θαί αλάγαγε, εθ
ξαζπκίαο βαξάζξσλ, ηνχ δνμάδεηλ ζε, παληειεήκνλ ηήλ κφλελ, ειπίδα ηψλ
δνχισλ ζνπ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Οξψζά ζε Υξηζηέ, ε παλάκσκνο Μήηεξ, λεθξφλ επί ηαπξνχ, επισκέλνλ
εβφα, Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηίο ε άθαηνο, νηθνλνκία
ζνπ αχηε; δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ ζνπ, ζνθφλ δεκηνχξγεκα.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Σήλ ζείαλ ελλνήζαο ζνπ θέλσζηλ, πξνβιεπηηθψο ν Αββαθνχκ, Υξηζηέ ελ
ηξφκσ εβφα ζνη, Δηο ζσηεξίαλ ιανχ ζνπ, ηνχ ζψζαη ηνχο ρξηζηνχο ζνπ
ειήιπζαο».
Αγφκελνο δεζκψηεο δηέιπζαο, ηάο κεραλάο ηνχ πνλεξνχ, Ηεξνκχζηα
παλφιβηε, θαί ελαζιήζαο γελλαίσο, ζηεθάλνπο αθζαξζίαο απείιεθαο.
Ρεκάησλ ζνπ βνιίζη θαηέηξσζαο, Ηεξνκάξηπο πκεψλ, παξαλνκνχλησλ
ζπζηήκαηα, θαί ηψ ππξί ηψλ αηκάησλ, πνιχζενλ απάηελ ελέπξεζαο.
ηαιάδνπζηλ νη πφλνη ζνπ ίακα, ηνίο αζζελνχζη ηάο ςπράο, ηψλ Απνζηφισλ
νκφηξνπνο, ζχ γάξ ζαθψο αλεδείρζεο, θαί ζείσλ Αζινθφξσλ εθάκηιινο.
Θενηνθίνλ
Δθ ζνχ δηθαηνζχλεο ν Ήιηνο, εμαλαηείιαο ππέξ λνχλ, ηήλ νηθνπκέλελ
εθψηηζε, ζενραξίησηε Κφξε, θαί πιάλεο ηφλ ρεηκψλα δηέιπζελ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Ο αλαβαιιφκελνο, θψο σο ηκάηηνλ, πξφο ζέ νξζξίδσ, θαί ζνί θξαπγάδσ,
Σήλ ςπρήλ κνπ θψηηζνλ, ηήλ εζθνηηζκέλελ, Υξηζηέ, ψο κφλνο εχζπιαγρλνο».
ηχινο θαί εδξαίσκα, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, νθζείο Πακκάθαξ ηή ζή
αζιήζεη, αθιηλή αθξάδαληνλ, ηαχηελ εηο αηψλαο, ζπληήξεη κεζηηείαηο ζζπ.
Όκλνηο καθαξίδνκελ, ηήλ πνιηηείαλ ζνπ, ηνχο δησγκνχο ηε θαί ηάο ελζηάζεηο,
πκεψλ παλφιβηε, δη' ψλ εμηψζεο, ηήο καθαξίαο ιήμεσο.
Μχξσ ζείαο ρξίζεσο, πνηκήλ γελφκελνο, ππέξ ηήο πνίκλεο εηχζεο Μάθαξ,
σο θξηφο επίζεκνο, θαί ηψλ πξσηνηφθσλ, ηήλ Δθθιεζίαλ εχθξαλαο.
Θενηνθίνλ
Δπξνηκί ζε Γέζπνηλα, εμαηξνπκέλελ κε, ελ ψξα δίθεο, ηήο θαηαδίθεο, ν
Πηζηψο δνμάδσλ ζε, θαί θνιαζηεξίσλ, ξπζζείελ ηψλ κελ φλησλ κε.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Μαηλνκέλελ θιχδσλη, ςπρνθζφξσ Γέζπνηα Υξηζηέ, ηψλ παζψλ ηήλ
ζάιαζζαλ θαηεχλαζνλ, θαί εθ θζνξάο, αλάγαγέ κε σο εχζπιαγρλνο»,

θζεο ζείαο έκπιεσο, ζπκεδίαο Μάθαξ πκεψλ, δηά μίθνπο ηέινο ηφ
καθάξηνλ, ζχλ εθαηφλ, δεμάκελνο ζείνηο Μάξηπζη.
Νένη θαί πξεζβχηεξνη, κνλαζηαί ηε θαί Ηεξνπξγνί, ηφλ θαιφλ αγψλα
δηαλχζαληεο, ππέξ Υξηζηνχ, θαζάπεξ άξλεο εηχζεηε.
Μαθαξίσο δήζαληεο, Αζινθφξνη ηέινο αιεζψο, ελ Υξηζηψ ήλχζαηε καθάξηνλ,
δηά μίθνπο ηειεησζέληεο γεζφκελνη.
Θενηνθίνλ
Δθ ζνχ αλαηέηαιθε, Παλαγία ν Γεκηνπξγφο, θαί αθηίζη ζείαο ε ελ λπθηί, ηήο
απηγλψζεσο, ηνπο γλσζίαο εθψηηζελ.
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ζρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο πκεψλ,
Δπηζθφπνπ Πεξζίδνο, θαί ηψλ ζχλ απηψ, Απδειιά Πξεζβπηέξνπ, Γνζαδάη,
Φνπζίθ, θαί εηέξσλ ρηιίσλ εθαηφλ πεληήθνληα.
ηίρνη
Δπίζθνπφλ ζε, πκεψλ, εγψ κέγαλ,
Δθ δέ μίθνπο κέγηζηνλ αζιεηήλ έγλσλ.
Άξθηνπ ηφ δεηλφλ Απδειιάο έδπ ζηφκα,
Βδέιιεο απιήζηνπ ηνχ αηάλ θπγψλ ζηφκα.
Δπηηξαπέληνο ηνχ ζχεηλ ή ηεζλάλαη,
Θαλείλ Γνζαδάη είιεην ηκεζείο μίθεη.
Σφ δέξκα Φνπζίθ εθδεδάξζσ κνπ ιέγεη,
Υηηψλ πθαλζείο ηνχ αηαλά ηή θξφθε.
Σέκλνπζηλ αλδξψλ ηξηπινπεληεθνληάδα,
Σήλ ηξηπξφζσπνλ πξνζθπλνχζαλ νπζίαλ.
Πίπηνπζη Πεξζψλ ακθί ρηιίνπο μίθεη,
Ηδψλ έθεο άλ Παχιε, Μαξηχξσλ λέθνο.
Δβδνκάηε πκεψλ δεθάηε απφ απρέλα ηκήζε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ κάξηπξνο, Αδξηαλνχ ηνχ λένπ.
ηίρνη
Αλ νπθ έγλσο ηίο εζηηλ ν θινγφο κέζνλ,
Γλψζε ιαινχληνο, Αδξηαλέ, θαξηέξεη.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Αγαπεηνχ, Πάπα
Ρψκεο.
ηίρνη
Θλήζθσλ ηί θξάδεηο; ψηεξ, εγάπεζά ζε.
Αιι' εγαπήζεο, Αγαπεηέ, θαί πιένλ.

Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Οππεξπςνχκελνο, ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, ηήλ θιφγα θαηέζβεζε, ηνχο Παίδαο
εδξφζηζε, ζπκθψλσο κεισδνχληαο, ν Θεφο επινγεηφο εί».
Λχρλνο θαίλσλ γλψζεσο, θψο εγλψζζεο ζηε, ελ ζθφηεη θαζεχδνπζηλ,
αγλνίαο θαί έιπζαο, ππξζνιαηξψλ ηφ ζθφηνο, ελαζιήζαο παξαδφμσο.
θζεο πξνεγνχκελνο, Αζιεηψλ ζπζηήκαηνο, κεζ' ψλ ηειεηνχκελνο, μίθεη
αλεθξαχγαδεο, πκεψλ ζεφθξνλ, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Γήκνλ πνιπάξηζκνλ, Μαξηχξσλ ηηκήζσκελ, ζεπηψο ζπγθξνηνχκελνλ,
δηαθφξσλ πφιεσλ, ηεξνπξγψλ ελζέσλ, κνλαζηψλ ηε ζενθφξσλ.
Θενηνθίνλ
Ίαζαη Παλάκσκε, πάζε ηήο θαξδίαο κνπ, θφπαζνλ ηφλ ηάξαρνλ, ηφλ λνχλ κνπ
ρεηκάδνληα, θαί ζψζφλ κε βνψληα, ν Θεφο επινγεηφο εί.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«νί ηψ παληνπξγψ, ελ ηή θακίλσ Παίδεο, παγθφζκηνλ πιέμαληεο, ρνξείαλ
έκειπνλ, Πάληα ηά έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο
ηνχο αηψλαο».
Άλζξαμ λνεηφο, πκεψλ δεδεηγκέλνο, ππξί νπθ ειάηξεπζαο, Μαθαξηψηαηε,
χιελ Πηθξάλ δέ, πνιπζεταο θιέμαο, άδπηνλ πξφο θέγγνο, αμίσο κεηεηέζεο.
Ίαζαη εκψλ, ηάο αζζελείαο Μάξηπο, ηφλ δφθνλ απέιαζνλ ηψλ θαξδηψλ εκψλ,
θαί αησλίνπ δσήο, δείμνλ κεηφρνπο, ζαίο πξφο ηφλ Γεζπφηελ, ζεφθξνλ
κεζηηείαηο.
ηάδνπζηλ εκίλ, νη ζνί αγψλεο Πάηεξ, ςπρήο αγαιιίαζηλ, θαί απειαχλνπζηλ,
πάζε πνηθίια, θαί λφζνπο ηψλ ζσκάησλ, ηψλ πξνζεξρνκέλσλ, πηζηψο ελ ηή
ζνξψ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Ίλα ηφλ ζεπηφλ, ζνχ πξνδειψζε ηφθνλ, βάηνο αθαηάθιεθηνο, σξάζε
Πάλαγλε, πχξ γάξ ελ ζπιάγρλνηο, ηφ ζείνλ δεμακέλε, φισο νπθ εθιέρζεο, δηφ
ζε αλπκλνχκελ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Ζζαία ρφξεπε, ε Παξζέλνο έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ πηφλ ηφλ Δκκαλνπήι,
Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, Αλαηνιή φλνκα απηψ, φλ κεγαιχλνληεο, ηήλ
Παξζέλνλ καθαξίδνκελ».
Χο δεθηφλ ζπκίακα, πξνζελέρζεο ηψ Πακβαζηιεί, ψο ζθάγηνλ Ηεξφλ σο
πεξηθαιέο, ζνθέ θαιιηέξεκα, ψζπεξ κχξνλ, ψζπεξ πξνζθνξά, ξφδνλ σο

εχζζκνλ, σο Μαξηχξσλ αγαιιίακα.
ηήξηγκα γελφκελνο, Ηεξάξρα, πάλησλ ηψλ πηζηψλ, εηχζεο ψζπεξ θξηφο, θαί
πξφο λνεηα, κεηέβεο βαζίιεηα, θαί Βαζηιεί πάλησλ θαί Θεψ, ραίξσλ
παξίζηαζαη, ζεία δφμε αζηξαπηφκελνο.
Ζ ζεπηή παξάηαμηο, ηψλ Μαξηχξσλ κέζνλ αζεβψλ, θεξχμαζα ηφλ Υξηζηφλ,
πιήζε δπζκελψλ, δαηκφλσλ εθάληζε, θαί ζηξαηηαίο ηαίο αγγειηθαίο, φλησο
ζπλήθζεζαλ, ζεία δφμε θιετδφκελνη.
Θενηνθίνλ
Φαλνηάηαηο ιάκςεζη, παλαγία Μήηεξ ηνχ Θενχ, θαηαχγαζφλ κνπ ηφλ λνχλ,
ζθφηεη ραιεπψ, αγλνίαο θξαηνχκελνλ, φπσο ηπρψλ ζείνπ θσηηζκνχ, ηά
κεγαιείά ζνπ θαηαγγέιισ αεηπάξζελε.
Σφ Φσηαγσγηθφλ, ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, ε Α' ξα, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ, καζεηνχ ηνχ Αγίνπ
Γξεγνξίνπ ηνχ Γεθαπνιίηνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. β'
ιελ απνζέκελνη
Οξκάο ηάο ηνχ ζψκαηνο, θαί ηήλ πηθξάλ ηπξαλλίδα, ηψλ παζψλ εμέθιη λαο,
ζείσ θφβσ ζηε, θπβεξλψκελνο, θαί Θεφλ εχθξαλαο, αξεηψλ θάιιεζηλ,
σξατζαο ηήλ θαξδίαλ ζνπ, θαί λχλ εζθήλσζαο, έλζα ηψλ Οζίσλ ηά ηάγκαηα,
θαηάιιεινλ ηνχ πφζνπ ζνπ, Πάηεξ επξεθψο ηήλ θαηάπαπζηλ, έλζα
κλεκνλεχεηλ, εκψλ κή δηαιίπεο ηψλ πηζηψο, επηηεινχλησλ ηήλ κλήκελ ζνπ,
Ησάλλε ζηε.
Θεφλ εμεδήηεζαο, αλεπηζηξφθσ θαξδία, κειέηαηο πηεξνχκελνο, ηεξαίο
ζεφπλεπζηε, θαί ηαίο λεχζεζη, πξφο απηφλ πάληνηε, νιηθψο θείκελνο, πξφο δέ
ηνχην επαιείθνληα, θαί παξνξκψληά ζε, έζρεο ηφλ ελ θιήζεη θαί πξάμεζη,
Γξεγφξηνλ ηφλ ζαχκαζη, θαί ηεξαηνπξγίαηο εθιάκςαληα, νχ ηαίο θξπθησξίαηο,
ιακπφκελνο δηήιζεο αβιαβψο, ηνχ ηαπεηλνχ ηνπηνπ ζψκαηνο, κάθαξ ηφ
θιπδψληνλ.
Οζίσο εβίσζαο, κή εζρεθψο, ηάο θξνληίδαο, ηνχ βίνπ ηαίο θξείηηνζηλ,
εξγαζίαηο ζηε θαιιπλφκελνο, αιιά πχξ άυινλ, ελ θαξδία θέξσλ, εζπρίαλ
εθαξηέξεζαο, παλλχρνηο ζηάζεζη, θαί ηαίο αγξππλίαηο πξνζθείκελνο, επηφλσο
θαζαηξφκελνο θαί ζενεηδήο ελδεηθλχκελνο, φζελ κεηά πφλνπο, ηήλ άπνλνλ

απείιεθαο ηξπθήλ, ηνίο ζέ ηηκψζηλ αηηνχκελνο, ζείαλ αγαιιίαζηλ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Άζπηιε ακφιπληε, Μήηεξ Θενχ Παλαγία, Κφξε αεηπάξζελε, Θενηφθε
Γέζπνηλα, πψο πκλήζσ ζε, ηφ Θενχ ζθήλσκα, ν κεκνιπζκέλνο, ηήλ ςπρήλ
θαί ηήλ δηάλνηαλ, πψο δέ ηφ κέγεζνο ζνχ ηψλ ζαπκαζίσλ εμείπνηκη, ηήλ ράξηλ
θαί ηφ έιενο, φπεξ επηρέεηο κνη πάληνηε; Φξίηησλ νχλ πξνζπίπησ, θαί θξάδσ
ζνη ηφ, Υαίξε επιαβψο, ραίξε πηνηψλ παξακχζηνλ, ηψλ παξαθαινχλησλ ζε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Πάζνο ηφ εθνχζηνλ, ηνχ απαζνχο θαζνξψζα, ε αγλή θαί άκσκνο, κεηξηθψο
σδχξεην, θαί εθξαχγαδελ,  θξηθηφλ ζέακα! πψο ν θηίζαο πάληα, νξαηά θαί
ηά αφξαηα, ν δφμεο Κχξηνο, λχλ θαί Βαζηιεχο πξναηψληνο, αδίθσο
θαηαθέθξηηαη, θαί κεηά θαθνχξγσλ ιειφγηζηαη; Σά φξε θαί λάπαη, ζηαιάμαηέ
κνη δάθξπνλ πηθξφλ, θαί κνλσζείζαλ ζξελήζαηε, ηήλ ηφλ Κηίζηελ ηέμαζαλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. δ'
Δλ ζνί Πάηεξ αθξηβψο δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβψλ γάξ ηφλ ηαπξφλ,
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηησλ εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο,
παξέξρεηαη γάξ, επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, ζηε Ησάλλε ηφ πλεχκά ζνπ.
Καί απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Ζ ηηρνινγία ψο ζπλήζσο, θαί νη Καλφλεο ηήο εκέξαο, θαηά ηήλ ηάμηλ,
θαί ηνχ Αγίνπ.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Ο Δηξκφο
«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο,
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».
Σή ηψλ παζψλ κε ηξηθπκία πάληνηε, πεξηδνλνχκελνλ, θαί ινγηζκψλ ζάισ,
λχλ πεξηθπθινχκελνλ, ηή ζή Πξεζβεία ζηε, απαζείαο πξφο φξκνλ, πξφο
ζσηεξίαο ιηκέλα ηε, κάθαξ, Ησάλλε θπβέξλεζνλ.
Μεηαηεζείο ηή πξναηξέζεη ζηε, πξφο νπξαλφλ αιεζψο, αγγειηθψο Πάηεξ, επί
γήο εβίσζαο, λεθξψζαο ζνπ ηφ θξφλεκα, ηήο ζαξθφο εγθξαηεία, δη' ήο Θενχ
νηθεηήξηνλ, ψθζεο Ησάλλε ζεζπέζηε.
Τπαθνήλ ηήλ εππεηζή θηεζάκελνο, θαί ηήλ ηαπείλσζηλ, ψζπεξ ρξπζάο
ηαχηαο, πηέξπγαο εθέθηεζν, δη' ψλ Πάηεξ επέηαζαο, θνζκηθψλ εθ ζθαλδάισλ,

πξφο ηφλ Θεφλ, φλ εδήηεζαο, ηφλ απφ ηήο δάιεο ζε ζψζαληα.
Θενηνθίνλ
Ο ζπλππάξρσλ ηψ Παηξί θαί Πλεχκαηη, θαί ζπλατδηνο, κνλνγελήο Λφγνο, εθ
ζνχ πεθαλέξσηαη, επί ηήο γήο σο άλζξσπνο, Θενηφθε Μαξία, θαί θφζκνλ
φινλ δηέζσζελ, αίλεζηλ απηψ αλαπέκπνληα.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Ο ζηεξεψζαο θαηαξράο, ηνχο νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ηήλ γήλ επί πδάησλ
εδξάζαο, ελ ηή πέηξα κε Υξηζηέ, ηψλ εληνιψλ ζνπ, ζηήξημνλ, φηη νπθ έζηη
πιήλ ζνπ, Άγηνο κφλε θηιάλζξσπε».
Νεθαιεφηεηη λνφο, ηψλ νπξαλίσλ ηά θάιιε, θαληαδφκελνο νπδφισο
θξνληίζηλ, ελεπάξεο πιηθαίο, πηεξνίο δέ θνπθηδφκελνο, αθηεκνζχλεο Πάηεξ,
φινο κεηάξζηνο γέγνλαο.
Σήο εζπρίαο εξαζζείο, ηνχ θηιεζχρνπ πνηκέλνο, Γξεγνξίνπ, Ησάλλε
ηξηζκάθαξ, ηάο ελ βίσ ηαξαράο, πξνζχκσο θαηαιέινηπαο, θαί πξνζεπραίο
απαχζηνηο, ζείαο γαιήλεο ηεηχρεθαο.
Δλ εζπρία ινγηζκψλ, θαηαζηνξέζαο ηήλ δάιελ, αηαξάρσο ζνπ ηφλ βίνλ
δηήιζεο, θπβεξλψκελνο ζνθέ, ηή ράξηηη ηνχ Πλεχκαηνο βεβησθψο νζίσο, ψ
Ησάλλε ζεφπλεπζηε.
Θενηνθίνλ
Ζ πξφο εκάο θσηηζηηθή, ηνχ βαζηιεχνληνο πάλησλ, ηψλ αηψλσλ αδηφδεπηνο
πχιε, ζχ εδείρζεο άιεζψο, δη' ήο απηφο δηψδεπζελ, εζθξαγηζκέλελ πάιηλ,
θαηαιηπψλ ζε Παλάκσκε.
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Δλζάςαο πνλεξάο, ηψλ δαηκφλσλ ελέδξαο, αζθήζεζη πνιιαίο, θαί δεήζεζη
Πάηεξ, λεθξφο ηάθσ θείκελνο, αδηάιπηνο έκεηλαο, φζελ ραίξνληεο, ηήλ
παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ενξηάδνκελ, ελ επθξνζχλε θαξδίαο, Υξηζηφλ
κεγαιχλνληεο.
Θενηνθίνλ
Δπθξαίλεηαη Πηζηψλ, ε πιεζχο Θενηφθε, ηφ φλνκα ηφ ζφλ, θαζ' εθάζηελ
βνψζα, θαί πφζσ ηάο πςψζεηο ζνπ, κεγαιχλνπζα πάληνηε, ζχ γάξ θαχρεκα,
θαί βνεζφο θαί πξνζηάηηο, αθαηαίζρπληνο, πάλησλ ππάξρεηο Παξζέλε, ηψλ
πίζηεη ηηκψλησλ ζε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ζ άζπηινο Ακλάο, ηφλ Ακλφλ θαζνξψζα, λεθξφλ επί ηαπξνχ, επισκέλνλ
εβφα, Τηέ κνπ ζπλάλαξρε, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, ηίο ε άθαηνο, νηθνλνκία
ζνπ αχηε; δη' ήο έζσζαο, ηφ ηψλ αρξάλησλ ρεηξψλ ζνπ, ζνθφλ δεκηνχξγεκα.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«χ κνπ ηζρπο, Κχξηε, ζχ κνπ θαί δχλακηο, ζχ Θεφο κνπ, ζχ κνπ αγαιιίακα, ν

παηξηθνχο θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ εκεηέξαλ, πησρείαλ επηζθεςάκελνο,
δηφ ζχλ ηψ Πξνθήηε, Αββαθνχκ ζνί θξαπγάδσ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα
θηιάλζξσπε».
Τπνκνλήο, πέηξα εδείρζεο Μαθάξηε, ελαληίνηο, θχκαζηλ εθάζηνηε,
πξνζξεζζνκέλε θαί κεδακψο, ηνχ ηήο επζεβείαο, ζαιεπνκέλε θξνλήκαηνο,
δηφ ζε ν Γεζπφηεο, ψο ππέξηηκνλ ιίζνλ, ζεζαπξνίο αησλίνηο απέζεην.
έ ν Παηήξ, ηψλ νηθηηξκψλ πξνζειάβεην, σο γλεζίσο, ηνχηνλ αγαπήζαληα,
θαί ηαίο απηνχ, Πάηεξ εληνιαίο, επεγξππλεθφηα, θαί ηνίο πηνίο ζπλαξίζκηνλ,
ηήο ράξηηνο πνηήζαο, ατδίνπ ζε δφμεο, Ησάλλε ζεφθξνλ εμίσζελ.
Σψλ αξεηψλ, ζχ αλαβάο επί θιίκαθνο, είδεο φλησο, ηήλ αθαηαλφεηνλ, δφμαλ
Θενχ, θαί θαηαπγαζζείο, λνχλ θαί ηήλ θαξδίαλ, ηή ζεία αίγιε ηνχ Πλεχκαηνο,
νιφθσηνο εδείρζεο, ψζπεξ ήιηνο Πάηεξ, θαηαιάκπσλ πνιινχο ελ ηψ βίσ
ζνπ.
Θενηνθίνλ
χ αιεζψο, ηήο ζσηεξίαο ππφζεζηο, Θενκήηνξ, κφλε ερξεκάηηζαο, ηψ Πνηεηή
θαί Γεκηνπξγψ, εθ ηψλ ζψλ αρξάλησλ, αηκάησλ ζάξθα δαλείζαζα, δη' ήο αη
ηνχ ζαλάηνπ, ζπλεηξίβεζαλ πχιαη, θαί δσή ηνίο αλζξψπνηο δεδψξεηαη.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Ίλα ηί κε απψζσ, απφ ηνχ πξνζψπνπ ζνπ ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ, Αιι' επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ηφ θψο
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».
ζπεξ άθαθνλ άξλα, ριφε ηήο αζθήζεσο εληεζξακκέλνλ ζε, ν πνηκήλ ν
κέγαο, ελ απιαίο αησλίνηο πξνζήθαην, Ησάλλε Μάθαξ, θαί δεμηνίο απηνχ
πξνβάηνηο, ζπλαξίζκηνλ ζηε έδεημελ.
Σήο εκέξαο ηφ βάξνο, Πάηεξθαί ηφλ θαχζσλα ζηεξξψο εβάζηαζαο, αξεηψλ
ηφλ ζείνλ, ακπειψλα θαιψο εξγαζάκελνο, φζελ ηή εζπέξα, ηήο εθ ηνχ βίνπ
εθδεκίαο, ηφλ κηζζφλ εθνκίζσ επάμηνλ.
Δληνιψλ ζεκειίσ, Πάηεξ σθνδφκεζαο, πχξγνλ πςίθνκνλ, δη' νχ θαί αλέπηεο,
πξφο απηφ ηψλ θαιψλ ηφ αθξφηαηνλ, θαί ηφλ φλησο φληα, ςπρεξαζηήλ ηδψλ
ψο ζέκηο, νινςχρσο απηψ εθνινχζεζαο.
Θενηνθίνλ
Νεθξσζέληα Παξζέλε, θέληξσ παξαβάζεσο θαί θαηαθείκελνλ, εμαλάζηεζφλ
κε, ε δσήλ ηήλ αζάλαηνλ ηέμαζα, ηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ, θαί Λπηξσηήλ θαί
βαζηιέα, θαί πξφο θψο θαζνδήγεζνλ άρξαληε.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ,
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο

ζσηεξίαο κνπ».
Γαθξχσλ ζνπ ζηαιαγκνίο, παζψλ εμήξαλαο πέιαγνο, θαί πάζαλ ηνχ λνεηνχ,
ερζξνχ θαηεπφληηζαο, αλίζρπξνλ δχλακηλ, Ησάλλε Μάθαξ, ηνχ Υξηζηνχ
ελδπλακνχληφο ζε.
Χο φβξπδφλ ζε ρξνπζφλ, δνθηκαζζέληα ανίδηκε, αζθήζεσο ηψ ππξί, Υξηζηφο
ελαπέζεην, Βαζηιεχο ν άθζαξηνο, ελ αθζάξηνηο Πάηεξ, ζεζαπξνίο ηήο
αησλίνπ δσήο.
Χο θήπνο παλεπζαιήο, εδείρζεο φλησο θαί εχθαξπνο, δαθξχσλ ηνίο νρεηνίο,
θαιψο αξδεπφκελνο, θαί κπξίπλνπλ Οζηε, ηφλ θαξπφλ ηψ Κηίζηε, Ησάλλε
πξνζελήλνραο.
Θενηνθίνλ
Σφ ζθήλσκα ηνχ Θενχ, ηφ ζείνλ φλησο θαί πάλζεπηνλ, πκλήζσκελ επζεβψο,
Μαξίαλ ηήλ άρξαληνλ, Θεφλ γάξ ερψξεζελ, ππνδεμακέλε, ηφλ αρψξεηνλ θαί
άιεπηνλ.
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ήρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ,
καζεηνχ ηνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ ηνχ Γεθαπνιίηνπ.
ηίρνη
Ησάλλε, ζθίξηεζνλ σο Ησάλλεο,
Οπ γαζηξφο εληφο, αιιά ηήο Δδέκ έλδνλ.
Οθησθαηδεθάηε Ησάλλεο λέθπο ψθζε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο άββα ηνχ ηξαηειάηνπ
θαί Γφηζνπ.
ηίρνη
Όπειζε, άββα, θζαξηφλ εδέσο χδσξ,
Χο άλ πίλεο άθζαξηνλ εδνλήο υδσξ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Κνζκά Δπηζθφπνπ
Υαιθεδφλνο.
ηίρνη
Θξαχζαο βέιε ζά, θαί κεηαζηάο ζνπ, βίε,
Έμσ βειψλ ππήξμε Κνζκάο, ψο ιφγνο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Αζαλαζίαο ηήο
ζαπκαηνπξγνχ.
ηίρνη
Αζαλαζίαο ηή θνξπθή πξνζθέξσ,
ηέθαλνλ αζάλαηνλ δηά ηψλ ιφγσλ.

Σαίο ηψλ ζσλ Αγίσλ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο, ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, θαηεπάηεζαλ ςάιινληεο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί».
Σήλ δεπηέξαλ Κπξίνπ, ελλνψλ παξνπζίαλ, απφ βιεθάξσλ ςπρήο, ηφλ χπλνλ
απεβάινπ, νθέ ηήο ακειείαο, θαί αγξχπλσο εθξαχγαδεο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Απαιψλ εμ νλχρσλ, αγαζήλ εμειέμσ κεξίδα Πάλζνθε, δνπιεχεηλ ηψ Κπξίσ,
ελ θφβσ ηε ηά ηνχηνπ, εθηειείλ δηθαηψκαηα, ν ηψλ Παηέξσλ βνψλ, Θεφο
επινγεηφο εί.
Μαθξπλζείο ηνχ ζαξθίνπ, ηψλ δεζκψλ Ησάλλε, ςπρήο εθξφληηζαο, Κπξίσ
ειεπζέξα, ηή γλψκε εθδνπιεχσλ, θαί θξαπγάδσλ εθάζηνηε, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Ζ ηνχ θφζκνπ Κπξία, ε Θεφλ ζαξθσζέληα, εκίλ θπήζαζα, πνιιαίο
θπξηεπζείζαλ, αηφπνηο άκαξηίαηο, ηήλ ςπρήλ κνπ δηάζσζνλ, επινγεκέλε
Αγλή, ίλα ζε καθαξίδσ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ,
εκκαλψο εμεθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, Πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ
Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χο κεισηήλ ηφ ράξηζκα, επθπψο θιεξσζάκελνο, Πάηεξ, Ησάλλε, ηνχ θιεηλνχ
πνηκέλνο ζνπ, ελ ηνχησ δηέξξεμαο, ηψλ εδνλψλ ηφ πέιαγνο, θαί δηαζσζείο,
αθαηαπφληηζηνο ψθζεο, Αγγέισλ ζπκπνιίηεο, ζχλ απηνίο αλαθξάδσλ, Λαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Σφλ δη' εκάο πησρεχζαληα, ππεξάγαζνλ Κχξηνλ, Πάηεξ Ησάλλε, επζεβψο
κηκνχκελνο, πηελψλ ελ ηζφηεηη, αθηεκνζχλελ ήζθεζαο, θαί ηψλ αγαζψλ, ηψλ
αησλίσλ ηφλ πινχηνλ, εθηήζσ αλακέιπσλ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Ζ θαζαξά ηνχ Πλεχκαηνο, ηή ςπρή ζνπ ζθελψζαζα, ράξηο θαζαξάλ ζνη, ηήλ
θαξδίαλ έθηηζε, θαί πλεχκα εθαίληζελ, επζέο ελ ηνίο εγθάηνηο ζνπ, φζελ θαί
βηψζαο, θαζαξά πνιηηεία, εβφαο, Ησάλλε, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ

Αγηαζζείζα Πλεχκαηη, Θενηφθε παλάκσκε, φλησο ππεδέμσ, ελ γαζηξί ηφλ
άλαξρνλ, Τηφλ θαί ατδηνλ, ελ ζνί αγλή ζαξθνχκελνλ, επ' επεξγεζία, ηψλ ελ
πίζηεη βνψλησλ, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, Καί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο,
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ή γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη
κεγαιχλνπζηλ».
Νεψζαο ηψ αξφηξσ ηψλ πξνζεπρψλ, Ησάλλε ςπρήο ζνπ ηήλ αχιαθα, ηψλ
αξεηψλ, ηαχηε θαηεβάινπ ηά επζεβή, θαί δσεθφξα ζπέξκαηα, φζελ ηακάησλ
ζενπξεπψλ, εζέξηζαο ηφλ ζηάρπλ, πνιχρνπλ ζενθνξε, δη' νχ εθηξέθεηο ηνπο
πκλνχληάο ζε.
Σφλ δξφκνλ εθηειέζαο αζθεηηθψο, θαί ηήλ πίζηηλ ηεξήζαο Μαθάξηε, σο
αιεζψο, πιήξεοειηθίαο πλεπκαηηθήο, δηθαηνζχλεο ζηέθαλνλ, είιεθαο
ζεφθξνλ παξά Υξηζηνχ, θαί λχλ επαλαπαχε, ζθελαίο θσηεηλνηάηαηο, κεηά
Γηθαίσλ παλανίδηκε.
Δπέβεο ψο ελ άξκαηη αξεηψλ, ηψ ηεζξίππσ πακκάθαξ αηζέξηνο, εηο
νπξαλνχο, άιινο σο Κιίαο Πάηεξ ζνθέ, θαί ζπλ Οζίνηο ψθεζαο, ζψκα ηφ
πνιχαζινλ επί γήο, ιηπψλ ηνίο ζέ πνζνχζη, ηακείνλ ηακάησλ, θαί ηψλ
δαηκφλσλ ειαηήξηνλ.
Θενηνθίνλ
Ρηθζέληαο νπξαλίνπ δηαγσγήο, θαί πεζφληαο αζιίσο είο ζαλαηνλ, πάιηλ εκάο,
Μήηεξ γελνκέλε ηνχ Λπηξσηνχ, αλεθαιέζσ Πάλαγλε, θαί πξφο ηήλ αξραίαλ
παιηλδξνκείλ, εμίσζαο παηξίδα, δηφ ζε Θενκήηνξ, αθαηαπαχζησο
κεγαιχλνκελ.
Σφ Φσηαγσγηθφλ ηνχ Ήρνπ, ηφ Ηδηφκεινλ ηήο εκέξαο, ηφ Μαξηπξηθφλ, ε
Α' ξα, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΗΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Παθλνπηίνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Σήο αζεβείαο θαζείιεο ηά νρπξψκαηα, ελ ηή ππνκνλή ζνπ, Αζινθφξε Κπξίνπ,

θαί λίθελ νπξαλφζελ, εδέμσ ζνθέ, κή νχλ παχζε δεφκελνο, ππέξ ηψλ πίζηεη
ηηκψλησλ ηήλ ηεξάλ, θαί ζεβάζκηφλ ζνπ άζιεζηλ.
Σνχο ηεξνχο ζνπ αγψλαο πηζηψο γεξαίξνκελ, αζιεηηθνχο θακάηνπο, νχο
δηήλπζαο ραίξσλ, Παθλνχηηε ηξηζκάθαξ, ππέξ Υξηζηνχ, ηνχ ηαπξφλ
ππνκείλαληνο, θαί ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ πεξηραξψο, ενξηάδνκελ ελ άζκαζηλ.
Ζ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ζήθε, Ηεξνκάξηπο Υξηζηνχ, σο πνηακφο εθβιχδεη, ηψλ
ηάζεσλ ξείζξα, θαί πάλησλ θαηαξδεχεη ηψλ επζεβψλ, ηάο θαξδίαο Παθλνπηηε,
ηψλ πξνζθνηηψλησλ εθάζηνηε ελ απηή, θαί πκλνχλησλ ηνχο αγψλάο ζνπ.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ ηφ αγαιιίακα, ηψλ επί γήο αλζξψπσλ, θξαηαηά
πξνζηαζία, άρξαληε Παξζέλε, ζψζνλ εκάο, ηνχο εηο ζέ θαηαθεχγνληαο, φηη ελ
ζνί ηάο ειπίδαο κεηά Θεφλ, Θενηφθε αλεζέκεζα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δληψ ηαπξψ ζεσξνχζα ε απεηξφγακνο, θαί άκσκνο Παξζέλνο, φλ
Γεζπφηελ θαί Κηίζηελ, θαί Πιάζηελ ηψλ αλζξψπσλ, εβφα πηθξψο,
ζξελσδνχζα θαί ζηέλνπζα, Σί ηνχην ηέθλνλ γιπθχηαηνλ, ν νξψ; αλπκλψ ζνπ
ηφ καθξφζπκνλ.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ’
Καί ηξφπσλ κέηνρνο θαί ζξφλσλ δηάδνρνο ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ
πξάμηλ εχξεο ζεφπλεπζηε εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, Γηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο
αιεζείαο νξζνηνκψλ, θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο
Παθλνχηηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο εκέξαο, θαί ηνχ Αγίνπ.
Χδή α' Ήρνο δ' Ο Δηξκφο
«Άζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη εμήγαγεο ιαφλ δνπιείαο Αηγππηίσλ,
εθάιπςαο δέ άξκαηα, Φαξαψ θαί ηήλ δχλακηλ».
Γεχηε ηήλ εηήζηνλ εθηεινχληεο, ηνχ Αζινθφξνπ ενξηήλ, θαηδξνίο εχθε
κνχληεο ελ άζκαζη δνμάζσκελ, ηφλ ηνχηνλ ζηεθαλψζαληα.
Έιακςαο ελ θφζκσ θσζηήξνο δίθελ, ζεξαπεπηά ηνχ Ηεζνχ, Παθλνχηηε
κάθαξ, δηφ ζνπ ηήλ παλίεξνλ, ηηκψκελ κλήκελ ζήκεξνλ.
Ζχγαζαο ελ δφγκαζηλ Ηεξάξρα, ηφλ πεξηνχζηνλ ιαφλ, θαί πφκα Κπξίνπ, δηά
ηνχ μίθνπο έπηεο, αζιήζαο θαξηεξψηαηα.
Θενηνθίνλ

ξνο αιαηφκεηφλ ζε Παξζέλε, εμ νχ ιίζνο ν Υξηζηφο, αιάμεπηνο ψθζε, ελ
άζκαζη γεξαίξνληεο, αμίσο καθαξίδνκελ.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο Πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».
Όκλνηο Ηεξνίο γεξαίξνληεο, ηήλ παλεπθιεή ηε θαί ηεξάλ κλήκελ ζήκεξνλ,
εθηεινχκελ ηνχ Αζινθφξνπ, Παθλνπηίνπ αγαιιφκελνη.
Σείρνο αξξαγέο αθιφλεηνλ, θαηά ηψλ δαηκφλσλ νη πηζηνί πξνβαιιφκεζα, ην
πεγάδνλ εθ ηψλ ιεηςάλσλ, ζείνλ έιαηνλ ρξηφκελνη.
ζέλεη ηνχ Υξηζηνχ ξσλλχκελνο, κέζνλ αλνκνχλησλ ζείνλ λφκνλ εθήξπμαο,
θαί λνκίκσο Μάξηπο αζιήζαο, λίθεο είιεθαο ηφλ ζηέθαλνλ.
Θενηνθίνλ
Υαίξνηο Μήηεξ απεηξφγακε, ε ηφλ Θεφλ Λφγνλ ελ γαζηξί ζνπ ρσξήζαζα, θαί
ηεθνχζα ζεζαξθσκέλνλ, ψο Θεφλ νκνχ θαί άλζξσπνλ.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Σαρχ πξνθαηάιαβε
Φνηλίμαο ελ αίκαηη, ηήλ ηεξάλ ζνπ ζηνιήλ, ζπζίαλ επάξεζηνλ, Θεψ πξνζήμαο
ζαπηφλ, Παθλνχηηε έλδνμε, έζξαπζαο ηψλ δαηκφλσλ, ηφ αλίζρπξνλ ζξάζνο,
εχθξαλαο ηνχο Αγγέινπο, ηή ζηεξξά ζνπ ελζηάζεη, δηφ θαζηθεηεχσλ κή
παχζε, ζσζήλαη εκάο.
Θενηνθίνλ
Δπάθνπζνλ Γέζπνηλα, εθ θαησδχλνπ ςπρήο, βνψληνο ηνχ δνχινπ ζνπ, θαί
ηψλ πνιιψλ κνπ θαθψλ, παξάζρνπ ηήλ άθεζηλ, ζέ γάξ επηθαινχκαη, ελ λπθηί
θαί εκέξα, Ρχζαί κε Θενηφθε, ηνχ ππξφο ηήο γεέλλεο, θαί ζηήζνλ εθ δεμηψλ
κε, ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Θενχ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Παξζέλε παλάκσκε, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ξνκθαία δηήιζέ ζνπ, ηήλ
παλαγίαλ ςπρήλ, ελίθα ζηαπξνχκελνλ, έβιεςαο εθνπζίσο, ηφλ Τηφλ θαί Θεφλ
ζνπ, φλ πεξ επινγεκέλε, δπζσπνχζα κή παχζε, ζπγρψξεζηλ πηαηζκάησλ
εκίλ δσξήζαζζαη.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Σνχο νπξαλνχο ε αξεηή ζνπ Καηεθάιπςε, θαί ε γή επιεξψζε ηήο ζήο δφμεο
Υξηζηέ, δηφ απαχζησο θξάδνκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».
Νχλ αγαιιφκελνη πάληεο ενξηάδνκελ, ζχλ Αξραγγέινηο Αγγέινηο
ζπγρνξεχνληεο, ηήλ επθιεή ηεινχληέο ζνπ, κλήκελ, αζινθφξε Παθλνχηηε.
Τπφ ηήο φλησο εδνμάζζεο ζείαο ράξηηνο, θαί κεη' Αγγέισλ ηψ Γεζπφηε
παξηζηάκελνο, λχλ θαί εκψλ κλεκφλεπε, Μάξηπο αζινθφξε Παθλνχηηε.

