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Αξρή 

ΣΖ Α' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 
 

Μλήκε ηψλ Αγίσλ Αλαξγχξσλ, Κνζκά θαί Γακηαλνχ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηψλ Αγίσλ ηξία, δεπηεξνχληεο απηά. 
 

Ήρνο πι. β' 
ιελ απνζέκελνη, Απηφκεινλ 

ιελ απνζέκελνη, ελ νπξαλνίο ηήλ ειπίδα, ζεζαπξφλ αζχιεηνλ, εαπηνίο νη 
Άγηνη εζεζαχξηζαλ, δσξεάλ έιαβνλ, δσξεάλ δηδνχζη, ηνίο λνζνχζη ηά ηάκαηα, 
ρξπζφλ ή άξγπξνλ, επαγγειηθψο νπθ εθηήζαλην, αλζξψπνηο ηε θαί θηήλεζη, 
ηάο επεξγεζίαο κεηέδσθαλ, ίλα δηά πάλησλ, ππήθννη γελνκελνη Υξηζηψ, ελ 
παξξεζία πξεζβεχσζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Όιελ εβδειχμαλην, ηήλ επί γήο θζεηξνκέλελ, νπξαλνπνιίηαη δέ, ελ ζαξθί σο 
Άγγεινη ερξεκάηηζαλ, ε νκφθξσλ ζχζθελνο, μπλσξίο νκφηξνπνο, ηψλ Αγίσλ 
θαί νκφςπρνο. Γηφ ηνίο θάκλνπζη, πάζη ηάο ηάζεηο βξαβεχνπζηλ, αλάξγπξνλ 
παξέρνληεο, ηήλ επεξγεζίαλ ηνίο ρξήδνπζηλ, νχο ελ εηεζίνηο, πκλήζσκελ 
αμίσο ενξηαίο, ελ παξξεζία πξεζβεχνληαο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
ιελ εηζνηθίζαζα, ελ εαπηή ηήλ Σξηάδα, δπάο ε ανίδηκνο, Κνζκάο θαί 
Γακηαλφο νη ζεφθξνλεο, σο θξνπλνί βιχδνπζηλ, εθ πεγήο λάκαηα, δσεθφξνπ 
ηψλ ηάζεσλ, ψλ θαί ηά ιείςαλα, πάζε δη' αθήο ζεξαπεχνπζη, θαί κφλα ηά 
νλφκαηα, λφζνπο εθ βξνηψλ απειαχλνπζη, πάλησλ ηψλ πξνζθχγσλ, 
ζσηήξηνη ηεινχληεο ηψ Υξηζηψ ελ παξξεζία πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ. 

Γφμα… Ήρνο πι. β'  Αλαηνιίνπ 
Αηειεχηεηνο ππάξρεη ηψλ Αγίσλ ε ράξηο, ήλ παξά Υξηζηνχ εθνκίζαλην, φζελ 
απηψλ θαί ηά ιείςαλα, εθ ζείαο δπλάκεσο, δηελεθψο ελεξγνχζη ηνίο ζαχκαζηλ, 
ψλ θαί ηά νλφκαηα κφλα, εθ πίζηεσο επηβνψκελα, ηψλ αληάησλ αιγεδφλσλ 
απαιιάηηνπζη, δη' ψλ Κχξηε θαί εκάο, ηψλ ηήο ςπρψο θαί ζψκαηνο παζψλ 
ειεπζέξσζνλ, ψο θηιάλζξσπνο. 



Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
ιελ απνζέκελνη 

Γλψκε νιηζζήζαο ηε, θαί δνπισζείο ηψ ηπξάλλσ, απάηε Θεφλπκθε, πξφο ηήλ 
ππεξζαχκαζηνλ επζπιαγρλίαλ ζνπ, θαί ζεξκήλ δέεζηλ, Παλαγία Κφξε, 
θαηαθεχγσ φ παλάζιηνο. Γηφ κε ιχηξσζαη, ηψλ πεηξαηεξίσλ θαί ζιίςεσλ, θαί 
ζψζφλ κε Παλάκσκε, ηψλ δαηκνληθψλ επηζέζεσλ, ίλα ζε δνμάδσ, θαί πφζσ 
πξνζθπλψ θαί αλπκλψ, θαί κεγαιχλσ ζε Γέζπνηλα, ηήλ αεηκαθάξηζηνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ρνκθαία ψο έθεζελ, ν πκεσλ ηήλ θαξδίαλ, ηήλ ζήλ δηειήιπζε, Παλαγία 
Γέζπνηλα, φηε έβιεςαο, ηφλ εθ ζνχ ιάκςαληα, απνξξήησ ιφγσ, ππ' αλφκσλ 
ψο θαηάθξηηνλ, ηαπξψ πςνχκελνλ, φμνο θαί ρνιήλ πνηηδφκελνλ, πιεπξάλ δέ 
νξπηηφκελνλ, ρείξάο ηε θαί πφδαο εινχκελνλ, θαί νδπξνκέλε, σιφιπδεο 
βνψζα κεηξηθψο. Σί ηνχην Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, ηφ θαηλφλ κπζηήξηνλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ 
ηηρεξά ηδηφκεια  Ήρνο β' 

Ζ πεγή ηψλ ηακάησλ, έλα θαί κφλνλ εζεξάπεπε ηνχ έηνπο, ε ζθελή ηψλ 
Αλαξγχξσλ, άπαλ ηφ πιήζνο ζεξαπεχεη ηψλ λνζνχλησλ, αλελδεήο γάξ 
ππάξρεη θαί αδαπάλεηνο, ν πινχηνο ηψλ Αγίσλ. Σαίο απηψλ ηθεζίαηο Υξηζηέ, 
ειέεζνλ εκάο. 
 

Ο απηφο Θενθάλνπο 
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ. 
 
Πφζσ ζείσ θαί έξσηη ηψλ κειιφλησλ, πξαθηηθψο πνιηηεπζάκελνη, ηάο 
ζσηεξίνπο νδνχο δηελχζαηε. ζελ ηφ θαζαξφλ ηήο ςπρήο, αθειίδσηνλ 
ηεξήζαληεο, ηψλ ελχισλ ηειείσο απέζηεζε. Πλεχκαηη δέ ζείσ ρξπζσζέληεο, 
αρξχζσο 
ηάο ηάζεηο ηνίο λνζνχζη παξέρεηε, δπάο ηεξά, θσηαπγήο μπλσξίο, 
πεθσηηζκέλνλ ζείνλ δεχγνο Αλάξγπξνη, ελ ζιίςεζη θαί λφζνηο επηζθεπηφκελνη 
εκάο, θαί ηψλ ςπρψλ εκψλ ηάο λφζνπο, αλαξγχξσο ηψκελνη. 
 

Ο απηφο Γεξκαλνχ 
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ. 
 
Μεγάισλ αμησζέληεο δσξεψλ παλεχθεκνη, ελ ηαπεηλφηεηη βίνπ, ελ ηή γή 
επνιηηεχζαζζε, θαί δηεξρφκελνη παληαρνχ, δσξεάλ ηψλ λνζνχλησλ ηά πάζε 
ηψκελνη, ψθζεηε Αγγέισλ ζπλφκηινη, Κνζκά ζχλ ηψ Γακηαλψ ηψ ζνθψ 
αδειθνί ηεξπλφηαηνη, θαί εκψλ ηά πάζε, ηαίο επραίο πκψλ ηάζαζζε. 

Γφμα… Ήρνο πι. β' 
Πάληνηε έρνληεο Υξηζηφλ, ελεξγνχληα ελ πκίλ, Άγηνη Αλάξγπξνη, 
ζαπκαηνπξγείηε ελ θφζκσ αζζελνχληαο ζεξαπεχνληεο, θαί γάξ ηφ ηαηξείνλ 
πκψλ, πεγή ππάξρεη αλεμάληιεηνο, αληινπκέλε δέ κάιινλ ππεξεθβιχδεη, θαί 



ρενκέλε πεξηζζεχεηαη, θαζ' εθάζηελ θελνπκέλε θαί πιεζπλνκέλε, πάζη 
ρνξεγνχζα θαί κή ιεηπνκέλε, θαί νη αξπφκελνη θνξέλλπληαη ηάκαηα, θαί αχηε 
δηακέλεη άδαπάλεηνο. Σί νχλ εκάο θαιέζσκελ; ζεξάηνληαο ηαηξνπο ςπρψλ ηε 
θαί ζσκάησλ, ηαηήξαο παζψλ αληάησλ, δσξεάλ ησκέλνπο άπαληαο, εηιεθφηαο 
ραξίζκαηα, παξά ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ, ηνχ παξέρνληνο εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Θενηνθε ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο, ζέ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε Γέζπνηλα κεηά ηψλ Αλαξγχξσλ θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ, 
ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Λαφλ ηφλ αλνκψηαηνλ, αδίθσο θαζεινχληά ζε, επί μχινπ, ε παξζέλνο θαί 
αγλή, θαί Μήηεξ ζνπ Οξψζα, ψο πκεσλ πξνέθε, ηά ζπιάγρλα ψηεξ 
εηηηξψζθεην. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. δ’ 
Άγηνη Αλάξγπξνη θαί ζαπκαηνπξγνί, επηζθέςαζζε ηάο αζζελείαο εκψλ, 
δσξεάλ ειάβεηε, δσξεάλ δφηε εκίλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ ηνχ Φαιηεξίνπ, αλαγηλψζθνκελ έλα 
Καλφλα ηήο Οθησήρνπ, θαί ηνχο δχν παξφληαο ηψλ Αγίσλ. 

 
Καλψλ πξψηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Όκλνηο γεξαίξσ ηνχο ζνθνχο Αλαξγχξνπο. 
 

Πνίεκα Ησάλλνπ ηνχ Γακαζθελνχ 
 

Χδήα'  Ήρνο α' 
«Άζσκελ πάληεο ιανί, ηψ εθ πηθξάο δνπιείαο, Φαξασ ηφλ Ηζξαήι 
απαιιάμαληη, θαί ελ βπζψ ζαιάζζεο, πνδί αβξφρσ νδεγήζαληη, σδήλ 
επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
Τπφ ηήο ράξηηνο, ηήο αξρηθήο Σξηάδνο, ε δπάο ε ζαπκαζηή θαί ζεβάζκηνο, 
θσηηδνκέλε πάζηλ ηάκκκκηαηα, ηνίο πξνζηνχζη πηζηψο, παξέρεη αελάσο, 
αλαβιπζηάλνπζα. 
 
Μπζηαγσγνχκελνη, ηνίο δσεθφξνηο ιφγνηο, σο θσζηήξεο ελ θφζκσ 
εμέιακςαλ, ηήλ ηψλ παζψλ νκίριελ, επθφισο δηαζθεδάδνληεο, ηή δέζεη ηήο 
πίζηεσο,νη Πακκαθάξηζηνη. 
 
Νφκσ πεηζφκελνη, ηψ ηνχ σηήξνο πάζαλ, εδππάζεηαλ ζαξθφο κέλ 
απέζελην, ηαίο αξεηαίο ςπράο δέ, θαλφηαηα θαηαιακπξχλαληεο, ελ θφζκσ 



δηέπξεςαλ, νη αμηάγαζηνη. 
Θενηνθίνλ 

ινλ ηφλ άλζξσπνλ, ελ ζή γαζηξί ζθελψζαο, Θενκήηνξ απνξξήησο 
εκθηάζαην, ν εθ Παηξφο εθιάκςαο, Τηφο αρξφλσο ν ππέξζενο, απηφλ 
αλπκλήζσκελ, φηη δεδφμαζηαη. 
 

Καλσλ δεχηεξνο 
 

έρσλ Αθξνζηηρίδα ηήλ δε 
 
Γπάο κε ζψδνηο ηψλ ζνθψλ Αλαξγχξσλ. Ησζήθ. 
 

Χδή α'  Ήρνο δ’ 
«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». 
 
Γπάο θσηνεηδήο, ηψλ ζνθψλ Αλαξγχξσλ, Σξηάδη ηή ζεπηή, ζχλ πάζηλ 
εθιεθηνίο, παξεζηψζα ηθέηεπε, κλήκελ ζνπ ηήλ θσηνθφξνλ, ηνχο ηεινχληαο 
θσηίδεζζαη, ηαίο ηνχ Πλεχκαηνο ζείαηο ιακπξνηεζηλ. 
 
Τπέξηεξνλ ηφλ λνχλ, ηψλ ελχισλ δεηθλχληεο, ηάο αυινπο αζηξαπάο, ηνχ 
Πλεχκαηνο ζνθνί, ππεδέμαζζε Άγηνη, φζελ ζθφηνο λνζεκάησλ, δηαιχεηε 
πάληνηε, επηζθέςεζη ζείαηο Αλάξγπξνη. 
 
Αλχζηαθηνλ ςπρήο, θεθηεκέλνη ηφ φκκα, πξφο εθπιήξσζηλ Θενχ, ηψλ ζείσλ 
εληνιψλ, ηνχο ππλνχληαο λνζήκαζηλ, έλδνμνη πξφο εχξσζηίαλ, δηυπλίδεηε 
ράξηηη, ζπκπαζείο ζενθφξνη Αλάξγπξνη. 

Θενηνθίνλ 
σηήξα θαί Θεφλ, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ, εζσκάησζαο Αγλή, ηφλ δείμαληα 
εκίλ, ηαηξνχο ηψλ παζψλ εκψλ, Άρξαληε ζσηεξηψδεηο, θαί ζεξκνχο 
αληηιήπηνξαο, ηνχο ζεπηνχο Αλαξγχξνπο ελ Πλεχκαηη. 
 

Χδή γ’ 
«ηεξέσζφλ κε Υξηζηέ, επί ηελ άζεηζηνλ πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, θαί 
θψηηζφλ κε θσηί ηνπ πξνζψπνπ ζνπ, νπθ έζηη γάξ Άγηνο, πιήλ ζνπ 
Φηιάλζξσπε». 
 
Ηάζεσλ ηάο πεγάο, ηψλ δσξεψλ ηε ηψλ ζείσλ ηνχο νρεηνχο, ηνχ αυινπ θσηφο 
ηά ιακπξφηαηα, δνρεία άπαληεο, αμίσο πκλήζσκελ. 
 
σκάησλ ηε θαί ςπρψλ, σο ηαηξεχνληεο πάζε ηάο αξξσζηίαο, ηψλ 
πξνζηφλησλ πκίλ Παλζεβάζκηνη, πξνζχκσο λχλ, σο επεξγέηαη ζεξαπεχεηε. 
 
Γνλίκνηο ελ αξεηαίο, θαηαθνζκνχκελνη πάζαλ ηήλ θζεηξνκέλελ, ηξπθήλ ηνχ 



βίνπ ζαθψο απεθξνχζαλην, ηψ ζείσ θάιιεη,αλελδφησο αηελίδνληεο. 
Θενηνθίνλ 

Δλ είδεη ηψ θαζ' εκάο, ν πξίλ αλείδενο ψθζε Θενγελλήηνξ, ζπλεηζδξακνχζεο 
ζαξθί ηήο ζεφηεηνο, ελ κήηξα ζνπ,ηήο παλαγίαο Θεφλπκθε. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Οπθ ελ ζνθία 
Μχξνλ επψδεο, ηακάησλ ν ζείνο λα φο πκψλ, αλαβιχδσλ ηεξψο, ηαίο 
επνκβξίαηο ηνχ Πλεχκαηνο, πάζε δπζσδέζηαηα, εθπιχλεη πάληνηε. 
 
Δπνπξαλίαηο, ελ ζθελαίο απιηδφκελνη πάληνηε, ηήλ ζθελήλ πκψλ αεί, πεγήλ 
ηάζεσλ Άγηνη, ράξηηη δεηθλχεηε, ηνχ Παληνθξάηνξνο. 
 
αξθφο ηά πάζε, εγθξαηείαο θεκψ ραιηλψζαληεο, ηάο ηνχ Πλεχκαηνο απγάο, 
πινπζησηάησο εδέμαζζε, φζελ ηαίο ηάζεζη, θφζκνλ πινπηίδεηε. 

Θενηνθίνλ 
Χξαηνηάηελ, ελ γπλαημί ζε Θεφο εμειέμαην, θαί εθ ζνχ ζσκαηηθψο, Αγλή 
ηερζήλαη εχδφθεζελ, ν αλαπαπφκελνο, ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ. 

Ο Δηξκφο 
«Οχθ ελ ζνθία. θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι’ ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο, ελππνζηάησ νθία Υξηζηέ, νπ γάξ εζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ 
θηιάλζξσπε». 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σήλ νθίαλ 

Οπξαλφζελ ζαζκάησλ ηήλ δσξεάλ, παξαδφμσο ιαβφληεο παξά Υξηζηνχ, 
πάληα ζεξαπεχεηε, αελάσο ηά πάζε, ελ πκίλ γάξ ψθζε, ε ράξηο ηνχ 
Πλεχκαηνο, ρνξεγνχζα ζείσλ, ηάζεσλ δχλακηλ, φζελ θαί αθζάξησλ, αγαζψλ 
εππνξίαλ, ηή πίζηεη εθηήζαζζε, αλαξγχξσ θξνλήκαηη, ζενθφξνη Αλάξγπξνη, 
πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο 
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 

Γφμα…  κνηνλ 
Ηακάησλ δνηήξεο ζαπκαηνπξγνί, θαί ζαπκάησλ ιακπηήξεο θσηαγσγνί, πάζηλ 
αλεδείρζεηε, ηή ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηη, ηψλ γάξ παζψλ ηήλ θινγα, ηή πίζηεη 
δξνζίδνληεο, ηψλ Πηζηψλ ελ ηαχηε, ηφ θξνλεκα ζάιπεηε, φζελ ηαηξείνλ, ηψλ 
ςπρψλ θεθηεκέλνη, ηφλ ζείνλ λαφλ πκψλ, ελαπηψ θαηαθεχγνκελ, ζενθνξνη 
Αλάξγπξνη πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σήλ Βαζίιηζζαλ πάληεο δεχηε πηζηνί, ηήλ Μεηέξα ηνχ πάλησλ Γεκηνπξγνχ, 
θσλαίο κεγαιχλσκελ, θαί πκλνχληεο βνήζσκελ. Ζ ηήο ραξάο αηηία, Παξζέλε 
παλχκλεηε, ηνχο ηηκψληάο ζε ζψδε, θαί ζθέπε πξεζβείαηο ζνπ, έρεηο γάξ σο 
Μήηεξ, ηνχ Θενχ παξξεζίαλ, νηθηείξεηλ βξαβεχεηλ ηε, λνζεκάησλ ηήλ ίαζηλ, 
δηά ηνχην βνψκέλ ζνη. Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηνχ δνζήλαη άθεζηλ ηνίο 



δνχινηο ζνπ, ηνίο επζεβψο πξνζθπλνχζη, ηφλ άζηνξνλ ηνθνλ ζνπ. 
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 

Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα ελ ηψ ηαπξψ, σο εψξα θξεκάκελνλ ε Αγλή, ηά 
ζπιάγρλα εθφπηεην, κε ηξηθψο νινιχδνπζα. Οίκνη! θψο ηνχ θφζκνπ, Θεέ κνπ 
θαί Κχξηε, ηίλνο ράξηλ ηαχηα, εθψλ λχλ πθίζηαζαη; ζέισλ πάλησο ζψζαη, 
γεγελείο θαί πξφο ζείαλ, δσήλ κεηνηθίζαζζαη, ηήλ θζαξείζαλ εηθνλα ζνπ, 
Μεγαιχλσ ηά πάζε ζνπ, απηά, δηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ ππήλεγθαο, ηάο ηψλ 
απάλησλ νδχλαο, ηαίο ζαίο εμηψκελνο. 
 

Χδή δ’ 
«Καηελφεζα παληνδχλακε, ηήλ ζήλ νηθνλνκίαλ, θαί κεηά θφβνπ εδφμαζά ζε 
σηήξ». 
 
Ρήζεη ζεία ζαθψο επφκελνη, νπ ρξπζνχ ιακπεδφλαο, νπδέ αξγπξίνπ ζείνη 
εθηήζαζζε. 
 
Απαζηξάπηνληεο ζείνηο ζαχκαζηλ, νη Αλάξγπξνη πάληαο, επεξγεηνχζη ράξηλ 
βξαβεχνληεο. 
 
Ηαηξνί ζνθνί αλεδείρζεηε, ηψλ παζψλ ηαίο νδχλαηο, αιεμηθάθνπο ρείξαο 
πξνζάγνληεο. 

Θενηνθίνλ 
Ραπηδέζζσζαλ λχλ ηά πξφζσπα, ηψλ κή ζέ Θενηφθνλ νκνινγνχλησλ, 
παλαγλε Γέζπνηλα. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Ο θαζήκελνο ελ δφμε 
Εσεθφξνηο ελεξγείαηο, νιηθαίο επηδφζεζη, ηά ζαλαηεθφξα, πάζε ηψλ βξνηψλ 
ζεξαπεχεηε, θσηνεηδέζηαηνη ζηχινη, πχξγνη άζεηζηνη, ηήο ακπέινπ, ηήο 
αιεζηλήο ζεία θιήκαηα. 
 
Οη καδνί ηήο Δθθιεζίαο, νη ηφ γάια πξνρένληεο, ηφ ηψλ ηακάησλ, νη 
πεθσηηζκέλνη Αλάξγπξνη, νη δηαηξέθνληεο πάληαο, ζείνηο βξψκαζηλ, 
επθεκείζζσζαλ, ραξκνληθνίο κεισδήκαζηλ. 
 
Ηαηξείνλ αλεδείρζε, ν λαφο πκψλ Άγηνη, ηψλ ρεηκαδνκέλσλ, άθιπζηνο ιηκήλ 
θαί ζσηήξηνο, ελ ψ πξνζηξέρνληεο πάληεο θνκηδφκεζα, ηήλ γαιήλελ, θαί ηήλ 
ηψλ δεηλψλ απνιχηξσζηλ. 

Θενηνθίνλ 
πκπαζείαο κε Παξζέλε, ηήο ελ ζνί θαηαμίσζνλ, ε ηεθνχζα Λφγνλ, κφλνλ 
αιεζψο ζπκπαζέζηαηνλ, ηφλ ζπκπαζείο ηνχο Αγίνπο αλαδείμαληα, ηαηήξαο, 
θαί ζαπκαηνπξγνχο ελ ηνίο πέξαζηλ. 
 



Χδή ε’ 
«Δθ λπθηφο νξζξίδνληεο, αλπκλνχκέλ ζε Υξηζηέ ν Θεφο, ηφλ δη' εκάο 
πησρεχζαληα, θαί ζηαπξφλ θαί ζάλαηνλ, ελ ηή ζαξθί ζνπ ππνκείλαληα». 
 
Χο θξνπλνί ζενξξπηνη, πεγάδεηε πηζηνίο, επεξγεζίαο λάκαηα, ηήο ςπρήο ηε θαί 
ηνχ ζψκαηνο, ζεξαπεχνληεο λφζνπο, Αλάξγπξνη έλδνμνη. 
 
Σήλ πεγήλ ηήο ράξηηνο, Αλάξγπξνη ζεπηνί, αλαζηνκνχληεο άπαζηλ, 
επξσζηίαλ δηαλέκεηε, ηνίο ελ πίζηεη θαί πφζσ, πκίλ λχλ πξνζηξέρνπζηλ. 
 