Σνχο νηθηηξκνχο θαί πφλνπο Μάθαξ θαζππέκεηλαο, απηνήησ θαί γελλαίσ ηψ
θξνλήκαηη, θαί ηνχο ζηεθάλνπο είιεθαο, φλησο εθ ρεηξφο ηνχ Παληάλαθηνο.
Θενηνθίνλ
Υεξνπβηθψλ ηαγκάησλ Κφξε ππεξέρνπζα, θαί Θεφλ ελ αγθάιαηο
επνρνχκελνλ, κεηά ζαξθφο βαζηάζαζα, ραίξε Θενηφθε αλχκθεπηε.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Ο αλαηείιαο ηφ θψο, θαί θσηίζαο ηφλ φξζξνλ, θαί δείμαο ηήλ εκέξαλ, δφμα
ζνη δφμα ζνη, Ηεζνχ Τηέ ηνχ Θενχ».
Ο αλαδείμαο εκίλ, ηνχ γελλαίνπ ηήλ κλήκελ, ειίνπ ιακπξνηέ ναλ, δφμα ζνη
δφμα ζνη, Ηεζνχ Τηέ ηνχ Θενχ.
Ηεξσηάηαηο θξεζί, θαί πηζηαίο δηαλνίαηο, ηήλ κλήκελ αλπκλνχκελ, ζνχ Μάξηπο
έλδνμε, ηφλ Υξηζηφλ κεγαιχλνληεο.
Ξίθε θαί ζήξαο θαί πχξ, θαί ηφλ ζάλαηνλ Μάξηπο, νπδφισο επηνήζεο,
θξαπγάδσλ, Γφμα ζνη Ηεζνχ Τηέ ηνχ Θενχ.
Θενηνθίνλ
Σήλ ηνχ Αγγέινπ θσλήλ, αζηγήησο ε θηίζηο, πξνζθέξεη ζνη Παξζέλε, Υαίξνηο
ε ηέμαζα, Ηεζνχλ ηφλ Λφγνλ Θενχ.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο ελ ηψ
θήηεη δεφκελνο, Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ βαζηιεχ ηψλ δπλάκεσλ».
Δθθέρπηαη, εηο ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα άπαληα, Αζινθφξε, ε δνζείζά ζνη ράξηο
παλέλδνμε, δηφ πίζηεη πάληεο, ηφλ δνηήξα Υξηζηφλ κεγαιχλνκελ.
Ο κέγηζηνο, ηήο Σξηάδνο ζεξάπσλ Παθλνχηηνο, αλεδείρζε θνβεξφο ελαληίαηο
δπλάκεζηλ, απειαχλσλ ηαχηαο, θαί θσηίδσλ πηζηψλ ηά ζπζηήκαηα.
Δλ ζαχκαζη, θαί ζεκείνηο Υξηζηφο ζε εδφμαζελ αζινθφξε, θαί ηνίο πάζη
Παθλνχηηε έδεημελ, Ηαηξφλ πακκάθαξ, δηά ηνχην ηκψκελ ηήλ κλήκελ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Γπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ ηθεηψλ ζνπ Θεφλπκθε, Θενηφθε, ηφλ εθ ζνχ
ζαξθσζέληα Θεφλ εκψλ, ηνχ ξπζζήλαη πάληαο, πεηξαζκψλ πνιπηξφπσλ ηνχ
φθεσο.
πλαμάξηνλ
Σή ΗΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Παθλνπηίνπ.
ηίρνη
Σφλ Παθλνχηηνλ γήο ηάθσ θεθξπκκέλνλ,
Απεηθφο εζηη θαί ζηγήο θξχςαη ηάθσ.

Σή δ' ελάηε δεθάηε Παθλνχηηνλ έλζελ άεηξαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Θενδψξνπ, ηνχ ελ Πέξγε
ηήο Πακθπιίαο.
ηίρνη
Κνηλσλφο ψθζεο, Θεφδσξε, ηνχ πάζνπο,
Σψ θαί παζεηψ, θαί παζψλ ππεξηέξσ.
Σή απηή εκέξα. ε Αγία Μάξηπο Φηιίππα, ε κήηεξ ηνχ Αγίνπ Θενδψξνπ,
μίθεη ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Φηιψ Φηιίππαλ, σο αζιεηνχ κεηέξα,
Φηιψ Φηιίππαλ, ψο αζινχζαλ εθ μίθνπο.
Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη σθξάηεο θαί Γηνλχζηνο, ιφγρε ηξσζέληεο
ηειεηνχληαη.
ηίρνη
Έλπμε ιφγρε λεθξφλ Τςίζηνπ πάιαη,
Νχηηεη δέ θαί λχλ Μάξηπξαο δψληαο δχν.
Σή απηή εκέξα, Μλήηκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γεσξγίνπ, Δπηζθφπνπ
Πηζηδίαο ηνχ Οκνινγεηνχ.
ηίρνη
Ο Γεψξγηνο, σο γεψξγηνλ κέγα,
Έρσλ απήιζελ είδνο αξεηήο άπαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Σξχθσλνο
Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο. Σειείηαη δέ ε απηνχ ζχλαμηο ελ ηή
Αγησηάηε Μεγάιε Δθθιεζία.
ηίρνη
Θεφλ πνζήζαο ν ηξπθήλ κηζψλ Σξχθσλ,
Θενχ παξέζηε ηψ θαηνηθεηεξίσ.
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Ο δηαζψζαο ελ ππξί, ηνχο Αβξακηαίνπο ζνπ Παίδαο, θαί ηνχο Υαιδαίνπο
αλειψλ, νίο αδίθσο δηθαίνπο ελήδξεπζαλ, ππεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ επινγεηφο εί».
Ράβδνο δπλάκεσο πηζηνίο, θαηά ηψλ δαηκφλσλ εδφζε, ε ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ
ζνξφο, πάζηλ ίαζηλ λέκνπζα άθζνλνλ, ηνίο βνψζη Παθλνχηηε, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Δπί ηήο γήο νη γεγελείο, ηήλ παλεπθιεή ζνπ εκέξαλ, επηηεινχληεο επζεβψο,

Αζινθφξε Κπξίσ θξαπγάδνκελ, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ
επινγεηφο εί.
Ζ Δθθιεζία λχλ Υξηζηνχ ψζπεξ ζεζαπξφλ θεθηεκέλε, ηήλ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ
ζνξφλ, γεζνκέλε θξαπγάδεη Παθλνχηηε, Τπεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Σήλ απνξξήησο ελ γαζηξί, θαί ππεξθπψο δεμακέλελ, ηφλ αλαιινίσηνλ Θεφλ,
επζπιαγρλία βξνηνίο Οκηιήζαληα, νη πηζηνί πξνζθπλήζσκελ, σο Μεηέξα ηνχ
Κπξίνπ επινγεκέλελ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ κνξθή Αγγέινπ νξαζέληα, ελ θακίλσ ππξφο ηνίο πκλνιφγνηο,
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, πκλείηε Παίδεο, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο
πάληαο ηνχο αηψλαο».
Φσηνθαλήο αζηξάπηεη λχλ εκέξα, ε θαηδξά ενξηή ηνχ Αζινθφξνπ, θαί
ππέξιακπξνο, ήλ πάληεο πφζσ, εθηεινχληεο βνψκελ, Λαφο ππεξπςνχηε,
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Νεαληθψο Πακκάθαξ εγσλίζσ, ελ ζηαδίσ εζηψο, θαί λίθεο ηξφπαηα
απέιαβεο, Υξηζηψ απαχζησο, κεισδψλ ηψ Γεζπφηε, θαί ηνχηνλ κεγαιχλσλ,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χο αιεζψο σξαίνο αλεδείρζεο, ελ αγψζη πνιινίο Ηεξνκάξηπο, ζηνιήλ Ηεξάλ,
ηψ αίκαηί ζνπ, ζηνιηζζείο θνηληρζείζαλ, θαί ζηέθνο παξά Θενχ, ιαβψλ εηο
ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Σήλ ελ γαζηξί αζπφξσο ζπιιαβνχζαλ, θαί ηεθνχζαλ εκίλ ηνίο θζνλεζείζηλ,
ερζξψ πνλεξψ, Υξηζηφλ ηφλ κφλνλ, Λπηξσηήλ θαί σηήξα, ηήλ κφλελ
Θενηφθνλ, πκλνχκελ εηο αηψλαο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζπ δέ
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».
Σήλ άθζνλνλ ράξηλ ρνξεγείο αήηηεηε, Αζινθφξε παλανίδηκε, πάζη ηνίο πίζηεη
πξνζηνχζη, ηψ ζείσ ζνπ ηεκέλεη θαί κέιπνπζηλ, ελ χκλνηο ηφλ σηήξα θαί
Κχξηνλ, θαί ενξηάδνπζη ηήλ κλήκελ ζνπ.
Ίιεσλ γελέζζαη ηνίο πηζηνίο ηφλ Κχξηνλ, εθδπζψπεη ελ ηή κλήκε ζνπ, πάζί ηε
Μάξηπο Οξμνδφμνηο, ηνίο πίζηεη παληαρφζελ πξνζηξέρνπζη, ηήλ ζείαλ ζνπ
ηειέζαη παλήγπξηλ, ηαίο παλ, ηέξνηο κεζηηείαηο ζνπ.

Καηεχλαζνλ Μάξηπο ζαίο επραίο ηφλ ηάξαρνλ, Δθθιεζίαο ηφλ θπκαίλνληα, θαί
δηαζηξέθεηλ ηάο επζείαο, πεηξψκελνλ νδνχο ηνχ Θενχ εκψλ, εκπλεχζεζηλ
αηξέζεσλ έλδνμε, θαί ηήλ εηξήλελ πάζηλ αίξεζζαη.
Θενηνθίνλ
χκβνια παλάκσκε ηήο ζήο γελλήζεσο, νη Πξνθήηαη πξνεθήξπμαλ, άιινζελ
άιινο παξαδφμσο, ζνί ηάο πξνζεγνξίαο αξκφδνληεο, δσήλ γάξ ηνίο ελ Άδε
εγέλλεζαο, θξάηνο ζαλάηνπ δηαιχζαζαλ.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο θαζ' εθάζηελ, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Κ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδψξνπ ηνχ Σξηρηλά.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
ζηε Πάηεξ Θεφδσξε, δψξνλ Θενχ εθιεθηφλ, ζεαπηφλ πξνζελήλνραο,
αγξππλίαλ πάλλπρνλ, θαί αγάπελ ζηεζάκελνο, κειέηελ ζείαλ, άθξαλ
ηαπείλσζηλ, ειπίδα, πίζηηλ θαί θαζαξφηεηα, άθξαλ ζπκπάζεηαλ, αιεζή
εγθξάηεηαλ, θαί πξνζεπρήλ, ζηχινλ ζε δεηθλχνπζαλ, θσηνεηδέζηαηνλ.
Πάηεξ ζεφθξνλ Θεφδσξε, θαηαζηνιήλ αιεζή, θαί ζσηήξηνλ έλδπκα, επζεβηεί
θξνλήκαηη, εθδεηψλ επελδχζαζζαη, ηψ εθ ηξηρίλσλ ξαθίσ πάληνηε, ζνχ ηφ
ζαξθίνλ, ζθέπεηλ νπθ έιηπεο, θαί απεγχκλσζαο, ηνχ ή, καο γπκλψζαληνο, ηάο
κεραλάο, ζζέλεη δπλακνχκελνο, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο.
Σψ ζαξθσζέληη Θεψ εκψλ, εθ παλακψκνπ Μεηξφο, δη' εκάο ηε πησρεχζαληη,
ψο πησρφλ ηψ πλεχκαηη, ζεαπηφλ πξνζελήλνραο, ζπζίαλ δψζαλ, θαί
νινθάξπσκα, ζεπηφλ πακκάθαξ, θαί δψξνλ ηίκηνλ, φζελ θαί έιαβεο,
νπξαλψλ απφιαπζηλ, πξφο φλ αεί, πξέζβεπε δεφκεζα, ηνχ ειεήζαη εκάο.
Γφμα... Καί λπλ... Θενηνθίνλ
Πνίνηο νθζαικνίο ζεάζσκαη, αγίαλ φςηλ ηήλ ζήλ, ν κνιχλαο ηνίο πάζεζη, ηήο
ζαξθφο ηά φκκαηα; ή πψο πάιηλ αζπάζσκαη, ηήλ ζήλ εηθφλα, ηήλ
ζενηχπσηνλ, βέβεια ρείιε, έρσλ ν άζιηνο; πψο δέ εθηείλσ κνπ, πξφο ηήλ
ζείαλ ράξηλ ζνπ, ν ελαγήο, ρείξαο άο ερξείσζα; Γέζπνηλα ζψζφλ κε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Ήιηνο ίδψλ ζε έθξημελ, επί ηαπξνχ Ηεζνχ, επισκέλνλ ζειήκαηη, ε δέ γή
εζείεην, θαί πέηξαη δηεξξήγλπλην, θαί ηά κλεκεία θφβσ ελνίγνλην, θαί αη
Γπλάκεηο πάζαη εμίζηαλην, ε δέ ηεθνχζά ζε, απεηξάλδξσο βιέπνπζα, κεη'
νηκσγήο, Οίκνη! αλεθξαχγαδε, ηί ηφ Οξψκελνλ;

Απνιπηίθηνλ Ήρνο πι. δ'
Δλ ζνί Πάηεξ αθξηβψο δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβψλ γάξ ηφλ ηαπξφλ,
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηησλ εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο,
παξέξρεηαη γάξ, επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, ζηε Ησάλλε ηφ nλεχκά ζνπ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο εκέξαο, θαί ηνχ Αγίνπ ν παξψλ.
Χδή α' Ήρνο δ' Ο Δηξκφο
«Θαιάζζεο, ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ
εηξνπψζαην».
Σά άλζε ηψλ αξεηψλ πξνβάιιεηαη, ε κλήκε ζήκεξνλ, ηνχ ζενθφξνπ πάζη ηνίο
πηζηνίο, επσδίαλ εθπέκπνληα, ηήλ κπζηηθήλ ηνχ Πλεχκαηνο, θαί ηψλ
ζαπκάησλ ηά παξάδνμα.
Ρνκθαία, ηή λνεηή Θεφδσξε, ηάο ηψλ παζψλ πξνζβνιάο, ζχ δηαθφςαο ήξαο
θαη απηψλ, ληθεηήξηα ζηε, φζελ ζαπκάησλ ράξηζη, θαί ηακάησλ εζηεθάλσζαη.
Πνζήζαο, ηήλ ηνχ Κπξίνπ ζηε, πησρείαλ άπαζαλ, ηήλ γεεξάλ θαί
πξφζθαηξνλ ζαθψο, εβδειχμσ Θεφδσξε, δφμαλ, δηφ θαί έηπρεο, δφμεο
αθζάξηνπ θαί θαηδξφηεηνο.
Θενηνθίνλ
Αζπφξσο, ηψ ηνχ Παηξφο βνπιήκαηη, εθ ζείνπ Πλεχκαηνο, ηφλ ηνχ Θενχ
ζπλείιεθαο Τηφλ, θαί ζαξθί απεθχεζαο, ηφλ εθ Παηξφο ακήηνξα, θαί δη' εκάο
εθ ζνχ απάηνξα.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε,
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».
Σνχο ζήξαο ηνχο ηήο ζαξθφο, δη' εγθξαηείαο ελεξγνχο έθηεηλαο, θαί ηήο ςπρήο
ζηε, πάζαο ηάο δπλάκεηο εηξάλσζαο.
Οη πφλνη ζνπ ελ θιαπζκψ, θαηαζπεηξφκελνη νθέ έδσθαλ, φλησο θαξπφλ
εχζηαρπλ, ηψ Πακβαζηιεί πξνζθεξφκελνλ.
Οπθ έδσθαο λπζηαγκφλ, ηνίο ζνίο βιεθάξνηο αιεζψο ζηε, έσο Θενχ
ζθήλσκα, κάθαξ ζεαπηφλ απεηέιεζαο.
Θενηνθίνλ

χ κφλε ηνίο επί γήο, ηψλ ππέξ θχζηλ αγαζψλ πξφμελνο, Μήηεξ Θενχ
γέγνλαο, φζελ ζνη ηφ Υαίξε πξνζάγνκελ.
Κάζηζκα Ήρνο δ' Ο πςσζείο
Χο θαζαξφο ηψ θαζαξψ πξνζπειάζαο, δηά ζπληφλνπ πξνζεπρήο θαί αγλείαο,
θαζεγηάζζεο Πλεχκαηη Θεφδσξε, φζελ ζχλ Αγγέινηο λχλ, απιηδφκελνο
κέιπεηο, χκλνλ ηφλ ηξηζάγηνλ, ηψ ηψλ φισλ Γεζπφηε, πξφο φλ δπζψπεη ζηε
αεί, ηνχ ειεήζαη ηνχο πφζσ πκλνχληάο ζε.
Θενηνθίνλ
Σή Θενηφθσ εθηελψο λχλ πξνζδξάκσκελ, ακαξησινί θαί ηαπεηλνί θαί
πξνζπέζσκελ, ελ κεηαλνία θξάδνληεο εθ βάζνπο ςπρήο, Γέζπνηλα
βνήζεζνλ, εθ' εκίλ ζπιαγρληζζείζα, ζπεχζνλ απνιιχκεζα, ππφ πιήζνπο
πηαηζκάησλ, κή απνζηξέςεο ζνχο δνχινπο θελνχο, ζέ γάξ θαί κφλελ ειπίδα
θεθηήκεζα.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο γελλεζέληα, ε επ' εζράησλ ζε ζαξθί ηεηνθπία, επί
ζηαπξνχ θξεκάκελνλ νξψζα Υξηζηέ, Οίκνη! αλεθξαχγαδε, πνζεηλφηαηνλ
Σέθλνλ, ηί ζνη αληαπέδσθε, ηψλ Δβξαίσλ ν δήκνο; Αιιά αλάζηεζη θαί ζψδε
ηνχο εηο ζέ, πεπηζηεπθφηαο ψο κφλνο θηιάλζξσπνο.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο,
έζηε έλ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».
πλεπμήζεζαλ ηψ ζψκαηί ζνπ ζεφθξνλ, ηψλ αξεηψλ ηά θάιιε, φζελ ψζπεξ
θνίλημ, ήλζεζαο Θεφδσξε, θαξπνχο πξνβαιιφκελνο, γιπθαακφλ ηή
πνίκλεζνπ βξχνληαο.
Απελέθξσζαο ηά πάζε δη' εγθξαηείαο, θαί ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ψθζεο
ζενθφξε, ζείνλ νηθεηήξηνλ, δη' νχ πάζηλ έβιπζαο, ηά ηψλ ηακάησλ ραξίζκαηα.
Δλ πησρεία ηή ηνχ πλεχκαηνο θαί ζηελψζεη, Πάηεξ αεί δηάγσλ, ξάθεζη ηφ
ζψκα, ηξηρίλνηο εθάιππηεο, πξφο πινχηνλ ηφλ άθζαξηνλ κφλνλ αθνξψλ θαί
ατδηνλ.
Θενηνθίνλ
Απεηξνγάκσο εθχεζαο ψ Παξζέλε, θαί κεηά ηφθνλ ψθζεο, παξζελεχνπζα
πάιηλ, φζελ αζηγήηνηο θσλαίο, ηφ Υαίξέ ζνη Γέζπνηλα, πίζηεη αδηζηάθησ
θξαπγάδνκελ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ
δνθψδνπο αγλνίαο ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».
χ Κχξηε ηφλ ζφλ, αζθεηήλ εθξαηαίσζαο, ζχ δχλακηλ θαί αλδξείαλ,
πεξηέδσζαο ηνχηνλ, θαηά ηνχ πνιεκήηνξνο.

έ Κχξηε πνζψλ, ελ αζθήζεη ν ζηνο, ζνί άκσκνλ ψζπεξ ζχκα, εαπηφλ
εγθξαηείαο, ππξί ζαθψο πξνζήγαγελ.
Δλ δίςεη θαί ιηκψ, εθδεηήζαο ηφλ Κχξηνλ, Θεφδσξε ηνχ ρεηκάξξνπ, ηήο
ηξζθήο απνιαχεηο, Οζίσλ ζχλ ηνίο ηάγκαζη.
Θενηνθίνλ
έ φπινλ αξξαγέο, θαη ερζξψλ πξνβαιιφκεζα, ζέ άγθπξαλ θαί ειπίδα, ηήο
εκψλ ζσηεξίαο, Θεφλπκθε θεθηήκεζα.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».
Σά βέιε, ηά ηνχ ερζξνχ ζπλέηξηςαο ζηε, ηήο ηαπεηλψζεσο φπινηο, θαη'
απηνχ ρξεζάκελνο, θαί ηήλ λίθελ, ζπλεξγεία, ηνχ Υξηζηνχ εθνκίζσ Θεφδσξε.
Σά πάζε, ηψλ πεηξαζκψλ ψο θχκαηα ζηε, ηήο εγθξαηείαο ηδξψ ηη ελ ηή
θαξηεξία Πάηεξ αηζίσο, απεθξνχζσ, ηή γαιήλε Υξηζηνχ θπβεξλψκελνο.
Άιεζηνλ, ηήλ ηνχ ζαλάηνπ ψξαλ πνηνχκελνο, ελ ζηελαγκνίο θαί δαθξχνηο,
δηεηέιεηο Πάηεξ ινχσλ ηήλ θιίλελ, θαί ελ θφβσ, ηψ Κπξίσ δνπιεχσλ
εθάζηνηε.
Θενηνθίνλ
Χ ζαχκα, ηψλ απάλησλ ζαπκάησλ θαηλφηεξνλ! φηη Παξζέλνο ελ κήηξα, ηφλ ηά
ζχκπαληα πεξηέπνληα, απεηξάλδξσο ζπιιαβνχζα, νπθ εζηελνρψξεζελ.
πλαμάξηνλ
Σή Κ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδψξνπ ηνχ
Σξηρηλά.
ηίρνη
Θλήζθεηο, ν πιήμαο ηξηρίλε ζηνιή Πάηεξ,
Σφλ ελδχζαληα ηνχο γελάξραο θπιιίλελ.
Δηθάδη ζφο, Θεφδσξε, ιίπ' νζηέα ζπκφο αγήλσξ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Βίθησξνο, Εσηηθνχ,
Εήλσλνο, Αθηλδχλνπ, Καηζαξίνπ, εβεξηαλνχ, Υξηζηνθφξνπ, ζεσλά θαί
Αλησλίλνπ.
ηίρνη
χλ Αθηλδχλσ ηέζζαξαο θηείλεη μίθνο,
Σφλ εθ πιάλεο θίλδπλνλ εθπεθεπγφηαο.
Κακηληαίαο αηζάιεο πεπιεζκέλνη,
Υξηζηψ πξνζήιζνλ νη πεξί Υξηζηνθφξνλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ νζίνπ Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ ηνχ

Παιαηνιαπξίηνπ.
ηίρνη
Νένλ ηη θέξδνο, ηφλ Παιαηνιαπξίηελ,
Ησάλλελ, ραίξνπζηλ επξφληεο λφεο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Αλαζηαζίνπ Αληηνρείαο.
ηίρνη
Αλαζηάζηε, ζνχ δέ ηί γξάςσ ράξηλ,
Υξηζηνχ ράξηλ ζπεχδνληνο εθζαλετλ μίθεη;
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Εαθραίνπ.
ηίρνη
Οπρί θαηάβα, άιι αλάβα ζνη ιέγεη,
Εαθραίε, Υξηζηφο πξνζθαιψλ ζε εηο πφινλ.
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο
ζνπ Κχξηε».
Ζ ζεία ράξηο, ε ελ θακίλσ πάιαη δξφζνλ Παηζί, δνχζα, αχηε Πάηεξ ηήλ ηψλ
παζψλ, θαηεκάξαλέ ζνη θάκηλνλ, ψο λεθέιε ζνη, αλαςχμεσο φκβξνλ
εθρέαζα.
Δλ ηνίο ηδξψζη, ηά ηψλ δαθξχσλ Πάηεξ ξείζξα ζνθέ, κίμαο, θνιπκβήζξαλ
ράξηηη ηνχ Υξηζηνχ, απεηξγάζσ ηαχηα ζηε, ελ ή ινπζάκελνο, ηψλ παζψλ ηάο
θειίδαο απέζκεμαο
Δλ ηή θακίλσ ηή ηψλ δαθξχσλ πάζε θιέμαο ζαξθφο, φινο θαζαξφο
ππέξιακπξνο σο ρξπζφο, αλεδείρζεο ζείαηο ράξηζη, Πάηεξ Θεφδσξε,
απνζηίιβσλ εηο δφμαλ Θενχ εκψλ.
Θενηνθίνλ
Σφ ηνχ Τςίζηνπ, εγηαζκέλνλ ζείνλ ζθήλσκα, ραίξε, δηά ζνχ γάξ δέδνηαη ε
ραξά, Θενηφθε ηνίο θξαπγάδνπζηλ, Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλαημί παλάκσκε
Γέζπνηλα.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε, ππξφο δέ
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».
Άλζεζη θνζκνχκελνο ζνθέ, ηψλ αξεηψλ λνεηψο, ηήλ επσδίαλ απηψλ, ελ
θφζκσ έπλεπζαο ζηε, θαί ηά κχξα ηψλ ζαπκάησλ ζνπ, πάζηλ εθπέκπεηο ηνηο

πηζηνίο, Υξηζηψ θξαπγάδνπζηλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Υείξαο εθπεηάζαο πξφο Θεφλ, ηνχο ζήξαο ζηε, ηνχο λνεηνχο πξνζεπραίο,
θαηά ζνχ αίξνληαο ζηφκαηα, απεθίκσζαο θαί έςαιιεο, ελ δηαλνία θαζαξά,
Πάηεξ γεζφκελνο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.
Ήξζεο απφ γήο πξφο νπξαλφλ, Πάηεξ Θεφδσξε, αληί ζηελψζεσο, πξφο
πιάηνο άπεηξνλ ζηε, ελ Αγίσλ ηνίο ζθελψκαζηλ, αληί ξαθίσλ επηειψλ,
βχζζσ θνζκνχκελνο, θαί θξαπγάδσλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Θενηνθίνλ
χ κφλε ελ πάζαηο γελεαίο, Παξζέλε άρξαληε, Μήηεξ εδείρζεο Θενχ, ζχ ηήο
ζεφηεηνο γέγνλαο, ελδηαίηεκα παλάκσκε, κή θινγηζζείζα ηψ ππξί, ηνχ
απξνζίηνπ θσηφο, φζελ πάληεο, ζέ επινγνχκελ, Μαξία Θεφλπκθε.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».
Άλσ ηφ πνιίηεπκα έρεηλ, ελ νπξαλνίο επηπνζήζαο, θιίκαθη θαζάπεξ ερξήζσ,
ηαίο αξεηαίο ζνπ Πάηεξ Θεφδσξε, δη' ψλ εθείζε έθζαζαο, θαί ηήο εθέζεσο
επέηπρεο.
Οίθνο ερξεκάηηζαο Πάηεξ, ηψλ αξεηψλ, ελ ψ πινπζίσο, πίζηηο θαί ειπίο θαί
αγάπε, θαί ζσθξνζχλε ελαπεηέζεζαλ, δηφ θαί πιήξεο ζηε, ηψλ αξεηψλ
κεηέζηεο άξηζηα.
Έλζα ηψλ Οζίσλ νη δήκνη, θαί ηψλ Γηθαίσλ αη ρνξείαη, έλζα ηψλ Αγίσλ ηά
πιήζε, θαί πξσηνηφθσλ Πάηεξ ηά ηάγκαηα, πεξηθαλψο εζθήλσζαο, κεζ' ψλ
αεί εκψλ κλεκφλεπε.
Θενηνθίνλ
χ ηφ εγθαιιψπηζκα πάλησλ, ηψλ επί ζνί εγθαπρσκέλσλ, ζχ ε επθξνζχλε
ηνχ θφζκνπ, θαί ζπκεδία εκψλ ηψλ δνχισλ ζνπ, ζχ γιπθαζκφο θαί έθεζηο,
ηψλ ζέ εκλνχλησλ Μεηξνπάξζελε.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, ε Α' ξα, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΑ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο, Ηαλνπαξίνπ θαί ηψλ ζχλ απηψ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.

Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Ηεξεχο ελλνκψηαηνο, αζιεηήο Ηεξψηαηνο, ψ Ηαλνπάξηε, ερξεκάηηζαο, νπθ
αιινηξίσ ελ αίκαηη, νηθείσ δέ κάιηζηα, εηο απηφλ ηφλ νπξαλφλ, εηζειζψλ, έλζα
πξφδξνκνο, πάλησλ πέθπθελ, Ηεζνχο αελάσο, ηνχηνλ Πάηεξ, νπηαλφκελνο
θαί βιέπσλ, άπεξ νη Άγγεινη βιέπνπζη.
Καί δνξάλ αθαηξνχκελνο, θαί ππξί πξνζξηπηνχκελνο, θαί ζεξζί δηδφκελνο,
Αμηάγαζηε, θαί θπιαθαίο ζπγθιεηφκελνο, εκέξαηο ελ πιείνζηλ, αηαπείλσηνο
ηφλ λνχλ, ξψκε ζεία δηέκεηλαο, θαί εηέιεζαο, ηφλ άγσλα λνκίκσο ελαζιήζαο,
Ηεξέ ζαπκαηνθφξε, ηψλ Αζσκάησλ εθάκηιιε.
Γηζηδέξηνλ Πξφθνπινλ, ψζζνλ, Φαχζηνλ Δπηχρηνλ, θαη Ηαλνπάξηνλ ηφλ
ανίδηκνλ, θαί ηφλ ζνθφλ Αθνπηίσλα, ζπκθψλσο ηηκήζσκελ, σο ζνθνχο
ηεξνπξγνχο, ζηεθεθφξνπο σο Μάξηπξαο, σο ηήο Πφιεσο, ηήο αγίαο πνιίηαο
πξεζβεπηάο ηε, ηψλ απηνχο καθαξηδφλησλ, αιεζεζηάηνπο ππάξρνληαο.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Σήλ ζθελήλ ηήλ ακφιπληνλ, ηήλ λεθέιελ ηήλ έκςπρνλ, ηφλ λαφλ ηφλ άγηνλ,
ηνχ Θενχ εκψλ, ηήλ αδηάβαηνλ γέθπξαλ, ηήλ ζηάκλνλ ηήλ πάγρξπζνλ, ηήλ
αγίαλ θηβσηφλ, ηήλ κεηάξζηνλ θιίκαθα, ηφ επξχρσξνλ, ηνχ Γεζπφηνπ ρσξίνλ,
ηήλ Παξζέλνλ, θαί Μεηέξα ηνχ Κπξίνπ, πεξηθαλψο καθαξίζσκελ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα ζε, επί μχινπ σο έβιεςελ, ε Ακλάο ε ηέμαζα,
επσδχξεην, θαί κεηξηθψο ζνη εθζέγγεην, Τηέ πνζεηλφηαηε, πψο ελ μχισ ηνχ
ηαπξνχ, αλεξηήζεο καθξφζπκε; πψο ηάο ρείξάο ζνπ, θαί ηνχο πφδαο ζνπ
Λφγε, πξνζειψζεο, ππ' αλφκσλ θαί ηφ αίκα, ηφ ζφλ εμέρεαο Γέζπνηα;
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ’
Καί ηξφπσλ κέηνρνο θαί ζξφλσλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο, ηήλ
πξάμηλ εψξεο ζεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, Γηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο
αιεζείαο Οξζνηνκψλ, θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο
Ηαλνπάξηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο εκέξαο, σο ζχλεζεο, θαί ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
χζηεκα ηεξπλφλ Μαξηχξσλ επαηλέζσ.
Ο Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ' Ο Δηξκφο
«Σξηζηάηαο θξαηαηνχο, ν ηερζείο εθ Παξζέλνπ, απαζείαο ελ βπζψ, ςπρήο ηφ
ηξηκεξέο, θαηαπφληηζνλ δένκαη, φπσο ζνη σο ελ ηπκπάλσ, ηή λεθξψζεη ηνχ

ζψκαηνο, επηλίθηνλ άζσ κειψδεκα».
πλψλ ηαίο ζηξαηηαίο, ηψλ αυισλ, Αγγέισλ, θαί κεζέμεη θσηηζκνχ, αδχηνπ
ηήλ ςπρήλ, Ηεξψο θσηηδφκελνο, θψηηζφλ κνπ ηήλ θαξδίαλ, ηήλ θσζθφξνλ
ζνπ ζήκεξνλ, ενξηήλ επθεκνχληνο καθάξηε.
Τπήξμαο εθ παηδφο, ηεξψηαηνο φισο, αξεηαίο ζπλαπμεζείο, θαί ρξίζκα ηεξφλ,
εηιεθψο ηεξάηεπζαο, ζηε ιαφλ πνηκάλαο, καξηπξίνπ δε αίκαηη, ιακπξπλζείο
ππέξ ήιηνλ έιακςαο.
ηξαηφο θσηνεηδήο, ηεξψηαηνο δήκνο, ζπλαιζεί ζνη θαξηεξψο, ζνθέ Ηεξνπξγέ
κεζ' ψλ πάζαλ δηέιπζαο, φθεσο κεραλνπξγίαλ, ππνκείλαο πνιχπινθα,
ξσκαιέσ θξνλήκαηη βάζαλα.
Σνίο ίρλεζη Υξηζηνχ, ηνχ κεγάινπ θαί πξψηνπ, αξρηπνίκελνο νθέ, επφκελνο
βαθαίο, καξηπξίνπ εθαίδξπλαο, ζνχ ηήο αξρηεξσζχλεο, ηήλ ζηνιήλ, δηά ηνχηφ
ζε, δηαλνίαο ηηκψκελ επζχηεηη.
Ζρήζαο σο βξνληή, ζνχ ν έλζενο ιφγνο, εκβξνληήηνπο αθνάο, παξάθξνλνο
ερζξνχ, θαηεπηφεζελ έλδνμε, φζελ ζε θαζππνβάιιεη, αλεθέζηνηο θνιάζεζη,
ηψ πξφο Κχξηνλ θίιηξσ ππξνχκελνλ.
Θενηνθίνλ
Μαθάξηνο εζηίλ, ν ιαφο Θενηφθε, ν δνμάδσλ ζε Θενχ, Μεηέξα αςεπδή, θαί αεί
καθαξίδσλ ζε, άρξαληε, θαζψο πξνείπαο, ηεξψο πξνθεηεχνπζα, νπελίθα
Υξηζηφλ έλδνλ έθεξεο.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».
Αίγιε ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, πεξηελζηζκέλνο, κέζνλ θακίλνπ ερφξεπεο,
Νεαλίαο ηνχο πξίλ νζίνπο, Πακκαθάξηζηε κηκνχκελνο.
Σάμεηο ηεξψλ δπλάκεσλ, κέζνλ ηήο θακίλνπ, ζχλ ζνί ζεφθξνλ ερφξεπνλ, κεζ'
ψλ χκλεηο ηφλ Δπεξγέηελ, δηακέλσλ αθαηάθιεθηνο.
Έρσλ ηφλ Υξηζηφλ ππέξκαρνλ, κέζνλ ηψλ ηπξάλλσλ, εζηψο απηφεηνο
έκεηλαο, θαί βαζάλνπο θαζππνκείλαο, Μάξηπο ψθζεο ελδνμφηαηνο.
Θενηνθίνλ
Ρήμνλ ηάο ζεηξάο Θεφλπλθε, ηψλ ακαξηηψλ κνπ, ε ηά δεζκά δηαξξήμαζα, ηά
ηνχ Άδνπ ηψ ηνθεηψ ζνπ, θαί ραξάο πάληα πιεξψζαζα.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο
Ηεξσζχλεο ηήλ ζηνιήλ επηρξψζαο, ηαίο ηψλ αηκάησλ ζνπ βαθαίο

ιακπξνηέξαλ, πεξηθαλψο απέδεημαο ζεξάπνλ Υξηζηνχ, φζελ αλειήιπζαο, εηο
κνλάο αησλίνπο, βξχσλ ηνίο ηηκψζί ζε, ηακάησλ πειάγε, θαί ηθεηεχσλ πάληνηε
Θεφλ, πάζη δνζήλαη πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ.
Θενηνθίνλ
Οπ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηφθε, ηάο δπλαζηείαο ζνπ ιαιείλ νη αλάμηνη, εηκή
γάξ ζχ πξντζηαζν πξεζβεχνπζα, ηίο εκάο εξξχζαην εθ ηνζνχησλ θηλδχλσλ,
ηίο δέ δηεθχιαμελ, έσο λχλ ειεπζέξνπο; Οπθ απνζηψκελ Γέζπνηλα εθ ζνχ,
ζνχο γάξ δνχινπο ζψδεηο αεί, εθ παληνίσλ δεηλψλ.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο γελλεζέληα, ε επ' εζράησλ ζε ζαξθί ηεηνθπία, επί
ηαπξνχ θξεκάκελνλ νξψζα Υξηζηέ, Οίκνη! αλεθξαχγαδε, πνζεηλφηαηνλ
ηέθλνλ, ηί ζνη αληαπέδσθε, ηψλ Δβξαίσλ ν δήκνο; Αιιά αλάζηεζη θαί ζψδε
ηνχο εηο ζέ, πεπηζηεπθφηαο σο κφλνο θηιάλζξσπνο.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ ηήο ζήο εηθφλνο, επί ηαπξνχ ζνπ έζηεο, θαί
εηάθεζαλ έζλε, ζχ γάξ εί θηιάλζξσπε, ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο».
Πάληεο ψζζνλ ηφλ ιεπτηελ θαί αζινθφξνλ, ηφλ Ηεξφλ ηε Φαχζηνλ,
Πξφθνπιφλ ηε ηφλ κέγαλ, θαί ηφλ Γηζηδέξηνλ, ζπκθψλσο ηηκήζσκελ.
Νπζηαγκφλ ηήο αζεβείαο Πξφθνπιε Μάξηπο, ζχ κή λπζηάμαο φισο,
εγξεγφξζεζη ζείαηο, πάζαλ θαηεθνίκηζαο, αζέσλ θαθφλνηαλ.
ισο ζείαηο επηπρήζαο θαιψλ ηδέαηο, θαί καξηπξίνπ θέγγεη απαζηξάςαο
σξαίσο, κέγηζηε Δπηχρηε, Θεψ επεξέζηεζαο.
Νένλ ψζπεξ Γαληήι ζε, ζεξψλ ελ κέζσ, ζχλ ηνίο ζπλάζινηο ζψδεη, αβιαβή
εθβιεζέληα ψ Ηαλνπάξηε, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ.
Θενηνθίνλ
Μεγαιχλσκελ ηήλ κφλελ επινγεκέλελ, δη' ήο κεγάισο πάληαο, επεπιφγεζελ
φλησο, ν παλππεξάγαζνο, εθ ηαχηεο ζαξθνχκελνο.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».
Αίκαηη Ηεξψ, ηήλ ζηνιήλ ζνπ Παλφιβηε, εηέιεζαο ιακπξνηέξαλ, θαί λαφλ πξφο
ηφλ άλσ, σο ηεξεχο ειήιπζαο.
Ρεχζαλ επί ηήο γήο, ηφ πνιχηηκνλ αίκά ζνπ, γεγέλεηαη ηακάησλ πνηακφο,
παζεκάησλ, μεξαίλσλ Πάηεξ ξεχκαηα.
Σφλ άδηθνλ θξηηήλ, ηπθισζέληα εληεχμεη ζνπ, εθψηηζαο επζπιαγρλίαλ, ηνχ
Γεζπφηνπ ηψλ φισλ, κηκνχκελνο, παλφιβηε.

Θενηνθίνλ
Τκλνχκέλ ζε δη' ήο, ηνίο ελ ζθφηεη θψο άδπηνλ, αλέηεηιε Θενηφθε, ν ηψλ φισλ
Γεζπφηεο, θαί πφζσ καθαξίδνκελ.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ
ακαξηεκάησλ, αιι' ν Θεφο, εθ θζνξάο αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ σο
θηιάλζξσπνο».
Ρήκαζη ζεκεία ζεσξήζαο, δήκφο ζε παξαλφκσλ, εξγαδφκελνλ Ηεξνκχζηα, ηψ
Πνηεηή, εθ ςπρήο πξνζέξρεηαη, παξαδφμσο θσηηδφκελνο.
θζεο θαί πξφ ηέινπο Ηεξάξρα, θαί κεηά ζείνλ ηέινο, εξγαδφκελνο πιήζνο
ζαπκάησλ, ηήλ δσξεάλ, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, απφ βξέθνπο θνκηζάκελνο.
Νχλ Ηεξσηάηε ζπκθσλία, Φαχζηνλ θαί ψζζνλ πάληεο, Γηζηδέξηνλ ζχλ
Δπηπρίσ, θαί ηψ ζνθψ Αθνπηίσ κέιςσκελ, θαί Πξνθνχισ ηνχο ζεφθξνλαο.
Θενηνθίνλ
Δπ' επεξγεζία ηψλ αλζξψπσλ, ζψλ εμ αγλψλ αηκάησλ, ζεζσκάησηαη ν Θεφο
Λφγνο, φλ εθηελψο, Θενκήηνξ αίηεζαη, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Σφ Μαξηπξηθφλ ηνχ Ζρνπ.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΑ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο, Ηαλνπαξίνπ
Δπηζθφπνπ, Πξνθνχινπ, ψζζνπ θαί Φαχζηνπ Γηαθφλσλ, Γηζηδεξίνπ
Αλαγλψζηνπ, Δπηπρίνπ θαί Αθνπηίσλνο.
ηίρνη
Σφλ Ηαλνπάξηνλ άλδξα γελλάδαλ
Απξίιηνο κήλ είδελ εθηεηκεκέλνλ.
χλ ηψ Πξνθνχισ ψζζνλ, αιιά θαί Φαχζηνλ,
Πξφ θνπιενχ θχςαληαο έθηεηλε μίθνο.
Γηζηδέξηνο ηήλ δέξηλ δνχο ηψ μίθεη,
Σνκήλ ππέζηε, θαί παξέζηε Κπξίσ.
Φσλήο αθνπηίζζεηη ηήο, Αθνπηίνπ,
Λέγνληνο, Δπηχρηε, ζπληκήζεηί κνη,
Ηαλνπαξίνην θάξελ ηάκνλ εηθάδη πξψηε.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Αιεμάλδξαο ηήο
βαζηιίζζεο.
ηίρνη
Ήδεη κελνχζεο πξφμελνλ ιακπεδφλνο,
Σήλ ελ δφθσ θάζεηξμηλ ε Αιεμάλδξα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Απνιιψ, Ηζααθίνπ, θαί

Κνξδάηνπ, ιηκψ θαί μίθεη ηειεησζέλησλ.
ηίρνη
Ληκαγρφλελ νίζαληεο Αζιεηαί δχν,
Φπρνθηφλσλ θεχγνπζη δαηκνλαγρφλελ.
Εσκνχο ρχηξαο ζήο, ηνχο ηδξψηαο Κνξδάηε,
Άιαηη ηκεζείο αηκάησλ παξαξηχεηο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Μαμηκηαλνχ,
Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.
ηίρνη
Μαμηκηαλφο, νπρ ν πακθάγνο ιχθνο,
Αιι' ν ηξνθεχο ηέζλεθε ηήο Δθθιεζίαο.
Σή απηή εκέξα' Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αλαζηαζίνπ ηνχ
ηλατηνπ.
ηίρνη
Αλαζηάζηνο ελ ηλά Μσζήο λένο,
Καί πξίλ ηειεπηήο ηφλ Θεφλ βιέπεηλ έρεη.
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Νένη ηξείο ελ Βαβπιψλη, πξφζηαγκα ηπξαλληθφλ, εηο θιήλαςνλ ζέκελνη, ελ
κέζσ θινγφο ασεβφσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».
Πατδεο ζείνπο εκηκήζσ, αλά κέζνλ ηήο θινγφο, ψ Ηαλνπάξηε, ελ
ζπγθαηαβάζεη, Αγγέισλ πεξηρνξεχσλ, θαί σδαίο κπζηηθαίο ηφλ σηήξα
πκλψλ.
Άλνζνλ ηφλ ινγηζκφλ ζνπ, ράξηηη ζεία ηεξψλ, θαί πξφ ηήο αζιήζεσο, λφζνπο
εζεξάπεπζαο πάζαο, πνηκήλ θαί κέγαο, ζαπκαηνπξγφο γλσξηδφκελνο.
Ίζηαζν πξφ ηψλ βεκάησλ, Μάξηπο, ηψλ ηπξαλληθψλ, αζιψλ θαξηεξψηαηα, θαί
ηνχο δπζζεβετο θαηαηζρχλσλ, θαί πιαλεζείζηλ άπαζηλ, ππνδεηθλχο ηήλ
αιήζεηαλ.
Θενηνθίνλ
Νέθξσζφλ κνπ ηάο θηλήζεηο, Άρξαληε ηάο ηήο ζαξθφο, δσήλ ε θπήζαζα,
δψσζνλ αγλή ηήλ ςπρήλ κνπ, λεθξσκέλελ πάζεζη, θαί πνιινίο ακαξηήκαζηλ.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Λπηξσηά ηνχ παληφο Παληνδχλακε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επ, ζεβήζαληαο,
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ».
Δπθεκείζζσ ν κέγαο λχλ Πξφθνπινο, θαί ζχλ ηψ Δπηπρίσ Αθνχηηνο, ν ζείνο

Γηζηδέξηνο, Φαχζηφο ηε θαί ψζζνο ν γελλαηφθξσλ, ηνχ σηήξνο νη έλδνμνη
Μάξηπξεο.
έ ρνξφο Αζινθφξσλ ν έλδνμνο, θνξπθαίνλ πινπηήζαο επάηεζελ, Ηεξνκχζηα
έλδνμε, θνξπςάο ηψλ δαηκφλσλ, θαί αζεταο, θνξπςνχκελνλ ζξάζνο εθάληζελ.
Χο νη Παίδεο ηφ πχξ θαηεπάηεζαο, θαί ζεξψλ ηάο νξκάο εραιίλσζαο, ψο
Γαληήι παλάξηζηε, ψο δέ Παχινο ηήλ θάξαλ ελαπεηκήζεο, επζεβψο
ηειεηψζαο ηφλ δξφκνλ ζνπ.
Θενηνθίνλ
Οζθελψζαο αθξάζησο ελ κήηξα ζνπ, εαπηνχ νηθεηήξηνλ έδεημε, ζέ θαζαξφλ
Παλάρξαληε, ψ βνψκελ απαχζησο, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε ηφλ
Κχξηνλ.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ
παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».
Ηαλνπαξίνπ ηά ζεπηά παιαίζκαηα, ηνχο αγψλαο θαί ηά ζηίγκαηα, ηήλ κέρξηο
αίκαηνο αλδξείαλ, ηνχο πφλνπο θαί ηφλ βίαηνλ ζάλαηνλ, ζαπκάησλ ηε ηφ
άπεηξνλ πέιαγνο, ελ επθξνζχλε κεγαιχλσκελ.
Χξάζεο ελ χςεη ηήο ζεπηήο ανίδηκε, καξηπξίαο ψζπεξ άδπηνο ήιηνο, ζείνπο
σο αζηέξαο, Μαξηχξσλ ηήλ πιεζχλ επαγφκελνο, θαί λχλ θσηαγσγείηαη ηά
πέξαηα, άζισλ κεγίζησλ ηαίο ιακπξφηεζηλ.
Ζ κέξαλ ηειέζσκελ πηζηνί εφξηηνλ, επθεκνχληεο Αθνπηίσλα, Πξφθνπινλ
ψζζνλ θαί ηφλ Φαχζηνλ, Δπηχρηνλ ζνθφλ Γηζηδέξηνλ, θαί ηφλ Ηαλνπάξηνλ
άζκαζηλ, σο ππέξ πάλησλ λχλ πξεζβεχνληαο.
Θενηνθίνλ
Φσηφο ηνχ ελ ζνί καξκαξπγαίο ηπθιψηηνπζαλ, ηήλ ςπρήλ κνπ
θσηαγψγεζνλ, θαί ρεηξαγψγεζφλ κε Κφξε, νδνχο ζσηεξηψδεηο πνξεχεζζαη,
θαί πιάλεο εθθπγείλ ηά πξνζθφκκαηα, φπσο ελ, πίζηεη καθαξίδσ ζε.
Σφ Φσηαγσγηθφλ, ηφ Ηδηφκεινλ, θαί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί
Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΒ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδψξνπ ηνχ πθεψηνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, θπξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.

Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Ηεξνκχζηεο ηνχ Λφγνπ Πάηεξ γελφκελνο, θαί αξεηαίο εθιάκςαο, ηή ηνχ
Πλεχκαηνο αίγιε, Θεφδσξε ηξηζκάθαξ, παξέρεηο εκίλ, ηακάησλ ραξίζκαηα,
ηνίο ελ ηή κλήκε ζνπ ηαχηε ηή Ηεξά, πξνζηνχζη θαί ηηκψζί ζε.
Σαίο νπξαλίαηο αθηίζη πεξηιακπφκελνο, ηή ηνχ Υξηζηνχ δπλάκεη, ηάο ηάζεηο
παξέρεηο, ηνίο πίζηεη ζε αηηνχζη, θαί επζεβψο, εθηεινχζη ηήλ κλήκελ ζνπ,
ζενκαθάξηζηε Πάηεξ ζαπκαηνπξγέ, αμηάγαζηε Θεφδσξε.
Σνχ ακπεισλνο εξγάηεο, δηά ηήο πξάμεσο, ηψλ εληνιψλ εδείρζεο, ηνχ
Υξηζηνχ ζενθφξε, δηφ ηήο βαζηιείαο, ηήο άλσ ιαβψλ, κπζηηθψο ηφ δελάξηνλ,
αδηαιείπησο πξεζβεχεηο ππέξ εκψλ, ηψλ ηηκψλησλ ζε Θεφδσξε.
Γφμα... Καί λχλ... Θενηνθίνλ
Θενκαθάξηζηε Κφξε Θενραξίησηε, ε ησλ ακαξηαλφλησλ, θξαηαηά πξνζηαζία,
ηψλ θαηαπνλνπκέλσλ ε θξαηαηά, θαί βεβαία αληίιεςηο, Θενθπήηνξ Παξζέλε,
πάλησλ πηζηψλ, θαηαθχγηνλ παλχκλεηε.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Δλ ηψ ηαπξψ ζε νξψζα, Υξηζηέ θξεκάκελνλ, ε άκσκνο Παξζέλνο, ε
αζπφξσο ηεθνχζα, εβφα ζξελσδνχζα, Τηέ θαί Θεέ, ηίο ε ζεία θαί άθαηνο,
νηθνλνκία ζνπ Λφγε, δη' ήο βξνηνπο, ηήο θαηάξαο ειεπζέξσζαο!
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο εκέξαο, θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Θείφλ ζε δψξνλ πακκάθαξ κέιπσ, Πάηεξ. Ο Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Ο Δηξκφο
«Σψ νδεγήζαληη πάιαη, ηφλ Ηζξαήι θεχγνληα, εθ ηήο δνπιείαο ηνχ Φαξαψ,
θαί ελ εξήκσ ζξέςαληη, άζσκελ ψο ιπηξσηή εκψλ Θεψ, φηη δεδφμαζηαη».
Θενθεγγή ζε αζηέξα, ν λνεηφο Ήιηνο, ησ ζηεξεψκαηη νθέ, ηήο Δθιεζίαο
αλέδεημε, βνιάο ζαπκάησλ εθπέκπνληα πάληνηε, θαί παζεκάησλ ηήλ αριχλ
αθαλίδνληα.
Δθ κεηξηθήο ζε λεδχνο, Ο Πνηεηήο ζηε, Ηεξεκίαλ σο ηφ πξίλ, θαζαγηάζαο
εηξγάζαην, ζθεχνο ηνχ Πλεχκαηνο εχρξεζηνλ, πλεχκαηα απνζνβνχληα,
πνλεξά Πάηεξ Θεφδσξε.
Ηδξψζη ηήο εγθξαηείαο, θιφγα παζψλ έζβεζαο, θαί επνκβξία πξνζεπρψλ,

ξείζξα ζαπκάησλ έβιπζαο, θαχζσλα αξξσζηεκάησλ ζβελλχνληα, Πάηεξ
Θεφδσξε.
Θενηνθίνλ
Ο αγεψξγεηνο βφηξπο, ζνχ εθ γαζηξφο ήλζεζε, Παξζελνκήηνξ γιπθαζκφλ,
αλαβιαζηάλσλ αθέζεσο, θαί επθξνζχλεο παλάρξαληε, άπαζη ηνίο εθ ηήο
κέζεο, ηψλ δεηλψλ παξαθξνλήζαζηλ.
Χδή γ' Ο Δηξκφο
«Ο ζηεξεψλ βξνληήλ θαί θηίδσλ πλεχκα, ζηεξέσζφλ κε Κχξηε, ίλα χκλψ ζε
εηιηθξηλψο, θαί πνηψ ηφ ζέιεκά ζνπ, φηη νπθ έζηηλ Άγηνο, σο ζχ ν Θεφο
εκψλ».
Χο ζαπκαζηφο ν βίνο ζνπ ζεφθξνλ! ψο θνβεξά ηά ζαχκαηα! σο πςειή ζνπ ε
πξφο Θεφλ, νηθείσζηο θαί λεχζηο, θαί αθιηλήο αλάβαζηο! παλέλδνμε Θεφδσξε.
Ρχκελ παζψλ αλέζηεηιαο πακκάθαξ, ηψλ πφλσλ επηδφζεζη, θαί ηψλ
δαηκφλσλ ηάο δνιεξάο, εμεθάληζαο ελέδξαο, ηνχ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, ηζρχτ
Θεφδσξε.
Οη ηή ζεπηή πξνζηξέρνληεο ζνξψ ζνχ, εθ ηαχηεο αξπφκεζα, ηψλ ηακάησλ
ηνχο ζεζαπξνχο, θαί ζαπκάησλ ηά πειάγε, θαί δσξεάλ ηήλ άθζνλνλ,
πκλνχληέο ζε Θεφδσξε.
Θενηνθίνλ
Νφκνη ελ ζνί ηήο θχζεσο Παξζέλε, θαηλνηνκνχληαη, ηίθηεηο γάξ, ππεξθπψο
ηφλ Γεκηνπξγφλ, ππέξ ιφγνλ ηφλ Γεζπφηελ, φλ εθηελψο ηθέηεπε, ζσζήλαη
ηνχο δνχινπο ζνπ.
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο
Αγσληζάκελνο θαιψο Ηεξάξρα, θαηά πλεπκάησλ πνλεξψλ εμνπζίαλ, παξά
Κπξίνπ έιαβεο Θεφδσξε, ιχεηλ ηά λνζήκαηα, θαί ηάζζαη πνηθίια, πάλησλ
αξξσζηήκαηα, ηψλ πηζηψο πξνζηξερφλησλ, ηή ζή ηηκία πάληνηε ζνξψ, ήλ
πξνζθπλνχληεο αεί επθεκνχκέλ ζε.
Θενηνθίνλ
Σψλ αθαζάξησλ ινγηζκψλ κνπ ηά πιήζε, θαί ηψλ αηφπσλ ελλνηψλ ηάο
ληθάδαο, ηίο εμεηπείλ δπλήζεηαη Παξζέλε αγλή, ηάο επαλαζηάζεηο δέ, ηψλ
αζάξθσλ ερζξψλ κνπ, ηίο εθδηεγήζεηαη, θαί ηήλ ηνχησλ θαθίαλ, Αιιά ηή ζή,
πξεζβεία αγαζή, ηνχησλ κνη πάλησλ ηήλ ιχηξσζηλ δψξεζαη.
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ
Σφλ εμ αλάξρνπ ηνχ Παηξφο γελλεζέληα, ε επ' εζράησλ ζε ζαξθί ηεηνθπία, επί
ηαπξνχ θξεκάκελνλ νξψζά ζε Υξηζηέ, Οίκνη! αλεθξαχγαδε, πνζεηλφηαηνλ
Σέθλνλ, ηί, ζνη αληαπέδσθε, ηψλ Δβξαίσλ ν δήκνο; Αιιά αλάζηεζη θαί ζψζνλ
σο Θεφο, ηφλ θφζκνλ πάληα, ρεηξφο ηνχ αιάζηνξνο.
Χδή δ' Ο Δηξκφο

«Δηζαθήθνα ν Θεφο, ηήλ αθνήλ ζνπ θαί εθνβήζελ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ,
θαί εμέζηελ Κχξηε, φηη ηήο ζήο αηλέζεσο πιήξεο ε γή».
Πνηακφο ππάξρεηο ζαθψο, πεπιεξσκέλνο λακάησλ ζείσλ, ραξηζκάησλ ηε
ηνχ Πλεχκαηνο, θαηαξδεχσλ άπαζαλ, ηήλ Δθθιεζίαλ Πάηεξ Θεφδσξε.
Απεγρφληζαο ηφλ ερζξφλ, λεπξαίο ηψλ πφλσλ ηψλ ζψλ πακκάθαξ, θαί ηά
ηνχηνπ εμσιφζξεπζαο, πνλεξά ζηξαηεχκαηα, ηψλ πξνζεπρψλ ζνπ μίθεη
Θεφδσξε.
Μειεηψλ ηφλ λφκνλ Θενχ, ελ δηεμφδνηο ηήο εγθξαηείαο, ζείνλ μχινλ
αλεβιάζηεζαο, επθαξπίαλ πξάμεσλ, ηψλ ελαξέησλ θέξσλ Θεφδσξε.
Θενηνθίνλ
Μαθαξία εθ γελεψλ, παζψλ εδείρζεο, Υξηζηφλ ηεθνχζα, καθαξίνπο
εξγαδφκελνλ, ηνχο απηψ
δνπιεχνληαο, Παξζελνκήηνξ άρξαληε Γέζπνηλα.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Αλάηεηιφλ κνη Κχξηε, ηφ θψο ηψλ πξνζηαγκάησλ ζνπ, φηη πξφο ζέ Υξηζηέ ηφ
πλεχκά κνπ, νξζξίδεη θαί πκλεί ζε, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, θαί πξφο ζέ
θαηαθεχγσ, ηήο εηξήλεο Βαζηιεχ».
Αθνίκεηνλ ιακπάδα ζε, θαί ιχρλνλ κή ζβελλχκελνλ, ηφ θψο ηφ άρξνλνλ
αλέδεημε, ηνίο δφθσ θξαηνπκέλνηο, ηψλ παζψλ Θεφδσξε, θαί ηή ακαπξφηεηη,
ηψλ πνιιψλ ακαξηηψλ.
Καιψο παηδνηξηβνχληά ζε, ηφλ Μάξηπξα Γεψξγηνλ, εμ απαιψλ νλχρσλ
έζρεθαο, θαί ηνχηνπ εκηκήζσ, ηφ ελ πάζη πξφζπκνλ, θαί ηήλ πξφο ηφλ Κχξηνλ,
Πάηεξ ζηε ζηνξγήλ.
Αλφζεπηνλ εγθξάηεηαλ, ππνκνλήλ αζχγθξηηνλ, πίζηηλ ειπίδα θαί ηαπείλσζηλ,
έζρεο ππέξ άλζξσπνλ, φζελ ππεξβάιινπζαλ, ράξηλ εχξεο εθ Θενχ.
Θενηνθίνλ
Ραλίζη ηνχ ειένπο ζνπ, θαηάξδεπζνλ Παλάρξαληε, ηήλ εθηαθείζάλ κνπ
δηάλνηαλ, θινγκψ ηήο ακαξηίαο, θαί ηφλ εζβεζκέλνλ κνπ, ηήο θαξδίαο
άλαςνλ, ιχρλνλ πχιε ηνχ θσηφο.
Χδή ο' Ο Δηξκφο
«Εάιε κε ινγηζκψλ θαηαιαβνχζα, εηο βπζφλ θαζέιθεη κε, ακέηξσλ
ακαξηεκάησλ αιιά ζχ Κπβεξλήηα αγαζέ, πξνθζάζαο αλάγαγε, σο ηφλ
Πξνθήηελ θαί ζψζφλ κε».
Μέξηκλαλ ηψλ γετλσλ απεθξνχζσ, φινλ δέ εθέλσζαο, ηφλ πφζνλ πξφο ηφλ
Γεζπφηελ, ελεδφκελνο ηνχηνπ θαιινλαίο, θαί ηαίο αλαβιπδνχζαηο, Πάηεξ
εθείζελ ειιάκςεζηλ.

Έιπζαο παγεηφλ ηήο ακαξηίαο, θξχεη πηεδφκελνο, θισβνχ ηζηάκελνο κέζνλ,
θαί σο άζαξθνο Πάηεξ, πξνζβνιάο, ππήλεγθαο αέξσλ, ζεία ζαιπφκελνο
ράξηηη.
Λάξλαθη ηεξά ζνπ πξνζηφλλεο, νζκήο ζείαο γλψζεσο, πιεξνχκεζα Ηεξάξρα,
δπζσδίαο ιπηξνχκελνη παζψλ, νη πφζσ ζε ηηκψληεο, ζαπκαηνπξγέ Πάηεξ
ζηε.
Θενηνθίνλ
Παζψλ κε ηξηθπκία ζπληαξάζζεη, βπζφο απνγλψζεσο, ρεηκάδεη κνπ ηήλ
θαξδίαλ, θπβεξλήηελ θπήζαζα Υξηζηφλ, Παξζέλε θαί σηήξα, ξχζαη θαί
ζψζφλ κε δένκαη.
Κνληάθηνλ Ήρνο γ'
Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ
Χο ππξίλσ άξκαηη, ηαίο αξεηαίο Θενθφξε, επηβάο αλέδξακεο, εηο νπξαλίνπο
νηθήζεηο, Άγγεινο κεηά αλζξψπσλ ζπκβηνηεχσλ, άλζξσπνο ζχλ ηνίο
Αγγέινηο πεξηρνξεχσλ, δηά ηνχην αλεδείρζεο, ζαπκάησλ ζείνλ, δνρείνλ
Θεφδσξε.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΒ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Θενδψξνπ
ηνχ πθεψηνπ, Δπηζθφπνπ Αλαζηαζηνππφιεσο.
ηίρνη
Καί Θενδψξσ, θαί λεθξψ Θενδψξνπ,
Σφ ζαπκαηνπξγείλ δψξνλ εθ Θενχ κέγα.
Δηθάδη δεπηεξίε πθεψηελ ηχκβνο έθξπςελ.
Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Νέαξρνο ππξί ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Σνχ πξφο ζέ, ψηεξ, εκπχξνπ ζείνπ πφζνπ,
Νέαξρνο είπελ, νπδέ πχξ κε ρσξίζεη.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Άπνζηφινπ Ναζαλαήι, φο εζηη ίκσλ
ν Εεισηήο, ήηνη ε αλάκλεζηο ηήο πξφο ηφλ Υξηζηφλ απηνχ γλσξίζεσο.
ηίρνη
Σφλ Ναδαξελφλ γλνχο Ναζαλαήι κέγαλ, Σήλ Ναδαξέη ζίγεζνλ άρξεζηνλ
ιέγεηλ.
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ' Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχο Παίδαο, αθιέθηνπο ηεξήζαληα, θαί ηφ πχξ
θαηαζβέζαληα, πκλήζσκελ ιέγνληεο, Δπινγεηφο εί θπξηε, ν Θεφο ν ηψλ
Παηέξσλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».

Χο αςεπδήο Ηεξάξρεο, ζπζίαλ αλαίκαθηνλ, πξνζήγαγεο ελ Πλεχκαηη, θαί
παζψλ λεθξφηεηη, ζχκα επψδεο Πακκάθαξ, ζεαπηφλ ηψ Γεζπφηε,
πξνζήλεγθαο ελ πίζηεη.
Πχξ εδνλψλ εγθξαηείαο, ηδξψζη θαηέζβεζαο, απρκφλ ηε γήο αλέζηεηιαο,
φκβξσλ επηθιχζεζη ζαπκαηνπξγέ, σο Ζιίαο νπξαλνχο θεθιεηζκέλνπο, επραίο
ζνπ ππαλνίγσλ.
Αγηαζζείο απφ βξέθνπο, επρήο γελλαηφηεηη ζηεηξεπνχζαο επνίεζαο, γαζηέξαο
πνιχπαηδαο, ηπθινίο παξέζρεο ηφ βιέπεηλ, θαί ρσινίο επδξνκίαλ, Θεφδσξε
ηξηζκάθαξ.
Θενηνθίνλ
Σήλ θαιινλήλ Ηαθψβ ζε, Θεφο εμειέμαην, θαί ελ ζνί θαηεζθήλσζε, θαί ζέ
δηεηήξεζε, θαί κεηά ηφθνλ Παξζέλνλ, ψζπεξ ήο πξφ ηνχ ηφθνπ, Παξζέλε
Θενηφθε.
Χδή ε' Ο Δηξκφο
«Γή θαί πάληα ηά ελ απηή, θαί ζάιαζζα, θαί πάζαη αη πεγαί, νη νπξαλνί ηψλ
νπξαλψλ, θψο θαί ζθφηνο, ςχρνο θαί θαχζσλ, πηνί ηψλ αλζξψπσλ, lεξείο
επινγείηε ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο».
Δπί πέηξαλ ππνκνλήο, εξείζαο ζνπ ηάο βάζεηο ηήο ςπρήο, νχ παξεηξάπεο
πξνζβνιαίο ελαληίαηο, νπθ εζαιεχζεο, ερζξψλ επεξείαηο, αιιά χςνο πξφο
ζείνλ αλέδξακεο, ππέξ ηψλ πίζηεη ηηκψλησλ ζε πξεζβεχσλ.
Ρείζξνλ πξφεηζηλ εθ ζνξνχ, ηάζεσλ ηήο ζήο ζαπκαηνπξγέ, θαί απνπιχλεη
κνιπζκνχο παζεκάησλ, θαί ζεπεδφλαο δεηλψλ εθθαζαίξεη, θαί πηζηψλ
θαηαξδεχεη Θεφδσξε, πάλησλ ηάο θαξδίαο, ηψλ πφζσ ζε ηηκψλησλ.
Ο ηψλ δψξσλ ηψλ ζετθψλ, επψλπκνο, θαί κχζηεο ηνχ Υξηζηνχ, ηψλ Αζθεηψλ
ε θαιινλή, Ηεξέσλ σξαηφηεο, ζαπκάησλ ε βξχζηο, ε ζεπηή κπξνζήθε ηνχ
Πλεχκαηνο, λχλ αλεπθεκείζζσ, Θεφδσξνο ν κέγαο.
Θενηνθίνλ
Ηεξαί ζεπηψλ Πξνθεηψλ, θεξχηηνπζη θσλαί ζπκβνιηθψο, πχιελ θαί φξνο θαί
ζθελήλ, θαί αγίαλ θσηφο λεθέιελ, εμ ήο ηνίο ελ ζθφηεη θαί ζθηά θαζεκέλνηο
αλέηεηιελ, Ήιηνο Παξζέλε, Υξηζηφο ν θσηνδφηεο.
Χδή ζ' Ο Δηξκφο
«ηη επνίεζέ κνη κεγαιεία ν Γπλαηφο, θαί άγηνλ ηφ λνκα απηνχ, θαί ηφ έιενο
απηνχ, εηο γελεάλ θαί γελεάλ ηνίο θνβνπκέλνηο απηφλ».
Χο φξζξνο, σο εκέξα δηαπγήο, ε ζή ενξηή, επέθαλε θσηίδνπζα εκψλ, ηάο
θαξδίαο ηψλ πηζηψο αλεπθεκνχλησλ, ηνχο ζεπηνχο πφλνπο ζνπ Πάλζνθε.

πλφκηινο, Αγγέισλ, Απνζηφισλ θαί Αζιεηψλ, Οζίσλ θαί Γηθαίσλ γεγνλψο,
Πάηεξ θαί Ηεξαξρψλ, ελ νπξαλνίο ππέξ εκψλ, Υξηζηψ πξεζβεχεηο αεί.
Ζζήθε ηψλ αγίσλ ζνπ, ιεηςάλσλ Πάηεξ ζνθέ, σο άιιε θνιπκβήζξα ηισάκ,
εγλσξίζζε ηνίο πηζηνίο, ή πξνζηφληεο, ηάο ςπράο αγηαδφκεζα.
Θενηνθίνλ
Φξηθηή ζνπ ε ινρεία, Θενηφθε Μήηεξ Θενχ, δηφ ζε καθαξίδνκελ αεί, θαί
δνμάδνκελ πηζηψο, αη γελεαί ηψλ γελεψλ, εηο ηνχο αηψλαο. Ακήλ.
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, ε Α' ξα θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ Μεγαινκάξηπξνο Γεσξγίνπ ηνχ
ηξνπαηνθφξνπ.
Δη βνχιεηαη ν Πξνεζηψο πνηήζαη Αγξππλίαλ.
ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά
Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Σήο αιεζείαο ηφ έαξ, ιακπξψο εθέζηεθε, θαί λενπξγεί ηήλ θηίζηλ, επζεβεί
επηγλψζεη, Υξηζηνχ ηνχ δσνδφηνπ, φζελ ζαθψο, θσηηζζείο ηήλ δηάλνηαλ, ν
αζιεηήο ηνχ Κπξίνπ, ηήλ ηψλ ερζξψλ, θαηεπάηεζελ απφλνηαλ.
Σψ Βαζηιεί ηψλ αηψλσλ, ζχ εζηξαηεχζσ ζνθέ, θαί παξαηάμεηο πάζαο,
θαζειψλ ηψλ αλφκσλ, Γεψξγηε ηξηζκάθαξ, ζηεξξφο αζιεηήο, αλεδείρζεο ηή
ράξηηη, ηή εθ Θενχ ζνη δνζείζε ζαπκαηνπξγέ, δηφ πξέζβεπε ζσζήλαη εκάο.
Ρείζξα ηάζεσλ λέκεηο, ηνίο ζνί πξνζηξέρνπζη, Γεψξγηε ηξηζκάθαξ, θαί ςπρψλ
θαί ζσκάησλ, αξσγφο ζχ ππάξρεηο, ηνίο πίζηεη ζεξκή, πξνζηνχζη ηή ζθέπε
ζνπ, αμηνζαχκαζηε Μάξηπο ηνχ Ηεζνχ, Αζινθφξσλ εγθαιιψπηζκα.
Γφμα... Ήρνο α'
Σνχ κεγάινπ Βαζηιέσο ζηξαηηψηα Γεψξγηε, ραίξε θαί επθξαίλνπ, Θεψ γάξ
επεξέζηεζαο, πάλησλ θαηαθξνλήζαο, δσήλ ηήλ αηψληνλ εχξεο ελ νπξαλνίο,
ηφ γάξ ζψκά ζνπ πάζαλ λφζνλ εμ αλζξψπσλ απειαχλεη, Υξηζηφο γάξ φλ
επφζεζαο, απηφο ζε δνμάδεη καθάξηε.
Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ.

Ήρνο β'
Οίθνο ηνχ Δθξαζά
Δχγε ηήο ππέξ λνχλ, ραξάο ήο εμηψζεο, Γεψξγηε ηξηζκάθαξ, παξά Υξηζηνχ
ηνχ Κηίζηνπ, ψο Μάξηπο απαξάγξαπηνο.
ηίρ. Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη θαί σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ
πιεζπλζήζεηαη.
Υαίξνηο ηψλ Αζιεηψλ, ν κέγαο ηαμηάξρεο, θαί ηψλ πηζηψλ απάλησλ,
πξνζθχγηνλ θαί ηείρνο, θαιιίληθε Γεψξγηε.
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ.
Λχηξσζαη ηψλ δεηλψλ, ηψλ λχλ παξελνρινχλησλ, ηήλ ηαπεηλήλ ςπρήλ κνπ,
σο άξηζηνο πξνζηάηεο, Μάξηπο Υξηζηνχ Γεψξγηε.
Γφμα... Ήρνο δ' Αλαηνιίνπ
Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο, αιαιάμσκελ ηψ Θεψ ηψ σηήξη εκψλ, φηη
ελ μχισ πςσζείο, θαί εληάθσ θαηειζψλ, ηφλ Άδελ εζθχιεπζε, θαί λεθξνχο
ζπλήγεηξε, βνψληαο απηψ, Αιιεινχτα, Αιιεινχτα, Αιιεινχτα Υξηζηψ ηψ
αλαζηάληη.
Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Χο ηψλ αηρκαιψησλ ειεπζεξσηήο, θαί ηψλ πησρψλ ππεξαζπηζηήο,
αζζελνχλησλ ηαηξφο, βαζηιέσλ ππέξκαρνο, Σξνπαηνθφξε Μεγαινκάξηπο
Γεψξγηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.
Καί ηήο Δνξηήο, θαί Απφιπζηο
ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, θαί ηήλ α' ηάζηλ ηνχ Μαθάξηνο αλήξ, εηο ηφ
Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ
Αγίνπ.
Ήρνο δ' Απηφκεινλ
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ, αζινθφξε Γεψξγηε, ζπλειζφληεο ζήκεξνλ,
επθεκνχκέλ ζε, φηη ηφλ δξφκνλ ηεηέιεθαο, ηήλ πίζηηλ ηεηήξεθαο, θαί εδέμσ εθ
Θενχ, ηφλ ηήο λίθεο ζνπ ζηέθαλνλ, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.
Ρσκαιέσ θξνλήκαηη, πεπνηζψο επηνκφιεζαο, ψζπεξ ιέσλ έλδνμε, πξφο ηήλ
άζιεζηλ, ππεξνξψλ κέλ ηνχ ζψκαηνο, σο θζείξεζζαη κέιινληνο, ηήο

αθζάξηνπ δέ ςπρήο, ζνθψο επηκεινχκελνο, θαί θνιάζεσλ, πνιπηξφπνηο
ηδέαηο έππξψζεο, σο ρξπζφο θεθαζαξκέλνο, επηαπιαζίσο Γεψξγηε.
Σψ σηήξη ζπλέπαζεο, θαί ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ, εθνπζίσο έλδνμε
κηκεζάκελνο, ζπκβαζηιεχεηο ιακπξφηαηα, πνξθχξαλ έμ αίκαηνο,
ελδπζάκελνο θαηδξάλ, θαί ηψ ζθήπηξσ ηψλ άζισλ ζνπ, εγθνζκνχκελνο, θαί
ζηεθάλσ ηήο λίθεο δηαπξέπσλ, απεξάληνπο εηο αηψλαο, Μεγαινκάξηπο
Γεψξγηε.
Σψ ηήο πίζηεσο ζψξαθη, θαί αζπίδη ηήο ράξηηνο, θαί ηαπξνχ ηψ δφξαηη,
ζπκθξαμάκελνο, ηνίο ελαληίνηο αλάισηνο, εγέλνπ Γεψξγηε, θαί σο ζείνο
αξηζηεχο, ηψλ δαηκφλσλ ηάο θάιαγγαο, ηξνπσζάκελνο, ζχλ Αγγέινηο
ρνξεχεηο, ηνχο Πηζηνχο δέ, πεξηέπσλ αγηάδεηο, θαί δηαζψδεηο θαινχκελνο.
Χο αζηέξα πνιχθσηνλ, ψζπεξ ήιηνλ ιάκπνληα, ελ ηψ ζηεξεψκαηη, ζέ
γηλψζθνκελ, Χο καξγαξίηελ πνιχηηκνλ, σο ιίζνλ απγάδνληα, σο εκέξαο ζε
πηφλ, σο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ, σο ππέξκαρνλ, ηψλ πηζηψλ ελ θηλδχλνηο
επθεκνχκελ, εθηεινχληέο ζνπ ηήλ κλήκελ, ηξνπαηνθφξε Γεψξγηε.
Δλ ζαιάζζε κε πιένληα, έλ νδψ κε βαδίδνληα, ελ λπθηί θαζεχδνληα,
πεξηθξνχξεζνλ, επαγξππλνχληα δηάζσζνλ, πακκάθαξ Γεψξγηε, θαί αμίσζνλ
πνηείλ, ηνχ Κπξίνπ ηφ ζέιεκα, φπσο εχξνηκη, ελ εκέξα ηήο δίθεο ηψλ ελ βίσ,
πεπξαγκέλσλ κνη ηήλ ιχζηλ, ν πξνζδξακψλ ελ ηή ζθέπε ζνπ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
Αμίσο ηνχ νλφκαηνο, επνιηηεχζσ ζηξαηηψηα Γεψξγηε, ηφλ ζηαπξφλ γάξ ηνχ
Υξηζηνχ, επ' ψκσλ αξάκελνο, ηήλ εθ δηαβνιηθήο πιάλεο ρεξζσζείζαλ γήλ
εθαιιηέξγεζαο, θαί ηήλ αθαλζψδε ζξεζθείαλ ηψλ εηδψισλ εθξηδψζαο, ηήο
Οξζνδφμνπ Πίζηεσο θιήκα θαηεθχηεπζαο, φζελ βιπζηάλεηο ηάκαηα, ηνίο ελ
πάζε ηή νηθνπκέλε πηζηνίο, θαί Σξηάδνο γεσξγφο, δίθαηνο αλεδείρζεο,
Πξέζβεπε δεφκεζα, ππέξ εηξήλεο ηνχ θφζκνπ, θαί ζσηεξίαο ηψλ ςπρψλ
εκψλ.
Καί λχλ... Σήο ηπρνχζεο Δνξηήο
Δίζνδνο, ηφ, Φψο ηιαξφλ, Σφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά
Αλαγλψζκαηα.
Πξνθεηείαηο Ζζατνπ ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 43, 9-14)
Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Πάληα ηά έζλε ζπλήρζεζαλ άκα θαί ζπλαρζήζνληαη
άξρνληεο εμ απηψλ, Σίο αλαγγειεί ηαχηα ελ απηνίο; ή ηά εμ αξρήο, ηίο αθνπζηά
πνηήζεη εκίλ, Αγαγέησζαλ ηνχο κάξηπξαο απηψλ, θαί δηθαησζήησζαλ, Καί
εηπάησζαλ αιεζή, Γίλεζζέ κνη κάξηπξεο, θαί εγψ κάξηπο Κχξηνο ν Θεφο, θαί
ν παίο, φλ εμειεμάκελ, ίλα γλψηε θαί Πηζηεχζεηε, θαί ζπλήηε, φηη εγψ εηκη,
Δκπξνζζέλ κνπ νπθ εγέλεην άιινο Θεφο, θαί κεη εκέ νπθ έζηαη, Δγψ εηκη ν