Οη ιακπξνί θαί πάλζνθνη, αζηέξεο νη ηήλ γήλ, πξνθαλψο νπξαλψζαληεο, ελ 
κηκήζεη ηήο ιακπξφηεηνο, ηψλ Αγγέισλ απαχζησο, εκάο θαηαπγάδνπζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Τπεξηέξα πέθελαο, ηφλ πάλησλ πνηεηήλ, ηφλ ηψ Παηξί ζπλάλαξρνλ, 
ζπιιαβνχζα Μεηξνπάξζελε, θαί Σεθνχζα ηψ θφζκσ, σηήξα θαί Κχξηνλ. 
 

Καλσλ δεχηεξνο 
 

Δμέζηε ηά ζχκπαληα 
Σαίο ζείαηο ιακπξφηεζη, ζαθψο θαηαζηξαπηνκελνη, πάληα πεξηέξρεζζε ηφλ 
θφζκνλ, πάληαο αλζξψπνπο θαηαθσηίδνληεο, ζθφηνο εθδηψθνληεο παζψλ, 
δαίκνλαο ειαχλνληεο, ζενθφξνη Αλάξγπξνη. 
 
Χο δχσ θσηίδεηε, θσζηήξεο ηήλ πθήιηνλ, πλεπκαηνθηλήησο ζενθφξνη, πάζαλ 
ηήλ θηίζηλ πεξηεξρφκελνη, θαί ηνχο επί θιίλεο νδπλψλ πξνζεπηζθεπηφκελνη, 
θαί δεηλψλ εμαηξνχκελνη. 
 
Ννζνχζη ηήλ ίαζηλ, παζψλ θαί απνιχηξσζηλ, επηρνξεγνχληεο αλαξγχξσο, 
πάλησλ πξνζηάηαη κέγηζηνη ψθζεηε, πάλησλ βνεζνί κεηά Θεφλ, πάλησλ 
αληηιήπηνξεο, ζενθφξνη Αλάξγπξνη. 

Θενηνθίνλ 
νθίαλ εθχεζαο, Θενχ ηήλ ελππφζηαηνλ, άρξαληε Παξζέλε Θενηφθε, ηήλ ηνχο 
Αγίνπο παλζφθνπο αλαδείμαζαλ, δη' ψλ ηνχ θαθίαο ζνθηζηνχ, πέπησθε ηφ 
θξχαγκα, θαί δεηλά παλνπξγεχκαηα. 
 

Χδή ο' 
«Σφλ Πξνθήηελ δηέζσζαο, εθ ηνχ θήηνπο θηιάλζξσπε, θάκέ ηνχ βπζνχ ηψλ 
πηαηζκάησλ, αλάγαγε δένκαη». 
 
σηεξίνπο ζεξάπνληαο, επεξγέηαο ζεφθξνλαο, Κνζκάλ θαί Γακηαλφλ ηνχο 
ζείνπο, πξνζχκσο ηηκήζσκελ. 
 
σθξνζχλελ ηεξήζαληεο, θαί θξνλήζεη θνζκνχκελνη, Κνζκάο θαί Γακηαλφο 
νη ζείνη, Υξηζηψ ζπλαγάιινληαη. 
 



Ο κνθξφλσο νηθήζαληεο, νκνςχρσο αζθήζαληεο, νκνχ ηάο ηάζεηο βξαβεχεηλ, 
εκίλ επηζηεχζεηε. 

Θενηνθίνλ 
Φψο απξφζηηνλ ηέηνθαο, κεηά ζψκαηνο Πάλαγλε, ηφ πάληα ηφλ θφζκνλ 
θσηίδνλ, απγαίο ηήο ζεφηεηνο. 
 

Καλσλ δεχηεξνο 
 

Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο 
Οχ ηέρλε, αλζξσπίλε ελ ζεία δέ ράξηηη, απνθαζαίξεηε λφζνπο, ηψλ 
αλζξψπσλ Έλδνμνη, δηά ηνχην, θαηά ρξένο, επθεκνχληεο πκάο καθαξίδνκελ. 
 
Φηιία, πξφο Υξηζηφλ ζενθφξνη ζπλδνχκελη, πάζαλ θαθίαλ δαηκφλσλ, δηαιχεηε 
ζεία ράξηηη, δηά ηνχην, ηήλ πκψλ εθηεινχκελ παλήγπξηλ. 
 
Χο φληεο, ηήο ακπέινπ ηήο ζείαο βιαζηήκαηα, νίλνλ εκίλ ηακάησλ, ηνίο ελ 
θαηεθεία ηψλ λνζεκάησλ, θεξαλλχληεο, επθξνζχλεο πιεξνχηε Αλάξγπξνη. 

Θενηνθίνλ 
Ναφλ ζε, θαζαξφλ απεηξγάζαην Γέζπνηλα, ν θαζαξψηαηνο Λφγνο, ν ηφλ 
ζείνλ νίθνλ ηψλ Αλαξγχξσλ, κεγαιχλσλ, ελ ζεκείνηο θαί ηέξαζη πάληνηε. 

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». 
 

Κνληάθηνλ   Ήρνο β’ 
Οη ηήλ ράξηλ ιαβφληεο ηψλ ηακάησλ, εθαπινχηε ηήλ ξψζηλ ηνίο ελ αλάγθαηο, 
Ηαηξνί ζαπκαηνπξγνί Έλδνμνη, αιιά ηή πκψλ επηζθέςεη, θαί ηψλ πνιεκίσλ ηά 
ζξάζε θαηεβάιεηε, ηφλ θφζκνλ ηψκελνη ελ ηνίο ζαχκαζηλ. 

Ο Οίθνο 
Πάζεο ζπλέζεσο θαί ζνθίαο ππέξθεηηαη ν ιφγνο ηψλ ζνθψλ. Ηαηξψλ, ηνχ γάξ 
Τςίζηνπ ράξηλ ιαβφληεο, ανξάησο ηήλ ξψζηλ δσξνχληαη πάζηλ, φζελ θακνί, 
δηεγήζεσο ράξηλ δεδψξεληαη, πκλήζαη ψο ζενθφξνπο, επαξέζηνπο Θενχ θαί 
ζεξάπνληαο, ηακάησλ πιήζε παξέρνληαο, αιγεδφλσλ γάξ πάληαο 
ιπηξνχληαη, ηφλ θφζκνλ ηψκελνη ελ ηνίο ζαχκαζη. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Α' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ θαί ζαπκαηνπξγψλ 

Αλαξγχξσλ, Κνζκά θαΗ Γακηαλνχ, πηψλ ζενδφηεο ηήο εμ Αζίαο. 
ηίρνη 

Δί θαί παξήθαλ γήλ Αλάξγπξνη δχσ, 
Πιεξνχζηλ, ψο πξίλ, θαΗ πάιηλ γήλ ζαπκάησλ. 
Πξψηε Αθέζηνξε θψηε Ννεκβξίνπ έθπηαηνλ εθ γήο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ γπλαηθψλ, Κπξηαίλεο θαί 
Ηνπιηαλήο. 



ηίρνη 
Καί Κπξίαηλα πξφο ηφ πχξ απνπλέεη, 
Πάζεο πλνήο ηηκψζα Κχξηνλ κέγαλ. 
Σψ πξφο ζέ θίιηξσ, ψηεξ, εθθεθαπκέλε, Ηνπιηαλή θαχζηλ εθ ππξφο θέξεη. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Καηζαξίνπ, Γαζίνπ, θαΗ 
εηέξσλ πέληε. 

ηίρνη 
χλ έμ ζπλάζινηο, ηήο αιεζείαο θίινηο, 
Σέκλνπζη Καηζάξηνλ νη ςεχδνπο θίινη. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Ηεξνκαξηχξσλ, Ησάλλνπ Δπηζθφπνπ, 
θαί Ηαθψβνπ Πξεζβπηέξνπ. 

ηίρνη 
χλ Ηαθψβσ ηψ ζχηε Υξηζηνχ, μίθνο  
Ησάλλεο ήλεγθελ ν Υξηζηνχ ζχηεο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δξκεληγγέιδνπ. 
ηίρνη 

Δξκελίγγειδνο εθπιπζείο βαθήλ πιάλεο,  
θαγελ ππνζηάο, βάπηεηαη ιχζξνπ θνρισ. 
 

Οη Άγηνη Μάξηπξεο Κππξηαλφο θαί Ηνπιηαλή ππξί ηειεηνχληαη. 
 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ λένπ Ηεξνκάξηπξνο, Ηαθψβνπ, θαί ηψλ δχν καζεηψλ 

απηνχ Ηαθψβνπ δηαθφλνπ θαί Γηνλπζίνπ κνλαρνχ, ηψλ δη' αγρφλεο 
ηειεησζέλησλ θαηά ηφ 1520. 

 
Ο ζηνο παηήξ εκψλ Γαβίδ, ν ελ Δπβνία αζθήζαο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
 
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. 

Ακήλ. 
 

Χδή δ' 
«έ λνεηήλ, Θενηφθε θάκηλνλ, θαηαλννχκελ νη πηζηνί σο γάξ Παίδαο έζσζε 
ηξείο, ν ππεξπςνχκελνο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, ελ ηή »γαζηξί ζνπ 
αλέπιαζελ, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο». 
 
ινη Θενχ, ζενθξφλσο ψθζεηε, φινη Θενχ ρσξεηηθνί, ηφλ γάξ θφζκνλ δηά 
Θεφλ, πάληα θαηειίπεηε, ίρλεζηλ επφκελνη, ηνίο ηνχ σηήξνο Παλέλδνμνη, 
ζενπξεπψο, ηφλ ηψλ Παηέξσλ Θεφλ θαηαγεξαίξνληεο. 
 
Τπεξθπψο, Ηαηξνί παλάξηζηνη, ηψλ αζζελνχλησλ ηάο πιεγάο, ρεηξνπξγίαηο 
ηαίο κπζηηθαίο, πάζαο ζεξαπεχεηε, θάξκαθα ζσηήξηα, εθ ζεζαπξψλ 
αξπφκελνη, ηψλ ζετθψλ, αλπκλνχληεο Θεφλ ηφλ ππεξέλδνμνλ. 



 
ηέθεη ηήο ζήο, βαζηιείαο Γέζπνηα, θαί δηαδή καηη ιακπξψ, θαηεθφζκεζαο 
εππξεπψο, ηνχο ππεξπνζήζαληαο, θάιινο ηφ ακήραλνλ. Υξηζηέ ηήο ζήο 
σξαηφηεηνο; θαί ηνίο πηζηνίο, επεξγέηαο θνηλνχο ηνχηνπο αλέδεημαο. 

Θενηνθίνλ 
Αλαηνιήο, ηήο εμ χςνπο Πάλαγλε, θαλεξσζείζεο επί γήο, αλεδείρζεο 
παλεππξεπήο, πχιε θαί νιφθσηνο, θφζκνλ θαηαπγάδνπζα, καξκαξπγαίο 
θαζαξφηεηνο, θαί ηνίο πηζηνίο, ιακπεδφλαο αεί ζαπκάησλ πέκπνπζα. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Δλ ηή θακίλσ 
Αλαζηνκνχληεο, ηήλ πεγήλ ηήλ ζεφζδνηνλ Άγηνη, πάζη πνηακνχο εθβιχδεηε 
θαζαξψλ, ηακάησλ απνπιχλνληεο, παζψλ κηάζκαηα, θαί δαηκφλσλ θαθίαλ 
νιέζξηνλ. 
 
Νελεπξσκέλε, ηή ξσζηηθή ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηη, ξψζηλ αζζελνχζη παληνηε 
ρνξεγεί, ε δπάο ηψλ Αλαξγχξσλ ζνπ, ε αμηέπαηλνο, Λφγε Θενχ ζνθία θαί 
δχλακηο. 
 
Άγηνο κφλνο, εί ν δνμάδσλ ηνχο Αγίνπο ζνπ, θφζκνλ δη' απηψλ ιπηξνχζαη γάξ 
ηψλ δεηλψλ, θαί θσηίδεηο ηνχο θξαπγάδνληαο. Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Ράβδνο εθ ξίδεο, Ηεζζαί ζχ αλεβιάζηεζαο, άλζνο, ηφλ Υξηζηφλ βιαζηήζαζα 
Μαξηάκ, ηφλ σο άλζεζη ηνίο ζαχκαζη, θαζσξαίζαληα, ηνχο απηνχ Αλαξγχξνπο 
ζεξάπνληαο. 
 

Χδή ε' 
«Δλ θακίλσ Παίδεο Ηζξαήι, σο ελ ρσλεπηεξίσ, ηψ θάιιεη ηήο εχζεβείαο, 
θαζαξψηεξνλ ρξπζνχ, απέζηηιβνλ ιέγνληεο. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 
Νεθξσζέληεο θφζκνπ ηνίο ηεξπλνίο, θαί ηήο θηιαξγπξίαο,ηήλ λφζνλ 
απνηεκφληεο, σλνκάζζεηε ζνθνί,ηνίο πάζηλ Αλάξγπξνη, ηνίο βνψζη. Πάληα ηά 
έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Αησλίνπ κέηνρνη δσήο, γεγφλαηε πξνδήισο, δσήο γάξ ηήο θζεηξνκέλεο, 
θαηειίπεηε ηεξπλά, ζπκθψλσο θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Ρχζαη πάληαο Γέζπνηα Υξηζηέ, δεηλψλ αξξσζηεκάησλ, πξεζβείαηο ηψλ 
Αλαξγχξσλ, θαί αμίσζνλ αεί, ζπκθψλσο θξαπγάδεηλ ζνη. Δπινγείηε πάληα ηά 
έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 



Θενηνθίνλ 
Γεγεζφηεο πάληεο νη πηζηνί, θαί ράξηηη ξσζζέληεο νη ηφθσ ιειπηξσκέλνη, 
Μεηξνπάξζελε ηψ ζψ, απαχζησο θξαπγάδνκελ. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι 
Γπκλνί πάζεο ψθζεηε ερζξνχ, θαθίαο Άγηνη, ηψ ζείσ Πλεχκαηη, εκίλ γελφκελνη 
έλδπκα, ζσηεξίαο θαί αθέζεσο, θαηαζηνιή θαί ηψλ δεηλψλ, απαιινηξίσζηο 
ηνίο βνψζη, πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Τηνί θαηά κέζεμηλ Θενχ, Γακηαλέ θαί Κνζκά, πίζηεη γελφκελνη, παηξψνλ 
θιήξνλ λχλ εχξαηε, ηήλ νπξάληνλ απφιαπζηλ, θαί ηψλ ζαπκάησλ ηήλ θαηδξάλ, 
φλησο ελέξγεηαλ, θαί βνάηε. Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ραλίζηλ πκψλ ζενπξγηθαίο, ηφλ ξχπνλ πιχλαηε, ηφλ ςπρηθφλ εκψλ, θαί ηά 
επψδπλα Άγηνη, θπγαδεχζαηε λνζήκαηα, θαί ηψλ δαηκφλσλ ηάο νξκάο, 
απνδηψμαηε, σο ηαηήξεο εκψλ ζπκπαζέζηαηνη. 
 
Χο θξίλα σο άλζε λνεηά, σο ξφδα Πλεχκαηη, σξατδφκελνη, εκίλ εδείρζεηε 
Άγηνη, επσδίαλ απνπέκπνληεο, θαί ηφ δπζψδεο ηψλ παζψλ απνδηψθνληεο, 
ηψλ βνψλησλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Νεθξνχηαη ν ζάλαηνο ελ ζνί, δσήλ γάξ έηεθεο, ηήλ ελππφζηαηνλ, Υξηζηφλ ηφλ 
Κχξηνλ Άρξαληε, ηφλ πξνζηάηαο ηήο δσήο εκψλ, ηνχο Αλαξγχξνπο Ηαηξνχο, 
βνψληαο δείμαληα. Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 

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». 
 

Χδή ζ' 
«έ ηήλ θαεηλήλ ιακπάδα, θαί Μεηέξα ηνχ Θενχ, ηήλ αξίδεινλ δφμαλ, θαί 
αλσηέξαλ πάλησλ ηψλ πνηεκάησλ, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ». 
 
Όκλνηο ηήλ ζνθήλ δπάδα, ηνχ θσηφο ηνχ λνεηνχ, απαζηξάπηνπζαλ αίγιελ, 
θαί θσηηζκνχ ηνίο πάζη κεηαδηδνχζαλ, απαχζησο καθαξίζσκελ. 
 
Ρψκελ ςπρηθήο πγείαο, εκπνηνχληεο ηνίο πηζηνίο, θαί ζσκάησλ ηάζζαη, 
πεπηζηεπκέλνη, πάζε νία ζσηήξεο, αμίσο αλπκλείζζε αεί. 
 
Οη ζενθεγγείο θσζηήξεο, λνεηψο ηφλ νπξαλφλ, ηήο ζεπηήο Δθθιεζίαο, 
θσηνδνζίαο ρχζεη λχλ δαδνπρνχληεο, απαχζησο θαηαπγαδνπζηλ. 
 



Τπφ ηήο ζεπηήο Σξηάδνο, ε ζεφθιεηνο δπάο, ζζελνπκέλε πξνρέεη, ηψλ 
ηακάησλ πάζη ηάο ρνξεγίαο, ηνίο πφζσ καθαξίδνπζη. 

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ ηνχ θσηφο λεθέιελ, θαί αγίαλ θηβσηφλ, ηήλ νιφθσηνλ πχιελ, ηνχ 
λνεηνχ Ζιίνπ σο Θενηφθνλ, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ. 
 

Καλσλ Γεχηεξνο 
 

Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 
Ηδνχ δή ηί θαιφλ ή ηί ηεξπλφλ θεζηλ, αιι' ή κφλνλ ηφ νηθίδεζζαη, λχλ αδειθνχο 
ελ νκνλνία, εηο ηφπνπο θσηαπγείο, εηο ζθελψκαηα νπξάληα, εηο δφμαλ 
ακάξαληνλ νχο επαμίσο καθαξίζσκελ. 
 
Χο κέγηζηνο νχηνο ν λαφο ηνίο ζαχκαζη, θαζ' εθάζηελ ζεκλπλφκελνο, έλζα αεί 
επηδεκνχληεο, Κνζκά Γακηαλέ αμηάγαζηνη, ηήλ ξψζηλ ηνίο δενκέλνηο 
παξέρεηε. φζελ αμίσο καθαξίδεζζε. 
 
ήκεξνλ ζπγραίξνπζηλ εκίλ καθάξηνη, ελ ηή κλήκε νκψλ Άγγεινη, ζείνη 
Απφζηνινη Πξνθήηαη, θαί ζηνη θαί Γίθαηνη άπαληεο, κεζ' ψλ πεξηραξψο 
απιηδφκελνη, ππέξ ηνχ θφζκνπ ηθεηεχζαηε. 
 
Ζ ζεία Γπάο θαί θσηαπγήο Αλάξγπξνη, ζενθφξνη παλζεβάζκηνη, άθεζηλ ηψλ 
ακαξηεκάησλ, δηφξζσζίλ ηε βίνπ αηηήζαζζε, θαί πάλησλ ηψλ δεηλψλ 
απνιχηξσζηλ, ηνίο επθεκνχζηλ πκάο πάληνηε. 

Θενηνθίνλ 
Φσηφο νηθεηήξηνλ Αγλή γεγέλεζαη, ηνχ ηά πάληα θαηαπγάζαληνο, θαί 
θσηνθφξνπο ηνχο Αγίνπο, δεηθλχληνο λχλ ηφ ζθφηνο εμαίξνληαο, παζψλ ηψλ 
ςπρνθζφξσλ ελ Πλεχκαηη, Άρξαληε κφλε πνιπυκλεηε. 

Ο Δηξκφο 
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ εχινγίαλ 
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δλ Πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Σήλ ράξηλ ηψλ ηάζεσλ, εθ Θενχ εηιεθφηεο, Αλάξγπξνη καθάξηνη, ζεξαπεχεηε 
λφζνπο, θαί ηάζζε άπαληαο, ηνχο πηζηψο πξνζηξέρνληαο, ηψ ζείσ πκψλ 
ηεκέλεη, δηά ηνχην ζπκθψλσο, καθαξίδνκελ αμίσο, ηήλ ζεπηήλ πκψλ κλήκελ. 

Θενηνθίνλ 
Δθχεζαο Παλάρξαληε, ηνχ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηψ θφζκσ ηελ ζσηήξηνλ, 
εθηεινχληα παλζφθσο, νηθνλνκίαλ αξίζηελ, δηά ηνχηφ ζε πάληεο, 
πκλνινγνχκελ αμίσο, σο πξεζβεχνπζαλ ηνχησ, ιπηξσζήλαη εκάο λφζσλ, θαί 
παληνίσλ θηλδχλσλ. 
 

Δηο ηνπο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηηρεξά ηδηφκεια. 



 
Ήρνο α'  Αλαηνιίνπ 

Σήλ ράξηλ ηψλ ηακάησλ, εθ Θενχ εηιεθφηεο, αλαξγχξσο ηά πάζε, ηψλ ςπρψλ 
θαί ηψλ ζσκάησλ εκψλ, ζεξαπεχεηε, παγθφζκηνη Αλάξγπξνη. φζελ δη' πκψλ 
Υξηζηφο ηνίο πηζηνίο, ηήλ δεδνκέλελ επξσζηίαλ ραξηδφκελνο, θσζηήξαο 
απιαλείο πκάο αλαδείθλπζη ηή νηθνπκέλε, απηψ πξεζβεχζαηε, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 
 

Ο απηφο 
 
Δθ ηήο άλσζελ πξνκεζείαο, ηήλ ηψλ ηακάησλ άβπζζνλ εμαληιήζαληεο, πάζηλ 
αλαβιχδεηε ηνίο πηζηνίο, ηάο ηάζεηο Αλάξγπξνη, ππεξθπψο γάξ ηψλ 
λνζνχλησλ ηά πάζε, ελ ρεηξνπξγίαηο κπζηηθαίο, εθ ζεζαπξψλ ηνχ Πλεχκαηνο, 
θάξκαθα πξνηηζέληεο ζσηήξηα, ηνίο θάκλνπζη ζεξαπεχεηε, φζελ λαφο ζεπηφο 
γεγνλφηεο, ηήο δσαξρηθήο Σξηάδνο, ελ πκίλ ζαθψο ηελ θαηνηθίαλ 
πνηεζακέλεο, απηή πξεζβεχζαηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Ήρνο β’  Γεξκαλνχ 
Αγάιιεηαη ν ρνξφο ηψλ Αγίσλ εηο αηψλαο, βαζηιείαλ γάξ νπξαλψλ 
εθιεξνλφκεζαλ. Γή ηά ιείςαλα απηψλ δεμακέλε, επσδίαλ δηέπλεπζε. Γνχινη 
Υξηζηνχ γεγφλαζη, θαηαζθελψζαληεο εηο δσήλ αηψληνλ. 
 

Ο απηφο 
 
Ηαηξνί ηψλ αζζελνχλησλ, ζεζαπξνί ηψλ ηακάησλ, ζσηήξεο ηψλ πηζηψλ, 
Αλάξγπξνη παλεπθιεείο, ηνχο ελ αλάγθαηο θξάδνληαο, θαί νδπλσκέλνπο 
ηάζαζζε, ζχλ ηή ζενδφηε, ηθεηεχνληεο, Θεφλ ηφλ αγαζφλ, ιπηξψζαζζαη εκάο, 
ηψλ παγίδσλ ηνχ ερζξνχ. 