Θεφο, θαί νπθ έζηη πάξεμ εκνχ ν ζψδσλ. Δγψ αλήγγεηια θαί έζσζα, σλείδηζα,
θαί νπθ ήλ ελ εκίλ αιιφηξηνο. Τκείο εκνί κάξηπξεο, θαί εγψ Κχξηνο ν Θεφο, φηη
απ' αξρήο εγψ εηκη, θαί νπθ έζηηλ ν εθ ηψλ ρεηξψλ κνπ εμαηξνχκελνο. Πνηήζσ,
θαί ηίο απνζηξέςεη απηφ. Οχησ ιέγεη Κχξηνο ν Θεφο, ν ιπηξνχκελνο εκάο, ν
Άγηνο Ηζξαήι.
νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 3, 1-9)
Γηθαίσλ ςπραί ελ ρεηξί Θενχ, θαί νπ κή άςεηαη απηψλ βάζαλνο. Έδνμαλ ελ
νθζαικνίο αθξφλσλ ηεζλάλαη. Καί εινγίζζε θάθσζηο ε έμνδνο απηψλ, θαί ε
αθ' εκψλ πνξεία ζχληξηκκα, νη δέ εηζηλ ελ εηξήλε. Καί γάξ ελ φςεη αλζξψπσλ
εάλ θνιαζζψζηλ, ε ειπίο απηψλ αζαλαζίαο πιήξεο. Καί νιίγα παηδεπζέληεο,
κεγάια επεξγεηεζήζνληαη, φηη ν Θεφο επείξαζελ απηνχο, θαί εχξελ απηνχο
αμίνπο εαπηνχ. Χο ρξπζφλ ελ ρσλεπηεξίσ εδνθίκαζελ απηνχο, θαί σο
νινθάξπσκα ζπζίαο πξνζεδέμαην απηνχο. Καί ελ θαηξψ επηζθνπήο απηψλ
αλαιάκςνπζη, θαί σο ζπηλζήξεο ελ θαιάκε δηαδξακνχληαη. Κξηλνχζηλ έζλε,
θαί θξαηήζνπζη ιαψλ θαί βαζηιεχζεη απηψλ Κχξηνο εηο ηνχο αηψλαο, νη
πεπνηζφηεο επ' απηφλ, ζπλήζνπζηλ αιήζεηαλ, θαί νη πηζηνί έλ αγάπε
πξνζκελνχζηλ απηψ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ
ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.
νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα
(Κεθ. 5, 15-23 & 6, 1-3)
Γίθαηνη εηο ηφλ αίσλα δψζη, θαί ελ Κπξίσ ν κηζζφο απηψλ, θαί ε θξνληίο απηψλ
παξά Τςίζησ. Γηά ηνχην ιήςνληαη ηφ βαζίιεηνλ ηήο εππξεπείαο, θαί ηφ
δηάδεκα ηνχ θάιινπο εθ ρεηξφο Κπξίνπ, φηη ηή δεμηά απηνχ ζθεπάζεη απηνχο,
θαί ηψ βξαρίνλη ππεξαζπηεί απηψλ. Λήςεηαη παλνπιίαλ, ηφλ δήινλ απηνχ, θαί
νπινπνηήζεη ηήλ θηίζηλ εηο άκπλαλ ερζξψλ. Δλδχζεηαη ζψξαθα, δηθαηνζχλελ,
θαί πεξηζήζεηαη θφξπζα, θξίζηλ αλππφθξηηνλ. Λήςεηαη αζπίδα αθαηακάρεηνλ,
νζηφηεηα, νμπλεί δέ απφηνκνλ νξγήλ εηο ξνκθαίαλ. πλεθπνιεκήζεη απηψ ν
θφζκνο επί ηνχο παξάθξνλαο, πνξεχζνληαη εχζηνρνη βνιίδεο αζηξαπψλ, θαί
σο απφ επθχθινπ ηφμνπ ηψλ λεθψλ, επί ζθνπφλ αινχληαη, θαί εθ πεηξνβφινπ
ζπκνχ πιήξεηο ξηθήζνληαη ράιαδαη. Αγαλαθηήζεη θαη' απηψλ χδσξ ζαιάζζεο,
πνηακνί δέ ζπγθιχζνπζηλ απνηφκσο. Αληηζηήζεηαη απηνίο πλεπκαδπλάκεσο,
θαί σο ιαίιας εθιηθκήζεη απηνχο, θαί εξεκψζεη πάζαλ ηήλ γήλ αλνκία, θαί ε
θαθνπξαγία πεξηηξέςεη ζξφλνπο δπλαζηψλ. Αθνχζαηε νχλ, Βαζηιείο, θαί
ζχλεηε, κάζεηε, δηθαζηαί πεξάησλ γήο, ελσηίζαζζε νη θξαηνχληεο πιήζνπο,
θαί γεγαπξσκέλνη επί φρινηο εζλψλ, φηη εδφζε παξά Κπξίνπ ε θξάηεζηο πκίλ,
θαί ε δπλαζηεία παξά Τςίζηνπ.
Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά Ηδηφκεια.
Ήρνο α' Αλαηνιίνπ
Ο ιακπξφο αξηζηεχο Γεψξγηνο, ελ ηή ελδφμσ αζιήζεη απηνχ, ηάο άλσ
Γπλάκεηο επθξαίλεη, θαί ζχλ απηαίο αγαιιφκελνο λχλ, επίγεηνλ ηνίο πηζηνίο
παλήγπξηλ ήγεηξε, θαί ζπλενξηάδεηλ εκίλ ηνίο δη' απηφλ ήζξνηζκέλνηο, σο
Υξηζηνχ δνχινο παξαγέγνλε, Γηφπεξ απηφλ αμίσο ηηκήζσκελ, απαχζησο

πξεζβεχνληα ηψ ηψλ φισλ Θεψ, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Ο απηφο
Αξηζηείαηο άζισλ γεσξγψλ ηά θξείηηνλα, ηνχο πφλνπο ηψλ θαξπψλ ζνπ, ηψ
Υξηζηψ πξνζήλεγθαο, πακκαθάξηζηε Μάξηπο Γεψξγηε, πίζηεη πφζνλ
ελζηεζάκελνο, ειπίδη θφβνλ απσζάκελνο, αγάπε εθηήζσ ηά νπξάληα
παλεχθεκε, Παξξεζίαλ νχλ έρσλ, εππξνζδέθηνηο δεήζεζηλ, αίηεζαη ηαίο
ςπραίο εκψλ ηήλ εηξήλελ, ηιαζκφλ ηε ακαξηηψλ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Ο απηφο
Σνχ κεγάινπ Βαζηιέσο ζηξαηηψηα Γεψξγηε, ραίξε θαί επθξαίλνπ, Θεψ γάξ
επεξέζηεζαο, πάλησλ θαηαθξνλήζαο, δσήλ ηήλ αηψληνλ εχξεο ελ νπξαλνίο,
ηφ γάξ ζψκά ζνπ πάζαλ λφζνλ εμ αλζξψπσλ απειαχλεη, Υξηζηφο γάξ φλ
επφζεζαο, απηφο ζε δνμάδεη καθάξηε.
Ήρνο δ'
Γεχηε θηινκάξηπξεο, αζκαηηθήλ πκλσδίαλ, ηψ αλαζηάληη εθ ηάθνπ Υξηζηψ
πξνζάμσκελ, ήκεξνλ γάξ έαξ λνεηφλ αλέηεηιελ εκίλ, πεξθάδνλ άλζε ηά
ινγηθά, ε παγθφζκηνο κλήκε Γεσξγίνπ ηνχ ζνθνχ Μεγαινκάξηπξνο, νχ ηηλνο
ηά ζηίγκαηα αλαλενχληεο, θνκηδφκεζα ηακάησλ πεγάο, Απηφλ θαί λχλ
ηθεηεχζσκελ, ηνχ πξεζβεχεηλ απαχζησο ηψ σηήξη Υξηζηψ, εηξήλελ ηή
νηθνπκέλε δσξήζαζζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.
Ο απηφο Αλαηνιίνπ
Πάληα ηά έζλε θξνηήζαηε ρείξαο, αιαιάμσκελ ηψ Θεψ ηψ σηήξη εκψλ, φηη
ελ μχισ πςσζείο, θαί ελ ηάθσ θαηειζψλ, ηφλ Άδελ εζθχιεπζε, θαί λεθξνχο
ζπλήγεηξε, βνψληαο απηψ, Αιιεινχτα, Αιιεινχτα, Αιιεινχτα Υξηζηψ ηψ
αλαζηάληη.
Ο απηφο
ηέθαλνλ δφμεο επί θεθαιήο ζνπ αλεδήζσ, ζηεθαλεθφξε Γεψξγηε, ηφλ γάξ
αφξαηνλ ερζξφλ, σο ν Παχινο εθβνά, νξψλ εθαξηέξεζαο, ληθεηήο γελφκελνο
ηήο πιάλεο απηνχ, Αιιεινχτα, Αιιεινχτα, Αιιεινχτα Υξηζηψ ηψ αλαζηάληη.
Ο απηφο
Άζκα αζκάησλ ρνξεχνληεο άκα, πξνζελέγθσκελ ηψ Υξηζηψ θηινκάξηπξεο,
φηη ηφλ ηχξαλλνλ ερζξφλ, ν γελλαίνο Αζιεηήο, πηεξλίζαο θαηέβαιε, δηφ
πάληεο άζσκελ απαχζηνηο θσλαίο Γφμα ψηεξ ηή θξηθηή ζνπ αλαζηάζεη, δη'
ήο έζσζαο ηφλ θφζκνλ.
Γφμα... Ήρνο β'
Ησάλλνπ Μνλαρνχ
Νεπέησ δίθαηα, έθεζελ ν νινκψλ, ηνίο βξνηνίο ηά βιέθαξα, ειεεζήζεηαη γάξ
παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ ν βιέπσλ ιεία, πξνεγφξεπζελ, Δπκαξψο δέ ηαχηα
ελσηηζζείο, ψ πνιχηια Γεψξγηε, ηνχ Γεζπφηνπ ηαίο δηδαραίο εθνινχζεζαο,
θαί αλφκνηο εθδνζείο εθαξηέξεζαο, ηήο πιάλεο ηά φξγηα θαηαπηχζαο ψο
βέβεια, ηφ ζψκα γάξ ν παξέδσθαο, ππέξ αγάπεο ηνχ πιάζαληνο, φινλ
κειλδφλ θαηεηέκλεην, θαί ν Βειίαξ κάιινλ, φινο αηζρπλζείο εηηηξψζθεην,
ζηεθεθφξνλ ζε Οξψλ αθκαηφηαηνλ, ζελ ελ απιαίο νηθψλ ηνχ Κπξίνπ ζνπ,
ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη, πξέζβεπε αζινθφξε Υξηζηψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο
εκψλ.

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο δ' Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο
Αλεπθεκνχζη ιανί ςαικνίο θαί χκλνηο, ζνχ ηήλ παλανίδηκνλ, κλήκελ Γεψξγηε,
σο εππξεπήο γάξ εμέιακςε, θαί θσηνθφξνο, πεπνηθηικέλε δφμε θαί ράξηηη,
φζελ θαί ζθηξηψζη λχλ, Αγγέισλ ηάγκαηα, επηθξνηνχζη δέ Μάξηπξεο, ζχλ
Απνζηφινηο, ηψλ ζψλ αγψλσλ Μάξηπο ηά έπαζια, θαί αλπκλνχζη, ηφλ
δνμάζαληα, ζέ σηήξα Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, Καί
θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.
ηίρ. Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη θαί σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ
πιεζπλζήζεηαη.
Δλδεδπκέλνο Υξηζηνχ ηήλ παλνπιίαλ, επξέζεο Γεψξγηε, ηνίο κή δεηνχζί ζε,
ππέξ Υξηζηνχ ππξπνινχκελνο, θαί κπθηεξίδσλ, ζεψλ καηαίσλ πιάλελ
ςπρφιεζξνλ, ηφηε θαί, ηξαηεχνκαη, ηψ Βαζηιεί κνπ Υξηζηψ, ηνίο παξαλφκνηο
εθξαχγαδεο, νπδέ γάξ ζήξεο, νπδέ ηξνρνί, νπ πχξ, νπδέ κάραηξα, εκέ
ρσξίζαη θαηηζρχζνπζη, ηήο αγάπεο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, φλ ηθέηεπε
ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.
Καηαθξνλήζαο νξγάλσλ πνιπκφξθσλ, πνηθίισλ βαζάλσλ ηε, θαί
θαηαπέιηνπ θξηθηνχ, ζηεθαλεθφξε Γεψξγηε, ηήο επζεβείαο, καξηπξηθψο ηφλ
δξφκνλ ηεηέιεθαο, φζελ ηήλ ππέξιακπξνλ, κλήκελ ζνπ άλζεζηλ, αζκαηηθνίο
πεξηζηέθνκελ, θαί ηά ζεπηά ζνπ, πεξηπηπζζφκεζα πίζηεη ιείςαλα, αιι' σο ηψ
ζξφλσ παξηζηάκελνο, ιακπξνθφξνο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, θαζηθέηεπε
ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.
Γφμα... Ήρνο δ'
Σνχ ηνπδίηνπ
Σφλ λνεξφλ αδάκαληα, ηήο θαξηεξίαο αδειθνί, πλεπκαηηθψο επθεκήζσκελ,
Γεψξγηνλ ηφλ ανίδηκνλ Μάξηπξα, φλ ππέξ Υξηζηνχ ππξνχκελνλ, εράιθεπζαλ
θίλδπλνη, θαί εζηφκσζαλ βάζαλνη, θαί πνηθίιαη θνιάζεηο αλήισζαλ, ζψκα ηφ
θχζεη θζεηξφκελνλ, ελίθα γάξ ν πφζνο ηήλ θχζηλ, δηά ζαλάηνπ πείζσλ ηφλ
εξαζηήλ, δηαβήλαη πξφο ηφλ πνζνχκελνλ, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, θαί σηήξα ηψλ
ςπρψλ εκψλ.
Καί λχλ... Σήο ενξηήο
Απνιπηίθηνλ Ήρνο δ'
Χο ηψλ αηρκαιψησλ ειεπζεξσηήο, θαί ηψλ πησρψλ ππεξαζπηζηήο,
αζζελνχλησλ ηαηξφο, βαζηιέσλ ππέξκαρνο, Σξνπαηνθφξε Μεγαινκάξηπο
Γεψξγηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.

Καί ηήο Δνξηήο
Δηο ηήλ επιφγεζηλ ηψλ άξησλ, ηφ Θενηφθε Παξζέλε.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηά ηελ α' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Αλέηεηιελ ηδνχ, ηφ ηήο ράξηηνο έαξ, επέιακςε Υξηζηνχ, ε Αλάζηαζηο πάζη, θαί
ηαχηε ζπλεθιάκπεη λχλ, Γεσξγίνπ ηνχ Μάξηπξνο, ε παλένξηνο, θαί
θσηνθφξνο εκέξα, δεχηε άπαληεο, ιακπξνθνξνχληεο ελζέσο, θαηδξψο
ενξηάζσκελ.
Καί ηήο Δνξηήο
Μεηά ηήλ β' ηηρνινγίαλ
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Πφζσ δένληη, ηψ ηνχ Γεζπφηνπ, ππξπνινχκελνο, αλδξεηνθξφλσο, ηά ηήο
πιάλεο ηακεία θαηέβαιεο, θαί ελ ζηαδίσ Υξηζηφλ σκνιφγεζαο, ηξνπαηνθφξε
πακκάθαξ Γεψξγηε, Μάξηπο έλδνμε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη
εκίλ ηφ κέγα έιενο.
Καί ηήο Δνξηήο
Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ
Κάζηζκα Ήρνο δ'
Καηεπιάγε Ησζήθ
Γεσξγήζαο εκκειψο, ζπφξνλ ηψλ ζείσλ εληνιψλ, δηεζθφξπηζαο πησρνίο,
πάληα ηφλ πινχηνλ επζεβψο, αληηθηεζάκελνο έλδνμε Υξηζηνχ ηήλ δφμαλ,
φζελ πεπνηζψο, πξφο αγψλαο ρσξείο, θαί πφλνπο ηνχο καθξνχο, Μάξηπο
Γεψξγηε, θαί θνηλσλφο γελφκελνο ηνχ πάζνπο, ηνχ απαζνχο θαί εγέξζεσο,
ηήο βαζηιείαο, απηνχ κεηέζρεο, ππέξ εκψλ λχλ δεφκελνο.
Καί ηήο Δνξηήο
Οη Αλαβαζκνί, ηφ α' Αληίθσλνλ ηνχ δ' Ήρνπ.


Οη Αλαβαζκνί Αληίθσλνλ Α'
Δθ λεφηεηφο κνπ πνιιά πνιεκεί κε πάζε, αιι' απηφο αληηιαβνχ, θαί

ζψζνλ σηήξ κνπ.
 Οη κηζνχληεο ηψλ, αηζρχλζεηε απφ ηνχ Κπξίνπ, σο ρφξηνο γάξ, ππξί
έζεζζε απεμεξακκέλνη.
Γφμα... Καί λχλ...
Αγίσ Πλεχκαηη πάζα ςπρή δσνχηαη, θαί θαζάξζεη πςνχηαη ιακπξχλεηαη, ηή
ηξηαδηθή Μνλάδη ηεξνθξπθίσο.
Πξνθείκελνλ Ήρνο δ'
Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη θαί σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ πιεζπλζήζεηαη.
ηίρ. Πεθπηεπκέλνο ελ ηψ νίθσ Κπξίνπ.
Σφ, Πάζα πλνή
Δπαγγέιηνλ εθ ηνχ θαηά Μάξθνλ
Δίπελ ν Κχξηνο. Βιέπεηε εαπηνχο...
Σέινο:
Ο δέ ππνκείλαο εηο ηέινο, νχηνο ζσζήζεηαη.
Σφ Αλάζηαζηλ Υξηζηνχ ζεαζάκελνη
Ο Ν'
Γφμα... Σαίο ηνχ Αζινθφξνπ...
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ...
ηηρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ηφ κέγα έιεφο ζνπ...
Ήρνο πι. β'
ήκεξνλ ε νηθνπκέλε πάζα, ηαίο ηνχ Αζινθφξνπ απγάδεηαη αθηίζη, θαί ε ηνχ
Υξηζηνχ Δθθιεζία, ηνίο άλζεζηλ σξατδνκέλε, Γεψξγηε βνά ζνη, ζεξάπνλ
Υξηζηνχ, θαί πξνζηάηα ζεξκφηαηε, κή ειιίπεο πξεζβεχεηλ ππέξ εκψλ πξφο
Κχξηνλ.
Οη θαλφλεο ηνπ Πάζρα, θαί ηνπ Αγίνπ νη δχν.
Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Τκλψ ζε Γεψξγηε Γαπτδ εθ πφζνπ, δεί γάξ δή.
Χδή α' Ήρνο α'
Αλαζηάζεσο εκέξα
Τπέξ ήιηνλ εμήζηξαςελ ε κλήκε ζνπ λχλ, Μάξηπο Υξηζηνχ νπιίηα, ηάο γάξ
αθηίλαο πακθαείο, ηψλ ζαπκάησλ ηάο απγάο, εηο πάζαλ ηήλ γήλ, ιακπξψο
εμεδίζθεπζε, θσηνθφξε Γεψξγηε.

Μνλνκάρε κπξηφληθε Υξηζηνχ Αζιεηά, δφο κνη ηνχο άζινπο κέιςαη, θαί
αγσλίζκαηα ηά ζά, άπεξ έηιεο αλδξηθψο, ηψ πφζσ Υξηζηνχ, ζνθέ
εθππξνχκελνο, ψ θαί έδεο γεζφκελνο.
Νένο ψθζεο ελ πνιέκνηο ηθαλφο ηή ρεηξί, άιινο Γαπτδ αλδξείνο, ψο γάξ
απηφο ηφλ Γνιηάζ, ηφλ αληίπαινλ θαί ζχ, ληθάο θαζειψλ, βνιαίο ηαίο ηψλ
ιφγσλ ζνπ, ζηεθαλίηα Γεψξγηε.
Θενηνθίνλ
Χο αλέθθξαζηνο εξαίνο, θξηθαιαίνο ν ζφο, μέλνο ν ηφθνο Κφξε, σο
ππνκάδηνλ θαί γάξ, ηφλ παληέιεηνλ Θεφλ, ζειάδεηο ζαξθί, παξάδνμνλ
άθνπζκα, βξεθνηξφθε Μεηξάλαλδξε.
Έηεξνο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Θεξκφο πέθπθαο Μάξηπο φλησο πξνζηάηεο.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο β'
Δλ βπζψ θαηέζηξσζε
Θεξκνηάηε πίζηεη θαί ζηνξγή, ηνχο πξνζθαινπκέλνπο ζε, Μάξηπο Υξηζηνχ
ζηεθεθφξε Γεψξγηε, παξεζησο νιφθσηνο, ζεπηψ βήκαηη, ηνχ ηψλ φισλ
δεζπφδνληνο, ζνχ ηαίο ηθεζίαηο, θαί ηαίο πξνζηαζίαηο δηαθχιαμνλ.
Δπγελέο γεψξγηνλ Θενχ, γέγνλαο Γεψξγηε, καξηπξηθαίο γεσξγνχκελνλ
πξάμεζη, θαί σο πινχηνλ έκςπρνλ, νπξαλίνηο ζε, ζεζαπξνίο ελαπέζεην, ν
αγσλνζέηεο, σο δηαθεξφλησο αξηζηεχζαληα.
Ρσκαιέσο θαί θαξηεξηθψο, ψξκεζαο απηφθιεηνο, πξφο ηνχο αγψλαο
πακκάθαξ Γεψξγηε, θαί θαηαζηξεςάκελνο, ηήλ αηίζαζνλ ηψλ ηπξάλλσλ
παξάηαμηλ, πξέζβπο ππέξ πάλησλ, ηψλ πξνζθαινπκέλσλ ζε γεγέλεζαη.
Μαθαξίαο έλδνμε δσήο, λχλ επηιαβφκελνο, ηήο ελ Υξηζηψ θξππηνκέλεο
Γεψξγηε, ππέξ ήο εγψληζαη, κέρξηο αίκαηνο, ηνχο ελ πίζηεη πκλνχληάο ζε,
αίηεζαη ζσζήλαη, πάζεο αζινθφξε πεξηζηάζεσο.
Θενηνθίνλ
Οπξαλφο εγέλνπ ινγηθφο, Λφγνλ ηφλ νπξάληνλ, ηή ζή γαζηξί Θενκήηνξ
ρσξήζαζα, δη' νχ πάληα γέγνλελ, νπξαλφο ηε θαί γή, θαί ηά ηνχησλ επέθεηλα,
φζελ πα νξεζία, πξέζβεπε ζσζήλαη ηνχο πκλνχληάο ζε.
Καηαβαζία
Αλαζηάζεσο εκέξα, ιακπξπλζψκελ Λανί, Πάζρα Κπξίνπ, Πάζρα, εθ γάξ
ζαλάηνπ πξφο δσήλ, θαί εθ γήο πξφο νπξαλφλ, Υξηζηφο ν Θεφο, εκάο
δηεβίβαζελ, επηλίθηνλ άδνληαο.
Χδή γ'
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ

χλδξνκνο εμέιακςελ εκίλ, ε παλέλδνμνο κλήκε ε ηνχ ζεξάπνληνο, ηή
Αλαζηάζεη Υξηζηνχ, ελ ή ζπλειζφληεο νη πηζηνί, θαηδξψο ενξηάζσκελ.
Δπθξάλζεηε γή θαί νπξαλνί, ηά ηε φξε θαί πάληεο βνπλνί ζθηξηήζαηε, ξείζξα
ζαπκάησλ θαί γάξ, πςφζελ εκίλ νκβξνβιπηεί, ν Μάξηπο Γεψξγηνο.
Γή πάζα θαί βξφηεηνο θπιή, νπξαλφο ηε ζπγραίξεη, ζηξαηφο Αγγέισλ ηε, ν
πξσηνζηξάηεγνο γάξ, Υξηζηνχ λχλ Γεψξγηνο εθ γήο, βαίλεη πξφο νπξάληα.
Θενηνθίνλ
Δπθξάλζεηη, ηέξπλνπ Μαξηάκ, εη θαί ρζέο σο ξνκθαία γάξ ηήλ θαξδίαλ ζνπ, ν
ηνχ Τηνχ ζνπ ηαπξφο δηήιζελ, αιι' νχλ σο εθ παζηνχ, ηνχ ηάθνπ αλέηεηιελ.
Έηεξνο
Δμήλζεζελ ε έξεκνο
ηεθάλσ ηήο αζιήζεσο, δηαιάκπσλ Έλδνμε, ηνχο επζεβψο θαινχληάο ζε,
ιηηαλεχσλ ηψ ιπηξσηή θαί Θεψ, απφ πάζεο αλάγθεο κάθαξ ιχηξσζαη.
Πινπζίαηο θσηηδφκελνο, ιακπεδφζη Πάλζνθε, ηήλ δνθεξάλ απέιαζνλ,
αζπκίαλ θαί ηήλ αριχλ ηψλ παζψλ, αθ' εκψλ ηψλ ελ πίζηεη επθεκνχλησλ ζε.
Διπίδη ζηεξηδφκελνο, θαί αγάπε πίζηεη ηε, πεξηθξαρζείο Γεψξγηε, θαί δπλάκεη
Υξηζηνχ ξσλλχκελνο, ηψλ εηδψισλ ηήλ πιάλελ θαηαβέβιεθαο.
Θενηνθίνλ
Φσηίδνληα ηά πέξαηα, Παλαγία ηέηνθαο, κεηά ζαξθφο ηφλ άζαξθνλ, θαί πξφ
πάλησλ Παηξί ζπλάλαξρνλ, Θενηφθνλ δηφ ζε πίζηεη ζέβνκελ.
Καηαβαζία
Γεχηε πφκα πίσκελ θαηλφλ, νπθ εθ πέηξαο αγφλνπ ηεξαηνπξγνχκελνλ, αιι'
αθζαξζίαο πεγήλ, εθ ηάθνπ νκβξήζαληνο Υξηζηνχ, ελ ψ ζηεξενχκεζα.
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
Δπζεβείαο ηνίο ηξφπνηο αλδξαγαζψλ, αζεβείαο ηήλ πιάλελ θαηαβαιψλ,
Μάξηπο θαηεπάηεζαο, ηνχ ερζξνχ ηά θξπάγκαηα, ηψ γάξ ζείσ δήισ, ηφλ λνχλ
ππξπνινχκελνο, ηψλ ηπξάλλσλ έζβεζαο, ηφ άζενλ θξχαγκα, φζελ επαμίσο,
ακνηβήλ ηψλ βαζάλσλ, εδέμσ ηφλ ζηέθαλνλ, θαί παξέρεηο ηάκαηα, αζινθφξε
Γεψξγηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη,
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.
Γφμα...
Σφλ επίγεηνλ πινχηνλ ηφλ επί γήο, δηαλέκσλ ηνίο πάζη Μάξηπο ζνθέ, πινχηνλ
ηφλ νπξάληνλ, εθιεξψζσ ηνίο πφλνηο ζνπ, ηφλ γάξ ηαπξφλ ηφλ, Άρξαληνλ, ελ
ζνί ηεζσξάθηζαη, θαί ελ ηνχησ ήζρπλαο, ηπξάλλσλ ηφ θξχαγκα, φζελ ηή
πξεζβεία, ηνίο αηηνχζί ζε λέκεηο, ηά ζεία δσξήκαηα, ηακάησλ ραξίζκαηα,
αζινθφξε Γεψξγηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Χδή δ'
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο
Χο ππεξήιαζε ηήλ πξίλ, Νφηνπ βαζίιηζζαλ ζνθέ, λχλ ε βαζηιίο, Αιεμάλδξα,
εηο ηήλ ζήλ γάξ ζχλεζηλ, εθζακβεζείζα έδξακελ, φζελ ζνη ζπκπαξίζηαζαη
Μάξηπο, εθ δεμηψλ ηνχ Θενχ ψζπεξ βαζίιηζζα.
Ρεκάησλ ζνπ νπθ ελεγθψλ, ηνχο ειεγκνχο ν δπζζεβήο, ηχπηεζζαη θειεχεη ηφ
ζηφκα, θεχ! ηφ ζφλ Γεψξγηε, ηφ δέ θαίηνη θξνπφκελνλ, θχκβαινλ ψο αληήρεη,
θξαπγάδνλ, Μφλνο Θεφο αςεπδήο, ν Υξηζηφο εζηηλ.
Γλήζηε θίιε ηνχ Υξηζηνχ, πξσηαζιεηάξρα ηε απηνχ, πάκθσηε ιακπηήξ
νηθνπκέλεο, αζηήξ θαεηλφηαηε, ιπρλία ηηκαιθέζηαηε, άγξππλε ηψλ ηηκψλησλ
ζε θχιαμ, θχιαηηε εκάο, Μάξηπο Γεψξγηε.
Θενηνθίνλ
Ηδνχ θαί ηέηνθαο Αγλή, θαί παξζελεχεηο ελ ηαπηψ, ζαχκα πνιπζαχκαζηνλ
φλησο, θνβεξφλ μελήθνπζηνλ! Θεφλ γάξ ηφλ παληάλαθηα, θέξνπζα ζαίο
αγθάιαηο ζειάδεηο, ηφλ ηξνθνδφηελ Υξηζηφλ Κφξε λήπηνλ.
Έηεξνο
Διήιπζαο εθ Παξζέλνπ
Τκλνχκέλ ζνπ, ηνχο άγψλαο Πακκάθαξ Γεψξγηε, δη' ψλ θαηαβέβιεθαο, ηά
ηψλ εηδψισλ ζεβάζκαηα, πάζαλ δέ θαηήξγεζαο, ηελ ηψλ δαηκφλσλ απάηελ
παλανίδηκε.
Καηεχλαζνλ, πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ ηφλ ηάξαρνλ, θαί πάζαλ επήξεηαλ, ηήλ
ηψλ δαηκφλσλ απέιαζνλ, απφ ηψλ πκλνχλησλ ζε, σο ηνχ Υξηζηνχ
ζηξαηηψηεο Αμηάγαζηε.
Αλέηεηιαο, σο αζηήξ εσζθφξνο Γεψξγηε, ςπρήο γελλαηφηεηη, θαί ζηεξηγκψ ηψ
ηήο πίζηεσο, πιάλεο ηήλ ζθνηφκαηλαλ, απνδηψθσλ θαί ζψδσλ ηνχο
πκλνχληάο ζε.
Θενηνθίνλ
σηεξίαλ, νπζηψδε Παξζέλε γεγέλλεθαο, πινπζία ρξεζηφηεηη, θαί θπζηθή
αγαζφηεηη, ζψδνπζαλ ηφλ άλζξσπνλ, θαί ηήλ θζαξείζαλ, εηθφλα
αλαπιάηηνπζαλ.
Καηαβαζία
Δπί ηήο ζείαο θπιαθήο, ν ζεεγφξνο Αββαθνχκ, ζηήησ κεζ' εκψλ θαί
δεηθλχησ, θαεζθφξνλ Άγγεινλ, δηαπξπζίσο ιέγνληα, ήκεξνλ ζσηεξία ηψ
θφζκσ, φηη αλέζηε Υξηζηφο σο παληνδχλακνο.
Χδή ε'

Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο
Δφξηηνλ θξφηεη ζθηξηψζα ε Δθθιεζία, ηήλ ζεπηήλ Αλάζηαζηλ ηνχ σηήξνο,
θαί ηήλ λχλ κεηάζεζηλ ηνχ Αζινθφξνπ ςάιινπζα, δχν ηά θαιά γάξ
ζπλέδξακνλ.
Γνμάδεη ζνπ ηέξαο ηφ μέλνλ ζαπκαηνβξχηα, ν θαιφο Γιπθέξηνο, ηφλ βνχλ νχ
πεξ ζαπκαζηψο εδψσζαο, απηφλ δέ ηψ Κπξίσ ζνπ, δψζαλζπζίαλ
πξνζήλεγθαο.
Αηλέζεσο φπσο ηήλ δφμαλ ηήλ ζήλ πκλήζσ, πιήξσζνλ ηφ ζηφκα κνπ
ραξηηψζαο, θαί ηφλ λνχλ Γεψξγηε, θαί γάξ αγαιιηάζεηαη, φηαλ ζνη ςάιιε ηφ
πλεχκά κνπ.
Θενηνθίνλ
Τπέξαγλε, πψο ππέξ ιφγνλ γαιαθηνηξφθνο, θαί Παξζέλνο πέθπθαο; απνξψ
ζνπ, ηφ θξηθηφλ κπζηήξηνλ! Σηκψλ ινηπφλ ηφλ ηφθνλ ζνπ, ζέ πξνζθπλψ
Παλαγία κνπ.
Έηεξνο
Ο θσηηζκφο
Μαξηπξηθήλ, παξξεζίαλ σο έρσλ πξφο ηφλ Γεζπφηελ, αίηεζαη πξνζχκσο ηήλ
ζσηεξίαλ, ηνίο ζέ πκλνχζη, ςπρηθψλ λνζεκάησλ, απαιιάηησλ ηαίο ζαίο
δεήζεζη, Μάξηπο αζινθφξε, πακκάθαξ Γεψξγηε.
Αγγειηθαίο, ζπγρνξεχσλ σο Μάξηπο ρνξνζηαζίαηο, θαί ηήο αζαλάηνπ θαί
καθαξίαο, ηεθαλεθφξε, εκθνξνχκελνο δφμεο, ηνχο ηή ζθέπε ηή ζή
πξνζηξέρνληαο, πάζεο ηξηθπκίαο, θαί δάιεο εμάξπαζνλ.
Ρχζαη εκάο, απφ πάζεο αλάγθεο σο ειεήκσλ, ηφλ ηήο ακαξηίαο θαί ηψλ
θηλδχλσλ, εμαθαλίδσλ, πνιππνίθηινλ θιφλνλ, Γεσξγίνπ ηνχ ζνχ ζεξάπνληνο,
ηάο ηθεηεξίαο, Υξηζηέ πξνζδερφκελνο.
Θενηνθίνλ
Σήλ νθεηιήλ, ηήο πξνκήηνξνο Δχαο ζχ Θενκήηνξ, απέηηζαο ζάξθα ή
κθηεζκέλνλ, εθ ζνχ ηεθνχζα, ηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ, φζελ πάληεο ζε
καθαξίδνκελ, θεραξηησκέλε Παξζέλε παλάκσκε.
Καηαβαζία
Οξζξίζσκελ φξζξνπ βαζένο, θαί αληί κχξνπ ηφλ χκλνλ πξνζνίζσκελ ηψ
Γεζπφηε , θαί Υξηζηφλ νςφκεζα, δηθαηνζχλεο ήιηνλ, πάζη δσήλ αλαηέιινληα.
Χδή ο'
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο
Ηδνχ ζνη θαί κία ηεξπλή ρειηδψλ, ζενζχιιεθηε ιαέ, ηήλ ηνχ έαξνο ράξηλ,
αλαπιεξνί ζαπκαζηψο, ν Γεψξγηνο, θαί ζπγράξεηε ινηπφλ, ηή ραξά ηνχηνπ
πάληεο.

Γξηκείαο βαζάλνπο δεηλψλ ελεγθψλ, σο ηξπθάο ηαχηαο εγνχ, ππνκέλσλ
Κπξίσ, θαί ςάιισλ Έλδνμε, ε θσλή δέ ζνπ, ηήο βξνληήο ελ ηψ ηξνρψ, ηψλ
επρψλ εμερείην.
Δπθξαίλνπ θαί ζθίξηα ρνξφο Αζιεηψλ, παλεγχξεσο ηήο λχλ, επξεθφηεο
εμάξρνληα ηφλ Γεψξγηνλ, θαί αγάιιεζζε, ζχλ απηψ Γαπτηηθψο, εκέξα γάξ
Κπξίνπ.
Θενηνθίνλ
Καί ηίθηεηο, θαί πάιηλ αγλεχεηο ψο πξίλ, θνβεξφο ν ηνθεηφο, κεηξαλχκθεπηε
Κφξε, θαί αλεθιάιεηνο, ηφλ ππέξρξνλνλ, βξεθσζέληα θαζ' εκάο, ππέξ
έλλνηαλ ηίθηεηο.
Έηεξνο
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ
Τπέξ θχζηλ θαί ιφγνλ θαί έλλνηαλ, ηά ηήο αξηζηείαο ζνπ αλδξαγαζήκαηα,
δηελεθψο αδφκελα, πακκαθάξηζηε Μάξηπο Γεψξγηε.
ηξαηηάο νπξαλίνπ ζπλφκηινο, κάθαξ γεγνλψο, θαί ηήλ ζείαλ εκθάλεηαλ, σο
εθηθηφλ ζεψκελνο, ηνχο ηηκψληάο ζε πίζηεη δηάζσζνλ.
Ο ινηξφπσο Θεψ αλαθείκελνο, θαί ηάο αζηξαπάο ηψλ ζαπκάησλ δερφκελνο,
ηάο δσξεάο ηνίο ρξήδνπζη, δηαλέκεηο πακκάθαξ Γεψξγηε.
Θενηνθίνλ
Νχλ πξφο ζέ θαηαθεχγσ Παλάρξαληε, ψζφλ κε πξεζβείαηο ζνπ, θαί
δηαθχιαμνλ, φζα γάξ ζέιεηο δχλαζαη, νία Μήηεξ ηνχ πάληα ηζρχνληνο.
Καηαβαζία
Καηήιζεο ελ ηνίο θαησηάηνηο ηήο γήο, θαί ζπλέηξηςαο κνρινχο αησλίνπο,
θαηφρνπο πεπεδεκέλσλ Υξηζηέ, θαί ηξηήκεξνο, σο εθ θήηνπο Ησλάο,
εμαλέζηεο ηνχ ηάθνπ.
Κνληάθηνλ Ήρνο δ'
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ
Γεσξγεζείο ππφ Θενχ αλεδείρζεο, ηήο επζεβείαο γεσξγφο Σηκηψηαηνο, ηψλ
αξεηψλ ηά δξάγκαηα ζπιιέμαο ζεαπηψ, ζπείξαο γάξ ελδάθξπζηλ, επθξνζχλε
ζεξίδεηο, αζιήζαο δέ δη' αίκαηνο, ηφλ Υξηζηφλ εθνκίζσ, θαί ηαίο πξεζβείαηο
Άγηε ηαίο ζαίο, πάζη παξέρεηο πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ.
Ο Οίθνο
Σφλ ππέξ θφζκνπ ηήο δσήο ηήλ ςπρήλ απηνχ ζέληα, Υξηζηφλ ηφλ Βαζηιέα,
πνζψλ ν ζηξαηηψηεο, ν κέγαο Γεψξγηνο, ζπεχδεη ζαλείλ ππέξ απηνχ, δήινλ
γάξ ζείνλ ελ θαξδία εζρεθψο, απηφο εαπηφλ πξνζήγαγε. Σνχηνλ νχλ θαί εκείο
αλπκλήζσκελ πίζηεη, σο ζεξκφλ πξνζηάηελ εκψλ, σο έλδνμνλ φληα Υξηζηνχ
δνχινλ, κηκνχκελνλ ζαθψο ηφλ ίδηνλ Γεζπφηελ, θαί αηηνχληα απηφλ, πάζη
παξέρεηλ πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ.