Γφμα… Ήρνο δ’  Θενθάλνπο 
Πεγήλ ηακάησλ έρνληεο, Άγηνη Αλάξγπξνη, ηάο ηάζεηο παξέρεηε πάζη ηνίο 
δενκέλνηο, ψο κεγίζησλ δσξεψλ αμησζέληεο, παξά ηήο αελάνπ πεγήο ηνχ 
σηήξνο Υξηζηνχ. Φεζί γάξ πξφο πκάο ν Κχξηνο, σο νκνδήινπο ηψλ 
Απνζηφισλ, Ηδνχ δέδσθα πκίλ ηήλ εμνπζίαλ, θαηά πλεπκάησλ αθαζάξησλ, 
σο ηε απηά εθβάιιεηλ θαί ζεξαπεχεηλ πάζαλ λφζνλ, θαί πάζαλ καιαθίαλ. Γηφ 
ηνίο πξνζηάγκαζηλ απηνχ, θαιψο πνιηηεπζάκελνη, δσξεάλ ειάβεηε, δσξεάλ 
παξέρεηε, ηαηξεχνληεο ηά πάζε, ηψλ ςπρψλ θαί ηψλ ζσκάησλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Υαίξε θαηαθχγηνλ, Υξηζηηαλψλ θαί θξαηαίσκα, ραίξε θιίκαμ νπξάληε, ραίξε ηφ 
θεηκήιηνλ, ην ηήο παξζελίαο, ραίξε Θενηφθε, ε θηβσηφο ε ινγηθή, ηήο ζείαο 
δφμεο ραίξε ηφ θαχρεκα, ηνχ θνζκνπ θαί ζηεξέσκα, ηψλ πεπησθφησλ 
αλάθιεζηο, ε ζθελή ε νιφθσηνο. ε αγία θαί πάγθαινο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξνχκελνλ βιέπνπζα, θαί ηήλ πιεπξάλ νξπηηφκελνλ, ππφ ιφγρεο ε 
Πάλαγλνο, Υξηζηφλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, έθιαηε βνψζα, Σί ηνχην Τηέ κνπ; ηί ζνη 



αράξηζηνο ιαφο, αληαπνδίδσζηλ ψλ πεπνίεθαο, θαιψλ απηνίο θαί ζπεχδεηο 
κε, αηεθλσζήλαη πακθίιηαηε; θαηαπιήηηνκαη εχζπιαγρλε, ζήλ εθνχζηνλ 
ζηαχξσζηλ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ’ 
Σίο κή ζαπκάζεη; ηίο κή δνμάζεη; ηίο κή πκλήζεη πηζηψο, ηψλ ζνθψλ θαί 
ελδφμσλ Αλαξγχξσλ ηά ζαχκαηα; φηη θαί κεηά ηήλ αγίαλ απηψλ κεηάζηαζηλ, 
πάζη ρνξεγνχζη ηνίο πξνζηξέρνπζη πινπζίσο ηά ηάκαηα, θαί ηά ηίκηα θαί άγηα 
ιείςαλα απηψλ, βξχνπζη ηήλ ράξηλ ηψλ ηάζεσλ.  Γπάο αγία! ψ ηίκηαη θάξαη! 
ψ ζνθία θαί δφμα, ηήο εθ Θενχ δνζείζεο εκίλ ράξηηνο! Γηφ χκλνηο άζσκελ ηψ 
επεξγέηε Θεψ, ηψ αλαδείμαληη ηνχηνπο, εηο ηαηξείαλ ηψλ ςπρψλ θαί ηψλ 
ζσκάησλ εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ 
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Οη Μάξηπξέο ζνπ, Κπξηε 

Οπ θέξσ ηέθλνλ βιέπεηλ ζε, ηφλ ηήλ εγξήγνξζηλ πάζη δηδνχληα, μχισ 
ππλψζαληα, φπσο ηνίο πάιαη, εθ παξαβάζεσο θαξπνχ, χπλσ νιεζξίσ 
αθππλψζαζη, ζείαλ θαί ζσηήξηνλ εγξήγνξζηλ παξάζρεο, ε Παξζέλνο, έιεγε 
ζξελσδνχζα, ήλ κεγαιχλνκελ. 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 

Σά Σππηθά, θαί απφ ηψλ Καλφλσλ ηψλ Αγίσλ ε γ' θαί ο' Χδή. 
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΣΖ Β' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήηκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αθηλδχλνπ, Πεγαζίνπ Αθζνλίνπ 

Διπηδεθφξνπ θαί Αλεκπνδίζηνπ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηηρεξά πξνζφκνηα ηψλ Αγίσλ ηξία. 
 

Ήρνο δ’ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Σφ πεληάξηζκνλ ζχληαγκα, ηψλ Μαξηχξσλ πκλήζσκελ, ηφλ ζνθφλ Αθίλδπλνλ 
θαί Πεγάζηνλ, Διπηδεθφξνλ Αθζφληνλ, θαί ηφλ Αλεκπφδηζηνλ, ηνχο γελλαίνπο 



Αζιεηάο, θαί ζεξκνχο αληηιήπηνξαο, ηνχο πεγάδνληαο, αλεκπφδηζηνλ ράξηλ 
θαί ειπίδνο, αθζνλίαλ αθηλδχλσο, ηνίο επζεβέζη παξέρνληαο. 
 
Οπ ιηκφο νπδέ θίλδπλνο, νχ δσή νπδέ ζάλαηνο, νπ ιεβήησλ βξάζκαηα, νπ γήο 
ράζκαηα, νπδέ ζεξίσλ ηά ζηφκαηα, ρσξίζαη δεδχλεληαη, ηήο αγάπεο ηνχ 
Υξηζηνχ, ηήλ πκψλ θαξηεξφθξνλεο, γελλαηφηεηα, πξφο απηφλ γάξ απαχζησο 
ελνξψληεο, θαί απηφλ κφλνλ πνζνχληεο, ηνχο δπζκελείο εηξνπψζαζζε. 
 
Οη ηξπθήο απνιαχνληεο, θαί θσηφο εκθνξνχκελνη, θαί δσήλ αηψληνλ 
θιεξσζάκελνη, ηνχο πξφο πκάο θαηαθεχγνληαο, θηλδχλσλ ιπηξψζαζζε, θαί 
δεζκψλ θαί θπιαθήο, θαί παληνίαο θαθψζεσο, ηή ζεφθξνλη, πξφο Θεφλ 
παξξεζία θερξεκέλνη, θαί ζπκπάζεηαλ δεηθλχληεο, ηήλ αιεζψο ρξζηνκίκεηνλ. 

Γφμα… Ήρνο πι. β'  Αλησλίνπ 
ήκεξνλ ε πεληαπγήο ηψλ Μαξηχξσλ νκήγπξηο, ψο ζειαζθφξσλ αζηέξσλ 
ζπλέιεπζηο, ηνχο πηζηνχο ζειαγίδνπζα, πξφο κπζηηθήλ επθξνζχλελ 
εθάιεζελ. Οχηνη θαί γάξ, ψο ηνχ λνεηνχ Ζιίνπ ζεξάπνληεο, θαί ηψλ Πεξζηθψλ 
θαζαηξέηαη δνγκάησλ, ηνχο ηψ αηζζεηψ Ζιίσ πξνζαλέρνληαο, θαί 
πξνζθπλνχληαο ηφ πχξ, ερεηξαγψγεζαλ πξφο επζέβεηαλ, εθέξαζαλ δέ πιήξε 
ηφλ αζινθνξηθφλ απηψλ θξαηήξα, θαί ηνίο δηά Υξηζηφλ εθρπζείζηλ αίκαζηλ 
έζηεςαλ, εκάο πξνηξεπφκελνη ηνχο επζεβείαο εξαζηάο, Γεχηε, ιέγνληεο, ηνχο 
αγψλαο εκψλ εζηηάζεηε θαί ηνχο ζηεθάλνπο θαί ηά γέξα πξνζβιέςαηε, ν γάξ 
ππνκείλαο εηο ηέινο, νχηνο ζσζήζεηαη, Υξηζηφο ε αιήζεηα απεθήλαην, ίλα 
θνηλσλνί γέλεζζε ηψλ ζηεθάλσλ εκίλ, θαί πξεζβεπηάο εκάο, πξφο Κχξηνλ 
έρεηε. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ιελ απνζέκελνη 

Κεηψαο θνηιίαο κε, ηήο πνλεξάο ακαξηίαο, εμάγαγε Γέζπνηλα, ελ γαζηξί 
ρσξήζαζα ηφλ αρψξεηνλ, ραιεπνχ θιχδσλνο, πεηξαζκψλ ιχηξσζαη, 
θαηαηγίδνο παξαπηψζεσλ, Κφξε εμάξπαζνλ, ηψλ αλνκηψλ κνπ μεξαίλνπζα, 
ηφ πέιαγνο θαί παχνπζα, ηήο δαηκνληθήο παξαηάμεσο, ηάο επαλαζηάζεηο, ηή 
ζεία ζπκπαζεία ζνπ Αγλή, φπσο απαχζησο δνμάδσ ζε, ηήλ αεηκαθάξηζηνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Άξλα ηφλ ίδηνλ, Ακλάο ε άζπηινο πάιαη, θαί άκσκνο Γέζπνηλα, ελ 
ηαπξψ πςνχκελνλ ψο εψξαθε, κεηξηθψο σιφιπδε, θαί εθπιεηηνκέλε, 
αλεβφα. Σί ηφ φξακα, ηέθλνλ γιπθχηαηνλ, ηνχην ηφ θαηλφλ θαίπαξάδνμνλ, πψο 
δήκνο ν αράξηζηνο, βήκαηη Πηιάηνπ παξέδσθε, θαί θαηέθξηλέ ζε, ζαλάησ ηήλ 
δσήλ ηήλ ηψλ βξνηψλ, αιι’ αλπκλψ ζνπ ηήλ άθαηνλ, Λφγε ζπγθαηάβαζηλ. 
 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηεο θησήρνπ. 

 
Γφμα... Ήρνο β’ 

Γεχηε αγαιιηαζψκεζα ηψ Κπξίσ, ελ ηή κλήκε ζήκεξνλ ηψλ Αζινθφξσλ ψ 
θηιένξηνη. Γεχηε επθεκήζσκελ απηνχο, κπζηηθψο εγθσκηάδνληεο. Υαίξνηο, 
Αθίλδπλε, ραίξνηο Πεγάζηε, ραίξνηο Αλεκπνδηζηε, ραίξνηο Διπηδεθφξε, ραίξνηο 
Αθζφληε, νη ηήλ πιάλελ ηψλ εηδψισλ εηο ράνο βπζίζαληεο, θαί Υξηζηφλ ηφλ 



Κχξηνλ, ελ κέζσ ηνχ ζηαδίνπ, ηξαλψο θεξχμαληεο. Γηφ πακκαθάξηζηνη θαί 
πνιχαζινη, κή παχζεηε πξεζβεχεηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζέ αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνχ Θενχ, θχιαμφλ κε ππφ 
ηήλ ζθέπελ ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε εθ ηνχ μπινπ 

Ξχισ, ηνχ ηαπξνχ ζε Ηεζνχ, πξνζαλαξηεζέληα νξψζα, ε Απεηξφγακνο, 
έθιαηε θαί έιεγε. Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, ίλα ηί εγθαηέιηπεο, εκέ ηήλ ηεθνχζαλ, 
κφλελ θψο απξφζηηνλ, ηνχ πξναλάξρνπ Παηξφο; ζπεχζνλ, θαί δνμάζζεηη 
φπσο, δφμεο επηηχρσζη ζείαο, νη ηά ζεία πάζε ζνπ δνμάδνληεο. 
 

Απνιπηίθηνλ   Ήρνο β’ 
Αζινθφξνη Κπξίνπ, καθαξία ε γή, ε πηαλζείζα ηνίο αίκαζηλ πκψλ, θαί άγηαη αη 
ζθελαί, αη δεμάκελαη ηά πλεχκαηα φκσλ, ελ ζηαδίσ γάξ ηφλ ερζξφλ 
εζξηακβεχζαηε, θαί Υξηζηφλ κεηά παξξεζίαο εθεξχμαηε. Απηφλ σο αγαζφλ 
ηθεηεχζαηε, ζσζήλαη δεφκεζα ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνληαη νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ 
Αγίσλ ν παξψλ, νχ ή, Αθξνζηηρίο. 

 
Σαίο ζαίο ιηηαίο κε Μαξηχξσλ πιεζχο ζθέπε. 

 
Πνίεκα Θενθάλνπο 

  
Χδή α'  Ήρνο δ' 

«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη,ηή 
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο, 
ηαχηεο ηά ζαχκαηα». 
 
Σξηάδνο ηζάξηζκνη, ηήο Παλαγίαο παλφιβηνη, Σξηάδνο εδείρζεηε, πξνζθπλεηαί 
ηήο ζεπηήο, θαί παξίζηαζζε, ηψ ζξφλσ ηήο Σξηάδνο, ζεξκνί αληηιήπηνξεο, 
ηψλ πξνζηξερφλησλ πκίλ. 
 
Αθίλδπλνλ Άγηνη, αλεκπνδίζησο πεγάδεηε, ηήλ ράξηλ πξνζλέκνληεο, ηνίο 
πξνζηνχζη πηζηψο, πάληα θίλδπλνλ, θαί πάζαλ αζπκίαλ, θαί δάιελ θαί 
ηάξαρνλ, ηθαηαπξαυλνληεο. 
 
Ηζρχλ ηήλ αλίθεηνλ, πεξηδσζάκελνη Άγηνη, ζαξθφο ηήλ αζζέλεηαλ, νπθ 
εινγίζαζζε, αιι' απηφεηνλ, ηφ θξφλεκα δεηθλχληεο, ππξφο θαί θνιάζεσλ, 
θαηεηνικήζαηε. 



Θενηνθίνλ 
χ κφλε Θενλπκθε, ηφλ ελ πςίζηνηο θαζήκελνλ, αγθάιαηο εβάζηαζαο, ζάξθα 
γελφκελνλ, ζχ γάξ πέθελαο, εθ πάλησλ ηψλ αηψλσλ, δνρείνλ επάμηνλ, ηνχ 
Παληνθξάηνξνο. 
 

Χδή γ’ 
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι’ ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Υξηζηέ, νχ γάξ εζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ 
Φηιάλζξσπε». 
 
ηεξεσζέληεο, ηνχ Υξηζηνχ ηή δπλάκεη παλάξηζηνη, δηαλνία ζηαζεξά, δηά 
ππξφο ηε θαί χδαηνο, αζινχληεο δηήιζεηε, πξφο ηά νπξάληα. 
 
Αξξαγεζηάηε, ηψλ κειιφλησλ ειπίδη λεπξνχκελνη, ηψλ παξφλησλ αιγεηλψλ, 
αλδξεηνηάησ θξνλήκαηη, παλέλδνμνη Μάξηπξεο, θαηεθξνλήζαηε. 
 
Ίζα θξνλνχληεο, ηνίο ηξηζί Νεαλίαηο παλεχθεκνη, απνλνίαο Πεξζηθήο, ηφ πχξ 
ζβελλχληεο εθαλεηε, ηή δξφζσ ηνχ Πλεχκαηνο, πεξηρεφκελνη. 

Θενηνθίνλ 
έ πξνζηαζίαλ, αζθαιή Θενκήηνξ θεθηήκεζα, ηάο ειπίδαο επί ζνί, 
αλαηηζέληεο ζσδφκεζα, πξφο ζέ θαηαθεχγνληεο, πεξηθξνπξνχκεζα. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ’ 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Καηεπιάγεζαλ πνηέ, ηψλ αλνκνχλησλ νη ιανί, ηφ αλδξείνλ ηψλ ςπρψλ, 
βιέπνληεο Μάξηπξεο πκψλ, θαί ηψ Κπξίσ πηζηεχνληεο αλεθξαχγαδνλ. Γφμα 
ζνη Υξηζηέ, παληνδπλακε, ζχ γάξ εί Θεφο, θαί νπθ νίδακελ έηεξνλ, ν ελεξγψλ 
παξάδνμα ζαπκάζηα, ελ ηνίο αγίνηο ζνπ Μάξηπζηλ. Απηψλ πξεζβείαηο, σηήξ 
ηνχ θφζκνπ, θψηηζνλ ηνχο πκλνχληάο ζε. 

Γφμα… Ήρνο πι. δ’  Σήλ νθίαλ 
Αθηλδχλσο ηφλ δξφκνλ ηφλ επζεβή, ελ ζηαδίσ αζινχληεο νη επθιεείο, ειπίδη 
δηήλπζαλ, ηψλ ζηεθάλσλ ξσλλχκελνη, ηνχο γάξ ππελαληίνπο, εηο ηέιενλ 
ψιεζαλ, αλεκπνδίζησο ηήλ λίθελ, απηψλ πεξαηψζαληεο, φζελ θαί αθζφλσο, 
ηνίο αηηνχζηλ ελ πίζηεη, πεγάδνπζη πάληνηε, ηήλ πιεζχλ ηψλ ηάζεσλ, νίο ελ 
πίζηεη βνήζσκελ. Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνηο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθιέθησο Μήηεξ Θενχ, ηψ 
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ θαηέρνληα, θαί ελ αγθάιαηο έζρεο, ηφλ πάληα 
ζπλέρνληα, ηφλ ηξνθνδφηελ πάλησλ, θαί πιάζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ δπζσπψ 
ζε, Παλαγία Παξζέλε. Ρπζζήλαη πηαηζκάησλ κνπ, φηαλ κέιισ παξίζηαζζαη, 
πξφ πξνζψπνπ ηνχ Κηίζηνπ κνπ. Γέζπνηλα Παξζέλε Αγλή, ηήλ ζήλ βνήζεηαλ 
ηφηε κνη δψξεζαη, θαί γάξ δχλαζαη, φζα ζέιεηο παλάκσκε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζά ζε ελ ηαπξψ, 



αδίθσο θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα εβφα ζνη, Ο κέλ θφζκνο επθξαίλεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλ πεξ ππνκέλεηο, δηά ζπιάγρλα ειένπο, Θεέ ππεξάγαζε, 
αλεμίθαθε Κχξηε. Ή πηζηψο εθβνήζσκελ. πιαγρλίζζεηη Παξζέλε εθ' εκάο, 
θαί πηαηζκάησλ δψξεζαη ηήλ άθεζηλ, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, απηνχ ηά 
παζήκαηα. 

Χδή δ' 
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο 
ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε θαί δηέζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο. Γφμα 
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ». 
 
Λακπξπλφκελνη ηψ θάιιεη, ηήο αξίζηεο αζιήζεσο, θαεηλνί ιακπηήξεο, 
Μάξηπξεο Υξηζηνχ αλεδείρζεηε, θαεηλνηάηαηο αθηίζη θαηαπγάδνληεο, ηνχο 
θξαπγάδνληαο. Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ. 
 
Ηιαζηήξηνλ ηφ αίκα, ηψλ Μαξηχξσλ γεγέλεηαη, θαί επσδεζηάηε, φλησο ηψ Θεψ 
θαζηέξσζηο, αλεκπνδίζησο δηδνχζα ηήλ αθίλδπλνλ, αλαβξχνπζαλ, πάζη 
πεγήλ ηψλ ηάζεσλ. 
 
Σψλ πνηθίισλ πεηξαζκψλ ηε, θαί θηλδχλσλ ηήλ έθνδνλ, ηαίο πκψλ πξεζβείαηο, 
ηαίο πξφο ηφλ Υξηζηφλ δηεθξνχζαζζε, ηψλ εθηεινχλησλ ελ πίζηεη ηήλ 
παλίεξνλ, θαί παλένξηνλ, κλήκελ πκψλ αμηάγαζηνη. 
 
Αλαηξέςαληεο ηήο πιάλεο, ηψλ εηδψισλ ηφ άζενλ, ηνχ Θενχ ηψλ φισλ, ηήλ 
δσνπνηνχζαλ ελέξγεηαλ, επί ηψλ έξγσλ δεηθλχληεο εθξαπγάδεηε, αεηζέβαζηνη. 
Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Ηζρπξφηαηφλ ζε φπινλ, θαη' ερζξψλ πξνβαιιφκεζα, δπζρεξείαο πάζεο, θαί 
ηψλ ραιεπψλ πεξηζηάζεσλ, απνζεηφκεζα βιάβελ θαί ηφλ θιχδσλα, ηψλ 
αηξέζεσλ, Μήηεξ Θενχ δηαθεχγνκελ. 
 

Χδή ε' 
«Αζεβείο νπθ φςνληαη, ηήλ δφμαλ ζνπ, αιι' εκείο ζέ Μνλνγελέο, Παηξηθήο 
απαχγαζκα, δφμεο ζεφηεηνο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, αλπκλνχκέλ ζε 
θηιάλζξσπε». 
 
εαπηφλ Αθζφληε, πξνζήγαγεο Θεψ, θαξηεξψο ηήλ ηπξαλληθήλ δηειέγμαο 
Έλδνμε, γλψκελ ηήλ άζενλ, θαί θσηί πξνζέδξακεο, ηψ ηήο πίζηεσο 
γεζφκελνο. 
 
Μπεζείο Αθζφληε, ηφ πάζνο ηνχ Υξηζηνχ, δη' απηφλ ζνχ ηήλ θεθαιήλ, 
απεηκήζεο άξηζηε, θαί πξφο ηήλ άιεθηνλ επθξνζχλελ έζπεπζαο, θαί 
αζάλαηνλ απφιαπζηλ. 
 
Δπί ηήλ αζάιεπηνλ, ειπίδα ζηεξηρζείο, θαί ηεξπλψλ ηψλ επί ηήο γήο, 



θαηαπηχζαο πάλζνθε Διπηδεθφξε, επηεξψζεο έξσηη, ηήο αρξάληνπ 
σξαηφηεηνο. 
 
Μαθαξίαο ιήμεσο, αθξάζηνπ ηε ηξπθήο, ελ ζθελαίο ηαίο ελ νπξαλνίο, εμηψζεο 
Έλδνμε, Μάξηπο Αθίλδπλε, αθιηλψο γάξ έδξακεο, ζχ ηφλ δξφκνλ ηήο 
αζιήζεσο. 

Θενηνθίνλ 
Αλαηείιαο Ήιηνο, εθ ζνχ ν λνεηφο, ηειαπγψο ηάο καξκαξπγάο, ηήο απηνχ 
ζεφηεηνο, πάζηλ εθήπισζε, Θενηφθε Γέζπνηλα, δηφ πάληεο ζε δνμάδνκελ. 
 

Χδή ο' 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκνλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη' νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη». 
 
Ρεφλησλ, ηφ θζαξηφλ παξηδφληεο ηά άθζαξηα, θαηεμηψζεηε βιέπεηλ, 
πεηξαζκψλ νχλ ξχζαζζε θαί θηλδχλσλ, ηνχο ελ πίζηεη, πκάο 
πξνζθαινπκέλνπο Αήηηεηνη. 
 
Σξηάδνο, ηήο αξρηθήο παλέλδνμνη Μάξηπξεο, ηνχο ραιεπψο δεδεκέλνπο, θαί 
θξνπξαίο αθχθηνηο θαηερνκέλνπο, δηαιχζαη, ηαίο πκψλ ηθεζίαηο 
ζπιαγρλίζζεηε. 
 