πλαμάξηνλ
Σή ΚΓ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί ελδφμνπ Μεγαινκάξηπξνο
Γεσξγίνπ ηνχ Σξνπαηνθφξνπ.
ηίρνη
Δρζξνχο ν ηέκλσλ Γεψξγηνο ελ κάραηο,
Δθψλ παξ' ερζξψλ ηέκλεηαη δηά μίθνπο.
Ήξε Γεσξγίνπ ηξίηε εηθάδη απρέλα ραιθφο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Οπαιεξίνπ.
ηίρνη
Θείαλ θεθαιήλ ήξελ Οπαιεξίνπ
Καθή θεθαιή δήκηνο δηά μίθνπο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αλαηνιίνπ θαί
Πξσηνιένληνο, ηξαηειαηψλ.
ηίρνη
Γχζαο Αλαηφιηνο εθηνκή θάξαο,
Δψνλ είδε θψο λνεηφλ Κπξίνπ.
Ο ρξηζηνκάξηπο ηέκλεηαη Πξσηνιέσλ,
Υξηζηψ πεπνηζψο, ψζπεξ αιθαία ιέσλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αζαλαζίνπ ηνχ απφ
Μάγσλ.
ηίρνη
Αζαλάζηνο θαξκαθφο Σνκήλ θάξαο
Φπρήο λνζνχζεο εχξε θάξκαθνλ μέλνλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γιπθεξίνπ ηνχ γεσξγνχ.
ηίρνη
Λαηκφλ ζφλ σο γήλ, σο χλληλ δέ ηήλ ζπάζελ.
Γεσξγέ Γιπθέξηε, πξνζθφξσο θξίλσ.
Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Γνλάηνο θαί Θεξηλφο μίθεη ηειεηνχληαη.
ηίρνη
Ξίθεη, Θεξηλέ, ζπλζεξηζζείο Γνλάησ,
Άκθσ Θενχ γίλεζζε δξάγκαηα μέλα.
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Ο παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο
Πνζψ ζνπ εμπκλείλ ηά ζαπκάζηα, θαί πάιηλ ζηζηέιινκαη, φηαλ γάξ απηά
εμαξηζκήζαη βνπιεζψ, ππέξ άκκνλ επξίζθνληαη πιεζπλφκελα, θαί δέμαη κνπ
ηφ ινηπφλ Αζιεηά, ηφ βξαρχ ηνχην εθχκληνλ.

Οπθ έζηηλ νπδέ γή νπδέ ζάιαζζα, νπ πφιηο νπθ έξεκνο, έλζα αιεζψο, ηψλ
ζψλ ζαπκάησλ νη θξνπλνί, πειαγίδνληεο Μάξηπο νπρ ππεξβιχδνπζη, ηφ ζφλ
γάξ ζαπκαζηφλ, ελ πάζε ηή γή άδεηαη φλνκα.
Θακβείηαί ζνπ ζηξαηάξρα ηήλ άζιεζηλ, Αγγέισλ ηφ ζηξάηεπκα, ζέ δ' ν ηψλ
Αγγέισλ Βαζηιεχο θαηαπιαγείο, επεζχκεζε Μάξηπο ηνχ θάιινπο ζνπ, δηφ
πεξ θαί ζχλ απηψ βαζηιεχεηλ αεί ζε θαηεμίσζε.
Θενηνθίνλ
Οιφθσηε ζθελή ζενδφκεηε, ιπρλία θαηάρξπζε, ζηάκλε θηβσηέ, ζενθαηνίθεηε
λαέ, μελνβιάζηεηε ξάβδε, Μεηξάλαδξε, ηνχο ζνχο ηθέηαο εκάο, πνιπψλπκε
Κφξε δηαθπιαηηε.
Έηεξνο
Αληίζενλ πξφζηαγκα
Σφλ ζφλ εθκηκνχκελνο Μάξηπο Γεζπφηελ, εθψλ επηνκφιεζαο, πξφο ηνχο
αγψλαο Έλδνμε, θαί λίθελ αξάκελνο, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, θχιαμ
ερξεκάηηζαο, απηήλ, αεί θπιάηησλ ηαίο πξνζηαζίαηο ζνπ.
Χο Μάξηπο αήηηεηνο, σο αζινθφξνο, σο αθαηαγψληζηνο ηήο πίζηεσο
ππέξκαρνο, λχλ πχξγνο αθξάδαληνο, ηνίο επθεκνχζίζε, πάλζνθε Γεψξγηε
γελνχ, πεξηηεηρίδσλ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ.
νθψο εγεψξγεζαο ηφλ ζείνλ ζπφξνλ, θαί ηνχηνλ επιήζπλαο, αηκάησλ ζνπ
ηνίο ξεχκαζηλ, αξδεχσλ καθάξηε, θαί ηή ηψλ πφλσλ ζπνπδή, θαί ηνίο
επαιιήινηο αηθηζκνίο, δη' ψλ ηπξάλλσλ ηφ ζξάζνο έζβεζαο.
Θενηνθίνλ
Παξζέλνο δηέκεηλαο θαί κεηά ηφθνλ, Θεφλ γάξ εγέλλεζαο, ηφλ πάληαο
δηαηξέθνληα δη' άθαληνλ έιενο, θαί επζπιαγρλίαλ πνιιήλ, άλζξσπνλ
γελφκελνλ Αγλή, φλ λχλ δπζψπεη ζσζήλαη πάληαο εκάο.
Καηαβαζία
Ο Παίδαο εθ θακίλνπ ξπζάκελνο, γελφκελνο άλζξσπνο, πάζρεη σο ζλεηφο,
θαί δηά πάζνπο ηφ ζλεηφλ, αθζαξζίαο ελδχεη εππξέπεηαλ, ν κφλνο επινγεηφο
ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.
Χδή ε' Αχηε ε θιεηή
Όκλνπο σο επψδε, ζπιιέμαληεο άλζε, άιινπ Παξαδείζνπ, ηνχ ζενπλεχζηνπ
Φαιηήξνο, δεχηε ζηέθνο ιακπξφλ, αζκαηφπινθνλ, ηψ Μάξηπξη πιέμσκελ,
εξίζηεπζε γάξ, θαζειψλ αηάλ ηφ θξάηνο.
Γεχξν Μεινπξγέ, πξνθεηφπξσηε θξάζνλ, ν δίθαηνο εθείλνο, ν εμαλζήζαο σο
θνίλημ, ηίο θαί πνίνο εζηίλ, ν κεγάιαπρνο ππάξρεη Γεψξγηνο, γιπθχθαξπνλ
φλησο, θπηφλ θαξδηνηξφθνλ.
Έξρνπ επηθάλεζη, ηάρπλνλ θζάζνλ, εκάο ηήλ λνζζηάλ ζνπ, σο αεηφο

ρξπζνπηέξπμ, πεξηζάιπσλ αεί θαζππφδεμαη, δηείο ηάο πηέξπγάο ζνπ, ζθηάλ
ππφ ζήλ γάξ, θαιφλ αλαπεπαχζαη.
Θενηνθίνλ
Ίδε ήλ πξνέθεο, Πξνθήηα Παξζέλνλ, ζπλέιαβελ αζπφξσο, ε Βαζηιίο θαί
Κπξία, θαί σο Μήηεξ γελλά, ηφλ Παληάλαθηα, παλάθζνξνο κείλαζα,
Μπζηήξηνλ μέλνλ, ν ηνθεηφο ζνπ Κφξε!
Έηεξνο
Κάκηλνο πνηέ ππξφο
Ρχκελ ηψλ δεηλψλ, παζψλ ηε θαί θηλδχλσλ, θαί ηαξαρψδνπο πεξηζηάζεσο,
θαί λφζσλ ζπκπηψκαηα, θαί δαηκφλσλ κεραλήκαηα, θαί δπζκελψλ νξκήκαηα,
παχζνλ ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, ζηεθαλεθφξε Γεψξγηε.
ισ ηψ θσηί, πακκάθαξ ηήο Σξηάδνο, εηιηθξηλψο Καηαιακπφκελνο, σο
Μάξηπο αήηηεηνο, επζεβείαο σο ππέξκαρνο, σο ληθεηήο ζεφζηεπηνο, ζψζνλ
Οπξαλνθνίηα, ηνχο ζέ Σηκψληαο πξεζβείαηο ζνπ.
ηέθεη λνεηψ, πνηθίισο δηαπξέπσλ, θαί βαζηιείαο δηαδήκαηη, θαί ζθήπηξσ
θνζκνχκελνο, θαί πνξθχξαλ πεξηζέκελνο, ζψ θνηληρζείζαλ αίκαηη, κάθαξ
ζπκβαζηιεχεηο, ηψ βαζηιεί ηψλ Γπλάκεσλ.
Θενηνθίνλ
Σφλ εθ ηνχ Παηξφο, αρξφλσο γελλεζέληα, θαί πξφ αηψλσλ αλαιάκςαληα, ηφλ
πάληα πνηήζαληα, νξαηά ηε θαί αφξαηα, Παξζελνκήηνξ ηέηνθαο, φζελ ζε
Θενηφθνλ, πάληα ηά έζλε δνμάδνκελ.
Καηαβαζία
Αχηε ε θιεηή θαί αγία εκέξα, ε κία ηψλ αββάησλ, ε βαζηιίο θαί θπξία,
ενξηψλ ενξηή, θαί παλήγπξηο εζηί παλεγχξεσλ, ελ ή επινγνχκελ, Υξηζηφλ εηο
ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ' Φσηίδνπ, θσηίδνπ
Γιπθχηαηνλ δξφζνλ, φξε ζηαιάμαηε, θαί ζχ, θαη' εμαίξεηνλ ζθίξηα, ηφ φξνο ηφ
Άγηνλ, ρφξεπε λχλ, θαί αγάιινπ θαηδξψο, εχξεο θαί γάξ, θξάηηζηνλ ηφλ κέγαλ,
Γεψξγηνλ νξνθχιαθα.
Αηλνχζη αη ζχκπαζαη, λχλ παηξηαί ηψλ εζλψλ, επινγνχζηλ πκλνχζη, θαί
ζπκθψλσο θξάδνπζη, Υαίξε σηήξ, ηψλ πηζηψλ ε ραξά, ραίξνηο θαί ζχ,
εχρνο, Αζινθφξσλ, Γεψξγηε ππεξζαχκαζηε.
Ραβδίζκαηα, μέζεηο, θαί ηψλ βνπλεχξσλ ηνχο δαξκνχο, ηάο θξεπηδαο, ηφλ
ιάθθνλ ηήο αζβέζηνπ ζέβνκαη, ηάιιά ηε φζα ππέζηεο αζιψλ, Μάξηπο
Υξηζηνχ, πάληα καθαξίδσ, θαί ηφλ ηξνρφλ θαηαζπάδνκαη.
Γεκήηξηε Μάξηπο, ζχλ Γεσξγίσ ηψ θιεηλψ, αγαζνί γάξ νη δχν, κεδακψο
ειιίπεηε, ηφλδε ηφλ ρψξνλ θξνπξνχληεο αεί, θαί πεηξαζκψλ, φιαο κπξηάδαο,

κεηαθηλνχληεο ακθφηεξνη.
Θενηνθίνλ
Ζ δφμα ηφ θάιινο, ε σξαηφηεο ηψλ πηζηψλ, ε ηξπθή ηψλ Αγγέισλ, θφζκνπ ηφ
δηάζσζκα, πάλαγλε Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ηνχο εηο ηήλ ζήλ, ζθέπελ
πξνζδξακφληαο, ζπληήξεζνλ Παλαγία κνπ.
Έηεξνο
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο
Απαχζησο ηφλ Κχξηνλ, ππέξ εκψλ δπζψπεζνλ, ηψλ πκλνχλησλ ζε κάθαξ,
σο Υξηζηνκάξηπξα, σο λεληθεθφηα ηπξάλλνπο, σο πνλεξψλ, πλεπκάησλ
δηψθηελ, σο άγξππλνλ θχιαθα, σο πξνζηάηελ αθαηαίζρπληνλ.
Σψλ άζισλ ηά έπαζια, πινπζίσο ζνη δεδψξεηαη, ν ηψλ φισλ Γεζπφηεο, ψ
παξηζηάκελνο, κεηά παξξεζίαο Σξηζκάθαξ, καξηπξηθήο, θαί κεη' επθξνζχλεο,
ηνχο πξνζθαινπκέλνπο ζε, πεξηέπσλ δηαθχιαηηε.
Ζ γή ζε θαηέθξπςε, θαί νπξαλφο εδέμαην, θαί ελνίγε ζνη Πχιε, ηνχ
Παξαδείζνπ ζαθψο, φλ πεξηραξψο Αζινθφξε, ρνξνβαηψλ, θαί πεξηπνιεχσλ,
ηνχο πίζηεη πκλνχληάο ζε, ζαίο πξεζβείαηο πεξηθξνχξεζνλ.
Θενηνθίνλ
θελή πξνεηχπνπ ζε, ηνχ Μαξηπξίνπ Πάλαγλε, ελή πιάθεο θαί ζηάκλνο, θαί ε
ρξπζή θηβσηφο, ψζπεξ γάξ εθείλε εθείλα, νχησ θαί ζχ, ηφλ άλαξρνλ Λφγνλ,
ελ γαζηξί ερψξεζαο, Θενηφθε ζσκαηνχκελνλ.
Καηαβαζία
Φσηίδνπ, θσηίδνπ ε λέα Ηεξνπζαιήκ, ε γάξ δφμα Κπξίνπ επί ζε αλέηεηιε.
Υφξεπε λχλ θαί αγάιινπ, ηψλ, ζχ δέ, αγλή, ηέξπνπ, Θενηφθε, ελ ηή εγέξζεη
ηνχ ηφθνπ ζνπ.
Δμαπνζηεηιάξηνλ Ήρνο β'
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ
Έαξ εκίλ εμέιακςελ, ε ιακπξά ηνχ Γεζπφηνπ, θαί ζεία εμαλάζηαζηο, πξφο
νπξάληνλ Πάζρα, εθ γήο εκάο παξαπέκπνλ, ηαχηε δέ ζπλεθιάκπεη, ηνχ
παλελδφμνπ Μάξηπξνο, Γεσξγίνπ ε κλήκε, ε θσηαπγήο, ήλ θαηδξψο
ηειέζσκελ, ίλα ζείαο, αμησζψκελ ράξηηνο, πξφο Υξηζηνχ ηνχ σηήξνο.
Καί ηήο Δνξηήο
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά Πξνζφκνηα.
Ήρνο β'
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε λεθξφλ
Γεχηε, ηήλ παλένξηνλ θαηδξάλ, έλδνμνλ Αλάζηαζηλ πάληεο, παλεγπξίζαληεο,
πάιηλ ενξηάζσκελ, θαηδξάλ παλήγπξηλ, Γεσξγίνπ ηνχ Μάξηπξνο, θαί
ζηέςσκελ ηνχηνλ, εαξηλνίο άλζεζηλ, φληα αήηηεηνλ, φπσο ηαίο απηνχ ηθεζίαηο,

ιάβσκελ ηψλ ζιίςεσλ άκα, θαί πιεκκειεκάησλ απνιχηξσζηλ.
ινλ, πξνζελήλνραο ζαπηφλ, ηψ ζνί δεδσθφηη πακκάθαξ, δσήλ νιφθιεξνλ,
ψζπεξ νινθάξπσζηλ, δψζαλ θαί έκςπρνλ, θαί ζπζίαλ εππξφζδεθηνλ, θαί
θαζαξσηάηελ, φζελ ερξεκάηηζαο, πξέζβπο ζεξκφηαηνο, δάιεο εμαηξνχκελνο
πάληαο, πίζηεη ηνχο πκλνχληάο ζε Μάξηπο, θαί πξνζθαινπκέλνπο ζε Γεψξγηε.
πφξνλ, γεσξγήζαο εκκειψο, ηφλ θαηαβιεζέληα ηνχ ιφγνπ, ηή θαζαξά ζνπ
ςπρή, ηνχηνλ επιεφλαζαο, πφλνηο αζιήζεσο, θαί ζνθψο απνζέκελνο, ελ
επνπξαλίαηο, ζήθαηο ηήλ αθήξαηνλ, εχξεο απφιαπζηλ, ήο λχλ, εκθνξνχκελνο
Μάθαξ, ηαίο πξφο ηφλ Θεφλ ζνπ πξεζβείαηο, ηνχο πηζηψο πκλνχληάο ζε
πεξίζσδε.
Μάξηπο, αζινθφξε ηνχ Υξηζηνχ, ηνχο έλ δηαθφξνηο αλάγθαηο, ζψδε
πξεζβείαηο ζνπ, πάζεο πεξηζηάζεσο, απνιπηξνχκελνο, θαί δηψθσλ
ςπρφιεζξνλ, δεηλήλ αζπκίαλ, ράξηλ δέ θαί έιενο, εκίλ αηηνχκελνο, φπσο, ηαίο
ιηηαίο ζνπ ζσζέληεο, ραίξνληεο γεξαίξσκελ πάληεο, ηνχο ζεπηνχο αγψλάο
ζνπ Γεψξγηε.
Γφμα... Ήρνο πι. α'
Θενθάλνπο
Αλέηεηιε ηφ έαξ, δεχηε επσρεζψκελ, εμέιακςελ ε Αλάζηαζηο Υξηζηνχ, δεχηε
επθξαλζψκελ ε ηνχ Αζινθφξνπ κλήκε, ηνχο πηζηνχο θαηδξχλνπζα
αλεδείρζε, δηφ θηιένξηνη, δεχηε κπζηηθψο απηήλ παλεγπξίζσκελ, νχηνο γάξ
σο θαιφο ζηξαηηψηεο, ελδξίζαην θαηά ηψλ ηπξάλλσλ, θαί ηνχηνπο θαηήζρπλε,
κηκεηήο γελφκελνο ηνχ πάζνπο ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ, νπθ ειέεζε ηφ ζθεχνο
ηφ πήιηλνλ ηφ εαπηνχ, αιιά γπκλφλ αλεράιθεπζελ, ελ βαζάλνηο απηφ
πξνζακεηβφκελνο, απηψ βνήζσκελ, Αζινθφξε ηθέηεπε, εηο ηφ ζσζήλαη ηάο
ςπράο εκψλ.
Καί λχλ...
Αλαζηάζεσο εκέξα, θαί ιακπξπλζψκελ ηή παλεγχξεη, θαί αιιήινπο
πεξηπηπμψκεζα. Δίπσκελ αδειθνί, θαί ηνίο κηζνχζηλ εκάο, πγρσξήζσκελ
πάληα ηή Αλαζηάζεη, θαί νχησ βνήζσκελ, Υξηζηφο αλέζηε εθ λεθξψλ, ζαλάησ
ζάλαηνλ παηήζαο, θαί ελ ηνίο κλήκαζη, δσήλ ραξηζάκελνο.
Γνμνινγία κεγάιε θαί Απφιπζηο.
Γίδνηαη δέ θαί Άγηνλ έιαηνλ εθ ηήο θαλδχιαο ηνχ Αγίνπ.
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ
Σππηθά, θαί νη Μαθαξηζκνί, θαηά ηήλ πξνιαβνχζαλ δηαηχπσζηλ.
Αξρή
ΤΖ ΚΓ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ

Μλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Διηζάβεη, ηήο ζαπκαηνπξγνχ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά ηήο
Δνξηήο γ' θαί ηήο Αγίαο γ'.
Ήρνο πι. δ'
Οη Μάξηπξέο ζνπ Κχξηε
Σνίο πφλνηο ηνίο αζθήζεσο, εγθαξηεξήζαζα, εδέμσ ράξηλ, ςπρψλ λνζήκαηα
θαί ηψλ ζσκάησλ, Μήηεξ ζεκλή απνζνβείλ, πλεχκαηα δηψθεηλ ζείσ Πλεχκαηη,
πάλησλ ηψλ ελ ζιίςεζη πξντζηαζζαη, Γηφ ηαίο, ζαίο πξεζβείαηο, αίηεζαη πάζη
ξψζηλ, θαί κέγα έιενο.
Ζ θφληο ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ, ηπθινίο αλάβιεςηλ αλαπεγάδεη, θαί πάζηλ ίαζηλ
ηνίο αζζελνχζη, θαί πξνζπειάδνπζη πηζηψο, θαί εμαηηνπκέλνηο ζε βνήζεηαλ,
Μήηεξ Διηζάβεη αμηάγαζηε, Γηφ ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, αίηεζαη πάζη ξψζηλ, θαί
κέγα έιενο.
πκπάζεηαλ εμήζθεζαο, Πίζηηλ Οξζφδνμνλ θαί ηήλ αγάπελ, ηήλ πξφο ηφλ
Κχξηνλ θαί ηφλ πιεζίνλ, ζενκαθάξηζηε ζεκλή, φζελ ζεία ράξηο ζνη ηνχ
Πλεχκαηνο, Μήηεξ Διηζάβεη αλεπαχζαην, Γηφ ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, δίδνπ
εκίλ εηξήλελ, ξψζηλ θαί έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηήο Δνξηήο.
Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο.
Απνιπηίθηνλ
Δλ ζνί Μήηεξ αθξηβψο δηεζψζε ηφ θαη' εηθφλα, ιαβνχζα γάξ ηφλ ηαπξφλ,
εθνινχζεζαο ηψ Υξηζηψ, θαί πξάηηνπζα εδίδαζθεο, ππεξνξάλ κέλ ζαξθφο,
παξέξρεηαη γάξ, επηκειείζζαη δέ ςπρήο, πξάγκαηνο αζαλάηνπ, δηφ θαί κεηά
Αγγέισλ ζπλαγάιιεηαη, Οζία Διηζάβεη ηφ Πλεχκά ζνπ.
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηήο Αγίαο.
Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'

Αξκαηειάηελ Φαξαψ
Σαίο ηψλ παζψλ κε ηξηθπκίαηο πάληνζελ, πεξηθπθινχκελνλ, θαί ινγηζκψλ
ζάισ, ηήλ ςπρήλ δνλνχκελνλ, επί ιηκέλα εχδηνλ, ηψλ Υξηζηνχ ζειεκάησλ,
ηαίο πξνζεπραίο ζνπ θπβέξλεζνλ, φπσο Διηζάβεη πκλήζσ ζε.
Παξζεληθαίο εγιατζκέλε ράξηζη, ζενκαθάξηζηε, ηψ θαζαξψ Λφγσ,
ελπκθεχζεο έλδνμε, εθ βξέθνπο δη' αζθήζεσο, θαί απηνχ δσεθφξνηο,
επεθνινχζεζαο ίρλεζη, λέθξσζηλ παζψλ πεξηθέξνπζα.
Απνξξαγείζα ηήο ηνχ θφζκνπ ζρέζεσο, θαί θνιιεζείζα ζεκλή, ηψ ηνχ
Υξηζηνχ πφζσ, ηήο ζαξθφο ηφ θξφλεκα, δηά λεζηείαο έηεμαο, αξεηαίο δέ θαί
πφλνηο, θαί πξνζεπραίο θαξηεξήζαζα, ζαχκαηα ηειείλ θαηεμίσζαη.
Θενηνθίνλ
έ ηήλ ηεθνχζαλ ππέξ λνχλ Παλάκσκε, ηφλ αδηαίξεηνλ, Θενχ Παηξφο Λφγνλ,
δηαπχξσ έξσηη, πνζνχζα ε ανίδηκνο, Διηζάβεη δνρείνλ, Αγίνπ Πλεχκαηνο
γέγνλε, ζείαηο αξεηαίο δηαιάκπνπζα.
Χδή γ'
Οπξαλίαο αςίδνο
Οπξαλίνπο ζαιάκνπο, θσηνεηδείο ψθεζαο, λχκθε εθιεθηή γελνκέλε ηνχ
Παληνθξάηνξνο, θαί ηψλ ηάζεσλ, ηνχο πνηακνχο δηεθβιχδεηο, παζεκάησλ
ξεχκαηα, απνμεξαίλνληαο.
Σφλ Ζιίαλ δεινχζα, θαί Μσυζήλ Πάλζεκλε, κήθεη εκεξψλ, σο εθείλνη,
λεζηείαλ ήλπζαο, άξηνλ νπξάληνλ, ζεσξηψλ ζνθσηάησλ, δερνκέλε Υάξηηη,
ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο.
Απνθάιπςηο ζεία, ηή ζή κεηξί δέδνηαη, πξφ ηήο ζήο ζπιιήςεσο θφξε, ηήο
εζνκέλεο ζνη, ηψ ζείσ Πλεχκαηη, δη' αξεηήο πνιηηείαο, Διηζάβεη έλδνμε, θαί
ηήο ιακπξφηεηνο.
Θενηνθίνλ
Παξζελίαο ζε κφλε, ηφ θαζαξφλ ηέκελνο, ε παλεπθιεήο Διηζάβεη, πίζηεη
πνζήζαζα, ραίξεη Παλάκσκε, ηψ ζψ Τηψ πξνζαρζείζα, επζεβψο νπίζσ ζνπ
αθνινπζήζαζα.
Ο Δηξκφο
«Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ κε
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάηε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ πηζηψλ ηφ
ζηήξηγκα, κφλε θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Πφλνπο ήλεγθαο, ηήο εγθξαηείαο, ράξηλ είιεθαο, ηήο απαζείαο, θαί ηακάησλ
Διηζάβεη ζεφπλεπζηε, ηνχ ζεξαπεχεηλ παληνία λνζήκαηα, θαί απειαχλεηλ
δαηκφλσλ ελέξγεηαλ Αμηάγαζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ
ηφ κέγα έιενο.

Καί ηήο ενξηήο
Χδή δ'
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε
θηλ δεηλφλ, δξάθνληα ζχ εζαλάησζαο, πξνζεπρή ζνπ, πξφηεξνλ
ζπληξίςαζα, ηνχ πνλεξνχ, πάζαο κεραλάο, ζεία δπλαζηεία, θαί ηνχηνλ εηο
βξψζηλ δέδσθαο, ζεξίσλ Διηζάβεη, θαί παληνίσλ νξλέσλ, ηφλ ηψλ φισλ
Γεζπφηελ δνμάδνπζα.
Θείσλ αλδξψλ, ηξφπνπο δεινχζα δηήλπζαο ζείσ ζζέλεη,
ηεζζαξαθνλζήκεξνλ, Μήηεξ ζεκλή, βξψζεσο ηηλφο, κή κεηαιαβνχζα, αιι'
άζηηνο δηαξθέζαζα, ζαξθφο επαλαζηάζεηο, ζαλαηνχζα παλζφθσο, θαί
δσνχζα ηφ πλεχκα ζεφπλεπζηε.
Θενηνθίνλ
Μφλε Θεφλ, θέξεηο ελ κήηξα ζαξθνχκελνλ, ηφλ ηφ είλαη πάζη παξερφκελνλ,
φλ επεπφζεζελ εθ ςπρήο, ηνχησ κλεζηεπζείζα, ε Διηζάβεη ελ Πλεχκαηη,
Παξζέλε Θενηφθε, ηψλ Αγγέισλ ηφ ζαχκα, θαί δαηκφλσλ ηφ ηξαχκα
παλζαχκαζηε.
Χδή ε'
Ίλα ηί κε απψζσ
Απεμήξαλαο ξείζξα, ηά ηήο ακαξηίαο δαθξχσλ πξνζρχζεζη, θαί αηκάησλ
ξχζηλ, πνιπρξφληνλ έζηεζαο ράξηηη, επιαβψλ γπλαίσλ, πξνζειζνπζψλ ζνη
δηαθφξσο, Διηζάβεη Οζία παλεχθεκε.
Δπί πιείνλαο ρξφλνπο, άξηνπ ηήλ κεηάιεςηλ εξλήζσ έλδνμε, εγθξαηείαο
πφλνηο, ηήλ ςπρήλ επζεβψο εθθαζαίξνπζα, θαί ηήλ αζαξθίαλ ηψλ Αζσκάησλ
πξνζθησκέλε, Διηζάβεη Οζίσλ ηφ θαχρεκα.
Οινηξφπσο Κπξίσ, πάζαλ ηήλ δηάλνηαλ αλαζεκέλε ζνπ, νθζαικνχο λνφο
κέλ, θαί θαξδίαο απηψ ελεηέληδεο, ελ ηξηζί δέ ρξφλνηο, ηφλ νπξαλφλ νπθ
εζεάζσ, αιιά γήλ ψο εθ γήο ζενδφμαζηε.
Θενηνθίνλ
Τπεξηέξα ηψλ άλσ, πέθπθαο Γπλάκεσλ, Λφγνλ θπήζαζα, ηνχ Παηξφο
Παξζέλε, ηφλ ζπλάλαξρνλ θαί ζπλατδηνλ, νχ ηαίο θξπθησξίαηο, ε ζενθφξνο
απγαζζείζα, ηψλ παζψλ ηήλ νκίριελ δηέιπζελ.
Χδή ο'
lιάζζεηί κνη σηήξ
Σφλ έιενλ ηνχ Θενχ, αζθεηηθψο επηζπάζαζζαη, επηπνζνχζα ζεκλή, ειαίνπ
κεηάιεςηλ, εθ βξέθνπο εμέθιηλαο, ηιαξπλνκέλε, ηαίο ηψλ πφλσλ επηδφζεζηλ.
Ο βίνο ζνπ θσηαπγήο, ηαίο αξεηαίο θεθαιιψπηζηαη, ε θνίκεζηο ηεξψο, ηνίο
ζαχκαζηλ ήζηξαςε, δηψθνπζα δαίκνλαο, θαί παζψλ ρεηκψλα, ζεία ράξηηη

ζθεδάδνπζα.
Σψ θξχεη θαί παγεηψ, ζαξθφο γπκλψζεη ππθηεχνπζα, ειίνπ θαχζηλ ζηεξξψο,
ππέθεξεο ζηέξγνπζα, Διηζάβεη έλδνμε, πξφο ηήλ άλσ ζάιςηλ, ηάο ειπίδαο
επεξείδνπζα.
Θενηνθίνλ
πλέιαβεο ελ γαζηξί, ηφλ Πξναηψληνλ άρξαληε, θαί ηέηνθαο ελ ζαξθί, ηφλ
θχζεη αζψκαηνλ, θαί γάιαθηη έζξεςαο, ηφλ ηξνθέα πάλησλ, Θενκήηνξ
απεηξφγακε.
Ο Δηξκφο
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ,
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, ν Θεφο ηήο
ζσηεξίαο κνπ».
Σφ Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο
πλαμάξηνλ
Σή ΚΓ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο Οζίαο Διηζάβεη, ηήο
ζαπκαηνπξγνχ.
ηίρνη
Διηζάβεη, ιηπνχζα γήλ, Θενχ Λφγε,
Καιή θαιφλ βιέπεη ζε λχκθε λπκθίνλ.
Δηθάδη θαί γε ηεηάξηε απήξε πφινλδε Διηζαβέηεηα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο άββα ηνχ ηξαηειάηνπ.
ηίρνη
Έπλημε δεηλά πλεχκαηα πιάλεο άββαο,
Πνηακφπληθηνο Μάξηπο νθζείο Κπξίνπ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηπξσλ ηψλ δηά ηνχ Αγίνπ άββα
πηζηεπζάλησλ εβδνκήθνληα ζηξαηησηψλ, μίθεη ηειεησζέλησλ.
ηίρνη
Κάξαο αξηζκψλ ηψ μίθεη ηεηκεκέλαο,
Δχξνηο πεζφληαο άλδξαο επηάθηο δέθα.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Παζηθξάηνπο θαί
Βαιεληίσλνο.
ηίρνη
Ο Παζηθξάηεο ήξαην ηκεζείο θξάηνο,
Βαιεληίσλνο εθβαιψλ θφβνλ μίθνπο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Δπζεβίνπ, Νέσλνο,
Λενληίνπ, Λνγγίλνπ θαί εηέξσλ ηεζζάξσλ.
ηίρνη
Αξηζκφλ ηζάκηιινλ νθηψ Μαξηχξσλ,

Σφλ ηζάθηο ηέκλνπζηλ ίζνλ ηζάθηο.
Σαίο ηψλ ζψλ Αγίσλ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Παίδεο Δβξαίσλ
Γλψκελ θηιφζενλ εθηήζσ, κεη' Αγγέισλ γάξ Αγλή εβηνηεχζσ, αγξππλνχζα
ζεξκψο, θαί ςάιινπζα πξνζπκσο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο
αηψλαο.
Υείξα πξνηείλεηο ζπκπαζείαο, θαί παξέιεηο ηήλ πγείαλ ηψ ιεηςάλσ, ηνίο
πξνζηξέρνπζη ζψ, θαί πίζηεη πξνζηνχζη, κνλαδνπζψλ ηφ ζηήξηγκα, Διηζάβεη
ζενθφξε.
Θαχκαηα κέγηζηα ηεινχζα, θαί ζεξάπαηλα δεηρζείζα ηνχ Κπξίνπ, Διηζάβεη
ζεκλή, πξφο ηνχηνλ λχλ κεηέζηεο, ζχλ ηνίο Οζίνηο ςάιινπζα, ν Θεφο
επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Ίδε ηήλ ζιίςίλ κνπ Παξζέλε, ήλ επήγαγε ηφ πιήζνο ηψλ θαθψλ κνπ, θαί
γεέλλεο ππξφο, εμάξπαζνλ βνψληα, Δπινγεκέλνο Πάλαγλε, ν θαξπφο ηήο
ζήο θνηιίαο.
Χδή ε'
Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Οη ηή ζνξψ πειάδνληεο, ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ πάληνηε, πάζαο ηάο αηηήζεηο,
επζεβψο ιακβάλνπζη, Θενχ ζε δνμάδνληνο, αεί θαί κεγαιχλνληνο, ηνχ
πξνζδεμακέλνπ, ηνχο ζεπηνχο ζνπ αγψλαο, πξφο φλ βνάο απαχζησο, Ηεξείο
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σά ηήο θαξδίαο φκκαηα, θσηηζζείζα ελ Πλεχκαηη, πίζηεη ηψ ηήλ ζήλ,
θαηαιαβφληη ζείαλ ζνξφλ, ηφ βιέπεηλ δεδψξεζαη, παξά Υξηζηνχ πινπηήζαζα,
ηήλ ηψλ ηακάησλ, δαςηιή ρνξεγίαλ, πξφο φλ Οζία θξάδεηο, Ηεξείο επινγείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Φσηνθαλήο ψο ήιηνο, επί γήο αλαηέηαιθαο, ζείαηο αξεηαίο, ιακπξπλνκέλε
πάλζεκλε, βνιίδαο δέ πέκπνπζα, ηψλ Ηεξψλ ζαπκάησλ ζνπ, ψλ νη
κεηαζρφληεο, Διηζάβεη βνψζηλ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
σκαηνθφξνλ ηέηνθαο, θαί αγθάιαηο εβάζηαζαο, άρξαληε Παξζέλε, Ηεζνχλ
ηφλ Κχξηνλ, ηφλ πάληα βαζηάδνληα, παληνδπλάκσ λεχκαηη, φζελ ψο Θενχ ζε,
αλπκλνχκελ Μεηέξα, βνψληεο, ελ αηλέζεη, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε,
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο

εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ Γεκηνπξγφλ,
θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επ ινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Έθξημε πάζα αθνή
Ηδέζζαη θάιινο λνεηφλ, ηνχ Νπκθίνπ θαζαξψο επεπφζεζαο, θαί, πνχ
θνηηάδεηο; απηψ, πνχ δέ πνηκαίλεηο; ζεξκψο εθξαχγαδεο, επαλαπαχζνκαη ελ
ζνί, θαί ζνχ ηαίο ηεξπλφηεζη, θαηαηεξθζήζνκαη, κεγαιχλνπζα ηήλ ζήλ
αγαζφηεηα.
Χ ζαχκα! πψο κεηά ηαθήλ, θαί ρξνλίαλ ελ κλεηκείσ θαηάζεζηλ, αδηαιψβεηνλ,
ην ζφλ νξάηαη ιείςαλνλ θείκελνλ, ραξηησζέλ θαί ιακπξπλζέλ, ζεκείνηο θαί
ηέξαζη, θαί ηακάησλ θξνπλνχο, θαζ' εθάζηελ ηνίο πηζηνίο παξερφκελνλ!
χλεζηλ έζρεο ελ ςπρή, θαί ηαπείλσζηλ θαί ζείαλ πξαφηεηα, πίζηηλ αλφζεπηνλ,
θαί ζχλ ειπίδη αγάπελ έλζενλ, ελ νινλχθηνηο πξνζεπραίο, Θεψ
πξνζεδξεχνπζα, θαί ηαίο εθείζελ απγαίο, Διηζάβεη ιακπνκέλε θαηδξφηαηα.
Θενηνθίνλ
Φείζαί κνπ ψηεξ ν ηερζείο, θαί θπιάμαο ηήλ ηεθνχζάλ ζε άθζνξνλ, κεηά ηήλ
θχεζηλ, φηαλ θαζίζεο θξίλαη ηά έξγα κνπ, ηάο αλνκίαο παξνξψλ, θαί ηάο
ακαξηίαο κνπ, σο ππεξάγαζνο, ειεήκνλ αγαζέ θαί θηιάλζξσπε.
Ο Δηξκφο
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν Όςηζηνο
εθψλ, θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, Παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».
Σφ Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο. Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Δνξηήο, ε
Α' ξα θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΔ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ θαί Δπαγγειηζηνχ Μάξθνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηά δηπιά
Πξνζφκνηα ηνχ Απνζηφινπ, εη βνχιεη, εηδ' νχ, εηπέ ηξία ηήο Δνξηήο, θαί ηξία
ηνχ Απνζηφινπ.
ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Απνζηφινπ.
Ήρνο α'
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ
Σψλ ζεεγφξσλ ινγίσλ, ηφλ ζπγγξαθέα πηζηνί, θαί ηήο Αηγχπηνπ κέγαλ,

πνιηνχρνλ αμίσο, πκλήζσκελ βνψληεο, Μάξθε ζνθέ, δηδαραίο θαί πξεζβείαηο
ζνπ, πξφο ηφλ αθχκνλα βίνλ πάληαο εκάο, σο Απφζηνινο νδήγεζνλ.
πλνδνηπφξνο εγέλνπ, ηνχ θεχνπο ηήο εθινγήο, θαί ζχλ απηψ δηήιζεο, φιελ
Μαθεδνλίαλ, ελ Ρψκε δέ θνηηήζαο, ηνχ Πέηξνπ εδχο, εξκελεχο αλαδέδεημαη,
θαί αλεπαχζσ αζιήζαο ζενπξεπψο, ελ Αηγχπησ Μάξθε πάλζνθε.
Σάο θεθαπκέλαο θαί ρέξζνπο, ςπράο ειίπαλαο, ηαίο θαεηλαίο ληθάζη, ηαίο ηνχ
Δπαγγειίνπ, δηφ ζνπ ζείε Μάξθε, θαηδξψο ζχλ εκίλ, Αιεμάλδξεηα ζήκεξνλ,
παλεγπξίδεη ηήλ κλήκελ θαί επθεκεί, πξνζθπλνχζά ζνπ ηά ιείςαλα.
Έηεξα Πξνζφκνηα Ήρνο ν απηφο
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Μάξθε πακκαθάξηζηε ηξπθήο, ηφλ ρεηκάξξνπλ έπηεο, σο εμ Δδέκ δέ
εμψξκεζαο, πεξηθαλέζηαηνο, πνηακφο εηξήλεο, πεξηθιχδσλ λάκαζη, ηνχ
Δπαγγειηθνχ ζνπ θεξχγκαηνο, ηήο γήο ηφ πξφζσπνλ, Δθθιεζίαο ηά
ζπζηήκαηα, θαηαξδεχσλ, ζενπλεχζηνηο δφγκαζη.
Μάξθε παλανίδηκε Μσζήο, Αηγππηίνπο πξψελ κέλ, ελ ηή ζαιάζζε εβχζηζελ,
αιιά ζχ πάλζνθε, εθ ζαιάζζεο ηνχηνπο, ηήο πιάλεο αλείιθπζαο, δπλάκεη
ηνχ απηνίο κεηά ζψκαηνο, επηδεκήζαληνο, θαί ηά ηνχησλ ρεηξνπνίεηα,
θαζειφληνο, πςειψ βξαρίνλη.
Χ Μάξθε παλίεξε θσηί, νκηιψλ ηνχ Πλεχκαηνο, πλεπκαηηθφο φινο γέγνλαο,
θαί λχλ παλφιβηε, ηαίο πξφο ηφλ Γεζπφηελ, αλελδφηνηο λεχζεζη, θαί
καθαξησηάηαηο ειιάκςεζηλ, ζέζεη ζενχκελνο, κπζηεξίνπ ηφ θεθάιαηνλ, θαί ηφ
ηέινο, εχξεο ηφ πνιχεπθηνλ.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
νχ εμερχζε ράξηο ελ ρείιεζη, Μάξθε Απφζηνιε, θαί γέγνλαο πνηκήλ ηήο ηνχ
Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, δηδάζθσλ ηά ινγηθά πξφβαηα, πηζηεχεηλ εηο Σξηάδα
νκννχζηνλ, ελ κηά ζεφηεηη.
Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Απνζηφινπ.
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Χ Μάξθε ζεφζνθε ζνθνχ, γξακκαηέσο θάιακνο, θαί νμπγξάθνπ γεγέλεζαη,
Υξηζηνχ ηήλ ζάξθσζηλ, ζενπλεχζησο γξάθσλ, θαί ηξαλψο θζεγγφκελνο,
δσήο αηειεπηήηνπ ηά ξήκαηα, ελ ή δπζψπεζνλ, εγγξαθήλαη ηνχο πκλνχληάο
ζε, θαί ηηκψληαο, ηήλ έλδνμνλ κλήκελ ζνπ.
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο

νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ.
Χ Μάξθε Παλεχθεκε Υξηζηφλ, επαγγειηδφκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ δηέδξακεο,
θαζάπεξ ήιηνο, αθαλίδσλ πάζαλ, ηαίο απγαίο ηήο πίζηεσο, ηήλ ηήο πνιπζεταο
ζθνηφκαηλαλ, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί
ηφ κέγα έιενο.
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη
ηφ ζηεξέσκα.
Χ Μάξθε Απφζηνιε ελ νίο, ηφ πξίλ επιεφλαζε, ηήο αζεβείαο ε άλνηα, απηφο
εθήξπμαο, Αηγππηίσλ ζθφηνο, θσηηζκψ ηψλ ιφγσλ ζνπ, δηψθσλ ζενθήξπμ
παλφιβηε, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ
κέγα έιενο.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Γεχηε ηήο νπξαλίνπ κπζηαγσγίαο ηφλ θήξπθα, θαί ππνθήηελ ηνχ Δπαγγειίνπ,
ςαικνίο θαί πκλσδίαηο, Μάξθνλ πάληεο επθεκήζσκελ, Οχηνο γάξ πνηακφο
αλεδείρζε ηνχ λνεηνχ Παξαδείζνπ, ηάο ςπρηθάο αξνχξαο, ηνίο νπξαλίνηο
φκβξνηο επάξδσλ, θαί θαξπνθφξνπο δεηθλχσλ Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ παξέρνληη
πάζη ηαίο πξεζβείαηο απηνχ, ηιαζκφλ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ'
Απφζηνιε Άγηε, θαί Δπαγγειηζηά Μάξθε, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ, ίλα
πηαηζκάησλ άθεζηλ παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ.
Γφμα... Καί λχλ... ηήο Δνξηήο
Καί, Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο κεηά ηψλ Δηξκψλ εηο ε' θαί ηνχ Αγίνπ εηο ο'.
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ.
Χδή α' Ήρνο α'
νχ ε ηξνπαηνχρνο δεμηά
Μάξθνλ ηφλ ζεφπηελ επθεκψλ, επηθαινχκαη ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο, φπσο
κνη εκπλεχζαζα, θσηηζηηθψο απειάζε ηήλ άγλνηαλ, θαί ηφλ ζείνλ πινχηνλ,
ηφλ ηήο ζνθίαο δσξήζεηαη.
νχ ηφλ ζεεγφξνλ θσηηζκψ, θαηαιακπξχλαο σηήξ ηψ ηήο ράξηηνο, θφζκσ
εμαπέζηεηιαο, Λφγε Θενχ ηψλ αγαζψλ σο αίηηνο, ζνχ ηήλ παξνπζίαλ, εκίλ

επαγγειηδφκελνλ.
Πέηξσ ηψ ζνθψ καζεηεπζείο, θαί ηήλ εθείλνπ πινπηήζαο πηφηεηα, Μάξθε
παλανίδηκε, κπζηαγσγφο εδείρζεο κπζηεξίσλ Υξηζηνχ, θαί ζπγθιεξνλφκνο,
απηνχ ηήο δφμεο γεγέλεζαη.
Θενηνθίνλ
Ο ηνχο Αηγππηίνπο ελ βπζψ, θαηαπνληίζαο, λεθέιε θαζήκελνο, νχηνο
επεδήκεζε, παξζεληθή, ηνίο Αηγππηίνηο χζηεξνλ, θαί δηά ηνχ Μάξθνπ, απηνχο
ηήο πιάλεο εξξχζαην.
Χδή γ'
Ο κφλνο εηδψο ηήο ηψλ βξνηψλ
έ ηήλ ελππφζηαηνλ Υξηζηέ, ζνθίαλ αλεθήξπμε, καξκαξπγαίο ηαίο ζαίο
απγαδφκελνο, παληί ηψ θφζκσ θαλείζαλ Γέζπνηα, θαί δσήλ παξέρνπζαλ, θαί
βξνηνχο θσηίδνπζαλ, ν ζεξάπσλ ζνπ Μάξθνο θηιάλζξσπε.
Σφ ξείζξνλ δεμάκελνο Υξηζηέ, ζνθίαο ηφ αείξπηνλ, σο πνηακφο ξνηδψλ γήο
επέθιπζε, ζενγλσζίαο θσηί ηά πέξαηα, ζνχ δεηθλχο ππάξρνπζαλ, αιεζή ηήλ
πξφξξεζηλ, ν απηφπηεο ζνπ Μάξθνο θηιάλζξσπε.
Σψ Πέηξσ επφκελνο ζνθέ, ζνθψο ηφ Δπαγγέιηνλ, σο καζεηήο απηνχ
δηεηχπσζαο, ζενινγίαο ηφ θψο δξεςάκελνο, παξ' απηνχ Απφζηνιε, θαί Θενχ
ηήλ έλζαξθνλ, παξνπζίαλ κελχζαο ηξαλφηαηα.
Θενηνθίνλ
Αηγχπηνπ ηφ πξίλ παξζεληθαίο, αγθάιαηο επνρνχκελνο, δαηκνληθνχο βσκνχο
ζχ θαηέζεηζαο, θαί ηαχηε πάιηλ ηφλ Μάξθνλ έπεκςαο, ζπλεηίδεηλ άπαληαο,
ηήλ ζήλ ελαλζξψπεζηλ, θαί ηφ ζείνλ Υξηζηέ κνπ κπζηήξηνλ.
Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο
Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Δηο χςνο αλειζψλ, αξεηψλ ζείε Μάξθε, εβξφληεζαο εκίλ, ζσηεξίσλ
δνγκάησλ, κεγάια κπζηήξηα, ζείνο θήξπμ γελφκελνο, φζελ πίζηεη ζε,
εθδπζσπνχκελ Πακκάθαξ, πάζεο ζιίςεσο, ακαξηηψλ θαί θηλδχλσλ, εκάο
ειεπζέξσζνλ
Γφμα... έηεξνλ
Ήρνο δ' Δπεθάλεο ζήκεξνλ
Χο αζηέξα κέγαλ ζε, ε Δθθιεζία, θεθηεκέλε έλδνμε, ηψλ δηδαγκάησλ ζνπ
βνιαίο, θαηδξπλνκέλε θξαπγάδεη ζνη, Υαίξνηο Πακκάθαξ, Κπξίνπ Απφζηνιε.
Καί λχλ... ηήο Δνξηήο
Χδή δ'
ξνο ζε ηή ράξηηη

Δηο πάζαλ ν θζφγγνο ζνπ, ηήλ γήλ εμειήιπζε, θαί εηο ηά πέξαηα νθέ, ηήο
νηθνπκέλεο ζνπ ηξαλψο, ξεκάησλ ε δχλακηο, δαπτηηθψο δηαπξπζίσο
θεξχηηνπζα, ηήλ ζσηεξίαλ εκψλ θαί αλάπιαζηλ.
Έθαλε σηήξ, σο αζηξαπή ν Απφζηνινο, ηή νηθνπκέλε ν ζνθφο, ηήο
αιεζείαο ηήλ ραξάλ, επαγγειηδφκελνο, ζενιακπεί θσηνρπζία ππξζνχκελνο,
εηο ζσηεξίαλ εκψλ θαί αλάπιαζηλ.
Οη πφδεο νη ζνί πξνθεηηθψο σξαηψζεζαλ, ηήλ ππέξ ιφγνλ γάξ εκίλ,
επεγγειίζσ πξνθαλψο, εηξήλελ ζεφιεπηε, δηά ζαξθφο εκθαληζζείζαλ ηνίο
πέξαζηλ, εηο ζσηεξίαλ εκψλ θαί αλάπιαζηλ.
Θενηνθίνλ
Νεθέιε ν Λφγνο, παξζεληθή επνρνχκελνο, ηψλ Αηγππηίσλ ηάο βνπιάο, θαί
ζενκάρνπο ινγηζκνχο, κσξάλαο δηέιπζε, ηαίο δηδαραίο ηνχ ζείνπ Μάξθνπ σο
εχζπιαγρλνο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ θαί αλάπιαζηλ.
Χδή ε'
Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη
Δζηάιαμαο γιπθαζκφλ, επζεβείαο ηψ ιφγσ ζνπ, ζείνλ φξνο παληαρφζελ
αθηίζη ιακπφκελνλ, εθθαλζείο ηή ράξηηη, ζαθψο ηνχ λνεηνχ Ζιίνπ, Μάξθε
πακκάθαξ ζεφιεπηε.
Δθ ηνχ νίθνπ ηνχ Κπξίνπ πεγή εμειήιπζαο, θαί πνηίδεηο ηάο ρεξζψδεηο
θαξδίαο ηνίο ξεχκαζη, δαςηιψο ηνχ Πλεχκαηνο, θαξπφλ αληί ηήο αθαξπίαο,
θέξεηλ δηδάζθσλ, Απφζηνιε.
χ ηνχ Πέηξνπ ηνχ κεγάινπ, πηφο ερξεκάηηζαο, θαί ηαίο ηνχηνπ δηδαραίο,
θσηηδφκελνο πάληνηε, ηάο ςπράο ειάκπξπλαο, ηψλ ζνί ζεξκψο
πξνζνκηινχλησλ, Μάξθε Κπξίνπ Απφζηνιε.
Θενηνθίνλ
Χο άλζξσπνο εθ Παξζέλνπ, ηερζείο Αηγππηίνηο Υξηζηέ, επεθάλεο εθ Παηξφο,
ν εθιάκςαο πξφ θηίζεσο, νίο ηφλ Μάξθνλ έρξηζαο, ζνθψο απηνχο
κπζηαγσγνχληα, ζενγλσζίαο κπζηήξηα.
Χδή ο'
Δθχθισζελ εκάο
Καηέβαιεο νθξχλ αλφκσλ Κχξηε, θαί χβξηλ ππεξήθαλνλ, εηαπείλσζαο,
Απφζηνινλ ηφλ ζφλ, δείμαο ηξνπαηνχρνλ ηή δπλάκεη ζνπ, ζχ γάξ ηζρχο ηψλ
αζζελνχλησλ, θαί επαλφξζσζηο.
Σφλ ζηέθαλνλ ηφλ ηήο ειπίδνο έλδνμε, δη' νχ λχλ ζηεθαλνχκεζα, ελ ηνίο
ιφγνηο ζνπ εθήξπμαο ζνθέ, ηφλ Γεκηνπξγφλ Μάξθε ηήο θηίζεσο, ηφλ είο εκψλ
δφμαλ πιαζζέληα, θχζεη ηνχ ζψκαηνο.
Ο Πέηξνο ζε, ν θνξπθαίνο Έλδνμε ζαθψο εκπζηαγψγεζελ, Δπαγγέιηνλ

ζπγγξάςαη ηφ ζεπηφλ, δείμαο ππεξέηελ ζε ηήο ράξηηνο, ζχ γάξ εκίλ
ζενγλσζίαο, ηφ θψο εμήπισζαο.
Θενηνθίνλ
Σήλ Αίγππηνλ, ηήλ πξίλ ελ ζθφηεη Κχξηε, Παξζέλνπ Θενκήηνξνο,
θαηειάκπξπλαο ψο βξέθνο πξνειζψλ, ηαχηεο ζξηακβεχζαο ηά ζεβάζκαηα,
ηαίο δηδαραίο ηνχ ζεεγφξνπ, Μάξθνπ θηιάλζξσπε.
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σά άλσ δεηψλ
Δμ χςνπο ιαβψλ, ηήλ ράξηλ ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο, ξεηφξσλ πινθάο, δηέιπζαο
Απφζηνιε, θαί ηά έζλε άπαληα, ζαγελεχζαο, Μάξθε ανίδηκε, ηψ Γεζπφηε
πξνζήγαγεο, ηφ ζείνλ θεξχμαο Δπαγγέιηνλ.
Ο Οίθνο
Σνχ Κνξπθαίνπ ηψλ Απνζηφισλ καζεηήο ρξεκαηίζαο, θαί ζχλ απηψ ηφλ
Υξηζηφλ Τηφλ Θενχ θεξχμαο, επί ηήλ πέηξαλ ηήο αιεζείαο εζηεξέσζαο ηνχο
πιάλε ζαιεπνκέλνπο, ελ ή θακέ ζηεξεψζαο, ςπρήο κνπ θαηεχζπλνλ ηά
δηαβήκαηα, φπσο ηνχ ερζξνχ ηψλ παγίδσλ ιπηξνχκελνο αλεκπνδίζησο
δνμάδσ ζε, ζχ γάξ πάληαο εθψηηζαο, Μάξθε ζνθέ, ηφ ζείνλ θεξχμαο
Δπαγγέιηνλ.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΔ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ θαί
Δπαγγειηζηνχ Μάξθνπ.
ηίρνη
χξνληεο εηο γήλ Μάξθνλ νη κηαηθφλνη,
Πξφο νπξαλνχο πέκπνληεο απηφλ εγλφνπλ.
Δηθάδη πέκπηε Μάξθνλ ελί ρζνλί άθξνλεο είιθνλ.
Σή απηή εκέξα, ε αλάκλεζηο ηψλ Δγθαηλίσλ ηνχ ζεπηνχ Απνζηνιείνπ
ηνχ Αγίνπ θαί παλεπθήκνπ Κνξπθαίνπ ηψλ Απνζηφισλ Πέηξνπ, ηνχ
ζπγθεηκέλνπ ελ ηή αγησηάηε Μεγάιε Δθθιεζία.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Μαθεδνλίνπ,
Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.
ηίρνη
Δθζηάο, Μαθεδφληε, ηνχ θζαξηνχ ζξφλνπ,
Τκλείο ηφ ζείνλ ζχλ εξαθίκ θαί ζξφλνηο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Νίθεο.
ηίρνη
Νίθεο βξαβεία ηή ηεηκεκέλε Νίθε,
Νίθεο βξαβεχο δίδσζηλ, ψο ληθεθφξσ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ νθηψ Οζηνκαξηχξσλ θαί
Αλαρσξεηψλ.

ηίρνη
Οθηψ ζπλεθθφπηνπζηλ αλδξψλ απρέλαο,
Τπφ δπγφλ ηφλ ζφλ δακαζζέλησλ, Λφγε.
Σαίο ηψλ αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
έ λνεηήλ, Θενηφθε
Σαίο ζετθαίο, αζηξαπαίο ππξνχκελνο, αληαλαθιάζεηο κπζηηθψο, αληηπέκπεηο
απγνεηδείο, Μάξθε Πακκαθάξηζηε, Λφγνλ γάξ εθήξπμαο, ζεζαξθσκέλνλ ηφλ
άζαξθνλ, ηφλ αηλεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.
Θενπξγηθαίο, Παληνπξγέ δπλάκεζη, ηνλ ζεεγφξνλ Μαζεηήλ, θαζνπιίζαο
ζαπκαηνπξγφλ, ηνχηνλ απεηέιεζαο, λφζνπο γάξ απήιαζε, θαί καιαθίαο
ηάζαην, ηφλ αηλεηφλ ζε θεξχηησλ, Θενλ θαί ππεξέλδνμνλ.
Σψλ Μαζεησλ, ηνχ ρνξνχ ηφλ έμαξρνλ, θαζεγεκφλα εζρεθψο, ζείνλ Πέηξνλ
εθκηκεηήο, ηνχηνπ αλαδέδεημαη, άπαλ γάξ εξξχζκηζαο, ηήο Δθθιεζίαο ηφ
πιήξσκα, ηφλ αηλεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θεξχηησλ Έλδνμε.
Θενηνθίνλ
ηήιελ απηφο, ελ Αηγχπησ έζηε ζαο, Δπαγγειίνπ ζνπ γξαθήλ, ηψ ηερζέληη
άλεπ ζπνξάο, εθ ηήο ζενκήηνξνο, ξήζεζηλ επφκελνο, ηνχ Ζζατνπ Παλεχθεκε,
ηφλ αηλεηφλ θαηαγγέιισλ, Θεφλ ηφλ ππεξέλδνμνλ.
Χδή ε'
Δλ θακίλσ Παίδεο
Σφλ ηερζέληα Λφγνλ εθ Παηξφο, πξφ πάλησλ ηψλ αηψλσλ, ηήλ θχζηλ ηήλ ηψλ
αλζξψπσλ, ελδπζάκελνλ Υξηζηφλ, εθήξπμαο Έλδνμε, θαί εβφαο, Πάληα ηά
έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σφλ δηδφληα ιχηξνλ εαπηφλ, εκψλ ηήο ακαξηίαο, θαί πάζεη ηνχο πεπησθφηαο,
αλαζηήζαληα Υξηζηφλ, εδφμαζαο έλδνμε, θαί εβφαο, Πάληα ηά έξγα, ηφλ
Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Σή ηνχ Πέηξνπ Μάξθε πεηζαξρψλ, ζνθέ δηδαζθαιία, παλζφθσο δηά
γξακκάησλ, αλεηχπσζαο πηζηνίο, ζεπηφλ Δπαγγέιηνλ, ηνίο βνψζη, Πάληα ηά
έξγα, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ζ Παξζέλνο ηφλ Δκκαλνπήι, βαζηάδνπζα σο βξέθνο, επέζηε ηνίο Αηγππηίνηο,
νίο σο έθιακπξνο αζηήξ, ν Μάξθνο απέζηαιηαη, αλαθξάδσλ, Πάληα ηά έξγα,
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Χδή ζ'
Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ
Φζάζαο ηήλ πεγήλ ηήλ άθζαζηνλ, ηήο ηξηζειίνπ ζενθάληνξ ειιάκςεσο,

θαζαξψηεξνλ, θαηαηξπθάο θαί ηξαλφηεξνλ, ηήο ζεψζεσο ηεο ππέξ έλλνηαλ,
Αγγέινηο ζπγρνξεχσλ, αθαηαπαχζησο Ηεξψηαηε.
Πέηξνπ θνηλσλφο γελφκελνο, δηδαζθαιίαο θαί ηνχ ζείνπ θεξχγκαηνο, ηά
νπξάληα, πεξηπνιεχεηο ζθελψκαηα, ζχλ απηψ ζενξξήκνλ καθάξηε, κεζ' νχ θαί
ζπκπξεζβεπεηο, ππέξ εκψλ Μάξθε Απφζηνιε.
Φάνο ηφ ηξηζζψο ελνχκελνλ, κνλαδηθψο ηε πάιηλ μέλσο ηξηζζνχκελνλ,
αλεθήξπμαο, παλεπζεβψο Μάξθε πάλζνθε, θσηηδφκελνο αίγιε ηήο ράξηηνο,
δηφ ζε δπζσπνχκελ, Τπέξ εκψλ αεί ηθέηεπε
Θενηνθίνλ
Μάξθνο ν ζεπηφο, Απφζηνινο, ηνίο Αηγππηίνηο Ηεξάξρεο δεδψξεηαη, νίο σο
λήπηνο, ζσκαησζείο επεδήκεζελ, εθ Παξζέλνπ αγλήο Θενκήηνξνο, ν Κχξηνο
ηήο δφμεο, φλ αλπκλνχληεο κεγαιχλνκελ.
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Φψο αλαιινίσηνλ Λφγε
χ ηήλ πηφηεηα Πέηξνπ, ηνχ Απνζηφινπ πινπηήζαο, ηνίο Αηγππηίνηο εληεχζελ,
δηαηππνίο πξψηνο πάλησλ, ηφ Δπαγγέιηνλ Μάξθε, δη' νχ ηφλ θφζκνλ θσηίδεηο.
Καί ηήο Δνξηήο
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα
ηνχ Απνζηφινπ γ' δεπηεξνχληεο ηφ α'.
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Αηγχπηνπ θσζηήξ ν θαεηλφο, Μάξθνο ν παλάξηζηνο, θήξπμ ηνχ Λφγνπ ν
πάλζνθνο, Δπαγγειίνπ ηε, ζπγγξαθεχο ν ζείνο, επθεκείζζσ άζκαζη, θαί
ζείνηο παξ' εκψλ κεισδήκαζη, Υξηζηψ πξεζβεχεη γάξ, δσξεζήλαη ηαίο
ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο. (Γηο)
Γνγκάησλ ηψλ ζείσλ ζπγγξαθεχο, ηνχ Υξηζηνχ γελφκελνο, πάζαλ ηήλ γήλ
θαηεθψηηζαο, απηνχ ηήλ ζάξθσζηλ, θαί ηά ζεία πάζε, ηήλ ζεπηήλ αλαζηαζηλ,
θαί ηήλ πξφο ηφλ Παηέξα αλαβαζηλ, θεξχμαο πάλζνθε, θαί ηά έζλε πξφο
επίγλσζηλ, αιεζείαο, ειθχζαο Απφζηνιε.
Σνχ Πέηξνπ ηνχ ζείνπ νπαδφο, εππεηζήο γελφκελνο, Μάξθε Κπξίνπ
Απφζηνιε, ηαίο ηνχηνπ πάλζνθε, δηδαραίο πεηζήζαο, ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ηή
ράξηηη ιανχο Καηεθψηηζαο, ηψλ Αηγππηίσλ ηε, Καηαπγάζαο ηήλ δηάλνηαλ, θαί
ηήλ πφιηλ, απηψλ θαηεθφζκεζαο.
Γφμα... Ήρνο πι. β'
νχ εμερχζε ράξηο ελ ρείιεζη, Μάξθε Απφζηνιε, θαί γέγνλαο πνηκήλ ηήο ηνχ
Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, δηδάζθσλ ηά ινγηθά πξφβαηα, πηζηεχεηλ εηο Σξηάδα
νκννχζηνλ, ελ κηά ζεφηεηη.

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ
Κνηλσληθφλ
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα ηήο
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. Αιιεινχτα.
Αξρή
ΤΖ ΚΣΤ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Βαζηιέσο, Δπηζθφπνπ Ακαζείαο.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά ηήο Δνξηήο γ' θαί ηνχ Αγίνπ
Πξνζφκνηα γ'.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Καηά πάλησλ Μαθάξηε, ηψλ παζψλ εβαζίιεπζαο, λφκσ ζείσ κέγηζηε,
θξαηπλφκελνο, θαί ινγηζκφλ απηνθξάηνξα, ζαθψο πνηεζάκελνο, θαί
γελφκελνο Θενχ, παξαζηάηεο επάμηνο, ρξίζκα άγηνλ, ππεδέμσ, θαί πνίκλεο
πξνεγήζσ, ινγηθήο Αξρηεξέσλ, θαί Αζιεηψλ εγθαιιψπηζκα.
Χο θξηφλ εθ πνηκλίνπ ζε, Βαζηιεχ πακκαθάξηζηε, βαζηιεχο παξάλνκνο
δηερψξηζε, θαί Βαζηιέα θεξχηηνληα, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ηφλ ηπζέληα σο
ακλφλ, θαί βξνηνχο δηαζψζαληα, ζεαζάκελνο, θαηαζθάηηεη αδίθσο πξνμελψλ
ζνη, νπξαλψλ ηήλ βαζηιείαλ, θαί αησλίδνπζαλ εχθιεηαλ.
Δθ' πδάησλ ηάο ηξίβνπο ζνπ, παξαδφμσο πεπνίεζαη, Βαζηιεχ ανίδηκε, κεηά
ηέινο γάξ, απνξξηθείο, σο πξνέθεζαο, ζπληφλσο ππέπιεπζαο, θαί ηή πφιεη
ζνπ ζαπηφλ, Ακαζεία απέδσθαο, θφξηνλ ηίκηνλ, αθαηαίζρπληνλ πξέζβπλ
ηακάησλ, πνηακφλ θαί λνζεκάησλ, παληνδαπψλ θαζαξηήξηνλ.
Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Δηο ηφλ ηίρνλ ηήο Δνξηήο
Καί Απνιπηίθηνλ ηήο απηήο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Σά Καζίζκαηα ηήο Δνξηήο. Οη Καλφλεο ηήο ενξηήο θαί ηνχ Αγίνπ.

Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο β'
Γεχηε ιανί άζσκελ
Σψ Βαζηιεί, ηψλ νπξαλίσλ Γνλάκεσλ, ζηεθεθνξψλ παξίζηαζαη, πάζηλ
αηηνχκελνο, Βαζηιεχ ζενθφξε, ηνίο πφζσ ζε ηηκψζη, ράξηλ θαί έιενο.
Καηά παζψλ, ηψλ ηήο ζαξθφο εβαζίιεπζαο, θαί βαζηιέα άζενλ,
εγθειεπφκελνλ, ηφλ νπξάληνλ Μάθαξ, αξλείζζαη Βαζηιέα, ζχ θαηεπάηεζαο.
Βαζηιηθψλ, θχιαθα ζείσλ πξνζηάμεσλ, βαζηιηθψο ζε ρξίζκαηη, ζείσ
επέρξηζε, Βαζηιεχο ν ηήο δφμεο, θαί ζηέθεη καξηπξίνπ, Μάθαξ εθφζκεζε.
Θενηνθίνλ
Ζ ηψλ πηζηψλ, θαηαθπγή Αεηπάξζελε, ε θξαηαηά βνήζεηα, ηψλ
πξνζηξερφλησλ ζνη, απφ πάζεο αλάγθεο, θαί βιάβεο ελαληίαο, εκάο
δηάζσζνλ.
Χδή γ'
Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο
Αγέιαηο εξηζκήζεο ηψλ πξσηνηφθσλ, ζενχκελνο κεζέμεζη ζεηνηάηαηο, θαί
βιέπσλ θαζαξψηεξνλ ηνχ Γεζπφηνπ, ηήλ σξαηφηεηα, Μάξηπο αήηηεηε,
Βαζηιεχ ζεφζνθε, θαί καθάξηε.
Αηξέζεσλ δηέιπζαο ηφλ ρεηκψλα, ηή ζέξκε ηψλ παλζφθσλ ζνπ δηδαγκάησλ,
εηδψισλ δηεζθέδαζαο ηήλ νκίριελ, θσηί ηψλ άζισλ ζνπ, δηφ κε θψηηζνλ,
Βαζηιεχ καθάξηε, ηφλ ηηκψληά ζε.
Φπρφιεζξνλ Γιαθχξα θπγνχζα βφζξνλ, ιηκέλα ζσηεξίαο ζε Πάηεξ εχξε, δηφ
θαί λπκθεπζείζα Υξηζηψ ηψ Κηίζηε, ραίξεη θξαπγάδνπζα, χ εί Θεφο εκψλ,
θαί νπθ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.
Θενηνθίνλ
Δθχεζαο ηφλ άλαξρνλ Βαζηιέα, εθ ζνχ Παξζελνκήηνξ αξρήλ ιαβφληα, απηφλ
νχλ σο θηιάλζξσπνλ εθδπζψπεη, ζψζαη ηνχο δνχινπο ζνπ, πάζεο εθ
ζιίςεσο, θαί ερζξψλ αιψζεσο, παλακψκεηε.
Ο Δηξκφο
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο
κνπ, επθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, Οπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν
Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε».
Κάζηζκα Ήρνο γ'
Θείαο πίζηεσο
Εάιελ άζενλ, εηδψισλ πιάλεο, εθθεπμάκελνο, Ηεξνκχζηα, δηά δέ μίθνπο
ζαιάζζε πνληνχκελνο, πξφο ηφλ αθχκαληνλ φξκνλ θαηήληεζαο, θαί αησλίσο
ελ ηνχησ γεζφκελνο, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη
εκίλ ηφ κέγα έιενο.

Καί ηήο Δνξηήο
Χδή δ'
Διήιπζαο, εθ Παξζέλνπ
Ηέξεπζαο, ζεαπηφλ σο αξλίνλ παλάκσκνλ, ηπζείο Πακκαθάξηζηε, θαί ηαίο
ξναίο ηψλ αηκάησλ ζνπ, ζάιαζζαλ εμήξαλαο, ηήο πνλεξάο αζεταο ζεία ράξηηη.
Βαζίιεηνλ, επηρξψζαο εζζήηα ηνίο αίκαζη, θαί λίθεο δηάδεκα, ηή θεθαιή
πεξηζέκελνο, ραίξσλ πξνζερψξεζαο, εηο ηά βαζίιεηα Πάηεξ ηά νπξάληα.
Οζίσο ζνπ, θαί δηθαίσο πνηκάλαο ηφ πνίκληνλ, εηο κάλδξαλ εηζήιαζαο, ηήλ
επνπξάληνλ ζηε, έλζα ηήο αζιήζεσο, πεξηθνζκνχκελνο ζηέθεη
πξνζερψξεζαο.
Θενηνθίνλ
Παλχκλεηε, ηψλ αλζξψπσλ εηνίκε βνήζεηα, ηά άγξηα θχκαηα, ηψλ πεηξαζκψλ
θαηαπξάυλνλ, ζψδνπζα ηνχο δνχινπο ζνπ, ηήο ηψλ ερζξψλ επεξείαο
πξνζηαζίαηο ζνπ.
Χδή ε'
Ο θσηηζκφο ηψλ ελ ζθφηεη
Σψ θσηηζκψ, ηήο ηνπ Πλεχκαηνο αίγιεο ιειακπξπζκέλνο, ζθφηνο
απεκείσζαο αζεταο, ηεξνκχζηα, θαί πνιινχο ζπζρεζέληαο, ηή νκίριε ηήο
καηαηφηεηνο, πξφο ηάο νπξαλίνπο, κνλάο θαζσδήγεζαο.
Φχιαμ Θενχ, πξνζηαγκάησλ ππάξρσλ ελ θπιαθή ηε, έλδνλ θαζεηξγκέλνο
ππφ αζέσλ, νξάο ηφ κέιινλ, επί ζνί ζείνλ ηέινο, δη' Αγγέινπ εθδηδαζθφκελνο,
Ηεξνκαξηχξσλ, θξεπίο θαί εδξαίσκα.
Θαχκα θξηθηφλ, ελ ηή ζή ηειεηψζεη πάζηλ σξάζε, μίθεη γάξ ε θάξα ζνπ
εθηκεζείζα, Ηεξνκάξηπο, θαί ζαιάζζε βιεζείζα, ζπλεξκφζζε ηψ ζείσ ζθήλεη
ζνπ, δψξνλ ηνίο πνζνχζη, δνζείζα ζεφζδνηνλ.
Θενηνθίνλ
Πφιηο Θενχ, πεξί ήο ειαιήζε δεδνμαζκέλα, ηαχηελ ζνπ ηήλ πφιηλ θαί πάζαλ
ρψξαλ, απφ θηλδχλσλ, θαί ιηκνχ θαί βαξβάξσλ, Θενηφθε Παξζέλε ιχηξσζαη,
κφλε πξνζηαζία, πηζηψλ αθαηαίζρπληε.
Χδε ο'
Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ
Δθ' πδάησλ πνξείαο πεπνίεζαη, χδαηα ηήο πιάλεο μεξάλαο ηνίο ξεχκαζη, ηψλ
Ηεξψλ αηκάησλ ζνπ, θαί πξφο φξκνλ θαηήληεζαο άθιπζηνλ.
Εσεθφξνο λεθξφο ερξεκάηηζαο, Πάηεξ ηελ πγξάλ Βαζηιεχ δηεξρφκελνο, θαί
καζεηαίο δηδφκελνο, δηά ζείσλ ζαθψο εηζεγήζεσλ.

Σήλ αγίαλ ζηνιήλ θαηεπνίθηιαο, αίκαζη ζεπηνίο ψζπεξ βχζζνλ βαζίιεηνλ, ήλ
Βαζηιεχ ελδέδπζαη, ζηεθεθφξνο Υξηζηψ παξηζηάκελνο.
Θενηνθίνλ
Παλαγία Παξζέλε Θεφλπκθε, ε κεηά Θεφλ πξνζηαζία ηψλ δνχισλ ζνπ,
βαξβαξηθήο αιψζεσο, θαί θηλδχλσλ εκάο απνιχηξσζαη.
Ο Δηξκφο
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, εθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».
Σν Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο
πλαμάξηνλ
Σή ΚΣ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Βαζηιέσο,
Δπηζθφπνπ Ακαζείαο.
ηίρνη
Σκεζείο, Βαζηιεχ, βαζηιεχο πφινπ γίλε,
Δμ αηκάησλ ζψλ βάκκα θφθθηλνλ θέξσλ.
Δηθάδα ακθ' έθηελ Βαζηιεχο μίθεη απρέλα θάξζε.
Σή απηή εκέξα, ε Αγία Γιαθχξα ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Θεφλ Γιαθχξα ςπρηθψλ δη' νκκάησλ,
Οπ γιαθπξψο λχλ, αιιά ηειαπγψο βιέπεη
Σή απηή εκέξα, ε Οζία Ηνχζηα ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Σξφπνλ ζειήλεο πιεζηθανχο, Ηνχζηαλ,
Λάκςαζαλ έξγνηο, κλήκαηνο θξχπηεη λέθνο.
Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Νέζησξ, ηνχο γνλείο θαηαιηπψλ θαί κνλάζαο,
ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Σνχο νπξαλνχο ηδξψζη Νέζησξ επξίσ,
Γη' νχο θχζηλ ηχξαλλνλ εξλήζσ ζέζεη.
Σαίο ηψλ ζψλ Αγίσλ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ
Χδή δ'
Δηθφλνο ρξπζήο
Αηκάησλ βαθαίο, επηρξψζαο ζεαπηψ πνξθχξαλ Μάξηπο, θαί ηαχηελ ραίξσλ
ακπερφκελνο, θαί ηή ρεηξί ηφ ζσηήξηνλ, φπινλ ηνχ ηαπξνχ πεξηθέξσλ,
Βαζηιεχ παλανίδηκε, ηψ αζαλάησ Βαζηιεί, ζπκβαζηιεχεηο αεί.
Σή πνίκλε ηή ζή, απεδφζε ηφ θαιψο αζιήζαλ ζψκά ζνπ, εθ ζαιαηηίσλ
θφιπσλ πέιαγνο, άκα πεγάδνλ ηάζεσλ, θαί ηψλ παζεκάησλ μεξαίλνλ,

δηεθρχζεηο ηή ράξηηη, Ηεξνκάξηπο Βαζηιεχ, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο.
Νπκθίσ Υξηζηψ, λχκθελ φιελ αξεηαίο εγιατζκέλελ, θαί παξζελία
δηαιάκπνπζαλ, Γιαθχξαλ Πάηεξ πξνζήγαγεο, ηαχηελ δηδαραίο σξατζαο, θαί
λπκθψλνο εμίσζαο, ή θαί ζπγραίξεηο Βαζηιεχ, ελ νπξαλίνηο ζθελαίο.
Θενηνθίνλ
Ζ κφλε ειπίο, θαί βνήζεηα πηζηψλ Θενγελλήηνξ, ζπεχζνλ βνήζεη ηνίο ηθέηαηο
ζνπ, βπζηδνκέλνηο ηαίο ζιίςεζη, θαί επνξεκέλνηο Παξζέλε, θαί ελ νδχλε
ππάξρνπζη, θαί θαηαθεχγνπζηλ εηο ζέ, ελ πεπνηζήζεη ςπρήο.
Χδή ε'
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
Σή βαθηεξία ηψλ ζνθψλ, δηδαγκάησλ πξφο λνκάο ζσηεξηψδεηο, ζνχ ηά
ζξέκκαηα λέκσλ, ηνχο πνλεξνχο θαί βαξείο εθ κέζνπ Πάηεξ ιχθνπο ήιαζαο,
θαί εζθαγηάζζεο, ψζπεξ αξλίνλ ζέισλ.
Δθ ζαιαηηίσλ ζε βπζψλ, καξγαξίηελ σο ηεξπλφλ αλαδνζέληα, ζπγθνκίδνπζη
πίζηεη, νη Ηεξνί καζεηαί, ζαπκάησλ ατγιελ απνπέκπνληα, Ηεξνκαξηχξσλ,
θαλψλ θαί κέγα θιένο.
ινο εθ βξέθνπο ηψ Θεψ αλαζέκελνο ζαπηφλ ρξίζκαηη ζείσ, Ηεξψο εγηάζζεο,
θαί ηεξεχζαο ζαπηφλ, πξνζήρζεο Ηεξεχο θαί ζθάγηνλ, ελ ηή άζαλάησ, θαί
κπζηηθή ηξαπέδε.
Θενηνθίνλ
Καηαθπγή Υξηζηηαλψλ, βνεζέ ηψλ ελ δεηλνίο ζπλερνκέλσλ, Παλαγία Παξζέλε,
κή ππεξίδεο εκάο, θηλδχλνηο θινλνπκέλνπο πάληνζελ, θαί πνιιαίο εθφδνηο,
ηψλ πνλεξψλ βαξβάξσλ.
Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο Παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ
θιφγα εηο δξφζνλ, κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ
Ηεξσζχλεο πακκάθαξ, θαί ζεπηήο καξηπξίαο, ηαίο ζείαηο απαζηξάπησλ
θαιινλαίο, λχλ θαηνηθείο ηά νπξάληα, θαί παξίζηαζαη ραίξσλ, Σξηάδη ηή Αγία
Βαζηιεχ, κεηά πάλησλ Μαξηχξσλ, ππέξ εκψλ δεφκελνο.
Χο θσηαπγήο ζνπ ε κλήκε, απαζηξάπηνπζα αίγιελ, ελζέσλ ραξηζκάησλ ηνίο
πηζηνίο, σο Ηεξφλ ζνπ ηφ ηέκελνο, έλζα θείκελνο βξχεηο, ηάκαηα θαί ζψδεηο
Βαζηιεχ, ραιεπψλ εθ θηλδχλσλ, ηνχο πφζσζε γεξαίξνληαο.
Ζ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ζήθε, σο πεγή θαζνξάηαη, ηάζεσλ εθβιχδνπζα
θξνπλνχο, θαί ζεξαπεχνπζα άπαληα, ηά λνζήκαηα Πάηεξ, ςπρψλ θαί ηψλ
ζσκάησλ Βαζηιεχ, δηά ηνχην πηζηψο ζνπ, ηεινχκελ ηφ κλεκφζπλνλ.