Τπέξ ζνχ, εαπηνχο παξαδφληεο εηο ζάλαηνλ, αζαλαζίαο σηήξ κνπ, νη 
γελλαίνη έηπρνλ θαί ζσηήξεο, ηψλ ελ δάιε, θαί ζπκθνξαίο θαί ζιίςεη 
γεγφλαζηλ. 

Θενηνθίνλ 
Ρήμφλ κνπ, ηφ ηψλ πηαηζκάησλ Κφξε ρεηξφγξαθνλ, ηήο ζπλερνχζεο κε 
ιχπεο, θαί παζψλ ηήλ ιχζηλ ραξηδνκέλε, θαί ηεξνχζα, δηελεθψο αιψβεηνλ 
Γέζπνηλα. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ’  Ο πςσζείο 
Σή ηήο Σξηάδνο θαιινλή ιακπξπλζείζα, ε πεληαπγήο ηψλ Αζιεηψλ ζεία 
θάιαγμ, ηάο ηψλ ηπξάλλσλ ήκβιπλε δεηλάο πξνζβνιάο, άθζνλνλ αθίλδπλνλ, 
αλεκπφδηζηνλ ράξηλ, άπαζη πεγάδνπζα, ηνίο ειπίδη θαί πφζσ, ελζέσο 
πξνζηνχζη δη' απηψλ, ηψ πάλησλ Κηίζηε, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ. 

Ο Οίθνο 
Σήλ ξππσζείζαλ κνπ ςπρήλ, ηψ ξείζξσ ηνχ ειένπο, ηήο ζήο θηιαλζξσπίαο, 
απφζκεμνλ Οηθηίξκνλ, θαί ελ θσηί αεηιακπεί, αχγαζνλ πκλήζαη ηφλ 
πεληάξηζκνλ ρνξφλ ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ, Αθίλδπλνλ θαί ζείνλ Πεγάζηνλ, ζχλ 
Διπηδεθφξσ θαί Αθζνλίσ ηφλ γελλαίνλ Αλεκπφδηζηνλ, ηνχο ζεπηνχο 
Αζινθφξνπο, νί πάζαλ πξνζβνιήλ βαζάλσλ αλδξείσο, ηή αγάπε ζνπ 
ζαθψο ηξέςαληεο Λφγε, ζχκα ινγηθφλ πξνζήγαγφλ ζνη εαπηνχο ηψ πάλησλ 
Κηίζηε, Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ. 
 



 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Β’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ 

Αθηλδχλνπ, Πεγαζίνπ, Αθζνλίνπ, Διπηδεθνξνπ, θαί Αλεκπνδίζηνπ. 
ηίρνη 

Αθίλδπλνλ πχξ, ηψλ δέ ινηπψλ ηεηηάξσλ, 
Οχο κέλ ηφ πχξ έθηεηλελ, νχο δέ ηφ μίθνο. 
Γεπηέξε Αθζνλίσ θαί ηέηαξζη, πχξ άνξ, άζινο. 
 

Σή απηή εκέξα νη απφ ηήο πγθιήηνπ βνπιήο Άγηνη μίθεη ηειεηνχληαη. 
ηίρνη 

πγθιεηηθνί πνζνχληεο άθζαξηνλ γέξαο, 
πγθιεηηθά ηκεζέληεο αξλνχληαη γέξα. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Δπδνμίνπ, Αγαπίνπ, θαί 
ινηπψλ Αγίσλ νθηψ. 

ηίρνη 
Σφ πχξ αξηζηείο θαξηεξήζαληεο δέθα, 
Πξφο ηήλ αξίζηελ ιήμηλ ήθνλ νη δέθα. 
 

Σή αχηή εκέξα Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαξθηαλνχ ηνχ ελ ηή 
Κχξσ. 
 

Οη Άγηνη Μάξηπξεο Δπδφμηνο θαί Αγάπηνο, θαί έηεξνη νθηψ ππξί 
ηειεηνχληαη. 
 

Αη Άγηαη Μάξηπξεο Κπξηαθή Γνκλίλα θαί Γφκλε, μίθεηηειεηνχληαη. 
 

Σαίο απηψλ Αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Χδή δ' 
«Ο δηαζψζαο ελ ππξί, ηνχο Αβξακηαίνπο ζνπ Παίδαο, θαί ηνχο Υαιδαίνπο 
αλειψλ, νηο αδίθσο δηθαίνπο ελήδξεπζαλ, ππεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί». 
 
Χο ειπηξψζσ ηήο θινγφο, ηνχο ηξείο επζεβείο Νεαλίαο, νχησ θαί λχλ ηνχο 
Αζιεηάο, ελ θακίλσ ππξφο δηεθχιαμαο, νκνθξφλσο βνψληάο ζνη. Ο Θεφο ν 
ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί. 
 
Νέκεηο αθζφλνπο δσξεάο, θαί ζαπκαηνπξγίαο πεγάδεηο, ηνίο Αζινθφξνηο ζνπ 
Υξηζηέ, ζπλεξγψλ θαί ζπκπξάηησλ σο εχζπιαγρλνο, θαί θαηλφκελνο 
ςάιινπζηλ, Ο Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ επινγεηφο εί. 
 
Πιήζε Μαξηχξσλ αςεπδψο, ζπγθεθξνηεκέλα πίζηεη, πξνζελελφραηε Υξηζηψ, 
παξαδφμσλ ζαπκάησλ επίδεημηλ, ελεξγνχληεο θαί ςάιινληεο. Ο Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ επινγεηφο εί. 



Θενηνθίνλ 
Λειπηξσκέλνη δηά ζνχ, ηήο ηψλ πξνπαηφξσλ θαηάξαο, θαί πξφο ατδηνλ 
ηξπθήλ, κεηαζηάληεο ηφ Υαίξέ ζνη θξάδνκελ, ππεξέλδνμε Γέζπνηλα, ε Θεφλ 
ζεζαξθσκέλνλ εκίλ ηεθνχζα. 
 

Χδή ε' 
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο παληαο ηνχο 
αηψλαο». 
 
Ζ επαγεζηάηε ηψλ Μαξηχξσλ, παλήγπξηο ραξκνζχλσο επεδήκεζε, θφζκνλ 
θαηαπγάδνπζα, πάληαο θαηεπθξαίλνπζα, θαί ηειαπγψο θαηδξχλνπζα, πίζηεη 
ηνχο ςάιινληαο. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο. 
 
Θεξίσλ θαί βφζξσλ θαί βαζάλσλ, αγξίσλ θαηεηνικήζαηε Μαθάξηνη, έρνληεο 
ζπιιήπηνξα, ηφλ αθαηαγψληζηνλ, θαί ηφλ ηήο δφμεο Κχξηνλ, ψ λχλ 
θξαπγάδνκελ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 
Τκάο ηνχο γελλαίνπο Αζινθφξνπο, Αθίλδπλνλ Πεγάζηνλ Αθζφληνλ, αχζηο 
Αλεκπφδηζηνλ θαί ηφλ παλανίδηκνλ, Διπηδεθφξνλ έρνληεο, ηείρνο 
αθξάδαληνλ, ηφλ Κχξηνλ πκλνχκελ απαχζησο, θαί ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο. 
 
ηεθάλσ ηήο λίθεο θνζκεζέληεο, θαί θάιινπο δηαδήκαηη ιακπφκελνη, αίγιελ 
ηήλ αλέζπεξνλ, ηέινο ηφ καθάξηνλ, ελ νπξαλνίο εηιήθαηε, Μάξηπξεο 
θξάδνληεο. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνπο 
αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
ηφκαηη θαί γλψκε Θενηφθνλ, θξνλνχληεο νκνινγνχκέλ ζε Παλάκσκε, 
ηέηνθαο γάξ Πάλαγλε, ζάξθα πεξηζέκελνλ, ηφλ Πνηεηήλ θαί Κχξηνλ, θαί 
Βαζηιέα Υξηζηφλ, δηφ ζε ηήλ Παξζέλνλ πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Χδή ζ' 
«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 καθαξίδνκελ». 
 
Κακάηνπο πκψλ ηνχο επί γήο νπξάληνο, επθξνζχλε δηεδέμαην, έλζα 
Μαξηχξσλ αη ρνξείαη, θαί ηά ηψλ Αζινθφξσλ ζηξαηεχκαηα, θαί πάζα ηψλ 
Πξσηνηφθσλ νκήγπξηο, ηνίο νζξαλίνηο ζπλεπθξαίλεηαη. 
 



Δθ ηψλ δεζκψλ ηψλ νδπλεξψλ Παλφιβηνη, θαί θηλδχλσλ δηαζψζαηε, πάληαο 
ηνχο πίζηεη, ηήλ αγίαλ παλήγπξηλ, πκψλ ενξηάδνληαο, εηξήλελ θαί γαιήλελ 
αηηνχκελνη, θαί ζσηεξίαλ παλζεβάζκηνη. 
 
Πινπζίσ ιακπφκελνη θσηί θαί ράξηηη, Αζινθφξνη δηαπξέπνληεο, ιχζηλ 
πηαηζκάησλ θαί θξνληίδσλ, άκα ηνίο ζχλ πκίλ αξηζηεχζαζη, δνζήλαη ηνίο 
πξφο πκάο θαηαθεχγνπζη, ηφλ επεξγέηελ δπζσπήζαηε. 

Θενηνθίνλ 
Δχα κέλ ηνχ μχινπ ηήο δσήο εμψξηζηαη, θσιπζείζα ηήο κεζέμεσο ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, δσήλ ηήλ πξφ αηψλσλ εθχεζαο, ηψ θφζκσ ηήλ δσεθφξνλ 
ελέξγεηαλ, ραξηδνκέλε δηά πίζηεσο. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Αθίλδπλνλ πεγάδεηε, ηήλ ράξηλ ηψλ ηάζεσλ, αλεκπνδίζησο αθζφλσο, ηνίο επ' 
ειπίδη ηεινχζη, ηήλ κλήκελ πκψλ Άγηνη, αιιά θαί λχλ πεγάδνηηε, ηάκαηα 
παλεχθεκνη, ηνίο πκάο πφζσ ηηκψζη, πεληάξηζκνη Αζινθφξνη. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ θχζηλ αλεθαίληζαο, θζαξείζαλ ηνχ πξνπάηνξνο, ππεξθπψο ζπιιαβνχζα, 
θαί απεηξάλδξσο ηεθνχζα, ηφλ Πιάζηελ πάζεο θχζεσο, πθ' νχ ξσζζέληεο 
ήζιεζαλ, ρνξνί Μαξηχξσλ κέιπνληεο, ζέ ηήο εκψλ ζσηεξίαο, ηήλ απαξρήλ 
Θενηφθε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ, είηα ηφ ηδηφκεινλ ηνχην. 
 

Ήρνο β’ 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο Αγίνηο απηνχ. 
 
Αηκάησλ ηνίο θξνπλνίο ηφ ζψκα βάςαο, αθηλδχλσο δηήιζεο, ηήλ ηνχ 
καξηπξίνπ νδφλ, αζινθφξε Αθίλδπλε. φζελ θαί ηζρχλ ηήλ έλζενλ 
πεξηδσζάκελνο, ηά ηνχ ερζξνχ εμέθνςαο κεραλνπξγήκαηα, Υξηζηψ ηψ Θεψ, 
ππέξ εκψλ πξεζβεχσλ,ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα… Ήρνο δ’ 
Ζ πεληαθεγγήο ηψλ Αζιεηψλ ιακπάο, ψο ελ δξπκψ μχισλ αμίλε, δαπτηηθψο 
εμέθνςε ηήλ πιάλελ ηνχ ερζξνχ, θαί νκνινγήζαληεο Υξηζηφλ, ελαληίνλ 
βαζηιέσλ, απαχζησο πξεζβεχνπζηλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Μαθαξίδσ ζε Πάλαγλε, ηήλ βξνηνχο αθαξπάζαζαλ, εθ βπζνχ θαθίαο θαί 
απνγλψζεσο, πκλνινγψ ζε Θεφλπκθε ηήλ αεηκαθάξηζηνλ, θαί δνμάδσ ζνπ 
εκλή, ηήλ απφξξεηνλ θχεζηλ, φηη έηεθεο, ηφλ σηήξα ηνχ θφζκνπ, θαί 
θαηάξαο, ειεπζέξσζαο Παξζέλε, πξνγνληθήο ηφ αλζξψπηλνλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηαπξψ σο εψξαθε, θαζεινχκελνλ Κχξηε, ε Ακλάο θαί Μήηεξ ζνπ 
εμεπιήηηεην, θαί, Σί ηφ φξακα έθξαδελ, Τηέ πνζεηλφηαηε; ηαχηά ζνη ν απεηζήο, 



δήκνο αληαπνδίδσζηλ, ν παξάλνκνο, ν πνιιψλ ζνπ ζαπκάησλ απνιαχζαο; 
Αιιά δφμα ηή αξξήησ, ζπγθαηαβάζεη ζνπ Γέζπνηα. 
 

Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ Γ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Αθεςηκά, Ησζήθ, θαί Αεηζαιά, θαί ηψλ 

εγθαηλίσλ ηνχ λανχ ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Γεσξγίνπ, ηνχ ελ Λχδδε, ήηνη 
ηήο θαηαζέζεσο ηνχ ηηκίνπ ζψκαηνο απηνχ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ Πξνζφκνηα 

ηηρεξά ηψλ Μαξηπξσλ.  
 

Ήρνο πι. α' 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ αιεζψο 

Υαίξνηο ε ηήο Σξηάδνο ηξηάο, ηψλ αξεηψλ ηά θαζαξά θαηαγψγηα, θξαηήξεο ηφλ 
ζείνλ νίλνλ, ηήο επζεβείαο εκψλ, ηάο ςπράο επθξαίλνληα νη πξνρένληεο, 
καδνί νη ηφ γάια, ηψλ ηακάησλ πεγάδνληεο, άζηξα ηφ θέγγνο, αιεζείαο 
ππξζεχνληα, θαί ηά πέξαηα, θσηαπγίαηο ιακπξχλνληα, Μάξηπξεο 
κεγαιψλπκνη, νη λχθηα κεηψζαληεο, ηήο αγλσζίαο θαί πάλησλ, ηάο δηαλνίαο 
θσηίζαληεο, Υξηζηφλ δπζσπείηε, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
Υαίξνηο, Αθεςηκά Ηεξέ, Αεηζαιά θαί Ησζήθ αμηάγαζηνη, ηψ ζείσ ππξί ηήλ 
πιάλελ, ππξζνιαηξψλ δπζζεβψλ, επηγλψζεη ζεία θαηαζβέζαληεο, δη' ψλ νη 
ζξεζθεχνληεο, παξαλφκσο ηφλ ήιηνλ, θαί ηνχο αζηέξαο, παληειψο 
εκαπξψζεζαλ, θαί θαηήξγεηαη, ε ηψλ κάγσλ επίλνηα, Μάξηπξεο αεηζέβαζηνη, 
Σξηάδνο ππέξκαρνη, θψο ηνίο ελ ζθφηεη αγλνίαο, ηνχ αιεζνχο Αξρηπνίκελνο, 
Υξηζηνχ ηνχ ηπζέληνο, θαί παξέρνληνο ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  
 
Πάζαλ επηθνξάλ ηψλ δεηλψλ, αλδξεηνηάησ ινγηζκψ ππελέγθαηε, αιφγνηο ηε 
ψζπεξ θφξηνο, επηηεζέληεο ζνθνί, πξφο βαζάλσλ πιείσ πείξαλ ήγεζζε, δηφ 
ζπγθνπηφκελνη, θαί ξνπάινηο ηππηφκελνη, θαί ηαίο αηθίαηο, ραιεπψο 
δαπαλψκελνη, νπθ εθάκθζεηε, νπ Θεφλ εμεξλήζαζζε, φζελ πξνζαπελέγθαηε, 
ηήο λίθεο ηφλ ζηέθαλνλ, θαί ηαίο Μαξηχξσλ αγέιαηο, πεξηθαλψο εξηζκήζεηε, 
κεζ' ψλ εμαηηείζζε, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 

Καί ηνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ, φκνηα 
Υαίξσλ απηνθηλήηνηο νξκαίο, πξφο ηνχο αγψλαο αλδξηθψο πξνζερψξεζαο, 
θαί πάζαλ εθπιήμαο θξέλα, ηή θαξηεξία ηή ζή, ηψλ ηπξάλλσλ ζξάζε 
θαηεπάηεζαο, ιακπξάλ πξφο Αγγέισλ, δηαγσγήλ κεηαβέβεθαο, 
πεξηρνξεχσλ, ζχλ απηνίο θαί γεζφκελνο, ζψδσλ πάληνηε, ηνχο Πηζηψο ζε 
γεξαίξνληαο, Μάξηπο επηζηαζίαηο ζνπ, πακκάθαξ Γεψξγηε, θαί ζπκπαζεία 



πελήησλ, ηνίο νδπξκνίο επηθιψκελνο, Υξηζηφλ ηθεηεχεηο, ηφλ παξέρνληα ηψ 
θφζκσ ηφ κέγα έιενο.  
 
Ίζη ηνίο επθεκνχζηλ εκίλ, θαί ζιηβνκέλνηο αξσγφο γελεζφκελνο, ηφλ πνλνλ 
επηθνπθίδσλ, ηψλ ραιεπψλ πεηξαζκψλ, θαί ηφ βάξνο ηνχησλ αθαηξνχκελνο, 
θξνπξψλ θαί θπιάηησλ, θαί δηαζψδσλ Γεψξγηε, δηαβηβάδσλ, πξφο Θεφλ δηά 
πίζηεσο, θαί πξνζηάγκαζηλ, εκβηβάδσλ ηνχ Κηίζαληνο, φπσο δη' αγαζφηεηνο, 
ηήο ηνχηνπ βηψζαληεο, ηχρσκελ πάληεο ηψλ ζείσλ, ελ νπξαλνίο αληηδφζεσλ, 
Υξηζηφλ αλπκλνχληεο, ηφλ παξέρνληα ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  
 
Μέγα θαί ζαπκαζηφλ αιεζψο, ηήο ζήο αξξήηνπ καξηπξίαο θεξχηηεηαη, ηφ 
θιένο Έλδνμε Μάξηπο, σο γάξ ιακπξφο αξηζηεχο, δηαηξέρεηο πάζαλ 
αμηάγαζηε, ηήλ θηίζηλ Γεψξγηε, πιείζηαηο φλησο θνζκνχκελνο, 
ζαπκαηνπξγίαηο, θαί ηάο λφζνπο ηψκελνο, θαί ηνχο πάζρνληαο, ζεξαπεχσλ 
πξεζβείαηο ζνπ, φζελ σο αληηιήπηνξα, ζεξκφλ ζε γηλψζθνκελ, θαί επεξγέηελ 
πακκάθαξ, ηνχο αηρκαιψηνπο ξπφκελνλ, Υξηζηφλ νχλ δπζψπεη, ηαίο ςπραίο 
εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα… ηνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
Ήρνο πι. β' 

Αμίσο ηνχ νλφκαηνο, επνιηηεχζσ ζηξαηηψηα Γεψξγηε, ηφλ ηαπξφλ γάξ ηνχ 
Υξηζηνχ, επ' ψκσλ αξάκελνο, ηήλ εθ δηαβνιηθήο πιάλεο, ρεξζσζείζαλ γήλ 
εθαιιηέξγεζαο, θαί ηήλ αθαλζψδε ζξεζθείαλ ηψλ εηδψισλ εθξηδψζαο, ηήο 
νξζνδφμνπ 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... Θενηνθίνλ 
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Οξψζά ζε ζηαπξνχκελνλ, Υξηζηέ ε ζέ θπήζαζα, αλεβφα. Σί ηφ μέλνλ φ νξψ, 
κπζηήξηνλ Τηέ κνπ; πψο επί μχινπ ζλήζθεηο, ζαξθί θξεκάκελνο δσήο ρνξεγέ; 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα, ηνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ.  
 

Ήρνο δ’ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη 

Αζινθφξε Γεψξγηε, ηψλ Αγγέισλ ζπλφκηιε, ηψλ Μαξηχξσλ ζχζθελε, 
θαηαθχγηνλ, ηψλ ζιηβνκέλσλ εθάζηνηε, ιηκήλ αλαςπμεσο, ζαιαηηεπνληη 
θακνί, ελ ηψ βίσ γελήζεηη, θαί θπβέξλεζνλ, δπζσπψ ηήλ δσήλ κνπ, φπσο 
πίζηεη, αδηζηάθησ καθαξίδσ, ηνχο ππέξ θχζηλ αγψλάο ζνπ.  
 



ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο δψζεη 
δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
 
Δλ ζαιάζζε κε πιένληα, ελ νδψ κε βαδίδνληα, ελ λπθηί θαζεχδνληα 
πεξηθξνχξεζνλ, επαγξππλνχληα δηάζσζνλ, πακκάθαξ Γεψξγηε, θαί 
νδήγεζνλ πνηείλ, ηνχ Κπξίνπ ηφ ζέιεκα, φπσο εχξνηκη, ελ εκέξα ηήο δίθεο 
ηψλ ελ βίσ, πεπξαγκέλσλ κνη ηήλ ιχζηλ, ν θαηαθεχγσλ ηή ζθέπε ζνπ.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα απηνχ 
ελ απηνίο. 
  
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.  

Γφμα... Σψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο πι. β’  Δθξαίκ Καξίαο 

Πξννίκηνλ ηππηθψο, ηήο ηξηζζνθεγγνχο πκψλ νκνλνίαο, θαί ελ Υξηζηψ 
καξηπξίαο ηήο αθεξάηνπ Σξηάδνο, θαί ππεξνπζίνπ Μνλάδνο Αζιεηαί, νη ελ 
Πεξζίδη άθιεθηνη ζπληεξεζέληεο, ηξείο Παίδεο γεγνλαζηλ, σο γάξ εθείλνη 
θινγφο θαηεηφικεζαλ, εηο Θεφλ κή πβξίζαληεο, νχησ θαί πκείο ζαλείλ νπ 
παξεηήζαζζε, κή ππελδφληεο ηή ηνχ Υξηζηνχ αγαπήζεη. Αιι’ σο εθείλνπο ν 
θαλείο ηέηαξηνο, ελ ηή θινγί εδξφζηδελ, νχησ θαί πκάο Υξηζηφο, ν εηο ηήο 
Σξηάδνο, πξνζεδέμαην ελ ηφπσ αλαςχμεσο. Αθεςηκά ζχλ ηψ Ησζήθ, θαί 
Αεηζαιά ζεφιεπηνη, πξεζβεχζαηε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Θεφλ εθ ζνχ ζαξθσζέληα έγλσκελ, Θενηφθε Παξζέλε, απηφλ ηθέηεπε, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ 

Ζ Πάλαγλνο σο είδέ ζε, επί ηαξνχ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα, αλεβφα 
κεηξηθψο, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, πψο θέξεηο πάζνο 
επνλείδηζηνλ.  
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Οη Μάξηπξέο 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. 
 

Καί ηνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ   Ήρνο δ’ 
Χο ηψλ αηρκαιψησλ ειεπζεξσηήο, θαί ηψλ πησρψλ ππεξαζπηζηήο, 
αζζελνχλησλ ηαηξφο, βαζηιέσλ ππέξκαρνο, ηξνπαηνθφξε κεγαινκάξηπο 
Γεψξγηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  



 
Καί Απφιπζηο 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ ηνχ Φαιηεξίνπ, αλαγηλψζθνληαη νη 

Καλφλεο, εηο ηήο Οθησήρνπ, θαί νη δχν παξφληεο ηψλ Αγίσλ. 
  