Θενηνθίνλ
Φσηνθπήηνξ Παξζέλε, κεηά ηψλ αζσκάησλ, Αγγέισλ Απνζηφισλ
Πξνθεηψλ, Ηεξαξρψλ Αζινθφξσλ ηε, θαί Οζίσλ απάλησλ, ηφλ κφλνλ
ππεξάγαζνλ Θεφλ, εθδπζψπεη ξπζζήλαη, θηλδχλσλ ηάο ςπράο εκψλ.
Ο Δηξκφο
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη Πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλσκελ».
Σφ Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, ε Α' ξα, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΕ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο πκεψλ, ζπγγελνχο ηνχ Κπξίνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί
ηνχ Αγίνπ γ'.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ
Ηεξεχο Ηεξψηαηνο, αζιεηήο ελλνκψηαηνο, ζπγγελήο ηνχ θηίζαληνο,
αιεζέζηαηνο, ζαπκαηνπξγφο ππεξζαχκαζηνο, θσζηήξ δηαπγέζηαηνο,
πιαλσκέλσλ νδεγφο, πκεψλ αλαδέδεημαη, ζηχινο άζεηζηνο, ηήο ζεπηήο
Δθθιεζίαο θαί ηήο άλσ, βαζηιείαο θιεξνλφκνο, θαί ηψλ Αγέιισλ ηζφηηκνο.
Μεηά πφλνπο ηνχ ζψκαηνο, πνιπηξφπνπο ζαπκάζηε, κεηά πάζαλ βάζαλνλ,
πνιπψδπλνλ, κεηά κπξία παιαίζκαηα, ηαπξψ πξνζσκίιεζαο, εθκηκνχκελνο
Υξηζηφλ, ζηαπξσζέληα ζειήκαηη, φζελ ζήκεξνλ, πκεψλ ζνπ ηήλ κλήκελ ηήλ
θσζθφξνλ, εθηεινχληεο ηάο αηζζήζεηο, ηάο ςπρηθάο θσηηδφκεζα.
Δηο λαφλ επνπξαληνλ, Ηεξψο πξνζερψξεζαο, Ηεξψ ζηαδφκελνο, κάθαξ αίκαηη,
θαί ηή Σξηάδη παξίζηαζαη, πινπζίσο ιακπφκελνο, ηαίο εθείζελ αζηξαπηαίο,
πεγαδνχζαηο παλφιβηε, φζελ ραίξνληεο, ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ εθηεινχκελ,
πκεψλ ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, ιχζηλ πηαηζκάησλ ιακβάλνληεο.
Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο.
Απνιπηίθηνλ Ήρνο α'
Υξηζηνχ ζε ζπγγελή, πκεψλ Ηεξάξρα, θαί Μάξηπξα ζηεξξφλ, ηεξψο

επθεκνχκελ, ηήλ πιάλελ νιέζαληα, θαί ηήλ πίζηηλ ηεξήζαληα, φζελ ζήκεξνλ,
ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ενξηάδνληεο, ακαξηεκάησλ ηήλ ιχζηλ, επραίο ζνπ
ιακβάλνκελ.
Καί ηήο Δνξηήο, θαί Απφιπζηο.
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Μεηα ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ηά Καζίζκαηα ηήο Δνξηήο, θαί νη Καλφλεο
ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
ίκσλ ν θαί πκεψλ πκλείζζσ πφζσ.
Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Άζνκαί ζνη, Κχξηε ν Θεφο κνπ
ίκσλ Ηεξψηαηε ηψ Γεζπφηε, ζηεθεθνξψλ παξεζηεθψο, ηνίο πφζσ ηήλ
κλήκελ ζνπ, ηεινχζη ηήλ παλίεξνλ, πηαηζκάησλ ιχζηλ αίηεζαη.
Ηζηίσ πηεξνχκελνο ζενκάθαξ, ηψ ηνχ ηαπξνχ σο αιεζψο, ηνχ Πλεχκαηνο
αχξαηο, ηφλ θιχδσλα παξέδξακεο, ηήο πιάλεο Πακκαθάξηζηε.
Μχξσ ζείσ έρξηζελ Ηεξέα, ζέ ηνχ ιανχ ν εθ θπιήο, Ηνχδα βιαζηήζαο
Υξηζηφο, πκεψλ Ηεξψηαηε, ηψλ Αγγέισλ ζπλφκηιε.
Θενηνθίνλ
Χο νχζα ηήο θηίζεσο αλσηέξα, πάζεο ηφλ Κηίζηελ θαί Θεφλ, ελ κήηξα
ζπλέζρεο, Παξζέλε θαί εθχεζαο, βξνηψλ εηο απνιχηξσζηλ.
Χδή γ'
Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε
Νεχζεη πξφο Θεφλ ζενχκελνο, φινο Ηεξάξρα, ζενεηδήο ερξεκάηηζαο,
καξηπξίνπ πεξηαζηξάπησλ, ιακπεδφζηλ ηεξψηαηε.
ξζξνο ηνίο ελ ζθφηεη έιακςαο, ηήο δηθαηνζχλεο, ππνδεηθλχσλ ηφλ Ήιηνλ, εθ
λεθέιεο Παξζέλνπ Κφξεο, ηνίο αλζξψπνηο αλαηείιαληα.
Κφζκνπ εδνλάο εκίζεζαο, θαί, Αξρηεξέσλ, θφζκνο ηεξπλφο ερξεκάηηζαο, θαί
αζιήζαο, ππεξθνζκίνπ δφμεο Πάηεξ θαηεμίσζαη.
Θενηνθίνλ
Άπαο εγθσκίσλ πάλαγλε, λφκνο λχλ εηηάηαη, ζέ αλπκλείλ ζενλχκθεπηε, ηφλ
γάξ Λφγνλ Θενχ ηεθνχζα, ηνχο Αγγέινπο ππεξβέβεθαο.
Ο Δηξκφο
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».

Κάζηζκα Ήρνο δ'
Ο πςσζείο
Ηεξαξρίαο ηαίο ζηνιαίο εθνζκήζεο, θαί καξηπξίνπ θαιινλαίο σξαηψζεο, θαί
ηψ Θεψ ζχλ δφμε παξηζηάκελνο, ιάκπεηο απγαδφκελνο, ηψ θσηί ηήο Σξηάδνο,
φζελ δπζσπνχκέλ ζε, πκεψλ Ηεξάξρα. Χο παξξεζίαλ έρσλ πξφο Θεφλ,
ππέξ ηψλ πίζηεη ηηκψλησλ ζε πξέζβεπε.
Καί ηήο Δνξηήο
Χδή δ'
Γη' αγάπεζηλ νηθηίξκνλ
Ηεξνχξγεζαο ζπζίαο ηάο αλαηκάθηνπο, ηψ δηά ζέ ηπζέληη, ηπζείο σο αξλίνλ, θαί
ηνχησ πξνζήλεμαη, ζεφθξνλ παλφιβηε.
πλεηξίβε πξφ πξνζψπνπ ζνπ Ηεξάξρα, ηήο αζεβείαο φξε, θαί βνπλνί ηψλ
δαηκφλσλ, πάληεο θαηεηάθεζαλ, Υξηζηνχ δπλακνχληφο ζε.
Τςειφηαηνλ ηφλ βίνλ έρσλ Πακκάθαξ, εζεινληί πςψζεο, επί μχινπ ηφ ζείνλ,
πάζνο εθκηκνχκελνο, ηνχ θφζκνλ πςψζαληνο.
Θενηνθίνλ
Μεκπεκέλνο ηφλ ηφθνλ ζνπ ν Πξνθήηεο, ζέ Αββαθνχκ πξνγξάθεη, θαηάζθηνλ
φξνο, Κφξε ν Θεφο εκψλ, έμ νχ επεδήκεζελ.
Χδή ε'
Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε
Δζεινληί καθάξηε, παξέδσθαο ζαπηφλ, παζείλ πξνζχκσο, κηκνχκελνο
Υξηζηφλ, ηφλ ππέξ εκψλ ζαξθί παζφληα, θαί ηά πάζε κεηψζαληα.
Χο ηεξείνλ άκσκνλ, εθδέδσθαο ζαπηφλ, νινθαπηνχζζαη ππξί ηψλ βαζάλσλ,
κάθαξ πκεψλ, επσδία κπζηηθή ζπληεξνχκελνλ.
Ναφο ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, γελφκελνο νθέ, λανχο εηδψισλ θαηέζηξεςαο
κνριψ, ζνχ ηψλ πξνζεπρψλ, θαί πιαλσκέλνπο, πξφο ην θψο θαζσδήγεζαο.
Θενηνθίνλ
Τπέξ εκψλ δπζψπεζνλ, Υξηζηφλ ηφλ εθ ηψλ ζψλ, αγλψλ αηκάησλ, αγλή
Θενηφθε, ζάξθα πιηθήλ εκθηεζκέλνλ, θαί βξνηνχο αλαπιάζαληα.
Χδή ο'
Δβφεζε, πξνηππψλ
Μεκχεζαη, παξαδφμσλ εθ ζείσλ ειιάκςεσλ, ηά πξφο ζείαλ, νδεγνχληα δσήλ
ζε παλφιβηε, θαί αξξήηνπ δφμεο, Ηεξάξρα αλάπιεσο γέγνλαο.
Νακάπσλ ζε, δσεξχησλ πιεζζέληα ηνχ Πλεχκαηνο, ψζπεξ άιινλ, πνηακφλ
εμ Δδέκ πνξεπφκελνλ, πκεψλ ε ζεία, Δθθιεζία αγάιιεηαη έρνπζα.

Δθάζηζαο, πςειήλ εηο θαζέδξαλ δηάδνρνο, Ηαθψβνπ, θαί ηξφπσλ ζπκκέηνρνο,
ηήλ Ηεξαξρίαλ, καξηπξίσ ιακπξχλαο Μαθάξηε.
Θενηνθίνλ
Ηάηξεπζνλ, ηά αλίαηα πάζε Θεφλπκθε, ηήο ςπρήο κνπ, ηαηξφλ θαί σηήξα
θπήζαζα, ηψλ βξνηψλ ηά πάζε, ηνίο απηνχ ζεξαπεχνληα πάζεζηλ.
Ο Δηξκφο
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο, Ησλάο ελ ηψ
θήηεη δεφκελνο, Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ Γπλάκεσλ».
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σά άλσ δεηψλ
Σήο άλσ ηψλ, πνιίηεο γελφκελνο, ηήο θάησ ηψλ, ηφλ ζξφλνλ εγθερείξηζαη,
θαί θαιψο ηφ πνίκληνλ, νδεγήζαο πξφο κάλδξαλ νπξάληνλ, εζηαπξψζεο
Υξηζηψ πκεψλ, ηφ ζείνλ πάζνο απηνχ κηκεζάκελνο.
Ο Οίθνο
Σφλ εθ γέλνπο Αβξαάκ, θαί εθ ζεηξάο ηήο ηνχ Γαπτδ, ηφλ πηφλ ηνχ Ησζήθ, θαί
ζπγγελή ηνχ Ηεζνχ, επθεκήζσκελ ζήκεξνλ πκεψλ ηφλ ηξηζφιβηνλ, σο
κεγάισο κέλ ηή αγρηζηεία Υξηζηνχ θιετδφκελνλ, ιακπξψο δέ ηψ ζξφλσ ηήο
κεηξφο ηψλ Δθθιεζηψλ αγιατδφκελνλ, επθιεψο δέ ηψ αίκαηη ηνχ καξηπξίνπ
θαιιπλφκελνλ, θαί γάξ νχηνο, σο ν Γεζπφηεο, ηψ ζηαπξψ πξνζεπάγε, ηφ
ζείνλ πάζνο απηνχ κηκεζάκελνο.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΕ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο πκεψλ,
Δπηζθφπνπ Ηεξνζνιχκσλ, ζπγγελνχο ηνχ Κπξίνπ.
ηίρνη
Αδειθά πάζρεηο, πκεψλ, ηψ Κπξίσ,
Ξχισ θξεκαζζείο, σο αδειθφο Κπξίνπ.
Δλ μχισ εβδφκε πκεψλ πάγε εηθάδη καθξψ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ
Ησάλλνπ, Ζγνπκέλνπ ηήο Μνλήο ηψλ Καζαξψλ.
ηίρνη
Παζψλ θαζαξζείο, ψ Ησάλλε Μάθαξ,
Μνλήο πξνέζηεο ηψλ Καζαξψλ εηθφησο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πνπιίσλνο, καραίξα
ηειεησζέληνο.
ηίρνη
θαγείο Πνπιίσλ, αίκα ζφλ Υξηζηψ ρέεηο,
ο εγνξάζζεο αίκαηη Υξηζηνχ πάιαη.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Δπινγίνπ ηνχ μελνδφρνπ, ελ εηξήλε
ηειεησζέληνο.
ηίρνη

Σφλ Δπιφγηνλ, ηφλ μεληζηήλ ηψλ μέλσλ,
Θενχ μεληζηήο Αβξαάκ μεληδέησ.
Σή απηή εκέξα, Μλήηκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Λνιιίσλνο ηνχ Νένπ, φο
θαηά γήο ζπξφκελνο ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Κνλίεηαη ηφ ζψκα, Μάξηπο Λνιιίσλ,
Κφληλ θχξεζζαη ηήλ απ' απηνχ δνχο θφληλ.
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Αβξακηαίνη πνηέ
ψκα βαζάλνηο πξνδνχο, ππέξ Υξηζηνχ πξνζχκσο, νχ παξεηξάπεο νπθ
ελέδσθαο, θξαπγάδσλ ζεζπέζηε, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Θείσ Πακκάθαξ θίιηξσ, αλαθιερζείο ηάο θξέλαο, ππξφο ελχινπ
δπλαηψηεξνο, βνψλ ερξεκάηηζαο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Χο ν Γεζπφηεο Υξηζηφο, επί ζηαπξνχ πςψζεο, ηψ πάζεη ζεκλπλφκελνο, θαί
κέιπεηο γεζφκελνο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.
Θενηνθίνλ
Παξζελνκήηνξ αγλή, ηφ ηψλ δαηκφλσλ ηξαχκα, θαί ηψλ αλζξψπσλ ηφ
δηάζσζκα, Αγγέισλ εππξέπεηα, ηήλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ, ερζξνχ ηήο πιάλεο
ξχζαη.
Χδή ε'
Σφλ ελ ηψ ηαπξψ
ιελ ηήλ απγήλ, ζνθέ ηνχ Παξαθιήηνπ, ηή θαζαξά ζνπ πκεψλ, δεμάκελνο
θαξδία, ζθφηνο ηψλ δαηκφλσλ αθεγγέο, εμεθάληζαο πηζηνχο θσηίδσλ.
Θάιαζζαλ δεηλήο, νθέ θαθνπηζηίαο, απνμεξάλαο ηαίο ξναίο, ηψλ ζείσλ
δηδαρψλ ζνπ, άπαζαλ θαηήξδεπζαο ςπρήλ, ζηάρπλ πίζηεσο
θαξπνθνξνχζαλ.
θζεο ηεξεχο, ζεπηφο ελ ηψ ηδίσ, αίκαηη Μάξηπο εηζειζψλ, λαφλ εηο ζείνλ,
έλζα πάληνηε νξάο ηφλ δηά ζέ, ψζπεξ άκσκνλ άκλνλ ηπζέληα.
Θενηνθίνλ
Ίλα ζε θσλαίο, Αγλή ραξηζηεξίνηο, ηήλ ραξηηψζαζαλ εκψλ, ηφ γέλνο
αλπκλψκελ, ζθέπε πεξηθξνχξεη ηε εκάο, Θενλχκθεπηε εθ πάζεο βιάβεο.
Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ ηψ ζηαπξψ, ζαξθί πξνζεισζέληα, θαί ππνδείμαληα εκίλ, φπινλ εηο
ζσηεξίαλ, Παίδεο ππεξπςνχηε Υξηζηφλ, ηφλ Θεφλ εκψλ εηο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'

Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο
Χο ζηχινο ππξφο κάθαξ σξάζεο, ιανχ πξνεγνχκελνο ηνχ λένπ, εμ Αηγχπηνπ
ηήο πιάλεο, θαί πξφο γήλ, επαγγειίαο ηήλ ζείαλ Μάξηπο, ηνχηνλ εηζάγσλ,
ηαίο ζαίο φλησο εηζεγήζεζη.
ίκσλ πκεψλ δηπιήλ ηήλ θιήζηλ, ιαβψλ, ηφλ δηπινχλ ηή θχζεη Λφγνλ,
ελαληίνλ αζέσλ ηφλ απηφλ, Θεφλ βξνηφλ ηε αλαθεξχηηεηο, φζελ ζε πάληεο,
ζπλειζφληεο καθαξίδνκελ.
Ζ γή εγηάζζε ηή αζιήζεη, ζνχ Μάξηπο ζηαπξψ πξνζεισζέληνο, αη ςπραί δέ
δηθαίσλ πκεψλ, αγαιιηψληαη ηή ζή αλφδσ, φζελ θαί πάληεο, νη πηζηνί ζε
καθαξίδνκελ.
Θενηνθίνλ
Φσηί κε θαηαχγαζνλ ηψ ζείσ, θσηφο νηθεηήξηνλ, Παξζέλε, ηψλ παζψλ κνπ ηφ
ζθφηνο ηφ ππθλφλ, θαί λχθηα φλησο ηήλ βαζπηάηελ, ζαίο κεζηηείαηο,
Θενθπήηνξ απειαχλνπζα.
Ο Δηξκφο
«Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε, Θεφο εθ ιαγφλσλ ζνπ πξνήιζε,
ζαξθνθφξνο σο ψθζε επί γήο, θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, ζέ
Θενηφθε, δηφ πάληεο κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ, ηήο Δνξηήο
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο. Ζ Α' ξα, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΖ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ ελλέα Μαξηχξσλ ηψλ ελ Κπδίθσ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί
ηψλ Αγίσλ γ'.
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Μάξηπξεο Υξηζηνχ παλεχθεκνη, θαηαθξαηνχζεο πνηέ, ηήο Διιήλσλ
ζθαηφηεηνο, θαί σζνχζεο άπαληαο, πξφο αζέκηηα βάξαζξα, νδφλ επζείαλ, νχ
θαηειίπεηε, θαί αζετα, νπ πξνζεηέζεηε, αιι' ελεζιήζαηε, γλψκεο αλδξεηφηεηη,
θαί ηήλ δσήλ, μίθεη ζαλαηνχκελνη, θαηεθιεξψζαζζε.
Θένγληλ Ρνχθνλ Αληίπαηξνλ, ζεφζηηρνλ Αξηεκάλ, Μάγλνλ ηε θαί ζεφδνηνλ,
ηφλ θιεηλφλ ζαπκάζηνλ, θαί ηφλ ζείνλ Φηιήκνλα, ηνχο ελ αζιήζεη, θαηδξψο
εθιάκςαληαο, θαί ηνχο ελ ζθφηεη, θσηαγσγήζαληαο, πίζηεη Σηκήζσκελ, χκλνηο
καθαξίζσκελ, ηήλ ηεξάλ, ηνχησλ ενξηάδνληεο, κλήκελ γεζφκελνη.

Άλζε Μαξηχξσλ ηεξπλφηαηα, παξεκβνιή Ηεξά, ζενζχιιεθηνλ άζξνηζκα,
εθθιεζία άξηζηνο, ζπλνδία ζεφιεθηνο, ρνξφο Αγίσλ, δήκνο καθάξηνο, ππέξ
Σξηάδνο, αγσληζάκελνη, ηαχηελ αηηήζαζζε, δνχλαη εκίλ άθεζηλ, ακαξηηψλ, θαί
εηξήλελ άπαζη, θαί κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο απηήο. Οκνίσο θαί Απνιπηίθηνλ, θαί
Απφιπζηο.
Δ Η ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη θαλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Σήλ ελλάξηζκνλ Μαξηχξσλ ζέβσ ράξηλ.
Πνίεκα Ησζήθ.
Χδή α' Ήρνο δ'
Σξηζηάηαο θξαηαηνπο
Σαίο ζείαηο θαιινλαίο, ελεδφκελνη φλησο, θαί ρεηκάξξνπ ηήο ηξπθήο,
ηξπθψληεο δαςηιψο, θαί κεζέμεη ζενχκελνη, Μάξηπξεο ζηεθαλεθφξνη, ηνχο
πκάο καθαξίδνληαο, ραιεπψλ εθ θηλδχλσλ ιπηξψζαζζε.
Ζιίνπ θσηαπγνχο, αλαηείιαληνο δίθελ, ηαίο αθηίζη ηψλ ζηεξξψλ, αγψλσλ
Αζιεηαί, θαί ζαπκάησλ ηαίο ιάκςεζηλ, άπαληαο θσηαγσγείηε, θαί παζψλ
λχθηα ιχεηε, θαί δαηκφλσλ ηφλ δφθνλ ζθεδάδεηε.
Νεθέιαη κπζηηθαί, ηψλ αηκάησλ ηνίο φκβξνηο, πεηίδνπζαη πηζηνχο, εδείρζεηε
ζνθνί, Αζιεηαί αμηάγαζηνη, θαί μεξαίλνπζαη ηήλ πιάλελ, αζεταο ελ ράξηηη, δηά
ηνχην πκάο καθαξίδνκελ.
Θενηνθίνλ
Δθχεζαο Υξηζηφλ, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ, ζαξθσζέληα ππέξ λνχλ, κνξθήηή
θαζ' εκάο, Θενκήηνξ παλάκσκε, φζελ πάζαη γελεαί ζε, επζεβψο
καθαξίδνκελ, ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ ηφ θαχρεκα.
Χδή γ'
Οπθ ελ ζνθία
Νεθξνίο μνάλνηο, επηζχζαη κεδφισο ζειήζαληεο, ηψ ηπζέληη δη' εκάο, ζπζία
δψζα πξνζήρζεηε, παίδεο σξαηφηαηνη, Άγηνη Μάξηπξεο.
Νφκνηο ελζένηο, δπλακνχκελνη ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο, αλνκνχλησλ ηάο
βνπιάο, θαί ηάο ελέδξαο Καζείιεηε, λνκίκσο δ' αζιήζαληεο, δφμεο εηχρεηε.
Απνζθνπνχληεο, εηο ηήλ κέιινπζαλ εχθιεηαλ Μάξηπξεο, ηήλ θζαξηήλ θαί

γεεξάλ, Σηκήλ εκθξφλσο ειίπεηε, θαί δφμαλ αζάλαηνλ, φλησο ειάβεηε.
Θενηνθίνλ
Ρνκθαίαη πάζαη, ηνχ ερζξνχ λχλ εηο ηέινο εμέιηπνλ, ζνχ ηεθνχζεο ηφλ
Υξηζηφλ, ηξσζέληα ιφγρε Παλάκσκε, ππέξ νχ νη Μάξηπξεο, ηξσζέληεο
ήζιεζαλ.
Ο Δηξκφο
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι' ελ ζνί ηή ηνχ
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Υξηζηέ, νπ γάξ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ
θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο πι. δ'
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ
νθηζζέληεο ηή γλψζεη ηή ζετθή, νπιηζζέληεο ηνίο φπινηο ηνίο λνεηνίο, ερζξνχ
θαηεβάιεηε, παξαηάμεηο ελ Πλεχκαηη, θαί βίσ θαί ηξφπσ, ζαλέληεο κεηέβεηε,
πξφο δσήλ αγήξσ, θαί θψο ηφ αλέζπεξνλ, φζελ θαί ηάζεηο, αλαβιχδνληεο
πάζη, ηάζζε λνζήκαηα, θαί δηψθεηε πλεχκαηα, Αζινθφξνη ελλάξηζκνη,
Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο
ενξηάδνπζη πφζσ ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.
Καί ηήο Δνξηήο
Χδή δ'
Ο θαζήκελνο ελ δφμε
Ηεξεία Άζινθφξνη, θαί λεφζπηα ζθάγηα, ζείαη πξνζθνξαί ηε, ζχκαηα δεθηά
πξνζελέρζεηε, ηψ εθνπζίσο ηπζέληη, θαί ηφλ ζάλαηνλ, ζαλαηψζαληη, φζελ
πκάο καθαξίδνκελ.
Θαχκα κέγηζηνλ δεηθλχληεο, παξεηκέλαο ηάζαζζε, Αζινθφξνη ρείξαο, θαί
δπζεληεξίαο εξξχζαζζε, ηφλ πξνζθπγφληα εθ πφζνπ ηή ζνξψ πκψλ,
πεξηβφεηνλ άλδξα, πνηέ αμηάγαζηνη.
Μίαλ γλψκελ δηαθφξνηο, ελ ηνίο ζψκαζηλ έρνληεο, καξηπξίνπ ζηέθνο, άκα
εθνκίζαζζε Μάξηπξεο, ελ νπξαλνίο νχλ Κπξίσ παξηζηάκελνη, θαί
πιεξνχκελνη δφμεο, εκάο επνπηεχεηε.
Θενηνθίνλ
Ο ελ θφιπνηο ηνίο παηξψνηο, αρσξίζησο θαζήκελνο, ζνχ ελ ηαίο αγθάιαηο,
θάζεηαη Παξζέλε σο λήπηνο, νχ ηφ καθάξηνλ πάζνο εηθνλίδνληεο, νη θαιιίληθνη
Παίδεο, αξίζησο ελήζιεζαλ.
Χδή ε'
Αζεβείο νπθ φςνληαη
Ννεηνί σο άλζξαθεο, αλάςαληεο νθνί, θαηεθιέμαηε αιεζψο, θξπγαλψδε
άπαζαλ, πιάλελ καθάξηνη, θαί ππξάλ εζβέζαηε, ηψλ εηδψισλ δξφζσ ηνχ
Πλεχκαηνο.

Μεξηζκφλ ελ ζψκαζηλ, νπθ έζρεηε πνιινίο, ακεξίζηνπ ππεξαζιείλ, Αζιεηαί
Σξηάδνο θαηεπεηγφκελνη, φζελ δηειχζαηε, δηαβφινπ πάζαλ θάιαγγα.
Αλπκλείζζσ ζήκεξνλ, ζένγληο Αξηεκάο, Ρνχθνο Μάγλνο ηε ν θιεηλφο,
επθιεήο Φηιήκσλ ηε θαί ν ζεφδνηνο, ζχλ ηψ ζαπκαζίσ ηε, θαί Αληίπαηξνο
ζεφζηηρνο.
Θενηνθίνλ
Ρπνκέλε θάλεζη, εκάο ηψλ δπζρεξψλ, θαί πηαηζκάησλ θζνξνπνηψλ, θαί
παζψλ θαί ζιίςεσλ θαί πεξηζηάζεσλ, ηνχο πηζηψο πκλνχληάο ζε, Θενηφθε
αεηπάξζελε.
Χδή ο'
Ήιζνλ εηο ηά βάζε
Σίκηνο ν ζάλαηνο εδείρζε, ηψλ ζείσλ Αζινθφξσλ, ζνχ Θεέ ηψλ φισλ
ελαληίνλ, νχο πεξ ζαθψο, ηαηξείνλ άκηζζνλ, ηνίο λνζνχζηλ ελαπέδεημαο.
Τςψζαληεο ρείξαο θαί θαξδίαο, πςεινηάηε γλψκε, πξφο ηφλ Όςηζηνλ
αλδξεηνθξφλσο, ηνχ πνλεξνχ ηάο επάξζεηο Μάξηπξεο, ζενθφξνη
θαηεξξάμαηε.
Ρείζξνηο ηψλ ζεπηψλ πκψλ αηκάησλ, εηδσιηθήο απάηεο, εμεξάλαηε ζάιαζζαλ
φλησο, θαί ηήλ Υξηζηνχ, Δθθιεζίαλ Μάξηπξεο, θαηεξδεχζαηε ζεφθξνλεο.
Θενηνθίνλ
ζπεξ ζεκνλία ε θνηιία, ζνχ ηήο Αγλήο σξάζε, ζίηνλ θέξνπζα αζαλαζίαο,
πάλησλ πηζηψλ, ηάο ςπράο ηφλ ηξέθνληα, θαί ηνχο Μάξηπξαο επθξαίλνληα.
Ο Δηξκφο
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ
ακαξηεκάησλ, αιι' ν Θεφο, εθ θζνξάο αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ σο
θηιάλζξσπνο».
Κνληάθηνλ ηήο Δνξηήο
πλαμάξηνλ
Σή ΚΖ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ ελλέα Μαξηχξσλ ηψλ ελ
Κπδίθσ, Θεφγληδνο, Ρνχθνπ, Αληηπάηξνπ, Θενζηίρνπ, Αξηεκά, Μάγλνπ,
Θενδφηνπ, Θαπκαζίνπ θαί Φηιήκνλνο.
ηίρνη
Δηθψλ αυισλ Σαγκάησλ ηψλ ελλέα,
Οη ηάο θάξαο ηκεζέληεο άλδξεο ελλέα.
Δηθάδη φγδνάηε βηφηνπ ιπγξνχ ελλέ απήξαλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μέκλνλνο ηνχ
ζαπκαηνπξγνχ.
ηίρνη
Τπλνί ηη κηθξφλ, αξπαγήλ ηήλ εζράηελ,

Σήλ εηο απαληήλ ηνχ Θενχ, Μέκλσλ κέλσλ.
Γηήγεζηο πεξί ηνχ γελνκέλνπ ζαχκαηνο ελ Αθξηθή, ελ ηή πφιεη
Καξζαγέλε.
ηίρνη
Έθζηεζη ιάγλε, ψδε κνηρείαο βιέπσλ,
Σήλ εθδίθεζηλ, θαί καθξάλ ηαχηεο γίλνπ.
Σή αθάησ θηιαλζξσπία ζνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Νένη ηξείο ελ Βαβπιψλη
Νένη έμ ηξηζί πξφο άιινηο, κίαλ γλψκελ ελ πνιινίο, θηεζάκελνη ζψκαζη,
θάκηλνλ Καηέζβεζαλ πιάλεο, δξφζσ ζείνπ Πλεχκαηνο, επζεβψο
δξνζηδφκελνη.
ηάδνπζηλ πκψλ νη πφλνη, Μάξηπξεο ζείνπο θξνπλνχο, ηάζεσλ πάληνηε,
λφζσλ πνηακνχο εθκεηνχληεο, θαί ξχπνλ πάληα πιχλνληεο, ηψλ παζψλ
αμηάγαζηνη.
Έραηξνλ νη Αζινθφξνη, ελ ηψ ζιίβεζζαη απηνχο, ραξάλ αλεθιάιεηνλ, έςαιινλ
ηεκλφκελνη μίθεη, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Βάξε ηά ηψλ λνζεκάησλ, πάζε ηά ηψλ θαξδηψλ, νδχλαο ηνχ ζψκαηνο, πάζάλ
ηε ζπκβαίλνπζαλ ζιίςηλ, εκψλ θνπθίζαη έλδνμνη, Αζιεηαί δπζσπήζεηε.
Θενηνθίνλ
θζεο πάλησλ ηψλ Μαξηχξσλ, άρξαληε Μήηεξ Θενχ, θξαηαίσκα κέγηζηνλ,
ψθζεο ηψλ αλζξψπσλ πξνζηάηηο, ηψλ ζέ πκλνχλησλ πάληνηε, ηεξνίο
κεισδήκαζηλ.
Χδή ε'
Λπηξσηά ηνχ παληφο
Υαξηζηήξηνλ αίλνλ πξνζάμσκελ, ηψ κεγίζηνπο εκίλ αληηιήπηνξαο, ηνχο
αζινθφξνπο Μάξηπξαο, παξαζρφληη, βνψληεο, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.
Αλπκλείζζσ ν κέγαο Αληίπαηξνο, ζαπκαδέζζσ ν ζείνο Θαπκάζηνο, Ρνχθφο ηε
θαί Θεφζηηρνο, Μάγλνο ζένγληο άκα ηψ Θενδφησ, Αξηεκά θαί ηψ ζείσ
Φηιήκνλη.
Ρηδσζέληεο ελ πέηξα ηήο πίζηεσο, επγελή σο ζηειέρε νη Μάξηπξεο, θαξπνχο
εκίλ αζιήζεσο, λχλ πξνβάιινληαη πίζηεη ηνίο κεισδνχζηλ, Δπινγείηε ηά έξγα
ηφλ Κχξηνλ.
Ηαηήξεο παζψλ κεγαιψλπκνη, ηήο ςπρήο κνπ ηά πάζε ηάζαζζε, θαί ηήο

γεέλλεο ξχζαζζε, θαί ηνχ ζθφηνπο εθείλνπ ηνχ εμσηέξνπ, δπζσπνχληεο
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ,
Θενηνθίνλ
Ννκνδφηελ Υξηζηφλ απεθχεζαο, ηφλ λνκίκσο αζιήζαληαο ζηέςαληα, ηνχο
αζινθφξνπο Μάξηπξαο, φλ δπζψπεη, ηψ λφκσ ηήο άκαξηίαο, ηξνπσζέληα κε
Κφξε ηάζαζζαη.
Ο Δηξκφο
«Λπηξσηά ηνχ παληφο Παληνδχλακε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο,
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ».
Χδή ζ'
Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο
Ηδνχ, ελεψρζεζαλ εκίλ νπξάληνη, ππιεψλεο ελαζιήζαζηλ, έθε Υξηζηφο ηνίο
Αζινθφξνηο, εηζέιζεηε, θνκίζαζζε ραίξνληεο, ηά έπαζια ηψλ πφλσλ επάμηα,
ηνίο απ' αηψλνο ελαζιήζαζηλ.
Χο άλζε ηεξπλά ηνχ λνεηνχ Παλεχθεκνη, Παξαδείζνπ εγλσξίζζεηε, θξίλα σο
εχνζκα θαί ξφδα, εκάο εγθαηνζθξαίλνληεο ράξηηη, θαί πιάλεο δπζσδίαο
εμαίξνληεο, φζελ αμίσο καθαξίδεζζε.
ηψκελ έλ ηψ νίθσ ηνχ Θενχ γεξαίξνληεο, Αληηπάηξνπ Θενζηίρνπ ηε, Ρνχθνπ
Φηιήκνλνο ηνχο άζινπο, ηνχ ζείνπ Θαπκαζίνπ ηά ζαχκαηα, ηνχ Μάγλνπ
Αξηεκά θαί Θεφγληδνο, θαί Θενδφηνπ ηφ αήηηεηνλ.
Ζκέξα ζσηήξηνο εκίλ αλέηεηιε, ηψλ Αγίσλ ε παλήγπξηο, ήλ εθηεινχληεο
εηεζίσο, βνήζσκελ απηνίο κεηά πίζηεσο, Μαξηχξσλ θσηαπγή αθξνζίληα
πάλησλ θαξδίαο θαηαπγάδεηε.
Θενηνθίνλ
Φνξέζαο εθ ζνχ ν Βαζηιεχο ηνχ ζψκαηνο, ηήλ πνξθχξαλ πξνειήιπζελ, φινο
σξαίνο εθ γαζηξφο ζνπ, θαί πάληαο ηνχο ερζξνχο εηξνπψζαην, θαί λίθελ
Αζινθφξνηο εβξάβεπζελ, άρξαληε κφλε Αεηπάξζελε.
Ο Δηξκφο
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Δνξηήο
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ ΚΘ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ Ηάζνλνο θαί σζηπάηξνπ.

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί
ηψλ Απνζηφισλ γ'.
Ήρνο α'
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο
Πάληα θαηειίπεηε ηεξπλά, Υξηζηφλ αγαπήζαληεο, νχ ηάο ςπράο εθνιιήζεηε,
νπίζσ έλδνμνη, ίρλεζί ηε ηνχηνπ, πίζηεη πξνζελέρζεηε Ηάζσλ θαί σζίπαηξε
πάλζνθνη, ψ θαί πξεζβεχεηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί
ηφ κέγα έιενο.
Ηάζσλ σζίπαηξε ςπρήλ, ηήλ εκήλ θσηίζαηε, εζθνηηζκέλελ ηνίο πάζεζηλ, νη
ηφλ πεξίγεηνλ, δηδαραίο ελζένηο, θφζκνλ θαηαιάκςαληεο, θαί ζθφηνο ηψλ
εηδψισλ κεηψζαληεο, θαί πξνζελέγθαληεο, γέλνο άπαλ ηφ αλζξψπηλνλ,
ζεζσζκέλνλ, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ.
Υξηζηφο ν Θεφο πκάο ζνθνί, Ηάζσλ σζίπαηξε, ηνχο πιαλσκέλνπο
απέζηεηιελ, αλαθαιέζαζζαη, θαί πξφο ζσηεξίαλ, πάληαο θαζσδήγεζελ, πκψλ
ηνίο ζενζφθνηο δηδάγκαζηλ, ψ λχλ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο
εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Γφμα... Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Δνξηήο.
Σνχ Απνζηφινπ Ήρνο γ’
Απφζηνινη άγηνη, πξεζβεχζαηε ηψ ειεήκνλη Θεψ, ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ
παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ.
Καί ηήο Δνξηήο
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη θαλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ.
Χδή α' Ήρνο β'
Γεχηε ιανί
Σψ ηνχ Υξηζηνχ, βήκαηη λχλ παξηζηάκελνη, κλείαλ εκψλ Απφζηνινη, πνηείζζε
πάληνηε, ηψλ πκάο επθεκνχλησλ, ειάβεηε γάξ ράξηλ, πξεζβεχεηλ ππέξ εκψλ.
Γπάο ζεπηή, ηψλ Απνζηφισλ αηηήζαζζε, Υξηζηφλ ηνλ παλνηθηίξκνλα, ράξηλ
δνζήλαί κνη, ηνχ εκάο επθεκήζαη, θαί κέιςαη ηνχο αγψλαο, πκψλ παλφιβηνη.