Ο Καλψλ ηψλ Μαξηχξσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Άλζε ηά ηεξπλά Μαξηχξσλ επαηλέζσ. Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο α' 

«νχ ε ηξνπαηνχρνο δεμηά, ζενπξεπψο ελ ηζρχτ δεδφμαζηαη, αχηε γάξ 
αζάλαηε σο παλζζελήο ππελαληίνπο έζξαπζε, ηνίο Ηζξαειίηαηο, νδφλ βπζνχ 
θαηλνπξγήζαζα». 
 
Αίγιε ηξηζειίνπ αζηξαπήο, θσηηζηηθψο απγαδφκελνη Μάξηπξεο, ηαχηελ ηήλ 
παλίεξνλ κλήκελ πκψλ, ηνχο επζεβψο γεξαίξνληαο, ζθφηνπο ακαξηίαο, θαί 
παζεκάησλ ιπηξψζαζζε. 
 
Νφκνηο ηνχ Γεζπφηνπ θαί Θενχ, ζπκπεθξαγκέλνη ηφλ λνχλ ηεξψηαηνη, λφκνπο 
ηνχο θειεχνληαο παξαλνκείλ, αλδξείσο εμεθιίλαηε, φζελ ελαζινχληεο, 
λνκίκσο δφμεο εηχρεηε. 
 
Θχκαηα πξνζήρζεηε Υξηζηψ, ηή εθνπζίσ ζθαγή θαζαξψηαηα, Μάξηπξεο 
παλφιβηνη, ηεξνπξγνί, θαί ζχηαη ρξεκαηίζαληεο, ηνχ εζεινπζίσ, ζθαγή ηφλ 
θφζκνλ δσψζαληνο.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ηφλ απεξίιεπηνλ Θεφλ, πεξηγξαθφκελνλ ζψκαηη ηέμαζα, ζάξθα 
ρξεκαηίζαληα, ππεξβνιή Παξζέλε αγαζφηεηνο, ηνχηνλ εθδπζψπεη, θηλδχλσλ 
ζψζαη ηνχο δνχινπο ζνπ.  
 
Ο Καλσλ ηνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Σφλ ζεπηφλ ελ Μάξηπζηλ πκλψ πξνθξφλσο. 
 

Χδή α'   Ήρνο δ' 
«Σψ νδεγήζαληη πάιαη, ηφλ Ηζξαήι θεχγνληα, εθ ηήο δνπιείαο Φαξαψ, θαί ελ 
εξήκσ εθζξέςαληη, κειψδεκα επηλίθηνλ, άζσκελ ηψ ιπηξσηή εκψλ Θεψ, φηη 
δεδφμαζηαη».  
 
Σφ δπζρεξέο ηνχ λνφο κνπ, θαί αδξαλέο Άγηε, ηψ δηαπχξσ ηήο ζεπηήο, ζνχ 
πξνζεπρήο κεηαπνίεζνλ, επξπζζελή εξγαδφκελνο, φπσο ζνπ ηήλ παλαγίαλ, 
ενξηήλ εγθσκηάζαηκη.  



 
Ο ελ ακθνίλ πςηβάκσλ, θαί ηψλ πνιιψλ χπεξζελ, έξγσ θαί ιφγσ πεθελψο, 
ζνχ νπθ ηζρχεη Γεψξγηε, αλεζθεκείλ ηά ηεξάζηηα, πέιεηο γάξ παγθξαηηάξρεο 
αθξαηθλήο, θαί αηρκεηήο θξαηαηφο. 
 
Νφκνηο επαίλσλ νπδφισο, ε ζή ζεπηή άζιεζηο, ππνπεζείηαη Αζιεηά, ηιηγγηψ 
γάξ θαί δέδνηθα, θαί απνξψ θαί εμίζηακαη, ςαχζαί ζνπ θάλ γνχλ πνζψο, 
Αζινθφξε ηνίο πξνηεξήκαζη.  

Θενηνθίνλ 
σηήξα πάλησλ ηεθνχζα, ηήλ ηήο δσήο έθπησζηλ, επελσξζψζσ Αγαζή, ηήλ 
γάξ δσήλ απεθπεζαο, πάζηλ εκίλ πξπηαλεχνπζαλ, άθεζηλ ακαξηηψλ ηαίο 
πξεζβείαηο ζνπ. 
 

Σψλ Μαξηπξσλ 
 

Χδή γ' 
«Ο κφλνο είδσο ηήο ηψλ βξνηψλ, νπζίαο ηήλ αζζέλεηαλ, θαί ζπκπαζψο απηήλ 
κνξθσζάκελνο, πεξίδσζφλ κε εμ χςνπο δχλακηλ, ηνχ βνάλ ζνη, Άγηνο, ν ηήο 
δφμεο Κχξηνο, ν αλείθαζηνο ελ αγαζφηεηη». 
 
Σά πάζε αζθήζεσο ππξί, ηεθξψζαο Ηεξψηαηε, Αθεςηκά πξφο πείξαο 
αζιήζεσο, θξηφο θαζάπεξ επηζεκφηαηνο, ππ' αλφκσλ ηέζπζαη, ηαίο ξναίο ηνχ 
αίκαηνο, αγηάζαο πηζηψλ ηά πιεξψκαηα. 
 
Αδίθσο ζηξεβινχκελνο νθέ, θαί ξάβδνηο ζπληξηβφκελνο, θαί απελψο 
βαζάλνηο μεφκελνο, νπθ εμεξλήζσ ηφ ζείνλ φλνκα, νπ ππξί επέζπζαο, Ησζήθ 
παλάξηζηε, ππξαθηνχκελνο δήισ ηήο πίζηεσο.  
 
Σφλ λψηνλ θαί ηά ζηέξλα αθεηδψο, ηππηφκελνο ππέθεξεο, Αεηζαιά εηέξνπ σο 
πάζρνληνο, λντ γάξ Μάξηπο, ηειείσο έλδνμε, πξφο Θεφλ εηέληδεο, ζψδεηλ ηφλ 
δπλάκελνλ, ηνχο απηψ νινςχρσο πηζηεχνληαο.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ αλαηέηαιθελ εκίλ, ν Ήιηνο ν άδπηνο, θσηηζηηθαίο παλάκσκε ιάκςεζη, 
θσηίδσλ θφζκνλ ζθφηεη θξαηνχκελνλ, θαί πξνζαπνιιχκελνλ, πιάλε ηνχ 
αιάζηνξνο, Παλαγία Παξζέλε Θεφλπκθε.  
 

Σνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
 

Ο ζηεξεψλ βξνληήλ 
Δπηπαθιάδνλ πχξ ηφ ηήο απάηεο, νχ θέξσλ βιέπεηλ Άγηε, ψο ν ππξίπλνπο 
θαί δεισηήο, αλνκνχληαο δηειέγρσλ, Οπθ έζηηλ άιινο έιεγεο, Θεφο σο ν 
Κχξηνο.  
 
Πχξ ηφ ηνχ Λφγνπ φπεξ ήιζε Μάθαξ, βαιείλ εηο θφζκνλ άπαληα, ζνχ 
θαζαςάκελνο ηήο ςπρήο, ζηέγεηλ φισο νπθ εία, αιιά ζεξκψο αλέθξαδεο. 



Υξηζηφο κνη ζηεξέσκα. 
  
Σά ηψλ βαζάλσλ είδε ζνπ δεηθλχσλ, ψζπεξ θνβείλ ν ηχξαλλνο, ηήλ 
αθαηαπιεθηφλ ζνπ ςπρήλ, ππεηφπαζε ζεφθξσλ, ζχ δέ ζηεξξψο αλέθξαδεο, 
Υξηζηφο κνη ζηεξέσκα.  

Θενηνθίνλ 
ξνο ζε κέγα βιέπσλ ν Πξνθήηεο, ππεξθεηκέλελ έρνλ, ηήλ θνξπθήλ 
απάλησλ ηψλ βνπλψλ, ηψλ αγγειηθψλ ηαγκάησλ, ππέξ αηηίαλ έιεγε, 
Παξζέλνο γελλήζεηαη.  

Ο Δηξκφο 
«Ο ζηεξεψλ βξνληήλ θαί θηίδσλ πλεχκα, ζηεξέσζφλ κε Κχξηε, ίλα πκλψ ζε 
εηιηθξηλψο, θαί πνηψ ηφ ζειεκά ζνπ, φηη νπθ έζηηλ Άγηνο, ψο ζχ ν Θεφο 
εκψλ».  
 

Κνληάθηνλ ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο β'  Σά άλσ δεηψλ 

Σά ζεία ζνθέ, ζεπηψο εκπζηαγψγεζαο, ζπζία δεθηή εγέλνπ Πακκαθάξηζηε, 
ηνχ Υξηζηνχ γάξ έπηεο, ηφ πνηήξηνλ ελδφμσο Άγηε, Αθεςηκά ζχλ ηνίο 
ζπλάζινηο ζνπ, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  

Ο Οίθνο 
Σήλ ρεξζσζείζάλ κνπ θαξδίαλ πνιινίο πηαίζκαζηλ, Ηεζνχ παληνδχλακε, 
φκβξνηο ηήο ζήο αγαζφηεηνο, δείμνλ θαξπνθφξνλ αξεηαίο, θαί παξάζρνπ 
θσηηζκφλ γλψζεσο ηή δηαλνηα κνπ, ίλα πκλήζσ γεζφκελνο, ηφλ, Ηεξάξρελ θαί 
Αζινθφξνλ, Αθεςηκάλ ηφλ κέγαλ ζχλ Αεηζαιά ηψ γελλαίσ, θαί Ησζήθ ηψ 
παλνιβίσ, ελ ζνί γάξ ζαξξνχληεο, πνηθίισλ βαζάλσλ αλδξείσο 
θαηεηφικεζαλ, δηφ θαί παξέρνπζη λνζνχζη ηήλ ίαζηλ, σο ράξηλ δεμάκελνη, 
πξεζβεχνληεο απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ. 
 

Κάζηζκα   Ήρνο πι. δ’ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Ησζήθ ν γελλαίνο αγσληζηήο, Αθεςηκάο ν ηήο πιάλεο νινζξεπηήο, Αεηζαιάο ν 
Έλδνμνο, αζιεηήο θαί αήηηεηνο, νη θαηδξνί αζηέξεο, ηήο πίζηεσο άζκαζηλ, 
επαμίσο φλησο πκλείζζσζαλ ζήκεξνλ, νχηνη γάξ ηήλ δφμαλ, ηψλ Πεξζψλ 
ακαπξνχληεο, ειίσ νπθ έζπζαλ, νπ ηφ πχξ εζεβάζζεζαλ. Οίο ελ πίζηεη 
βνήζσκελ, Πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ πκψλ.  

Γφμα… Σνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
Σνχ ηαπξνχ ηψ ζεκείσ θαζνπιηζζείο, ελ απηψ ηψλ ηπξάλλσλ πάζαλ ηζρχλ, 
αλδξείσο θαηέβαιεο, σο ηήο πίζηεσο πξφκαρνο, ηήλ αζεταλ πάζαλ, εηδψισλ 
δηήιεγμαο, θαί ηνχο πηζηνχο ζεφθξνλ, ηή πίζηεη εζηήξημαο, φζελ επαμίσο, ηνχο 
ηήο λίθεο ζηεθάλνπο, αζιήζαο απέιαβεο εθ ρεηξφο ηνχ Κπξίνπ ζνπ, 
Αζινθφξε Γεψξγηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  



Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαξηζηήξηνλ αίλνλ ρξεσζηηθψο, σο ε ρήξα εθείλε δχν ιεπηά, πξνζθέξσ ζνη 
Γέζπνηλα, ππέξ παζψλ ηψλ ραξίησλ ζνπ, ζχ γάξ ψθζεο ζθέπε, νκνχ θαί 
βνήζεηα, πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, αεί κε εμαίξνπζα, φζελ σο εθ κέζνπ 
θινγηδνχζεο θακίλνπ, ξπζζείο ηψλ ζιηβφλησλ κε, εθ θαξδίαο θξαπγάδσ ζνη, 
Θενηφθε βνήζεη κνη, πξεζβεχνπζα ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδελ, 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. Ζ πηζηψο εθβνήζσκελ. πιαγρλίζζεηη Παξζέλε εθ' εκάο, 
θαί πηαηζκάησλ δψξεζαη ηήλ άθεζηλ, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, απηνχ ηά 
παζήκαηα.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ  Χδή δ’ 
«ξνο ζε ηή ράξηηη, ηή ζεία θαηάζθηνλ, πξνβιεπηηθνίο ν Αββαθνχκ, 
θαηαλνήζαο νθζαικνίο, εθ ζνχ εμειεχζεζζαη, ηνχ Ηζξαήι πξναλεθψλεη ηφλ 
Άγηνλ, εηο ζσηεξίαλ εκψλ θαί αλάπιαζηλ». 
 
Ρήκαζη νθέ Αθεςηκά, ζείαο γλψζεσο, ηνχο αγλσζίαο ζθνηαζκψ, 
θεθξαηεκέλνπο δπζκελείο, ζηεξξψο θαηεπάιαηζαο, ηάο ππ' απηψλ κή πηήμαο 
ζηξέβιαο Μαθάξηε, πξνζαγνκέλαο ηψ ζείσ ζνπ ζψκαηη.  
 
Ππξί ζε ππξφο νη ιαηξεπηαί θαηελάγθαδνλ, ζέβαο πξνζάμαη δνιεξψο, αιιά 
ηφλ λνχλ ηή ηνχ Θενχ, αγάπε ππξνχκελνο, ππξζνιαηξείλ απείπαο φισο 
δερφκελνο, αλαςπρήλ Ησζήθ δπλακνχζάλ ζε. 
 
Νακάησλ ηψλ ζείσλ πεπιεζκέλνο ηνχ Πλεχκαηνο, Αεηζαιά ηά ζνιεξά, ηήο 
απηζηίαο θαί πηθξά εμέθπγεο χδαηα, θαί ηαίο ξναίο ηψλ εθρπζέλησλ αηκάησλ 
ζνπ, ηνπο ανξάηνπο ερζξνχο θαηεπφληηζαο.  

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ Μαξηχξσλ ηεξφλ εγθαιιψπηζκα, ψθζεο Παξζέλε αιεζψο, θαί ηψλ 
πηζηψλ θαηαθπγή, ηείρφο ηε θαί ζηήξηγκα, θαί παληειήο απνιχηξσζηο, 
κεγαινθψλσο δηφ ζε δνμάδνκελ. 
 

Σνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
Δηζαθήθνα ν Θεφο 

Νέκνηο πάζη ηνίο πκλεηαίο, ηήλ επθιεή ηε θαί ζεβαζκίαλ, αξσγήλ ζνπ θαί 
αληίιεςηλ, πακκάθαξ Γεψξγηε, ψο παξξεζίαλ έρσλ πξφο Κχξηνλ. 
 
Έρσλ άκαρνλ ηήλ ηζρχλ, δεδσξεκέλελ ζνη εμ Αγίνπ, ηψλ Αγίσλ αθξνζίληνλ, 
ηήλ βαξβάξσλ έθνδνλ, ζαίο πξνζεπραίο ηαρέσο θαηάιπζνλ. 
 



Νχμ κε πάληνζελ πεηξαζκψλ, επηπνιάδεη θαί αλελδφησο, ζπλσζεί κε πξφο 
ηήλ ράξπβδηλ, ηψλ παζψλ Γεψξγηε, αιιά πξνθζάζαο δηάζσζνλ.  

Θενηνθίνλ 
Μφλε έζρεο ελ ηή γαζηξί, ηφλ ζπλνρέα παληφο ηνχ θφζκνπ, κφλε ηνχηνλ 
απεθχεζαο, Θενηφθε Πάλαγλε, ηφλ αθαηαιεςία λννχκελνλ. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ε' 
«Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη, ηήο ζήο παξνπζίαο Υξηζηέ, θαί θαηδξχλαο ηψ 
ηαπξψ ζνπ, ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα, ηάο θαξδίαο θψηηζνλ, θσηί ηήο ζήο 
ζενγλσζίαο, ηψλ νξζνδφμσο πκλνχλησλ ζε». 
 
Μαθάξηνη απεθάλζεηε, Λφγνλ καθάξηνλ, θεξχμαληεο ελ ζηαδίσ, αλδξείσο 
ανίδηκνη, ηφλ πκάο ζπλάςαληα, ηψλ καθαξίσλ ηαίο ρνξείαηο, παλεπθιεψο 
αξηζηεχζαληαο. 
 
Απφξζεηνη αλεδείρζεηε, πχξγνη ηήο πίζηεσο, ειεπφιεηο ηνχ ερζξνχ, 
παληειψο αθαλίζαληεο, Ησζήθ ζεζπέζηε, Αθεςηκά ηεξνκχζηα, Αεηζαιά 
ηεξψηαηε. 
 
Ρεγλχκελα ηαίο πιεγαίο, ηψλ Μαξηχξσλ ηά ζψκαηα, δηέξξεμαλ αζεταο, 
αλίζρπξνλ δχλακηλ, θαί εδήινπλ άξηζηα, ηήλ αξξαγή ςπρήο αγάπελ, πξφο ηφλ 
Γεζπφηελ, θαί Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Σεξήζαο ζε σο πξφ ηφθνπ, παξζέλνλ αθήξαηνλ, Παλάκσκε ν νηθήζαο, 
αζπφξσο ελ κήηξα ζνπ, δηπινχο πξνειήιπζε, Θεφο θαί άλζξσπνο Θεψζαο, 
ηφ πξνζιεθζέλ αγαζφηεηη. 
 

Σνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
 

Αλάηεηινλ κνη Κχξηε 
Αηίζαζνλ παξάηαμηλ, δαηκφλσλ ηξνπσζάκελνο, θαί ηαπξνχ ηψ φπισ 
ρξεζάκελνο, ψο ζείσ αθνληίσ, ηνχησ εμεθέληεζαο, θαί εηο γήλ θαηέξξαμαο, 
θαιαγγάξραο δνθεξνχο.  
 
Ρψκε ηνχ Παληνθξάηνξνο, ξσλλχκελνο Γεψξγηε, θαί ηή πξνλνία 
πνδεγνχκελνο, ηή πάληα θπβεξλψζε, ηφ ζθάθνο δηέζσζαο, ηήο ςπρήο 
αθχκαληνλ, πξφο ιηκέλα ηήο δσήο.  
 
Σί κε ζσπείαηο έιεγεο, ηψ θαθεξγάηε Άγηε, ηήο ηνχ Υξηζηνχ κνπ αγαπήζεσο, 
ειπίδεηο κεηαζηήζαη; ιίζνλ έςεηλ ένηθαο, γξάθεηλ ηε εηο ζάιαζζαλ, θαί ηνμεχεηλ 
νπξαλφλ.  

Θενηνθίνλ 
Τςαχρελαο θαηάβαιε, αηξεηηθνχο Παλάκσκε, ηνχο αθεηδψο 



θαηεπεκβαίλνληαο, ιαψ ηψ νξζνδφμσ, έρεηο γάξ ηφ δχλαζζαη, ηή ζειήζεη 
ζχλδξνκνλ, νία κήηεξ ηνχ Θενχ. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ο' 
«Δθχθισζελ εκάο εζράηε άβπζζνο, νπθ έζηηλ ν ξπφκελνο, εινγίζζεκελ σο 
πξφβαηα ζθαγήο, ψζνλ ηφλ ιαφλ ζνπ ν Θεφο εκψλ, ζχ γάξ ηζρχο ηψλ 
αζζελνχλησλ θαί επαλφξζσζηο». 
 
Τςνχκελα ζθνδξψο βαζάλσλ, θχκαηα, πκψλ νπ θαηεθάιπςε, ηήλ αλδξείαλ 
θαί ηφ εχηνλνλ νθνί, ζεία θπβεξλήζεη γάξ εθζάζαηε, ηφλ γαιελφλ ηήο 
ζσηεξίαο φξκνλ γεζφκελνη. 
 
Ραλίζηλ ηεξψλ αηκάησλ Άγηνη, θνηλίμαληεο Μαθάξηνη, πεξηβφιαηνλ ηφ ζείνλ 
εαπηψλ, ηνχην ηε νζίσο ελδπζάκελνη, ηψ Βαζηιεί ηψ αζαλάησ ζπκβαζηιεχεηε.  
 
Χξαίνη θαιινλαίο άζισλ γεγφλαηε, λπκθψλνο έλδνλ Άγηνη, ερσξήζαηε 
Θενχκελνη θαηδξψο, ζέζεη θαί πηνί απνδεηθλχκελνη, παλεπθιεψο Παηξφο ηψλ 
θψησλ αμηνζαχκαζηνη.  

Θενηνθίνλ 
Νελέθξσηαη ερζξφο ηψ δσεθφξσ ζνπ, Παξζέλε ηφθσ άρξαληε, θαί εδψσηαη 
Αδάκ παξαθνή, πάιαη λεθξσζείο θαξπνχ γεπζάκελνο, φζελ πκλεί θαί 
καθαξίδεη ζε Παλακψκεηε. 
 

Σνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
 

Εάιε κε ινγηζκψλ 
ψκά ζνπ παξαδνχο ηαίο ηηκσξίαηο, ηήλ ςπρήλ εηήξεζαο, απήκαληνλ 
ζενκάθαξ, ηήλ άλσζελ γάξ έζρεο αξσγήλ, θξνπξάλ πξνκεζεζηάηελ, ελ ηνίο 
πνιέκνηο Γεψξγηε. 
 
Ίιεσλ ηφλ Γεζπφηελ, ηαίο επραίο ζνπ, απεξγάδνπ πάληνηε, ηήλ κλήκελ ζνπ 
ηνίο εθ πφζνπ εθηεινχζη, θαί δάιεο νξαηψλ, ερζξψλ θαί ανξάησλ, απήκνλαο 
δηαθχιαηηε. 
 
Νφεο ζνπ θαηεπιάγεζαλ νξψληεο, ηήλ αλδξείαλ άλσζελ, πψο αγρεκάρνηο 
φπινηο θαηεπάιαηζαο, άζαξθνλ ερζξφλ, ηφλ πάιαη ηνχο γελάξραο, ελ 
Παξαδείζσ πηεξλίζαληα.  

Θενηνθίνλ 
Όθαλαο ηζηνπξγία ηή αξξήησ’ αινπξγίδα Πάλαγλε, Παηξφο θαί Πλεχκαηνο 
ζείνπ, επδνθία ηψ πάλησλ Βαζηιεί, αηξέπησο θαί αθχξησο, ζάξθα ηήλ ζήλ 
ακθηάζαζα.  



Ο Δηξκφο 
«Εάιε κε ινγηζκψλ θαηαιαβνχζα, εηο βπζφλ θαζέιθεη κε, ακέηξσλ 
ακαξηεκάησλ, αιιά ζχ θπβεξλήηα αγαζέ, θπβέξλεζνλ πξνθζάζαο, σο ηφλ 
Πξνθήηελ θαί ζψζφλ κε». 
 

Κνληάθηνλ ηνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
Ήρνο πι. δ’   Σή ππεξκάρσ 

Σή ππεξκάρσ θαί ηαρεία αληηιήςεη ζνπ, πξνζπεθεπγφηεο νη πηζηνί 
θαζηθεηεχνκελ, ιπηξσζήλαη παξά ηνχ Υξηζηνχ Αζινθφξε, ηψλ ζθαλδάισλ 
ηνχ ερζξνχ ηνχο αλπκλνχληάο ζε, θαί παληνίσλ εθ θηλδχλσλ θαί θαθψζεσλ, 
ίλα θξάδσκελ, Υαίξνηο Μάξηπο Γεψξγηε.  

Ο Οίθνο 
Μέγαο ελ πξνζηαζίαηο επί γήο αλεδείρζεο, ηνχ Κπξίνπ ζεξάπνλ θαί θίιε, ηφλ 
πηζηφλ γάξ ιαφλ πεξηζθέπσλ, ζψδεηο αεί Έλδνμε, δηφ πίζηεη θαί πφζσ 
βνψκέλ ζνη πνιχαζιε.  
Υαίξε, δη' νχ θξπθησξείηαη ν θφζκνο, ραίξε, δη’ νχ ν ζηξαηφο θαηαιάκπεη.  
Υαίξε, ηψλ πηζηψλ αηρκαιψησλ ε ιχηξσζηο, ραίξε, δεζκσηψλ ε νμεία 

αληίιεςηο.  
Υαίξε, χςνο ηψλ εθ πίζηεσο πξνζηξερφλησλ ζνη ζεξκψο, ραίξε, πινχηνο ηψλ 

πνζνχλησλ ζε, θαί ελ ζιίςεη ραξκνλή.  
Υαίξε, φηη ππάξρεηο βαζηιέσλ ηφ ηείρνο, ραίξε, φηη παξέρεηο ελ πνιέκνηο ηφ 

λίθνο.  
Υαίξε, αζηήξ θσηίδσλ ηνχο πιενληαο, ραίξε, ιπηήξ παληνίαο θαθψζεσο.  
Υαίξε, εηο φλ πάο πηζηφο θαηαθεχγεη, ραίξε, δη' νχ επθεκείηαη ν πιάζηεο.  
Υαίξνηο, Μάξηπο Γεψξγηε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αθεςηκά, Ησζήθ, 

θαί Αεηζαιά.  
ηίρνη 

Αθεςηκάλ θηείλνπζηλ εθ ξαβδηζκάησλ. 
Αθεςηκά δέ ηνχο θίινπο εθ ιεπζκάησλ. 
Σχςαλ Αθεςηκάλ ηξηηάηε, ιεχζαλ δέ ζπλάζινπο.  
 

Σή απηή εκέξα ενξηάδνκελ ηά εγθαίληα ηνχ λανχ ηνχ αγίνπ 
Μεγαινκάξηπξνο Γεσξγίνπ ελ Λχδδε, ήηνη ηήλ θαηάζεζηλ ηνχ αγίνπ ζψκαηνο 
απηνχ.  

ηίρνη 
Νανχ ηά εγθαίληα, Μάξηπο θαί ζέζηλ,  
Σψλ ιεηςάλσλ ζνπ λχλ γεξαίξεη ή θηίζηο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αθεςηκά.  
ηίρνη 

Σήμαο εαπηφλ εγθξαηεία θαί πφλνηο, 
Αθεςηκάο κεηήιζε, έλζα κή πφλνη. 



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί νκνινγεηνχ 

Θενδψξνπ, Δπηζθφπνπ Αγθχξαο, θαί ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Γαζίνπ, 
εβήξνπ, Αλδξσλά, Θενδφηνπ θαί Θενδφηεο, μίθεη ηειεησζέλησλ.  

ηίρνη 
χκκαξηπο έζησ θαί γπλή ηνίο αλδξάζη,  
Σεηκεκέλνηο ηέζζαξζη ζπληεηκεκέλε. 
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Παηήξ εκψλ Ζιίαο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Σψλ αξεηψλ εηο άξκα πξνβάο Ζιίαο, 
Πφισ πξνζήιζελ, ψο πεξ άιινο Ζιίαο. 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη ελλέα Μάξηπξεο μίθεη ηειεηνπληαη.  
ηίρνη 

Φπραίο αηξέπηνηο ρεξζί ηκεζέληεο πιάλσλ, 
Πιάλελ πεξηηξέπνπζηλ άλδξεο ελλέα. 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη θε’ Μάξηπξεο ππξί ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

Φιέγνπζηλ άλδξαο πέληε δίο θαί δίο δχν, 
Οίο ζπκθιέγνπζη πέληε δίο θαί δίο δχν. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Αρεκελίδνπ ηνχ Οκνινγεηνχ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, φ Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ' 
«έ λνεηήλ, Θενηφθε θάκηλνλ, θαηαλννχκελ νη Πηζηνί, σο γάξ Παίδαο έζσζε 
ηξείο, ν ππεξπςνχκελνο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, ελ ηή γαζηξί ζνπ 
αλέπιαζελ, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο». 
 
Δθ Πεξζηθήο, ρψξαο αλαιάςαληεο, ψο πεξ αζηέξεο θσηαπγείο, Ησζήθ θαί 
Αεηζαιάο, άζισλ ηαίο ιακπξφηεζη, θφζκνλ θαηεθψηηζαλ, ελ επζεβεία 
θξαπγάδνληεο, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 
Πφλνηο πνιινίο, δσήλ εθιεξψζαζζε, άπνλνλ Μάξηπξεο Υξηζηνχ, πάληα 
πφλνλ θαί πεηξαζκφλ, φζελ ηαίο επραίο πκψλ, παληνηε θνπθίδεηε, ηψλ 
εθβνψλησλ παλέλδνμνη, Ο αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Αθεςηκάλ, λχλ ηφλ ηεξψηαηνλ, θαί, Ησζήθ ηφλ ζαπκαζηφλ, θαί ηφλ κέγαλ 
Αεηζαιάλ, ηνχο Ηεξνκάξηπξαο, ιφγνηο καθαξίζσκελ, ηεξσηάηνηο 
θξαπγάδνληεο, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  

Θενηνθίνλ 
Ηεξαξρψλ, ζείνλ εγθαιιψπηζκα, θαί Αζινθφξσλ επθιεψλ, παλακψκεηε 



αιεζψο, ζηέθαλνο γεγέλεζαη, πάλησλ ηε θξαηαίσκα, ηψλ κεισδνχλησλ 
εθάζηνηε, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο. 
 

Σνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
 

Ο δηαζψζαο ελ ππξί 
Μφλα πνζψλ ηά λνεηά, κφλνηο ηε γαλλχκελνο Μάθαξ, ηνίο ελ ειπίζηλ αγαζνίο, 
ηά παξφληα σο φλαξ ιειφγηζαη, εθβνψλ, ππεξχκλεηε, ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ 
επινγεηφο εί. 
 
Ννχλ εγεκφλα ηψλ παζψλ, Έλδνμε επνίεηο σο λφκνο, Θενχ ν θάιιηζηφο εζηηλ, 
ηζρπξφο επί πάζεο ηήο θηίζεσο, εθληθάλ ηφλ βειηίνλα, ηψλ ρεηξφλσλ ηάο 
θηλήζεηο ράξηηη ζεία. 
 
Χ ηνχ ζεξκνχ ζνπ, πξφο Θεφλ έξσηνο Πακκάθαξ! πψο φιβνλ, σο ρνχλ 
ιειφγηζαη βνψλ. Σνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ αληάμηνλ, ηήο αγάπεο νπ θέθξηθα, 
θφζκνλ φινλ εμηζνχζζαη, θάλ ρξπζφο πέιε.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλε Μήηεξ ηνχ Θενχ, ζξαχζνλ ηψλ βαξβάξσλ ηά ζξάζε, θαί ηάο βνπιάο 
ηψλ αζεβψλ, ηψ πηζηψ Βαζηιεί θαζππφηαμνλ, θαί ηφ θέξαο απρήκαζη, ηήο 
αλδξείαο κεγάιπλνλ ηψλ Οξζνδφμσλ.  
 

Σψλ Μαξηπξσλ 
 

Χδή ε' 
«Δλ θακίλσ Παίδεο Ηζξαήι, σο ελ ρσλεπηεξίσ, ηψ θάιιεη ηήο επζεβείαο, 
θαζαξψηεξνλ ρξπζνχ, απέζηηιβνλ ιέγνληεο. Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνπο αηψλαο». 
 
Ννκηζζέληεο έλαληη ερζξψλ, νθνί εβδειπγκέλνη, κεηήγεζζε απφ ηφπσλ, επί 
ηφπνπο πξφο πνιιψλ, πείξαλ καζηηγψζεσλ, εθβνψληεο. Πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ θχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
Δλ γπκλψζεη ζψκαηνο πκείο, πιεγαίο πξνζνκηινχληεο, επιήμαηε ηφλ 
αζψκαηνλ, παλεπθεκνη ερζξφλ, ιφγρε θαξηεξφηεηνο, κεισδνχληεο, Πάληα ηά 
έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 
πληξηβέληεο ιίζνηο ψο πνηε, ν πξψηνο ηψλ Μαξηπξσλ, ηήλ πέηξαλ νπθ 
εμεξλήζαζζε, ηήλ φλησο αξξαγή, Υξηζηφλ κεγαιψλπκνη, κεισδνχληεο. Πάληα 
ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ θπξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Σξηαδηθνλ 
Χο Μνλάδα θχζεη κέλ απιήλ, Σξηάδα δέ πξνζψπνηο, δνμάζσκελ ηφλ Παηέξα, 
ηφλ πξνάλαξρνλ Τηφλ, θαί Πλεχκα ηφ Άγηνλ, κεισδνχληεο. Πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  



Θενηνθίνλ 
Ηαθψβ ζε θιίκαθα πνηέ, εψξαθε Παξζέλε, δη' ήο κέλ ν Θεφο Λφγνο, θαηήιζελ 
επί γήο, εκάο δέ αλήγαγε πξφο ηφ χςνο, ηνχηνλ απαχζησο πκλνχκελ 
Θενηφθε, θαί ππεξπςνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο. 
 

Σνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
 

Γή θαί πάληα ηά ελ απηή 
Ράβδσ ιφγσλ ζνπ ηεξψλ, αλέηξεςαο δαηκφλσλ ηήλ πιεζχλ, θαί 
ειεπζέξσζαο πηζηψλ, ηάο αγέιαο ηήο ηνχησλ ιχκεο, Υξηζηψ κεισδνχλησλ. 
Δπινγείηε ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε απηφλ εηο ηνχο αηψλαο. 
 
κκα ηείλαλη’ εηο νπξαλφλ, αλέηεηιέ ζνη πξψτκνλ ηφ θψο, ψο πεξ ππέζρεην 
Θεφο, έηη γάξ ζνπ πξνζεπρνκέλνπ, παξέζηε βνψλ ζνη, Δπηηάξξνζνο ήθσ 
ζνη, πηφεζηλ πάζαλ απνξξίςαο, αλδξίδνπ εηο αηψλαο. 
 
Φνβεξάλ ζνπ ηήλ πξνζβνιήλ, αλέδεημε Υξηζηφο ηνίο πνλεξνίο, θαί αιαδφζη 
ινραγνίο, ηάο γάξ ηνχησλ κεραλνπξγίαο, ηζηφλ σο αξάρλεο, εμεθάληζαο 
θξάδσλ Γεψξγηε, Τπεξεπινγψ ζε, Υξηζηέ εηο ηνπο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ρχκελ άζηαηνλ θαί θζνξάλ, ν ηφθνο ζνπ θαηέιπζελ αγλή, ηήλ ηνχ ζαλάηνπ 
θαί δσήλ, ηνίο αλζξψπνηο πάζη παξέζρε, ηνίο ηνχηνλ πκλνχζηλ, σο Θεφλ ηψλ 
απάλησλ θαί Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Γή θαί πάληα ηά ελ απηή, ζάιαζζα, θαί πάζαη αη πεγαί, νη νπξαλνί ηψλ 
νπξαλψλ, θψο θαί ζθφηνο, ςχρνο θαί θαχζσλ, πηνί ηψλ αλζξψπσλ, ηεξείο 
επινγείηε ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ζ' 
«Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ, ππξπνινπκέλε βάηνο, έδεημελ άθιεθηνο, θαί 
λχλ θαζ' εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ αγξηαίλνπζαλ, θαηαζβέζαη αηηνχκελ ηήλ 
θάκηλνλ, ίλα ζε Θενηφθε, αθαηαπαπζησο κεγαιχλσκελ». 
 
ζπεξ άλνδνη θαί θιίκαθεο, πξφο νπξαλφλ αλάγνπζαη, πκάο ψθζεζαλ, 
κάθαξ Ησζήθ, Αεηζαιά ηε παλέλδνμνη, αη ηψλ ιίζσλ ληθάδεο παλεχθεκνη, δη' 
ψλ ζαλαησζέληεο, αζαλαζίαο εμηψζεηε. 
 
ηψκελ επζεβψο γεξαίξνληεο, Αθεςηκάλ ηφλ ζείνλ ηεξνκάξηπξα, ηφλ 
ηεξνπξγφλ ηε, Ησζήθ ηφλ παλάξηζηνλ, θαί Υξηζηνχ κπζηεξίσλ δηάθνλνλ, 
Αεηζαιάλ ηφλ κέγαλ, ηνχο επθιεείο Θενχ ζεξάπνληαο.  
 
Ήδε πξφο Θεφλ ζθελψζαληεο, θαί θσηηζκνχ αξξήηνπ θαηαμηνχκελνη, θαί 
αγγειηθαίο ρνξνζηαζίαηο ελνχκελνη, θαί ζπλφληεο Μαξηχξσλ ζηξαηεχκαζη, 



ζχλ ηνχηνηο Αζινθφξνη, ππέξ εκψλ αεί πξεζβεχζαηε.  
Θενηνθίνλ 

Φξάζαη ηφ θξηθηφλ κπζηήξηνλ, ηνχ ηνθεηνχ ζνπ γιψζζα φισο νπ δχλαηαη, ηφλ 
γάξ νπξαλνχ, θαί πάζεο θηίζεσο Κχξηνλ, εζσκάησζαο ζάξθα πησρεχζαληα, 
αγλή Παξζελνκήηνξ, φζελ ζπκθψλσο ζε δνμάδνκελ. 
 

Σνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
 

Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο 
ξεη καξηπξίνπ πξνζεπέβεο, θαί ζηέθνο εδέμσ Αζινθφξε, εθ ρεηξφο ηνχ 
Κπξίνπ, ηνχην γάξ εζηη ηφ γέξαο ηψλ Μαξηχξσλ, φζελ ζε πάληεο, επαμίσο 
κεγαιχλνκελ. 
 
Νέκεηο ιχζηλ ηψλ ακπιαθεκάησλ, θαί λφζνπο δηψθεηο Αζινθφξε, ηάο ηνχ 
ζψκαηνο πφξξσ, θαί άξηηνλ φινλ κε απνδεηθλχεηο, δηφ ζνπ πφζσ, ηήλ 
εκθέξεηαλ Πξνζπηχζζνκαη. 
  
Χο πφινλ πνιεχσλ Αζινθφξε, θαί ζξφλσ ηνχ πάλησλ Βαζηιέσο, 
παξηζηάκελνο αίγιελ, ηήλ ζθεδάδνπζαλ λέθνο ακαξηεκάησλ, πέκςνλ ηψ 
πφζσ, ηήλ σδήλ ζνη εμπθάλαληη.  

Θενηνθίνλ 
χκκνξθνο Τηφο εμ αγελλήηνπ, Παηξφο γελλεζείο πξφ ηψλ αηψλσλ, επ' 
εζράησλ δέ αχζηο, δηά Πλεχκαηνο Αγίνπ, ελδεκήζαο ηή Παξζέλσ, ζάξθα 
πησρεχζαο, ηφ αλζξψπηλνλ εζέσζαο.  

Ο Δηξκφο 
«Ο ηφθνο ζνπ άθζνξνο εδείρζε, Θεφο εθ ιαγνλσλ ζνπ πξνήιζε, 
ζαξθνθφξνο σο ψθζε επί γήο, θαί ηνίο αλζξψπνηο ζπλαλεζηξάθε, ζέ 
Θενηφθε, δηφ πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Αθεςηκάο ν έλδνμνο, Ησζήθ ν γελλαίνο, Αεηζαιάο φ πάλζνθνο, ηνχ Υξηζηνχ 
ηή ηζρχτ, ελήζιεζαλ θαί ηήλ πιάλελ, ηψλ Πεξζψλ θαζειφληεο, ππέξ εκψλ 
πξεζβεχνπζη, ηή Αγία Σξηάδη, νχο επζεβψο, σο ηεξνκάξηπξαο επθεκνχληεο, 
θαηδξψο παλεγπξίδνκελ, ηήλ ιακπξάλ ηνχησλ κλήκελ.  
 

Σνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ 
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Σνίο ξείζξνηο ηψλ αηκάησλ ζνπ, ηήο απάηεο ηήλ θιφγα, απέζβεζαο Μαθάξηε, 
θαί ηπξάλλσλ ηά ζξάζε, εηο ηέινο εμεθάληζαο, θαί Υξηζηφλ εδφμαζαο, Γεψξγηε 
Αζινθφξε, φζελ ζηέθνο εδέμσ, αθζαξζίαο θαί δσήο, εθ δεμηάο ηνχ Τςίζηνπ.  

Θενηνθίνλ 
Οπθ έζηηλ φισο ελ εκνί, ζσηεξία Παξζέλε, φηη θαθψο εηζπέπησθα, βάζνο 
ακαξηεκάησλ, θαί πξνζδνθψ ηήλ απεηιήλ, ηήο θξηθηήο θνιάζεσο, θαί ηψλ 
εξίθσλ ηήο κνίξαο, νίθηεηξφλ κε πξφ δίθεο, σο ππάξρνπζα ζεξκή, αληίιεςηο 



Θενηφθε. 
 
Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηξία ηηρεξά Πξνζφκνηα 
ηνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ. 

 
Ήρνο δ'  Χο γελλαίνλ 

Σνχ Υξηζηνχ ηφ γεψξγηνλ, ηφλ γελλαίνλ ελ Μάξηπζη, ηφλ ζνθφλ Γεψξγηνλ 
επθεκήζσκελ, ηήο αιεζείαο ηφλ θήξπθα, θιήκα ηφ αείδσνλ, ηήο ακπέινπ ηήο 
δσήο, ηφλ θαξπφλ εμαλζήζαληα, θαί πεγάζαληα, επζεβείαο ηφ γιεχθνο θαί 
ηνχο πίζηεη, εθηεινχληαο εηεζίσο, ηνχηνπ ηήλ κλήκελ επθξαίλνληα. 
 
Χο αζηέξα πνιχθσηνλ, ψζπεξ ήιηνλ ιάκπνληα, ελ ηψ ζηεξεψκαηη ζέ 
γηλψζθνκελ, σο 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, ελ 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. 

Γνμα... Ήρνο δ’ 
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… Θενηνθίνλ 
Δδσθαο ζεκείσζηλ 

Εφθνο θνβεξψηαηνο, ν ηνχ ζαλάηνπ Θεφλπκθε, ηήλ ςπρήλ θαηαηξχρεη κνπ, ηφ 
δέ ινγνζέζηνλ, εμηζηάλ θαί ηξέκεηλ, αεί ηψλ δαηκφλσλ, παξαζθεπάδεη Αγαζή, 
εμ ψλ κε ξχζαη ηή δπλαζηεία ζνπ, Παξζέλε απεηξφγακε, θαί πξφο ιηκέλα 
ζσηήξηνλ, θαί πξφο θψο ηφ αλέζπεξνλ, ηψλ Αγίσλ θαηάηαμνλ. 

 
Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο 

Αξρή 
ΣΖ Γ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ, Ησαλληθίνπ ηνχ Μεγάινπ, θαί ηψλ 

αγίσλ Ηεξνκαξηχξσλ, Νηθάλδξνπ, Δπηζθφπνπ Μχξσλ, θαί Δξκαίνπ 
Πξεζβπηέξνπ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 



Πξνζφκνηα ηνχ Οζίνπ. 
 

Ήρνο δ’ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

Δγθξαηείαο ηνίο βέιεζη, ηφλ ερζξφλ εηξαπκάηηζαο θαί ηάο ηνχηνπ θάιαγγαο 
εμεπφξζεζαο, δηφ ηήο λίθεο απέιαβεο, βξαβεία Μαθάξηε, παξ' απηνχ ηνχ 
θξαηαηψο, ζέ Υξηζηνχ εληζρχζαληνο, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ. 
 
Θεσξίαο ηήο θξείηηνλνο, επηβάο πακκαθάξηζηε, ηά γεψδε άπαληα θαί 
επίθεξα, θαί πεξησλ ελ ηψ ζψκαηη, παξείδεο, θαί άυινλ, πνιηηείαλ επί γήο, 
επεζπάζσ ανίδηκε, ζείσ Πλεχκαηη, νδεγνχκελνο, φζελ Μνλαδφλησλ, νδεγφο 
θαλσλ θαί ηχπνο, γέγνλαο πίζηεη πεξίδνμνο. 
 
Σψλ ραξίησλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηαίο ελζένηο ειιάκςεζη, θαηδξπλζείο ζεφθξνλ 
Ησαλλίθηε, θσζηήξ εδείρζεο ηνίο πέξαζηλ, νδχλαο θαθψζεσλ, θαί ηφ ζθφηνο 
ηψλ παζψλ, απειαχλσλ πξεζβείαηο ζνπ, θαί ξπφκελνο, λνζεκάησλ παληνίσλ 
θαί θηλδχλσλ, ηνπο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ παλανίδηκνλ κλήκελ ζνπ. 
 

ηηρεξά 
Σψλ Ηεξνκαξηχξσλ  Ήρνο β' 

ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 
Κιήζηλ, ηήλ θεξψλπκνλ πινπηψλ, εθ ηήο ηνχ Θενχ πξνκεζείαο, ηαχηελ ηνίο 
πξάγκαζη, Μάθαξ επεζθξάγηζαο, θαί εβεβαίσζαο. πνιεκίσλ γάξ ζχζηεκα, 
θαί ζηίθνο ηπξάλλσλ, ελ ηή θαξηεξία ζνπ θαηεπνιέκεζαο, φζελ ληθεηήξηα 
θέξσλ, πίζηεη αλεθξαχγαδεο. Γφμα, ηψ ακάρσ θξάηεη ζνπ θηιάλζξσπε. 
 
Μχξα, εχσδεζηαηα εκίλ, ηά ηψλ ηακάησλ εθβιχδεηο, ζήκεξνλ Νίθαλδξε, ελ ηή 
ζεία κλήκε ζνπ, θαί απειαχλεηο νθέ, δπζσδίαλ ηψλ ζιίςεσλ, θαί πάζε 
ζσκάησλ, θαί πινπζίαο ράξηηνο, πιεξνίο ηφλ ζχιινγνλ, πάλησλ ηψλ Υξηζηψ 
εθβνψλησλ. χ εί ηφ αθέλσηνλ κχξνλ, ηφ επσδηάδνλ ηνχο πκλνχληάο ζε. 
 
Έρσλ, παξξεζίαλ πξφο Υξηζηφλ, ηφλ ελδνμαδφκελνλ κφλνλ, ελ ηνίο Αγίνηο 
απηνχ, ηνχηνλ θαζηθέηεπε, ζηε Νίθαλδξε, ππέξ πάλησλ ηψλ πφζσ ζνπ, 
ηεινχλησλ ηήλ κλήκελ, θαί αλεπθεκνχλησλ ζνπ, ηά θαηνξζψκαηα, φπσο ηψλ 
αθξάζησλ εθείλσλ, ζείσλ αγαζψλ θαί ηήο δνμεο, θνηλσλνί γελψκεζα 
πξεζβείαηο ζνπ. 