Μχζηαη Υξηζηνχ, Ηάζσλ ψ Πακκαθάξηζηε, θαί πάλζνθε σζίπαηξε, ηνχο ηήλ
ζεπηήλ πκψλ, ενξηάδνληαο κλήκελ, παληνίσλ εθ θηλδχλσλ, απνιπηξψζαζζε.
Θενηνθίνλ
Υαίξε ζεκλή, ηψλ δσξεκάησλ ε άβπζζνο, ραίξε ιηκήλ αρείκαζηε, ραίξε
νρχξσκα, ηήο εκψλ ζσηεξίαο, Παξζέλε Θενηφθε, κφλε παλχκλεηε.
Χδή γ'
ηεξέσζνλ εκάο
Σνχ Παχινπ θνηηεηαί, ζνθνί γελφκελνη, θαη' ίρλνο εθείλνπ ηε πνξεπζέληεο
δηεδξάκεηε ηά ζχκπαληα, ηφλ ζσηήξηνλ ιφγνλ θαηαγγέιινληεο.
Χο ζείνη πνηακνί, ζνθίαο έλδνμνη, λακάησλ πιεξνχηε ηψλ ζσηεξίσλ,
Δθθιεζίαο ηά ζπζηήκαηα, εθ πεγψλ ζσηεξίνπ ξείζξα βιχδνληεο.
Παληνίσλ αλαγθψλ, θαί πεξηζηάζεσλ, ηνχ βίνπ πξεζβείαηο πκψλ αγίαηο,
ζενθφξνη θπβεξλήζαηε, ηνχο πκάο λχλ ηηκψληαο δηαζψδνληεο.
Θενηνθίνλ
Ο θιίλαο νπξαλνχο, ηή ππέξ έλλνηαλ, θελψζεη ηήλ ζάξθα εθ ζνχ πησρεχεη,
πξνζιαβφκελνο Θεφλπκθε, θαί ηφλ θφζκνλ πινπηίδεη ηή ζεφηεηη.
Ο Δηξκφο
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Ηάζνλα πηζηνί, θαί σζίπαηξνλ χκλνηο, σο κχζηαο ηεξνχο, ηήο Αγίαο Σξηάδνο,
θαί θήξπθαο ηήο Πίζηεσο, επαμίσο ηηκήζσκελ, φπσο ιάβσκελ, ηαίο
παξαθιήζεζη ηνχησλ, πάληεο έιενο, θαί ράξηλ εχξσκελ ζείαλ, εηο εχθαηξνλ
βνήζεηαλ.
Καί ηήο Δνξηήο
Χδή δ'
Δηζαθήθνα Κχξηε
Σνχ Υξηζηνχ ηψ νλφκαηη, ζαπκαηνπξγνί, ηεινχληεο ηάο ηάζεηο, πξφο Θενχ ηήλ
πίζηηλ ιανχο εηιθχζαηε.
Καί πνηκαίλεηλ Μαθάξηνη, θαί νδεγείλ, πκάο θαί κεηά ηέινο, ηφ κηθξφλ
πηζηεχνκελ ηνχην πνίκληνλ.
πγγελφκελνη Έλδνμνη, πλεπκαηηθψο, πξεζβείαο ζπκπνιίηαηο, ηάο ρξεζηάο
θηιίαο λφκσ παξάζρνηηε
Θενηνθίνλ
Σαίο πξεζβείαηο δεφκεζα, ηήο ζέ ζαξθί, Σεθνχζεο Θενχ Λφγε, ηψ ιαψ ζνπ

δψξεζαη ηά ειέε ζνπ.
Χδή ε'
Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο
Ηεξνπξγνί ηνχ Υξηζηνχ, ηψλ κπζηεξίσλ επθιεείο ψθζεηε, θαί θνηλσλνί, ζνθνί
ηψλ εθείλνπ, αγίσλ ηε παζψλ, δηφ επαμίσο, αεί καθαξίδεζζε.
Χο νπξαλνί ινγηθνί, ηνίο επί γήο ηήλ ηνχ Θενχ, Άγηνη, δφμαλ ηξαλψο,
θζεγγφκελνη δφθνλ, εμήξαηε δεηλφλ, θαί ζενγλσζίαο, ηφλ θφζκνλ επιήζαηε.
Σαίο ηθεζίαηο ηψλ ζψλ, Ηεξσηάησλ καζεηψλ Κχξηε, ζψζνλ εκάο, εκείο γάξ
ιαφο ζνπ, θαί πξφβαηα λνκήο, θαί θφβσ ζε πάληεο, πκλνχληεο δνμάδνκελ.
Θενηνθίνλ
Δλ γελεαίο γελεψλ, επινγεκέλε θαί αγλή πέθπθαο, σο ηήλ αξάλ, ηψ ζείσ ζνπ
ηφθσ, λεθξψζαζα ηφ ηψ πξίλ, θαί ηήλ επινγίαλ, θφζκσ πεγάζαζα.
Χδή ο'
Άβπζζνο ακαξηεκάησλ
πινλ ζε νη ζεεγφξνη, Απφζηνινη θεθηεκέλνη, ηήλ ηψλ ελαληίσλ επζζελψο,
παξάηαμηλ έηξεςαλ, σο άξηζηνη, ζηξαηηψηαί ζνπ Λφγε.
Δθξάηπλαλ ηήλ Δθθιεζίαλ, σζίπαηξνο θαί Ηάζσλ, Ηεξνινγίαηο Ηεξαίο, σο
έλζενη ξήηνξεο θαί θήξπθεο, θαί Θενχ Ηεξάξραη.
Δθχθισζαλ εκάο αλάγθαη, θαί ζιίςεηο δη' ακαξηίαλ, αιιά παξαθιήζεζη
ζεπηαίο, ηψλ Απνζηφισλ ζνπ, ειέεζνλ ν Θεφο ηνχο ζνχο δνχινπο.
Θενηνθίνλ
Μαθάξηνο ν ζέ γηλψζθσλ, ιαφο αγλή Θενηφθε, ελ γάξ ηνχ Τηνχ ζνπ ηψ θσηί,
πάο ηίο πνξεχεηαη, ζσδφκελνο, εηο αηψλαο αηψλσλ.
Ο Δηξκφο
«Άβπζζνο ακαξηεκάησλ, εθχθισζέ κε εζράηε, αιι' σο ηφλ Πξνθήηελ lσλάλ,
Κχξηε Κχξηε, αλάγα γε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ».
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Υεηξφγξαθνλ εηθφλα
Σνίο δφγκαζη ηνχ Παχινπ θαηαπγαζζέληεο, γεγφλαηε θσζηήξεο ηήο
νηθνπκέλεο, ηξηζκαθάξηνη, θαηαπγάδεηε γάξ αεί θφζκνλ ζαχκαζηλ, Ηάζσλ, ε
πεγή ηψλ ηακάησλ, σζίπαηξε, Υξηζηνχ Μαξηχξσλ θιένο, Απφζηνινη
ζενθφξνη, πξνζηάηαη ηψλ ελ αλάγθαηο, θαζηθεηεχζαηε Θεψ, ηνχ ζσζήλαη ηάο
ςπράο εκψλ.
Ο Οίθνο
Απφζηνινη ζεεγφξνη, θαί θήξπθεο επζεβείαο, δηδάζθαινη θαί πξνζηάηαη
επζεβνχλησλ αεηζέβαζηνη, παξεζηεθφηεο Θεψ, θαί θσηφο ζείνπ πιεξνχκελνη,
θαί ζηεθάλνηο εγθνζκνχκελνη, θσηίζαηε εκάο δεφκεζα, γεξαίξεηλ ηήλ πκψλ
παλένξηνλ παλήγπξηλ, ελ επθήκνηο πκλσδίαηο επζεβψο, πάληεο γάξ έζκελ

πνίκληνλ πκψλ, ιπηξσζέληεο ηήο πιάλεο ελ ράξηηη, αιι' σο φληεο ζσηήξεο
ηψλ πηζηψλ, ζπεχζαηε πξφο ηφλ Κηίζηελ, πξεζβεχεηλ παξξεζία, ηνχ ζσζήλαη
ηάο ςπράο εκψλ.
πλαμάξηνλ
Σή ΚΘ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εθ ηψλ
Δβδνκήθνληα Ηάζνλνο θαί σζηπάηξνπ.
ηίρνη
Εσήο Ηάζσλ ιακβάλεη θζαξηήο πέξαο,
Αιι' εχξελ άιιελ κή πέξαο θεθηεκέλελ.
Θαλέληη δφμαλ ζνχ πξνζψπνπ δεηθλχεηο
ψ σζηπάηξσ, ηνχ Θενχ Λφγνπ, Πάηεξ.
Δηθάδη ακθ' ελάηε Ηάζσλ απεβήζαην γαίεο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ επηά Μαξηχξσλ ιεζηψλ, νη δηά ηνχ
Απνζηφινπ Ηάζνλνο πηζηεχζαληεο ηψ Υξηζηψ ελ ιέβεηη πίζζεο θνριαδνχζεο
βιεζέληεο ηειεηνχληαη.
ηίρνη
Λεζηαί, καζφληεο ηήλ Δδέκ ιεζηνχ ιάρνο,
Πίζζε ιαρείλ έζπεπζαλ απηήλ εκθιφγσ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Κεξθχξαο, ζπγαηξφο Κεξθπιιίλνπ ηνχ
Βαζηιέσο, ήηηο βέιεζη θαηαηξσζείζα ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Βειψλ Βαζηιίο ηαίο βνιαίο εζηηγκέλε,
Δθ ζηηγκάησλ έιακςελ, σο εθ καξγάξσλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Εήλσλνο θαί Βηηαιίνπ,
ππξί ηειεησζέλησλ.
ηίρνη
Μή δεηιηάζεο, Βηηάιηε, πξφο θιφγα,
Ζγήζνκαη γάξ, θαί πξνεηζέιζσ Εήλσλ.
Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Δπζέβηνο ππξί ηειεηνχηαη.
ηίρνη
Δθ ζνχ ηφ πχξ νπνίνλ εθζκήμεη ξχπνλ,
βξπδνλ, Δπζέβηε, Υξηζηνχ ρξπζίνλ.
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Δηθφλνο ρξπζήο
Σνχ πξψηνπ θσηφο, ηάο αθηίλαο ν ζνθφο Παχινο δεμάκελνο, εκάο Ηάζσλ
ηεξψηαηε, θαί ζενθφξε σζίπαηξε, δεπηεξνθαλψο θαηαπγάδεη, δηδαραίο
αλακέιπνληαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.

Ζιίνπ ζνθνί, επί γήο ηνχ αηζζεηνχ νδφλ εδξάκεηε, Άλαηνιήλ γάξ
θαηαιάκςαληεο, πξφο Γχζηλ θζάζαληεο έδπηε, ζψκαηη θαηδξψ πξφο Θεφλ δε,
αλπςψζαληεο πλεχκαηα, πκλνινγείηε λχλ απηφλ, σο ηψλ Παηέξσλ Θεφλ.
Θενηνθίνλ
Πξνζηάηηλ ζεξκήλ, ηήλ ηεθνχζάλ ζε Υξηζηέ Παξζέλνλ έδσθαο, ηνίο ελ
αλάγθαηο πεξηπίπηνπζη, ηαίο ηψλ δεηλψλ πεξηζηάζεσλ, ξχζαη νχλ εκάο επραίο
ηαχηεο, ηψλ θηλδχλσλ ηνχο ςάιινληαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ
εκψλ.
Χδή ε'
Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο
Χξαησζέληεο θαιινλαίο, ηνχ ηήο ράξηηνο ζνθνί Δπαγγειίνπ, παληί ψθζεηε
θφζκσ, ηήλ ππεξέρνπζαλ λνχλ, εηξήλελ επαγγειηδφκελνη, φζελ αλπκλείηε,
Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Σψλ θηινζφθσλ ηάο πινθάο, δηειχζαηε ζνθψο ζενινγνχληεο, ηξηζππφζηαηνλ
θχζηλ, Μχζηαη ηνχ Λφγνπ ζεπηνί, θαί θφζκνλ φινλ εθσηίζαηε, κέιπεηλ θαί
δνμάδεηλ, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
έ Θενηφθνλ αιεζή, νλνκάδνληεο Αγλή νκνινγνχκελ, ηφλ εθ ζνχ
ζαξθσζέληα, Λφγνλ αθξάζησο δηπινχλ, ηήλ θχζηλ αιι' νπ ηήλ ππφζηαζηλ,
θαί ππεξπςνχκελ απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ηψλ Δβξαίσλ ηνίο παηζί ζπγθαηαβάληα, θαί ηήλ
θιφγα εηο δξφζνλ κεηαβαιφληα Θεφλ, πκλείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Σφλ εθ Θενχ Θεφλ ιφγνλ
Σφλ επί γήο ηνχο Αγίνπο, κεγαιχλαληα Λφγνλ Θενχ, θαί ηφ κλεκφζπλνλ
απηψλ, εηο ηφλ αηψλα δνμάζαληα, θαί λχλ ελ ηνίο πςίζηνηο, θαηέρνληα ηά
πλεχκαηα απηψλ, ελ ρεηξί ηή νηθεία απαχζησο κεγαιχλνκελ.
Σειεησζέληεο ζεφπηαη, ελ νιίγσ πιεξνχηε, ελ ηφπνηο θσηεηλνίο ρξφλνπο
καθξνχο, έλζα ραξά αλεθιάιεηνο, θαί ατδηνο δφμα, θαί θψο ηφ θαηαιάκπνλ
σο Θεφο, ηνχ θσηφο ηνχο αμίνπο, ππέξ εκψλ πξεζβεχνληαο.
Νχλ επθεκνχληεο ζεφπηαη, δπζσπνχκελ ελ χκλνηο, πκάο σο θπβεξλήηαο
ηεξνχο, ππέξ εηξήλεο ηνχ ζχκπαληνο, ηθεηεχζαηε θφζκνπ, θαί επζηαζείαο ηψλ
Δθθιεζηψλ, θαί ή, κψλ ζσηεξίαο, Ηάζσλ θαί σζίπαηξε.
Θενηνθίνλ
Θενθπήηνξ Παξζέλε, ζαίο αιήθηνηο πξεζβείαηο, θαηάβαιε ηά ζξάζε ηψλ
εζλψλ, ηψλ ηνχο πνιέκνπο δεηνχλησλ αεί, Βαζηιεί θηινρξίζησ, βξαβεχνπζα
ηάο λίθαο θαη' ερζξψλ, ίλα ζε θαηά ρξένο, ελ χκλνηο κεγαιχλσκελ.

Ο Δηξκφο
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία, ήθνληα θαηλνπξγή ζαη ηφλ
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο
ζαξθσζέληα δη' εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο
Ζ Πακθαήο θαί ζεία, ηψλ Απνζηφισλ ενξηή, ηψλ Κεξθπξαίσλ ηά πιήζε,
πξφο επσρίαλ ζπγθαιεί, Γεχηε θνξέζζεηε πάληεο, πλεπκαηηθήο επθξνζχλεο.
Καί ηήο Δνξηήο
Καί ε ινηπή Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.
Αξρή
ΤΖ Λ' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΖΝΟΣ
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ, Ηαθψβνπ, αδειθνχ Ησάλλνπ ηνχ
ζενιφγνπ.
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο γ' θαί
ηνχ Αγίνπ γ'.
Ήρνο πι. δ'
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο
Μάθαξ ζεφπηα Ηάθσβε, ζχ ηήλ ηνχ Λφγνπ θσλήλ, παξαπηίθα δεμάκελνο,
παηξηθήο ειφγεζαο, ζεξαπείαο θαί ζρέζεσο, θαηαιηπψλ γάξ, βίνπ ηφλ
ηάξαρνλ, εηο λνεηήλ δέ, κεηαβάο ζάιαζζαλ, ηαχηελ εηάξαμαο, επζεβείαο
δφγκαζη, θαί ηαίο βξνληαίο, ηαίο ππεξθνζκίνηο ζνπ, ζενκαθάξηζηε.
Λφγνλ πακκάθαξ Ηάθσβε, ηφλ αξρεγφλ ηήο δσήο, θαί αηψλνο ηνχ κέιινληνο,
ζεξαπεχσλ πξάμεζηλ, Ηζξαήι ηφλ πακβέβεινλ, πξσηνηνθίσλ φλησο
εζηέξεζαο, σο ηήλ θνηιίαλ Θεφλ εγνχκελνλ, φλ θαί επηέξληζαο, θαί γπκλφλ
απέδεημαο, ηήο παηξηθήο, ζθέπεο επινγίαο ηε, θαί θιήξνπ άκνηξνλ.
Άξρσλ θαηεζηάζεο Έλδνμε, λχλ επί πάζαλ ηήλ γήλ, πεξί ζνχ ψζπεξ
γέγξαπηαη, καζεηήο γελφκελνο, ηνχ ηά πάληα πνηεζαληνο, θαί δηά δήινλ, ζνχ
ηφλ ζεξκφηαηνλ, ππφ αλφκσλ, καραίξα πάλζνθε, θφλνλ ππέκεηλαο, ηήο
ζεπηήο ηψλ δψδεθα, ζπκκαζεηψλ, κάθαξ νκεγχξεσο, πξναλαηξνχκελνο.
Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Πξψηνο Παλεχθεκε ηήο ζενιέθηνπ δσδεθάδνο, ζάλαηνλ ελ καραίξα ππφ
Ζξψδνπ, δηά ηφλ Γηδάζθαινλ ππέκεηλαο, πξψηνο ηφ πνηήξηνλ απηνχ σο
ππέζρνπ έπηεο, φζελ ηήο βαζηιείαο ζε ζπγθιεξνλφκνλ πξνζήθαην ν
θηιάλζξσπνο, ζχλ ηψ ζπγγφλσ πξεζβεχνληαο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Δνξηήο.
Γφμα... Σνχ Απνζηφινπ Ήρνο α'
Απφζηνιε θαί Μάξηπο, Ηάθσβε, ηνχ θαινχ πνηκέλνο ηφ ζεφιεθηνλ πξφβαηνλ,
ηψ νκαίκνλη ελ πςίζηνηο ζπλαγαιιφκελνο, αίηεζαη ηνίο ενξηάδνπζη ηφ ζεπηφλ
ζνπ κλεκφζπλνλ, άθεζηλ ακαξηηψλ, θαί ηφ κέγα έιενο.
Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Απνιπηίθηνλ Ήρνο γ'
Απφζηνιε Άγηε Ηάθσβε, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ, ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ
παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ.
Καί ηήο Δνξηήο
Καί Απφιπζηο
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ
Οη Καλφλεο ηήο Δνξηήο, θαί ηνχ Απνζηφινπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.
Σφλ Βξνληήο, Ηάθσβνλ έκθξνλα παίδα γεξαίξσ.
Πνίεκα Θενθάλνπο.
Χδή α' Ήρνο πι. δ'
Αξκαηειάηελ Φαξαψ
Σψ ζψ δηθηχσ αιηεχο σο έκπεηξνο, ηνχ ηψλ πηαηζκάησλ βπζνχ, αλαγαγψλ
κάθαξ, ηήλ ςπρήλ κνπ θψηηζνλ, ηαίο θσηνβφινηο ιάκςεζη, θαί πκλείλ ζνπ
αμίσο, ψ ζενθάληνξ Ηάθσβε, κλήκελ ηήλ αγίαλ επφδσζνλ.
Ο πξφ αηψλσλ ηψ Παηξί ζπλάλαξρνο, ππεξηειήο ηε Θεφο, ζσκαησζείο ψθζε,
επί γήο σο άλζξσπνο, θαί ζπλεξγφλ ηήο ράξηηνο, αλαδείθλπζη Μάθαξ, θαί
ππεξέηελ ζε πάλζνθνλ, ξψκε ηή απηνχ δπλακνχκελνλ.
Νελνεθψο ζνπ ηήλ ςπρήο επγέλεηαλ, ζέ ν πξνγλψζηεο Θεφο, θαί ηφ ζηεξξφλ
Μχζηα, θαί αθαηακάρεηνλ, ηήο δηαλνίαο έλδνμε, ηνίο απηνχ ππεξέηαηο,
πξνθεθξηκέλσο ελέηαμελ, έζλεζηλ απηφλ θαηαγγειιφληα.
Βνπιήο κεγάιεο ηνχ Παηξφο, ν Άγγεινο, εμ απεηξάλδξνπ Μεηξφο, επηθαλείο
θφζκσ, ζάξθα πξνζειάβεην, φο αξεηαίο θνζκνχκελνλ, καζεηήλ ζε δεηθλχεη,
θαί ζεεγφξνλ Ηάθσβε, ιφγνπο ηνχο απηνχ ξεηνξεχνληα.
Θενηνθίνλ

Γεδνμαζκέλα πεξί ζνχ ιειάιεληαη, ελ γελεαίο γελεψλ, ε ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ελ
γαζηξί ρσξήζαζα, αγλή δέ δηακείλαζα, Θενηφθε Μαξία, δηφ ζε πάληεο
γεξαίξνκελ, ηήλ κεηά Θεφλ πξνζηαζίαλ εκψλ.
Χδή γ'
Ο ζηεξεψζαο θαη' αξράο
Ζ εθ ηνχ χςνπο ζε πλνή, βηαία ηνχ Παξαθιήηνπ, εθππξψζαζα ζνθφλ
ζεεγφξνλ, ξεηνξεχνληα ζαθψο, ηά κεγαιεία δείθλπζη, ηνχ ζαξθσζέληνο
Λφγνπ, νχ θαί απηφπηεο γεγέλεζαη.
έ ψζπεξ βέινο εθιεθηφλ, ν Λφγνο εθνλεκέλνλ, ελ θαξδίαηο ηψλ ερζξψλ
εκπεγλχεη, δηαξξήζζνληα ςπράο, ηψλ ελαληίσλ πάλζνθε, θαί πξνλνκεχνληά
ζε, ηνχησλ ηά ζθχια, Ηάθσβε.
Ηεξσκέλνο ζνπ νθέ, ν ηφθνο θαί θσηνθφξνο, ηνχ Θενχ ηή ζπγγελεία
πακκάθαξ, θαηδξπλφκελνο ηξαλψο, ελ ζπλαθεία δείθλπηαη, εμ απαιψλ γάξ
ψθζεο, ηψ Λφγσ ζπλδηαηηψκελνο.
Αθειηδψηνπ ζνπ ςπρήο, ηφ ηιαξφλ ηψ Γεζπφηε, νξαζέλ θαί πξφ ηήο θιήζεσο
κάθαξ, αμηφιεπηνο απηψ, εθάλεο ψ Ηάθσβε, θαί ηήο νηθνλνκίαο, κχζηεο ηήο
ηνχηνπ γεγέλεζαη.
Θενηνθίνλ
Σψλ Υεξνπβίκ θαί εξαθίκ, εδείρζεο πςεινηέξα, Θενηφθε, ζχ γάξ κφλε
εδέμσ, ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, ελ ζή γαζηξί ακφιπληε, δηφ πηζηνί ζε πάληεο,
χκλνηο αεί καθαξίδνκελ.
Ο Δηξκφο
«Ο ζηεξεψζαο θαη αξράο, ηνχο νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ηήλ γήλ επί πδάησλ
εδξάζαο, ελ ηή πέηξα κε Υξηζηέ, ηψλ εληνιψλ ζνπ ζηήξημνλ, φηη νπθ έζηη πιήλ
ζνπ, Άγηνο κφλε θηιάλζξσπε».
Κάζηζκα Ήρνο α'
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ
Υξηζηψ καζεηεπζείο, θαί πηψλ ηφ εθείλνπ, πνηήξηνλ ζνθέ, ψζπεξ έθε ζνη
κάθαξ, καραίξα Ηάθσβε, απεθηάλζεο Απφζηνιε, φζελ άπαζα, ε Δθθιεζία
ρνξεχεη, ενξηάδνπζα, ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ελ ή επθεκνχκέλ ζε.
Καί ηήο Δνξηήο
Χδή δ'
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε
Κήξπμ Υξηζηνχ, γέγνλαο ζείνο Ηάθσβε, ζχ θιεζείο γάξ, ζάηηνλ εθνινχζεζαο,
ηήλ παηξηθήλ, ζρέζηλ παξηδψλ, θαί ηψλ επηγείσλ, ηά κέλνληα ακεηςάκελνο,
δηφ θαί ηήο αθξάζηνπ, νπξαλψλ θιεξνπρίαο, θαηεμίσζαη κάθαξ ανίδηκε.
Χ ηνχ ζεξκνχ, πφζνπ ζνπ πξφο ηφλ Γεζπφηελ Υξηζηφλ! ζχ γάξ ηνχηνλ,

ζθφδξα επεπφζεζαο, ηψ θσηηζκψ, ηνχηνπ ιακπξπλζείο, θαί κνξθσζείο
ηνχησ, εθάλεο πάζη θψο δεχηεξνλ, ηνχ πξψηνπ ηαίο αθηίζη, ιακπξπλζείο θαί
ηή δφμε, Ηrαλζεβάζκηε κάθαξ Ηάθσβε.
Βίνλ ζεπηφλ, έζρεθαο θαί ππεξζαχκαζηνλ, ηψ γάξ πφζσ πφζνλ
αθαηάζρεηνλ, πξνζεηιεθψο, ηήλ ηψλ νξεθηψλ, ηήο αγαζαξρίαο, εζράηελ
καθαξηφηεηα, θαηέιαβεο ζεφθξνλ, Αζσκάηνηο ζπκςάιισλ, ηή δπλάκεη ζνπ
δφμα Φηιάλζξσπε.
ινλ ζαπηφλ, λεχκαζηλ εκπαξερφκελνο, ηνχ Γεζπφηνπ, Μχζηα ζενδίδαθηε,
ηψλ αξεηψλ, ήξζεο εκθαλψο, πξφο πςεινηάηελ, θαί ζείαλ φλησο αθξψξεηαλ,
θαθείζελ ηακάησλ, Πνηακνχο αλαβιχδεηο, ηνίο ηήλ κλήκελ ζνπ κάθαξ
δνμάδνπζηλ.
Θενηνθίνλ
χ ηψλ πηζηψλ, θαχρεκα πέιεηο Αλχκθεπηε, ζχ πξνζηάηηο, ζχ θαί
θαηαθπγηνλ, Υξηζηηαλψλ, ηείρνο θαί ιηκήλ, πξφο γάξ ηφλ Τηφλ ζνπ, εληεχμεηο
θέξεηο Παλάκσκε, θαί ζψδεηο εθ θηλδχλσλ, ηνχο ελ πίζηεη θαί πφζσ,
Θενηφθνλ αγλήλ ζε γηλψζθνληαο.
Χδή ε'
Ίλα ηί κε απψζσ
Νένο ψζπεξ Ζιίαο, δήισ ππξαθηνχκελνο, ηνχο απεηζήζαληαο, ηψ θεξχγκαηί
ζνπ, θαηαθιέμαη εζέιεζαο Έλδνμε, αιι' εθψιπζέ ζε, ν ζειεηήο ηήο
επζπιαγρλίαο, εθδηδάζθσλ ηφ πξάνλ ηήο ράξηηνο.
Δπηβάο αθξνηάηεο, αξεηήο πηεξνχκελνο, δη' αγαπήζεσο, ηψλ εγθξίησλ
ζξφλσλ, ηνχ Γεζπφηνπ επφζεζαο Έλδνμε, ηά πξσηεία θέξεηλ, νπρ σο εξψλ
δφμεο καηαίσο, αιιά βιέπεηλ ακέζσο φλ έζηεξμαο.
Τπεξέβε ηνχο φξνπο, ψηεξ ν Ηάθσβνο, ηήο αλζξσπφηεηνο, ηήλ γάξ δχλακίλ
ζνπ, σο ηκάηηνλ πεξηδσζάκελνο, ηακάησλ βξχεη, ηνχο πνηακνχο θαί ηψλ
ζαπκάησλ, θαί θσηίδεη ηή πίζηεη ηά πέξαηα.
Φσηεηλή ζε λεθέιε, Λφγνλ απαζηξάπηνληα, δφμε ζεψκελνλ, ελ ζαβψξ ηψ
φξεη, επεζθίαζε κάθαξ Ηάθσβε, θαί θσλήο αθνχζαη, ηήο παηξηθήο θαηεμηψζεο,
βεβαηνχζεο απηνχ ηήλ πηφηεηα.
Θενηνθίνλ
Μεηξηθήλ παξξεζίαλ, ηήλ πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ θεθηεκέλε Πάλαγλε, ζπγγελνχο
πξνλνίαο, ηήο εκψλ κή παξίδεο δεφκεζα, φηη ζέ θαί κφλελ, Υξηζηηαλνί πξφο
ηφλ Γεζπφηελ ηιαζκφλ επκελή πξνβαιιφκεζα.
Χδή ο'
Άβπζζνο ακαξηηψλ
Ρεχκαηα σο εθ πεγήο, ηακάησλ αελάσο παξέρσλ, θαί θσηηζκφλ δνγκάησλ,
επζεβψλ βιχδσλ έλδνμε, ηάο ςπράο ηψλ επζεβεί, πφζσ Ηάθσβε,

πξνζηφλησλ, θαηαιακπξχλεηο πακκαθάξηζηε.
ξγαλνλ ρσξεηηθφλ, ν Γεζπφηεο επξεθψο ζε πακκάθαξ, ηήο εαπηνχ
πινπζίαο, θαί ζεπηήο δηαδφζεσο, εκθνξεί ηψλ δσξεψλ, ηψλ ππέξ έλλνηαλ,
κπζηεξίσλ, lεξνπξγέ ηήο ατδίνπ δσήο.
Γφμαλ ηήλ επί ηήο γήο, εθδεηήζαο ηψ Υξηζηψ παξαζρείλ ζνη, σο Βαζηιεί
γείλσ, βαζηιείαο επέηπρεο, νχ ηήο θάησ θαί θζαξηήο, κάθαξ Ηάθσβε, αιι'
αθζάξηνπ, ήλ δη' αζιήζεσο απέιαβεο.
Νέθξσζηλ ππέξ εκψλ, ν Γεζπφηεο ππειζείλ επδνθήζαο, ηήλ ηνίο λεθξνίο
αηηίαλ, αιεζνχο αλαζηάζεσο, σο απηνχ Μπζηαγσγφλ, κάθαξ ζε είιεην,
ζπλεξγάηελ, ελ ηή λπθηί ή παξεδίδνην.
Θενηνθίνλ
Άβπζζνλ ηψλ νηθηηξκψλ, ε ηεθνχζα Θενηφθε Παξζέλε, ηψλ ιππεξψλ ηνχ
βίνπ, ηήλ ςπρήλ κνπ δηάζσζνλ, θαί ραξάο πλεπκαηηθήο, ζχξαλ κνη άλνημνλ,
ζνί γάξ Κφξε, ηά ηήο ειπίδνο αλαηίζεκη
Ο Δηξκφο
«Άβπζζνο ακαξηηψλ, θαί πηαηζκάησλ θαηαηγίο κε ηαξάηηεη, θαί πξφο βπζφλ
βηαίσο, ζπλσζεί απνγλψζεσο, αιιά ζχ ηήλ θξαηαηαλ, ρείξά κνη έθηεηλνλ, σο
ηψ Πέηξσ, ψ θπβεξλήηα θαί δηάζσζνλ».
Κνληάθηνλ Ήρνο β'
Σά άλσ δεηψλ
Φσλήο ζετθήο, αθνχζαο πξνζθαινχζεο ζε, αγάπελ παηξφο, παξείδεο θαί
πξνζέδξακεο, ηψ Υξηζηψ Ηάθσβε, κεηά θαί ηνχ ζπγγφλνπ ζνπ έλδνμε, κεζ' νχ
θαί εμηψζεο ηδείλ, Κπξίνπ ηήλ ζείαλ Μεηακφξθσζηλ.
Ο Οίθνο
Χο αιηεχο ινγηθψλ ηρζχσλ, ηψ δηθηχσ Σξηζκάθαξ ηψλ ζεπηψλ επρψλ βπζνχ
πηαηζκάησλ αλάγαγε ηήλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ, ηήλ πάιαη πθ' εδνλψλ
ζεξεπζείζαλ ηψλ ηνχ βίνπ ίλα αθιηλψο δηειζψλ ηφλ ππφινηπνλ ρξφλνλ κνπ,
πκλήζσ ηφ φλνκά ζνπ, θαί δνμάζσ ηφλ βίνλ ηφλ άκεκπηνλ, φλ εθηειέζαο επί
ηήο γήο, εμηψζεο επ' φξνπο ζεάζαζζαη, Κπξίνπ ηήλ ζείαλ Μεηακφξθσζηλ.
πλαμάξηνλ
Σή Λ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ Απνζηφινπ Ηαθψβνπ,
αδειθνχ ηνχ Αγίνπ Ησάλλνπ ηνχ ζενιφγνπ.
ηίρνη
Χο ακλφο Ηάθσβνο αρζείο εζθάγε,
Σήο επζεβείαο κεξπθίδσλ ηνχο ιφγνπο.
Κηείλε, κάραηξα θφλνπ, Ηάθσβνλ ελί ηξηαθνζηή.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Κιήκεληνο ηνχ
Πνηεηνχ.
ηίρνη

Σέξςαο ν Κιήκεο γεγελείο σδαίο θάησ,
Απήιζε ηέξςσλ, ψζπεξ νίκαη, θαί λφαο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Μαμίκνπ.
ηίρνη
Μάμηκνο επξψλ ηήλ μί ζπιιαβήλ κέζελ,
Σφ γαζηξφο εκίλ κελχεη κέζνλ μίθνο.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο επξέζεσο ηψλ ιεηςάλσλ ηνχ Αγίνπ
Ηεξνκάξηπξνο Βαζηιέσο, Δπηζθφπνπ Ακαζείαο.
ηίρνη
Υξή κεδέ λεθξφλ ιαλζάλεηλ Βαζηιέα,
Βαζηιέσο ζλήμαληα ηνχ δψληνο ράξηλ.
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Γνλάηνπ,
Δπηζθφπνπ Δπξνίαο.
ηίρνη
Σίο κή Γνλάηνλ δνμάζεη ελ ηνίο ιφγνηο,
λ πεξ ηά έξγα παληαρνχ εδφμαζαλ.
Σαίο απηψλ αγίαηο Πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.
Χδή δ'
Θενχ ζπγθαηάβαζηλ
Πνηήξηνλ έπηεο θαζψο ππέζρνπ, ηφ ηνχ Γεζπφηνπ Υξηζηνχ, θαί ηφ βάπηηζκα
ηνχηνπ, ζχ εβαπηίζσ ζενκαθάξηζηε, ψ λχλ πξνζχκσο θξαπγάδεηο γεζφκελνο,
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Αθηίζη ιακπφκελνο, ηήο ζενπηίαο ψθζεο Ηάθσβε, δηά ηνχηφ ζε ζηέθεη, ηήο
βαζηιείαο Υξηζηφο ν Κχξηνο, θαηαγιατδεη Αγγέινηο ζπκςάιινληα, Δπινγεηφο ν
Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Ηδνχ ζνη πεπιήξσθε, ηάο ππνζρέζεηο ν κεγαιφδσξνο, πξφο απηφλ
αλπςψζαο, ηή εθκηκήζεη ηψλ παζεκάησλ απηνχ, ψ παξεζηψο λχλ θξαπγάδεηο
γεζφκελνο, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.
Σφ θψο ηφ αλέζπεξνλ, Θαβψξ ελ φξεη ζχ ζεαζάκελνο, επί γήο θαηαπίπηεηο,
κή θέξσλ ηνχην νξάλ ηνίο φκκαζη, ηήο παηξηθήο δέ θσλήο σο αθήθναο,
Δπινγεηφο ν Θεφο, πξνζαλεβφαο ηξαλψο.
Θενηνθίνλ
Γπάδα ηψλ θχζεσλ, αιι' νχ πξνζψπσλ Κφξε θεξχηηνκελ, ηφλ εθ ζνχ
ζαξθσζέληα, φλ θαηά ζάξθα εμεηθνλίδνκελ, θαί Πξνζθπλνχκελ κνξθήο ην
νκνίσκα, νη δηά ζνχ ηψ Θεψ θαηαιιαγέληεο αγλή.
Χδή ε'

Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ
Αβξακηαίαλ πξφζεζηλ, ζχ ζεφπηα θηεζάκελνο, ηψ πξνζθαινπκέλσ, ζέ
Υξηζηψ επφκελνο, εγέλνπ ζεφζνθνο, θαί ιεηηνπξγφο ππήξμαο απηψ, σο
Γεκηνπξγψ, θαί Λπηξσηή αλαθξάδσλ, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Γεγσλνηέξα δέδεηθηαη, ηήο βξνληήο ζνπ ε πξφνδνο, ηήο ηψλ λνκηθψλ,
ηππσηηθήο ερήζεσο, Υξηζηφλ γάξ εβξφληεζαο, ηή νηθνπκέλε πάζε Θεφλ, σο
Γεκηνπξγφλ θαί Λπηξσηήλ αλακέιπσλ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Δζαπκαζηψζεο έλδνμε, καξηπξίαο θαηδξφηεηη, θαί ζενζεβείαο αιεζνχο
ιακπξφηεηη, θαί άξρσλ Απφζηνιε, θαηαζηαζείο απάζεο ηήο γήο, ηφλ
Γεκηνπξγφλ θαί Λπηξσηήλ αλεβφαο, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.
Πάζαλ εηο γήλ δηέδξακελ, ν ζφο ιφγνο Ηάθσβε, πιήμαο σο βξνληή, ηήλ ηψλ
απίζησλ έλλνηαλ, θσηίζαο δέ άπαληαο, ζείσ θσηί ηήο πίζηεσο, ψζπεξ
αζηξαπή, ηνχο εππεηζψο εθβνψληαο, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Θενηνθίνλ
Ρεηνξεπφλησλ γιψζζαί ζε, αλπκλήζαη νπ ζζέλνπζηλ, ψ Θενγελλήηνξ,
Μαξηάκ Θεφλπκθε, Υξηζηφλ γάξ εγέλλεζαο, ηφλ επί πάλησλ Κφξε, Θεφλ, ηφλ
Γεκηνπξγφλ θαί Λπηξσηήλ, ψ βνψκελ, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε,
ιαφο ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.
Ο Δηξκφο
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, Σφλ Γεκηνπξγφλ
θαί Λπηξσηήλ, άλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε ιαφο
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».
Χδή ζ'
Δμέζηε επί ηνχησ
Αγίσο ζνπ ηφλ δξφκνλ δηελπθψο, ελ Αγίσλ ζθελψηκαζηλ έλδνμε, λχλ
γεγεζψο, αίγιελ θαηνπηεχεηο ηήλ ηξηθεγγή, ήο απνιαχσλ πάλζνθε, πιήξεηο
επθξνζχλεο ηνχο πκλεηάο, ηνχο ζνχο θαί ραξκνζχλεο, αλάδεημνλ πακκάθαξ
ηαίο ηθεζίαηο ζνπ Ηάθσβε.
Ηδείλ ζε νη θαθνχξγνη θαί θνλεπηαί, σο ηφλ ζφλ πξίλ Γεζπφηελ κή θέξνληεο,
ηαο γάξ απηψλ, πξάμεηο εθθαπιίδσλ ζήο αγσγήο, ηή παξαζέζεη ήιεγμαο,
θηείλνπζη καραίξα ηφλ κηκεηήλ, Υξηζηνχ ηνχ ζηαπξσζέληνο, ζαξθί ππέξ
αλζξψπσλ, ψ ζενξξήκνλ πακκαθάξηζηε.
Ρνκθαία νπξαλίσ ηηκσξεζείο, ηαίο πιεγαίο ν Ζξψδεο απψιεην, φηη ηνχο
ζνχο, Λφγε δηαθφλνπο θαί καζεηάο, νχο Απνζηφινπο έθεζαο, θηείλσλ νπθ

ελάξθεζελ ν δεηλφο, δηφ ζνπ ηήλ δηθαίαλ, πξφλνηαλ επεξγέηα, θαηαπιαγέληεο
κεγαιχλνκελ.
Σηκψληέο ζνπ ηήλ κλήκελ ραξκνληθψο, επθεκνχκέλ ζε κάθαξ, Ηάθσβε, κχζηα
Υξηζηνχ, άδνληεο δέ δήιφλ ζνπ ηφλ ζεξκφλ, θαί ηήλ καθξάλ πεξίνδνλ, θαί
ηνχο ζνχο αγψλαο θαί ηήλ ζθαγήλ, βξνληήο πηφλ θαί θψο ζε, θξηηήλ θαί
κπζηνιέθηελ, πηζηψο ζε πάληεο νλνκάδνκελ.
Θενηνθίνλ
Χξάζεο ψ Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ππέξ θχζηλ ηεθνχζα ελ ζψκαηη, ηφλ
αγαζφλ, Λφγνλ εθ θαξδίαο ηήο εαπηνχ, φλ ν Παηήξ ήξεχμαην, πάλησλ πξφ
αηψλσλ σο αγαζφο, φλ λχλ θαί ηψλ ζσκάησλ, επέθεηλα λννχκελ, εί θαί ηφ
ζψκα πεξηβέβιεηαη.
Ο Δηξκφο
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο θαηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο,
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη
κεγαιχλνπζηλ».
Δμαπνζηεηιάξηνλ Ήρνο β'
Σψλ Μαζεηψλ νξψλησλ ζε
Σψ ζαξθσζέληη Λφγσ δη' επζπιαγρλίαλ, καζεηεπζείο Ηάθσβε ηήο ρνξείαο,
ψθζεο Κνξπθαίσλ ζπλαξίζκηνο, κεζ' ψλ Υξηζηψ δπζψπεζνλ, ππέξ εκψλ
ηψλ ηηκψλησλ, ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ.
Καί ηήο Δνξηήο
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηηρεξά πξνζφκνηα ηνχ Απνζηφινπ.
Ήρνο δ'
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη
Σψ θαιάκσ ηήο ράξηηνο, εθ βπζνχ καηαηφηεηνο, ηνχο βξνηνχο αλείιθπζαο,
αμηάγαζηε, ηνχ Γηδαζθάινπ ηνίο λεχκαζηλ, ππείθσλ Ηάθσβε, ηνχ θσηίζαληνο
ηήλ ζήλ, θαηά πάληα δηάλνηαλ, θαί Απφζηνινλ, θαί ζεπηφλ ζεεγφξνλ ζε
Πακκάθαξ, αλαδείμαληνο ηήο ηνχηνπ, αθαηαιήπηνπ ζεφηεηνο. (Γίο)
Ζ ηνχ Πλεχκαηνο έιιακςηο, επί ζέ θαηαβέβεθε, ηνχ ππξφο ελ είδεη, θαί ζέ
καθάξηε, ζείνλ δνρείνλ εηξγάζαην, ζπληφλσο ειαχλνληα, αζεταο ηήλ αριχλ,
θαί ηφλ θφζκνλ θσηίδνληα, ηή ιακπξφηεηη, ηψλ παλζφθσλ ζνπ ιφγσλ,
κπζηνιέθηα, Απνζηφισλ ε αθξφηεο, Υξηζηνχ απηφπηα Ηάθσβε.
Αζηξαπαίο ηνχ θεξχγκαηνο, ηνχο ελ ζθφηεη θαζεχδνληαο, αγλσζίαο έλδνμε, ψ
Ηάθσβε, θαηαθσηίζαο αλέδεημαο, πηνχο δηά πίζηεσο, ηνχ Γεζπφηνπ θαί Θενχ,
νχ ην πάζνο εδήισζαο, θαί ηφλ ζάλαηνλ, θαί ηήο δφμεο εγέλνπ θιεξνλφκνο,
σο ζνθφο, σο ζεεγφξνο, σο καζεηήο αιεζέζηαηνο.

Γφμα... Ήρνο πι. δ'
Γεχηε ηήο νπξαλίνπ κπζηαγσγίαο ηφλ θήξπθα, θαί ππνθήηελ ηνχ Δπαγγειίνπ,
ςαικηθαίο πκλσδίαηο, Ηάθσβνλ επθεκήζσκελ, νχηνο γάξ πνηακφο αλεδείρζε
ηνχ λνεηνχ Παξαδείζνπ, ηάο ςπρηθάο αξνχξαο, ηνίο νπξαλίνηο φκβξνηο
επάξδσλ, θαί θαξπνθφξνπο δεηθλχσλ Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ παξέρνληη πάζη
ηαίο πξεζβείαηο απηνχ, ηιαζκφλ θαί θσηηζκφλ θαί κέγα έιενο.
Καί λχλ... Σήο Δνξηήο
Γνμνινγία Μεγάιε
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σππηθά, θαί νη Μαθαξηζκνί.
Κνηλσληθφλ
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα ηήο
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. Αιιεινχτα.