Γφμα... Σνχ Οζίνπ  Ήρνο β’ 
Αλδξεηνθξφλσο ηειέζαο ηφ αζθεηηθφλ ζηάδηνλ, ηφλ δίαπινλ ηψλ αξεηψλ 
δηήιζεο πξνζχκσο, ηνχο ηψλ παζψλ ζήξάο ηε λεθξψζαο, ηφ θαη' εηθφλα 
αιψβεηνλ δηέζσζαο. Πλεχκαηνο δέ ηακίαο γελφκελνο, ηά πφξξσ ψο 
ελεζηψηα πξνείδεο, θαί ζαπκαηνπξγφο αλεδείρζεο, ζενθφξε Παηήξ εκψλ 
Ησαλλίθηε, θαί λχλ ηψ ζξφλσ ηψ ζείσ παξηζηάκελνο, πξεζβεχεηο απαχζησο, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 



ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 
Άιιελ, θξαηαηάλ θαηαθπγήλ, θαί ηζρχνο πχξγνλ θαί ηείρνο, αθαηακάρεηνλ, 
φλησο νπ θεθηήκεζα, εί κή ζέ Πάλαγλε, θαί πξφο ζέ θαηαθεχγνκελ, θαί ζνί 
εθβνψκελ. Γέζπνηλα βνήζεζνλ, κή απνιψκεζα, δείμνλ εηο εκάο ηήλ ζήλ 
ράξηλ, θαί ηήο δπλαζηείαο ηφλ πινχηνλ, θαί ηήο επζπιαγρλίαο ζνπ ηφ κέγεζνο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Πφλνπο,ππνκείλαζα πνιινχο, ελ ηή ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ, ζηαπξψζεη 
Άρξαληε, έζηελεο δαθξχνπζα, θαί αλαθξάδνπζα, Οίκνη ηέθλνλ γιπθχηαηνλ 
Ηαδίθσο πψο ζλήζθεηο, ζέισλ εθιπηξψζαζζαη, ηνχο εμ Αδάκ γεγελείο; φζελ, 
Παλαγία Παξζέλε, ζέ παξαθαινχκελ ελ πίζηεη, ίιεσλ εκίλ ηνχηνλ απέξγαζαη. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Σνχ Οζίνπ  Ήρνο πι. β' 
Σψ ηνχ Υξηζηνχ έξσηη ηξσζείο ηήλ δηάλνηαλ, εηο φξνο πςειφλ, αλήιζεο 
Ησαλλίθηε, θαί έιαβεο πνηθίια ραξίζκαηα, ηαηξεχεηλ ηάο λφζνπο, ηψλ 
αλπκλνχλησλ ζνπ πφζσ, ηήλ ζείαλ θνίκεζηλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
ιελ απνζέκελνη 

Ννφο θαζαξφηεηη, ν Ζζαταο Παξζέλε, πνξξσζελ πξνέθεζε, Πνηεηήλ ηήο 
θηίζεσο ηεμνκέλελ ζε, ψ εκλή πάλαγλε, ζχ γάξ ψθζεο κφλε, εμ αηψλνο 
παλακψκεηνο. Γηφ ζνπ δένκαη, ηήλ κεκνιπζκέλελ θαξδίαλ κνπ, θαζάξηζνλ 
θαί ιάκςεσο, ζείαο θνηλσλφλ κε αλάδεημνλ, Κφξε ηνχ Τηνχ ζνπ, θαί ζηάζεσο 
απηνχ ηήο δεμηάο, φηαλ θαζίζε σο γέγξαπηαη, θξίλαη θφζκνλ άπαληα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Κξίζηλ Ηζξαήι Κξηηαί, ζαλαηεθφξνλ θξηζήλαη, ζέ Τηέ θαηέθξηλαλ, ψο θξηηφλ ζε 
ζηήζαληεο επί βήκαηνο, ηφλ λεθξνχο θξίλνληα, θαί ηνχο δψληαο ψηεξ, θαί 
Πηιάησ ζε παξέδσθαλ, θαί θαηαθξίλνπζη, πξφ ηήο δίθεο θεχ! νη παξαλνκνη, 
θαί βιέπνπζα ηηηξψζθνκαη, θαί ζπγθαηαθξίλνκαη Κχξηε, φζελ θαί πξνθξίλσ, 
ζαλείλ ππέξ ηφ δήλ ελ ζηελαγκνίο, ε Θενηφθνο εθξαχγαδε, κφλε Πνιπέιεε. 
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Οζίνπ  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 ζαχκαζηλ, Ησαλλίθηε, Παηήξ εκψλ ζηε, 
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Σνχ Ηεξνκάξηπξνο  Ήρνο δ’ 
Καί ηξφπσλ κέηνρνο, θαί ζξφλσλ δηάδνρνο, ηψλ Απνζηφισλ γελφκελνο,ηήλ 
πξάμηλ εχξεο ζεφπλεπζηε, εηο ζεσξίαο επίβαζηλ, δηά ηνχην ηφλ ιφγνλ ηήο 
αιεζείαο νξζνηνκψλ, θαί ηή πίζηεη ελήζιεζαο κέρξηο αίκαηνο, Ηεξνκάξηπο 
Νίθαλδξε. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

Καί Απφιπζηο 
 



ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνκελ έλα Καλφλα ηήο Οθησήρνπ, θαί 
ηνχο δχν παξφληαο ηψλ Αγίσλ. 

 
Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 

 
Σνχ Πξνδξφκνπ ζε ηφλ κηκεηήλ αηλέζσ. Ησζήθ. 

 
Χδή α'  Ήρνο δ' 

«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο πα»λεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα». 
 
Σψ θέγγεη ηήο ράξηηνο, θαηαπγαδφκελνο ζηε, ηνχο πίζηεη ηήλ κλήκελ ζνπ, 
παλεγπξίδνληαο, θσηαγψγεζνλ, θαί ζθφηνπο ακαξηίαο, πξεζβείαηο ζνπ 
ιχηξσζαη, Ησαλλίθηε. 
 
Οδφλ ηήλ εηζάγνπζαλ, αλεπηζηξφθσο δηψδεπζαο, πξφο πφιηλ νπξάληνλ, 
Ησαλλίθηε. ηφ γάξ Άγηνλ, σδήγεζέ ζε Πλεχκα, επαλαπαπζάκελνλ ελ ηή θαξδία 
ζνπ. 
 
Τςνχζαλ ηαπείλσζηλ, Ησαλλίθηε έζρεθαο, δηφ ζνπ δεφκεζα, νίθηεηξνλ ζηε, 
ηήλ ηαπείλσζηλ, εκψλ θαί ηάο νδχλαο, πάζαο επηθνχθηζνλ, ηψλ θαξδηψλ 
εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Πεζφλησλ αλάθιεζηο, θαί ηζηακέλσλ βεβαίσζηο, ππάξρεηο Παλάκσκε, φζελ 
ζνπ δένκαη, ζπκπεζφληα κνπ, ηφλ λνχλ ηή ακαξηία, αλφξζσζνλ Γέζπνηλα, 
φπσο δνμάδσ ζε. 
 

Ο Καλψλ ηψλ Ηεξνκαξηχξσλ Πνίεκα Ησζήθ. 
 

Χδή α’  Ήρνο ν απηφο 
«Υνξνί Ηζξαήι, αλίθκνηο πνζί, πφληνλ εξπζξφλ, θαί πγξφλ βπζφλ 
δηειάζαληεο, αλαβάηαο ηξηζηάηαο, δπζκελείο νξψληεο, ελ απηψ ππνβξπρίνπο, 
ελ αγαιιηάζεη έκειπνλ, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
επηψλ Αζιεηψλ, ζεπηήλ ενξηήλ, Ηεξνκαξηχξσλ ηεξάλ κλήκελ ζήκεξνλ, 
ηεξαίο κεισδίαηο, λχλ ε ηνχ Υξηζηνχ ηεξσηάηε Δθθιεζία, ηεξνπξεπψο 
εθηεινχζα, άζκαζη θαηαηέξπεηαη, ηνχηνπο γεξαίξνπζα. 
 
επηψ θερξηζκέλνο ρξίζκαηη, ηήο ηεξσζχλεο πηζηψο, ηεξάξρα Νίθαλδξε, 
ηηκηψηεξνλ ηνχην, ηαίο εθ ηψλ αηκάησλ ζνπ βαθαίο ελαπεηξγάζσ, ελ 
αγαιιηάζεη θξαπγάδσλ, Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 
 



Οδφλ καξηπξίνπ ηξέρνληεο, ηέξςηλ αιεζή ελ απηή, ζαθψο ελδεηθλχκελνη, 
επινπηήζαηε ράξηλ, ζαπκαηνπξγηψλ θαί δσξεψλ επνπξαλίσλ, Μάξηπξεο 
ζπκθψλσο βνψληεο. Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη δεδφμαζηαη. 

Θενηνθίνλ 
Ο απεξηγξάπησο θφιπνηο ηνχ Παηξφο, θφιπνηο ηήο Μεηξφο, ζαξθηθψο 
Υξηζηφο πεξηγξάθεηαη, κεηά γέλλεζηλ ηαχηελ, αιεζή Παξζέλνλ ππέξ λνχλ 
δηαθπιάμαο, ψ κεγαινθψλσο βνψκελ. Άζσκελ ηψ Θεψ εκψλ, φηη 
δεδφμαζηαη. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή γ' 
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ». 
 
Ρεφλησλ ηά κέλνληα ειιάμσ, εκθξφλσο ηφλ ζφλ αλαιαβψλ, ζηαπξφλ 
Ησαλλίθηε, θαί ελ αβάηνηο φξεζηλ, σο Ζιίνπ ν κέγηζηνο, ππνρσξψλ δηεηέιεζαο. 
 
Οδφλ ζνη ηήλ ιίαλ πνζνπκέλελ, Παηέξσλ ππέδεημε δπάο, ήλ εχξεο ρξφλνηο 
πιείνζηλ, εγθεθξπκκέλελ φξεζη, πξνθεηηθψ ραξίζκαηη, ιειακπξπζκέλνο 
Μαθάξηε. 
 
Γνλνχκελνη πάζεζη πνηθίινηο, ελ πίζηεη πξνζηξέρνκελ ηή ζή, ζθέπε, 
Ησαλλίθηε, αγίαηο κεζηηείαηο ζνπ, πάληαο εκάο επίζθεςαη, εθδπζσπψλ ηφλ 
θηιάλζξσπνλ. 

Θενηνθίνλ 
Ραλίζηλ ειένπο ζνπ Παξζέλε,ηνχο άλζξαθαο ζβέζνλ ηψλ εκψλ, παζψλ 
ζενραξίησηε, θαί εζβεζκέλνλ άλαςνλ, ηφλ ιχρλνλ ηήο θαξδίαο κνπ, ρξπζή 
ιπρλία Παλάκσκε. 
 

Σψλ Ηεξνκαξηχξσλ 
 

ηη ζηείξα έηεθελ 
Σά ηψλ ιφγσλ δίθηπα, πξνζεθαπιψλ ηνχο ελ πιάσε, ζαπκαηνπξγψλ 
εδψγξεηο, νςψληνλ πνιπηειέο, ηψ εθ Παξζέλνπ Νίθαλδξε εθιάκςαληη, 
ηνχηνπο πξνζαγφκελνο. 
 
Κιήκα επθνξψηαηνλ, Σίηνπ θπηείαο εγέλνπ, ηνχ ηψλ Κξεηψλ θσζηήξνο, 
βφηξπαο θέξνλ ινγηθνχο, γιεχθνο εκίλ πεγάδνληαο ζσηήξηνλ, Νίθαλδξε 
Μαθάξηε. 
 
χλ ηψ Δξκαίσ ηψ ζείσ θερεξζσκέλαο θαξδίαο, ηψ ηνχ ηαπξνχ αξφηξσ 
θαηελεψζαηε νθνί, θαί θαξπνθφξνπο Νίθαλδξε εδείμαηε, φζελ καθαξίδεζζε. 



Θενηνθίνλ 
Ννχο νπδέ νπξάληνο, ηήλ ππέξ λνχλ ζνπ ινρείαλ, δηεξκελεχεη Κφξε. Ννχ γάξ 
ηνχ πξψηνπ ελ γαζηξί, Λφγνλ Αγλή ζπλέιαβεο, ηφλ ηά πάληα, ιφγσ 
ζπζηεζάκελνλ. 

Ο Δηξκφο 
«ηη ζηείξα έηεθελ, ε εμ Δζλψλ Δθθιεζία, θαί ε πνιιή ελ ηέθλνηο, εζζέλεζε 
ζπλαγσγή, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ βνήζσκελ. Άγηνο εί Κχξηε». 
 

Κάζηζκα ηνχ Οζίνπ  Ήρνο γ' 
Σήλ σξαηφηεηα 

Κφζκνπ ηεξπλφηεηα, πξνζχκσο έιηπεο, θαί ηψ Γεζπφηε ζνπ, 
θαηεθνινχζεζαο, έξσηη ζείσ ηήλ ςπρήλ, ηξσζείο, Ησαλλίθηε, φζελ θαί ηήλ 
θάκηλνλ, ηψλ παζψλ ελαπέζβεζαο, δξφζσ ηή ηνχ Πλεχκαηνο, ηνχ Αγίνπ 
παλφιβηε, δηφ ζχλ ηνίο, Αγγέινηο ρνξεχεηο, λχλ ηνχησλ ηφλ βίνλ κηκεζάκελνο. 

Γφμα… Σψλ Ηεξνκαξηχξσλ 
Νίθεο επψλπκνο, Μάξηπο γελφκελνο, αλδξψλ ελίθεζαο, άζενλ έλζηαζηλ, θαί 
ηά ζεβάζκαηα απηψλ, ψ Νίθαλδξε εθάληζαο, έρσλ ζπλαζινχληά ζνη, ηφλ 
Δξκαίνλ ηφλ έλδνμνλ, πάζάλ ηε ππήλεγθαο, ζχλ απηψ κάθαξ βάζαλνλ, θαί 
λχλ ηάο αζαλάηνπο θιεξνχζζε ιήμεηο, πξεζβεχνληεο ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Άπαο φ βίνο κνπ, ελ ξαζπκία πνιιή, δηήιζε Πάλαγλε,θαί λχλ πξνζήγγηζα, ηψ 
ηήο εμφδνπ κνπ θαηξψ θαί δέδνηθα ηνχο ερζξνχο κνπ, κή δηαζπαξάμσζη,ηήλ 
ςπρήλ κνπ Θεφλπκθε, θαί ηήο απσιείαο κε, ηψ βπζψ παξαπέκςσζηλ, αιι’ 
νίθηεηξνλ ηφλ δνχιφλ ζνπ Κφξε, θαί ξχζαί κε ηήο ηνχησλ θαηαθξίζεσο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ επνλείδηζηνλ, Οηθηίξκνλ ζάλαηνλ, δηά ζηαπξψζεσο, εθψλ ππέκεηλαο, φλ 
ε ηεθνχζά ζε Υξηζηέ, νξψζα εηηηξψζθεην, ζπιάγρλα θνπηνκέλε γάξ, 
κεηξηθψο επσδχξεην, ήο ηαίο παξαθιήζεζη, δηά ζπιάγρλα ειένπο ζνπ, 
νηθηείξεζνλ θαί ζψζνλ ηφλ θφζκνλ, ν αίξσλ ηήλ ηνχηνπ ακαξηίαλ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή δ' 
«Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ 
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε». 
 
ξε πςειφηαηα θαηαιαβψλ, θνξπθάο δαηκφλσλ πςνχκελνο, ελ ηαπεηλψζεη, 
εηαπείλσζαο νθέ, θαί θαη' απηψλ εξίζηεπζαο, θιένο Μνλαζηψλ θαί 
εδξαίσκα. 
 
Μάραηξαλ σο δίζηνκνλ ηφλ ηνχ Υξηζηνχ, θφβνλ νπιηζάκελνο δξάθνληα, ηφλ 
απνζηάηελ, θαηαβάιιεηο λνεηψο, θαί αηζζεηψο Μαθάξηε, λίθαηο ηεξαίο 
θιετδφκελνο. 



 
ινο ζείσ Πλεχκαηη ππξαθησζείο, Πάηεξ παγεηφλ εθαξηέξεζαο, έηεζη 
πιείζηνηο ηαίο εξήκνηο πξνζρσξψλ, θαί εθδεηψλ ηφλ Κχξηνλ, ράξηηί ζε ζεία 
ζπλζάιπνληα. 
 
Τπφ ςπρηθψλ εκάο αζζελεηψλ, Πάηεξ δνλνπκέλνπο θαί πίζηεη ζε, λχλ 
επίζθεςαη πξνζθαινπκέλνπο ηαίο ζαίο, πξφο ηφλ Θεφλ δεήζεζηλ, φπσο 
επζεβψο ζε γεξαίξσκελ. 

Θενηνθίνλ 
έ ηφ ηιαζηήξηνλ πάλησλ βξνηψλ, πίζηεη ηθεηεχσ θαί δένκαη. Δπινγεκέλε, 
ίιεψλ κνη ηφλ Κξηηήλ, ηφλ ζφλ Τηφλ απέξγαζαη, φπσο θαηά ρξένο δνμάδσ ζε. 
 

Σψλ Ηεξνκαξηχξσλ 
 

Ο θαζήκελνο ελ δφμε 
Άξκα ψθζεηε ηνχ Λφγνπ, λνεηψο ηνχηνλ θέξνληεο, φζελ πξνζδεζέληεο, 
ίππνηο απελψο ηε ζπξφκελνη, νπθ εμεξλήζαζζε ηνχηνλ, νπρ εηηήζεηε, πξφο 
νπξάληνλ, λχζζαλ ζαθσο επεηγφκελνη. 
 
Σαίο θξνπξαίο πξνζνκηινχληεο, θαί δεζκά πεξηθείκελνη, ηψλ δεζκψλ ηήο 
πιάλεο, πφιηλ θαί ιαφλ δηεζψζαηε, θαί ηψ δεζκψ ηήο αγάπεο ζπλεδήζαηε, 
ηνχ δεζέληνο, ζαξθί δη' εκάο αγαζφηεηη. 
 
χλ Αγγέινηο ηφλ Γεζπφηελ, θεθιεηζκέλνη εδφμαδνλ, νπξαλίσ άξησ, νη 
παλεπθιεείο εθηξεθφκελνη, φζελ ζαξθφο αιγεδφλσλ νπθ εθξφληηζαλ, 
δπλαηψηεξνη, ηψλ αηθηζκψλ ρξεκαηίζαληεο. 

Θενηνθίνλ 
Δπί ζξφλνπ επεξκέλνπ, θνβεξψο ν θαζήκελνο, κεηξηθαίο αγθάιαηο, βξέθνο 
ρξεκαηίζαο θαζέδεηαη, ηήλ ζπκπεζνχζαλ εηθφλα αλνξζνχκελνο, θαί ηήλ 
ζέσζηλ, ηνίο εμ Αδάκ ραξηδφκελνο. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ε’ 
«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
έζρεο ελ κήηξα ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ηήλ εηξήλελ βξαβεχνπζα». 
 
Δβάδηζαο ζηε, ζηελήλ θαί ηεζιηκκέλελ νδφλ, ζείαηο αλαβάζεζη θαξδίαο, θαί 
ζεσξίαηο εκπιαηπλφκελνο, θαί ζέζεη Θενχκελνο ζαθψο, πφιηλ ηήλ νπξάληνλ, 
λχλ νηθείο αγαιιφκελνο. 
 
Σφ φκκα θαζάξαληη ηήο δηαλνίαο ζηε, ράξηο ζνη εδφζε πξνθεηείαο, σο 
ελεζηψηα ιέγεηλ ηά κέιινληα, βιέπεηλ ηε ηά πφξξσ σο εγγχο, ψ Ησαλλίθηε, ηή 
ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηη. 



 
Ο δχλεο κε ιχηξσζαη, ακαξηηψλ θαί ζιίςεσλ, παχζνλ ηήο θαξδίαο κνπ ηφλ 
πφλνλ, θαί ηψλ πηαηζκάησλ ηήλ ιχζηλ βξάβεπζνλ, ηφλ αγαζνδφηελ θαί Θεφλ, 
έρσλ ππαθνχνληα, ηψλ ζεπηψλ ζνπ δεήζεσλ. 

Θενηνθίνλ 
Ννφο κνπ ζεξάπεπζνλ, ηάο εθηξνπάο Παλάκσκε, ίαζαη ηά πάζε ηήο ςπρήο 
κνπ, ηήο ξαζπκίαο ζθφηνο απέιαζνλ, φπσο ελ αηλέζεη ζε πκλψ, ηήλ 
αεηκαθάξηζηνλ, Θενηφθε παλχκλεηε. 
 

Σφλ Ηεξνκαξηχξσλ 
Σφλ θσηηζκφλ ζνπ Κχξηε 

Δηο θσηηζκφλ ηήο πίζηεσο, σδήγεζαο ιανχο, ιηπφληαο ζθφηνο εηδσινκαλίαο, 
ηέθλα δέ θσηφο γεγελε κέλνπο, κεζη ηεία ζνπ Νίθαλδξε. 
 
Φσηηζηηθαίο ηνχ Πλεχκαηνο, απγάδνληεο απγαίο, βαζάλσλ ζθφηνο δηήιζνλ 
αβιαβψο, ιχνληεο αριχλ ηήο αζεταο, νη θσζηήξεο νη έλδνμνη. 
 
Παχινπ λακάησλ έκπιεσο, φ Σίηνο γεγνλψο, ζέ θαηαξδεχεη δεηθλχσλ 
πνηακφλ, ξείζξα ζνιεξά ηήο αζεταο, θαηαθιχδνληα Νίθαλδξε. 

Θενηνθίνλ 
Ζ ηφλ ακλφλ θαί Κχξηνλ, θπήζαζα ζαξθί, Παξζέλε κφλε, ακφιπληε ζεκλή, 
ζεία θηβσηέ, ζεπηή ιπρλία, ηήλ ςπρήλ κνπ θαηαχγαζνλ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ο' 
«Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο 
ζενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ 
δνμάδνληεο». 
 
Μαξάλαο πάζε ηνχ ζψκαηνο, σο δέλδξνλ θαζσξάζεο πςίθνκνλ, θαξπνχο ηά 
ζαχκαηα, θαί ηά ζεπηά θαηνξζψκαηα, ηεξσηάησο θέξσλ’ Ησαλλίθηε. 
 
Ηάζαηφ ζε ν Κχξηνο, νξάζεη Δπζηαζίνπ ηνχ Μάξηπξνο, ηφλ φιέζξηνλ, 
θαηαπηφληα παλφιβηε, δηά ρεηξφο αδίθνπ θαί θηλδπλεχνληα. 
 
Μπξίνηο πφλνηο σκίιεζαο, ηφ ζψκα αζζελψο δηαθείκελνο Ησαλλίθηε, φζελ ελ 
πίζηεη θξαπγάδσ ζνη, ηάο αιγεδφλαο παχζνλ ηψλ λνζεκάησλ κνπ. 

Θενηνθίνλ 
Ζ κφλε πάλησλ βνήζεηα, βνήζεζνλ εκίλ θηλδπλεχνπζη, θαί ρείξα φξεμνλ, θαί 
πξφο ιηκέλαο εκβίβαζνλ, ηήο ζσηεξίαο Κφξε Θενραξίησηε. 
 

Σψλ Ηεξνκαξηχξσλ 
 

Δβφεζε, πξνηππψλ 



Ζινχκελνη, ηαίο πεξφλαηο ηφ ζψκα νη Μάξηπξεο, παζεκάησλ κηκεηαί, ηνχ 
σηήξνο εδείθλπλην, ηνχ πξνζεισζέληνο, ελ ηαπξψ θαί θζνξάο θφζκνλ 
ζψζαληνο. 
 
Σφ πέιαγνο, ηψλ βαζάλσλ δηήιζεηε Μάξηπξεο, θπβεξλήζεη, ηνχ Αγίνπ 
παλεχθεκνη Πλεχκαηνο, θαί πξφο ζείνλ φξκνλ, θαηεληήζαηε δφμεο 
πιεξνχκελνη. 
 
Δλίθεζαο, θεξσλχκσλ αλδξψλ πάζαλ έλζηαζηλ, κηαηθφλσλ, ηεξάξρα ανίδηκε 
Νίθαλδξε, θαί ζηεθάλνπο δφμεο, εθνκίζσ ηψ Θεψ παξηζηάκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Ζθάληζαο, ηήο Πξνκήηνξνο Κφξε ηφ φλεηδνο, επινγίαηο ηφλ εκάο, 
ζηεθαλνχληα θπήζαζα, θαί ηήλ ιχπελ ηαχηεο, εηο ραξάλ αγαζή κεηελήλνραο. 

Ο Δηξκφο 
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο Ησλάο ελ ηψ θήηεη 
δεφκελνο. Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ Γπλάκεσλ». 
 

Κνληάθηνλ ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. δ’  Σή ππεξκάρσ 

Αζηήξ εθάλεο πακθαήο επί γήο ιάκπσλ, θαί ηνχο ελ δφθσ ηψλ παζψλ 
πεξηαπγάδσλ, ηαηξφο δέ αξσγνηαηνο ηψλ λνζνχλησλ, αιι' σο ράξηλ εηιεθψο, 
ηήλ ηψλ ηάζεσλ, ηνηο αηηνχζί ζε παξάζρνπ πάζαλ ίαζηλ, ίλα θξάδσκελ. 
Υαίξνηο Πάηεξ, Ησαλλίθηε. 

Ο Οίθνο 
Ζ ζηξαςελ ελ ηψ θφζκσ’ ν ζεφιεπηνο βίνο ηψλ ζψλ θαηνξζσκάησλ, 
Πακκάθαξ, θαί απήιαζε πάζαλ αριχλ ςπρηθψλ παζεκάησλ, θαί θψο άυινλ 
θαηεχγαζε, ηνίο πίζηεη ζνη θαί πφζσ εθβνψζη ηαχηα. 
Υαίξνηο, ηεξπλφλ Μνλαδφλησλ θιένο, ραίξνηο, θσζηήξ δηαπγήο ηνχ θφζκνπ. 
Υαίξνηο, ηψλ λνζνχλησλ ηαρεία παξάθιεζηο, ραίξνηο, επξσζηνχλησλ 

αθιφλεηνλ έξεηζκα. 
Υαίξνηο, φηη ηήλ επίγεηνλ απεβάινπ ζηξαηηάλ, ραίξνηο, φηη ηά νπξάληα 

αληειιάμσ ηψλ θζαξηψλ.  
Υαίξνηο, ηψλ ζείσλ φλησο αξεηψλ ν ηακίαο, ραίξνηο ηψλ απνξξήησλ 

απηνπξγφο ζαπκαζίσλ. 
Υαίξνηο, παζψλ παληνίσλ θαζαίξεζηο, ραίξνηο, εκψλ πξνζηάηεο ζεξκφηαηνο. 
Υαίξνηο, παληφο εηνηκφηαηνο ξχζηεο, ραίξνηο, παληφο θαηαθχγηνλ θφζκνπ. 
Υαίξνηο, Πάηεξ Ησαλλίθηε. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Γ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ησαλληθίνπ ηνχ 
κεγάινπ, ηνχ ελ ηψ Οιχκπσ. 

ηίρνη 
Σφλ Ησαλλίθηνλ εθ γήο ιακβάλεη  
Ο ηψ ιφγσ γήλ ηνχ Θενχ πήμαο Λφγνο. 
ήκά ζνη έλ γε ηεηάξηε Ησαλλίθηε ρεχζαλ. 



 
Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ Ηεξνκαξηχξσλ, Νηθάλδξνπ 

Δπηζθφπνπ Μχξσλ, θαί Δξκαίνπ Πξεζβπηέξνπ, ρεηξνηνλεζέλησλ παξά ηνχ 
Αγίνπ Απνζηφινπ Σίηνπ. 

ηίρνη 
Υξηζηφλ πνζνχληαο δψληαο Μάξηπξαο δχσ,  
Καί δψληαο ελζάπηνπζη πηθξψο ηψ ηάθσ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πνξθπξίνπ. 
ηίρνη 

Ο Πνξθχξηνο επζηφιηζηνο εθ μίθνπο, 
Λακπξάλ ζηνιηζζείο πνξθχξαλ εμ αηκάησλ. 
 

Σή απηή εκέξα, Γηήγεζηο εηο ηφλ ζξήλνλ ηνχ Πξνθήηνπ Ηεξεκίνπ πεξί 
ηήο Ηεξνπζαιήκ, θαί εηο ηήλ άισζηλ ηαχηεο, θαί πεξί ηήο εθζηάζεσο Αβηκέιερ. 
 

Μλήκε ηνχ αγίνπ θαί επζεβάζηνπ βαζηιέσο, Ησάλλνπ ηνχ Βαηάηδε, ηνχ 
θαί Διεήκνλνο επηθιεζέληνο. 

 
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 

 
Σνχ Οζίνπ 

 
Χδή δ' 

«Οπθ ειάηξεπζαλ, ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ θηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ. Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί». 
 
Σήλ θαξδίαλ, ηήο Σξηάδνο νηθεηήξηνλ, απεξγαζάκελνο, ηξείο εδνκήζσ λανχο, 
ελ νίο ζεία ράξηηη, Ησαλλίθηε, κχξα βιχδνπζηλ, εηο θσηηζκφλ θαί θάζαξζηλ, ηψλ 
πηζηψο ζνη πξνζηφλησλ. 
 
Ζ ςπρή ζνπ θσηαπγεία ζείνπ Πλεχκαηνο, ειιακπνκέλε αεί, ςπρψλ εψξα 
πηζηψο, ηψλ πξνζεξρνκέλσλ ζνη, Ησαλλίθηε, ηά βνπιεχκαηα, πξνθεηηθαίο 
πξνγλψζεζηλ, ηεξψο ζαπκαδνκέλε. 
 
Ννζεκάησλ, ρεηκαδφλησλ κε Μαθάξηε, ςπρήο θαί ζψκαηνο, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, 
ζπληφκσο απάιιαμνλ, θαί κέιπεηλ πνίεζνλ. Τπεξχκλεηε, φ ηψλ Παηέξσλ 
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
Αλαιινίσηνλ, ηεθνχζα κφλε Κχξηνλ, Θενραξίησηε, ηή δεμηά ηή απηνχ, Αγλή 
αιινηψζαί κνπ, ηφλ λνχλ ηθέηεπε, πξφο ηά θξείηηνλα, δεηλψο πεξηηξεπφκελνλ, 
ηαίο ηνχ βίνπ αζρνιίαηο. 
 

Σψλ Ηεξνκαξηχξσλ 



 
Αβξακηαίνη πνηέ 

Σήλ ηεξάλ ζνπ ζηνιήλ, πξνζεπηρξψζαο κάθαξ, βαθαίο αηκάησλ απεηέιεζαο, 
ιακπξνηέξαλ Νίθαλδξε, αλαθξαπγάδσλ. Υξηζηέ επινγεηφο εί. 
 
Πξνζνκηινχληεο ππξί, αλελδνηάζησ πφζσ, ηψ πξφο ηφλ Κηίζηελ νπθ 
εθιέρζεηε, βνψληεο Μαθάξηνη. Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Σελ ηήο θακίλνπ θιφγα, πκίλ εηνηκαζζείζαλ, εηο ηηκσξίαλ κεηεηξέςαηε, εηο 
δξφζνλ ελ Πλεχκαηη, ηψ παληνπξγψ βνψληεο. Υξηζηέ επινγεηφο εί. 

Θενηνθίνλ 
σκαησζέληα Λφγνλ, αλεξκελεχησο ηίθηεηο, αγλή Παξζέλε ηνπο 
θξαπγάδνληαο, ζαλάηνπ ιπηξνχκελνλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ε’ 
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο». 
 
Ηζηάκελνο άλσ πξφο ηφ φξνο, σο επί ιπρλίαο ιχρλνο, ζηε, πάλησλ ηά 
λνήκαηα, πίζηεη θαηεθψηηδεο, ππνδεηθλχσλ άξηζηα Ησαλλίθηε, ηήλ ηξίβνλ ηήο 
δσήο θαί αλάγσλ, ηνχηνπο ζείσ ιφγσ, πξφο χςνο απαζείαο. 
 
Ννί απαζεία θαζαξζέληη, σκίιεζαο Κπξίσ παληνθξάηνξη, πθ' νχ ηά 
απφξξεηα, ζηε κπνχκελνο, πξνθεηηθψο πξνέιεγεο, εηο ζσηεξίαλ ςπρψλ, σο 
κέγηζηνο πακκάθαξ πξνθήηεο, φζελ ζε ζπκθψλσο, πηζηνί αλεπθεκνχκελ. 
 
Δπήιζφλ κνη κάζηηγεο βαξείαη, θαί λφζνη αιιεπαιιήισο κε ρεηκάδνπζη, 
ηνχησλ κε απάιιαμνλ, Πάηεξ ηθεηεχσ ζε, σο εθ Θενχ δεμάκελνο, Ησαλλίθηε, 
ηήλ ράξηλ ηαηξεχεηλ ηά πάζε, θαί ηάο αιγεδφλαο, πηζηψλ επηθνπθίδεηλ. 

Σξηαδηθφλ 
χλ πάζαηο ηαίο άλσ ζηξαηεγίαηο, Παηέξα Τηφλ θαί Πλεχκα Άγηνλ, Σξηάδα 
ακέξηζηνλ, άθηηζηνλ ζεφηεηα, πκλνινγνχληεο, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο, βνήζσκελ 
ελ αγαιιηάζεη, κία εμνπζία, αξρή θαί βαζηιεία. 

Θενηνθίνλ 
Χξάζεο Αγγέισλ ππεξηέξα, Θεφλ απνξξήησο ζσκαηψζαζα, ηνχηνλ νχλ 
ηθέηεπε, Γέζπνηλα παλάκσκε, ηψλ ζαξθηθψλ αλψηεξνλ, παζψλ γελέζζαη κε, 
λνφο ελ πςειή ηαπεηλψζεη, αλπκλνινγνχληα, ηήλ ζήλ κεγίζηελ ράξηλ. 
 

Σψλ Ηεξνκαξηχξσλ 
 

Λπηξσηά ηνχ παληφο 



Ηεξάξρεο ζεπηφο ερξεκάηηζαο, νπδακψο αιινηξίσ ελ αίκαηη, ηψ δέ νηθείσ 
Νίθαλδξε, εηζειζψλ εηο ηφλ άλσ λαφλ, θαί κέιπσλ. Δπινγείηε, πκλείηε ηφλ 
Κχξηνλ. 
 
Δλ θαζέδξα αηλέζαο ηφλ Κχξηνλ, πξεζβπηέξσλ Δξκαίνο φ έλδνμνο, 
θαιισπηζζείο ελ αίκαηη, καξηπξίνπ θξαπγάδεη. Πάληα ηά έξγα, επινγείηε 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ηεξψο πξνηεινχληεο ηά άγηα, ηεξεία ζεπηά αλεδείρζεηε, θαί εηο νζκήλ 
πξνζήρζεηε, επσδίαο Κπξίσ Αλαβνψληεο. Δπινγείηε πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Σψλ θαθψλ κνπ ηφ πέιαγνο μήξαλνλ, επζπιαγρλίαο θπήζαζα πέιαγνο, ηφλ 
Λπηξσηήλ θαί Κχξηνλ, ψ βνψκελ Παξζέλε. Πάληα ηά έξγα, επινγείηε πκλείηε 
ηφλ Κχξηνλ. 

Ο Δηξκφο 
«Λπηξσηά ηνχ παληφο παληνδχλακε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο, 
ζπγθαηαβάο εδξφ»ζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ. Πάληα ηά έξγα, επινγείηε 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ». 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ζ’ 
«Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη ιακπαδνπρνχκελνο. παλεγπξηδέησ 
δέ, αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε». 
 
Ίζρπζαο Θενχ, ηφλ λνχλ ζνπ θξαηχλαληνο, θαηαθξαηήζαη παζψλ, Άγγεινο ελ 
ζψκαηη, εληεχζελ Πάηεξ ζχ ερξεκάηηζαο, θαί ζχλ Αγγέινηο πάληνηε, ηνχο 
νπξαλνχο θαηνηθείο, ηψ ηήο δφμεο, ζξφλσ παξηζηάκελνο, θαί θσηφο 
αλεζπέξνπ πιεξνχκελνο. 
 
ζπεξ νπξαλφλ, ηά φξε θαί ζπήιαηα ψθεζαο ζηε, φζελ ζνη εηξήλεπζαλ, 
άγξηνη ζήξεο θαζππνηάμαληη, πάζε ςπρήο δπζθάζεθηα, Ησαλλίθηε, θαί δηθαίσ, 
ήδε ρξεκαηίζαληη, δηά ηνχην πηζηνί ζε γεξαίξνκελ. 
 
νχ ηφ ηεξφλ, θαί άγηνλ ιείςαλνλ ελ ηάθσ θείκελνλ, ζάπηεη ηά λνζήκαηα, θαί 
θιέγεη ζηίθε δαηκφλσλ πάληνηε, ζνθέ Ησαλλίθηε, ηή ζεία ράξηηη, αλαβιχδνλ, 
πάζη ηά ηάκαηα, ηνίο πηζηψο ζε αεί καθαξίδνπζηλ. 
 
Ήδε ηψ Υξηζηψ εγγίδσλ ηξαλφηεξνλ θαί θαζαξψηεξνλ, κέκλεζν ηψλ πίζηεη 
ζνπ, κλεκνλεπφλησλ Ησαλλίθηε, ακαξηηψλ ζπγρψξεζηλ, εκίλ αηηνχκελνο, 
λνζεκάησλ, πάλησλ απνιχηξσζηλ, θαί Θενχ βαζηιείαο νηθείσζηλ. 



Θενηνθίνλ 
Φψηηζνλ Αγλή, ςπρήο κνπ ηά φκκαηα θψο ε θπήζαζα, θαί κή θαηαιάβε κε, 
ηήο ακαξηίαο ζθφηνο βαζχηαηνλ, κεδέ βπζφο θαιχςε κε ηήο απνγλψζεσο, 
αιι' απηή κε, ζψζνλ θαί θπβέξλεζνλ, πξφο ιηκέλα ηνχ ζείνπ ζειήκαηνο. 
 

Σψλ Ηεξνκαξηχξσλ 
 

Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο 
Ηθξίσ ζνθέ θαξηεξηθψο ηεηλφκελνο, θαί ιακπάζη θινγηδφκελνο, δξφκνλ 
νπξάληνλ εδέμσ, ρεηξί αγγειηθή Μάξηπο Νίθαλδξε, ηνχο θιέγνληαο λεθξνχο δέ 
απέδεημαο, ηαίο δσεθφξνηο ζνπ εληεχμεζηλ. 
 
Χξάζεηε ζέακα θξηθηφλ γπκλνχκελνη, θαί αιφγνηο ζπλδεζκνχκελνη, θαί επί 
πιείζηνλ Αζινθφξνη, ζπξφκελνη θαί ζψνη δεηθλχκελνη, ππξί πξνζνκηινχληεο 
θαί άθιεθηνη, Πλεχκαηη ζείσ ζπληεξνχκελνη. 
 
ήκεξνλ ηψλ Μχξσλ ηεξά κεηξφπνιηο, ενξηάδεη πφιηλ άπαζαλ, πξφο εχσρ 
ίαλ ζπγθαινχζα, ελ ηή κλήκε πκψλ ηαχηε Παλεχθεκνη, ελ ή ηήλ ηεξάλ πκψλ 
άζιεζηλ, κεγαινθξφλσο εηειέζαηε. 
 
Ζλνίγε πκίλ ν νπξαλφο θαί Άγγεινη, ηή αλφδσ επεθξφηεζαλ, ηάμεηο Αγίσλ θαί 
Γηθαίσλ, επθξάλζεζαλ, εζθίξηεζαλ Μάξηπξεο, κεζ' ψλ θαηαζθελψζαληεο 
κλήζζεηε, ηψλ κεκλεκέλσλ εκψλ Άγηνη. 

Θενηνθίνλ 
Φσηί κε θαηαχγαζνλ ηψ ζψ Παλάκσκε, ε ηεθνχζα θψο απξφζηηνλ, ιχζνλ ηά 
λέθε ηήο ςπρήο κνπ, θαί ζθφηνπο κε εμάξπαζνλ δένκαη, θαί ζείαο ζσηεξίαο 
αμίσζνλ, ίλα πκλψ ζε ηήλ παλχκλεηνλ. 

Ο Δηξκφο 
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ είζσ θίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ, ηήλ επινγίαλ 
εμήλζεζαο. ζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Δκθξφλσο θαζππέηαμαο, ζνθέ Ησαλλίθηε, ηψ απηνθξάηνξη Πάηεξ, λντ ζαξθφο 
ηάο νξέμεηο, εληεχζελ ηφ αθξφηαηνλ, ηψλ εθεηψλ θαηέιαβεο, θαί ζείαο δφμεο 
έηπρεο, ππέξ εκψλ νχλ πξεζβεχσλ, κή δηαιίπεο πακκάθαξ. 
 

Σψλ Ηεξνκαξηχξσλ 
 
Φπηεία ηνχ πακκάθαξνο, εδείρζεο Σίηνπ Νίθαλδξε, πθ' νχ ηήο πφιεσο 
Μχξσλ, ερξίζζεο ζηε Πάηεξ, Αξρηεξεχο ζεφιεπηνο, ελ ή θαί ηφ καξηχξηνλ, 
ζχλ ηψ Δξκαίσ πάλζνθε, ππέξ Υξηζηνχ δηαλχζαο, ελ νπξαλνίο βαζηιεχεηο. 



Θενηνθίνλ 
Καί ζρεηηθψο αζπάδνκαη, θαί πφζσ ηήλ πξνζθχλεζηλ, πξνζλέκσ πίζηεη θαί 
θφβσ, ηή παλαρξάλησ θαί ζεία, εηθφλη ζνπ παλάκσκε, αθ' ήο ςπρψλ 
εθβιχδνπζη, θαί ηψλ ζσκάησλ Γέζπνηλα, ηάκαηα ηνίο πκλνχζη, ζέ Θενηφθνλ 
θπξίσο. 
 

Ζ ινηπή, Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ Δ’ ΣΌΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Γαιαθηίσλνο θαί Δπηζηήκεο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηξία ηηρεξά Πξνζφκνηα ηψλ Αγίσλ. 
 

Ήρνο πι. δ' 
Χηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

Γάιαθηη ηξαθείο αζθήζεσο, δηά βαζάλσλ πνιιψλ, Γαιαθηίσλ θαί ζιίςεσλ, εηο 
Υξηζηνχ θαηήληεζαο, ειηθίαλ γελφκελνο, δεθηή ζπζία, ηέιεηνλ ζθάγηνλ, ηή 
απζαηξέησ νξκή παλφιβηε.  ηήο εδξαίαο ζνπ, θαί βεβαίαο πίζηεσο! δη' ήο 
Θενχ, έηπρεο Θενχκελνο, λχλ ηειεψηεξνλ. 
 
Δπηζηεκφλσο εδήηεζαο, ηψλ αγαζψλ ηήλ πεγήλ, νξεθηψλ ηφ αθξφηαηνλ, ηαίο 
απηνχ ιακπξφηεζη,θαί ςπρήλ θαί δηάλνηαλ, θαηαπγαζζείζα Θενκαθάξηζηε, θαί 
θαζεινχζα ζηεξξαίο ελζηάζεζη, ηφλ πνιπκήραλνλ, θαί αξραίνλ δξάθνληα, 
Μνλαδνπζψλ, ζείνλ εγθαιιψπηζκα, Μάξηπο πνιχαζιε. 
 
Γχν θσζηήξεο ππέξιακπξνη, Αλαηνιήο λνεηήο, αλαηέιινπζη ράξηηη, θαί ηήλ 
θηίζηλ άπαζαλ, επζεβψο θαηαπγάδνπζηλ, ππεξβαιινχζαηο άζισλ 
ιακπξφηεζη, θαί ηακάησλ, ζείνηο ππξζεχκαζηλ, ψλ ηήλ ππέξθσηνλ, ενξηήλ 
γεξαίξνληεο, ηφλ δη' απηψλ, πάληαο αγηάδνληα, Υξηζηφλ δνμάζσκελ. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Γεχξν ςπρή κνπ ζηελάδνπζα, θαί ηψλ δαθξχσλ θξνπλνχο, εθ θαξδίαο 
πεγάδνπζα, ηή Παξζέλσ βφεζνλ, θαί Μεηξί ηνχ Θενχ εκψλ. Γηά ηφ πιήζνο 
ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ Αγλή, ηήο θνβεξάο κηε ξχζαη θνιάζεσο, θαί 
θαηαζθήλσζνλ, έλζα ε αλάπαπζηο, θαί ε ραξά, ε δηαησλίδνπζα, θαί ε 
απφιαπζηο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ψ κπζηεξίνπ θξηθηνχ! ψ θξηθηήο εγρεηξήζεσο! ε 
Παξζέλνο έιεγελ, ελ ηαπξψ ζε σο έβιεςελ, ελ κέζσ δχν ιεζηψλ 
θξεκάκελνλ, φλ αλσδίλσο θξηθηψο εθχεζελ. Έθιαηε ιέγνπζα, Οίκνη Σέθλνλ 
θίιηαηνλ! πψο ν δεηλφο, δήκνο θαί αράξηζηνο, ηαπξψ πξνζή ισζελ. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 



Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ, θαί Απφιπζηο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνληαη νη θαλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί 
ηψλ Αγίσλ ν παξψλ. 

 
Χδή α’   Ήρνο πι. β' 

«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ Θεψ επηλίθηνλ σδήλ, εβφα άζσκελ».  
 
Σνχο αλεζπέξνπο θσζηήξαο ηνχο ινγηθνχο, νπξαλνχο ηνχο ιάκςαληαο, ππέξ 
ήιηνλ ελ γή, ηνχ Υξηζηνχ ηνχο ζείνπο Αζιεηάο, ελ σδαίο πλεπκαηηθαίο πίζηεη 
ηηκήζσκελ. 
 
Διιεληθήο απφ ξίδεο ζηεηξσηηθήο, επζαιήο εβιάζηεζαο ζενδψξεηνο 
βιαζηφο, Γαιαθηίσλ θφζκσ ηνχο θαξπνχο, πξνβαιιφκελνο ηήο ζήο αηξέπηνπ 
πίζηεσο. 
 
Δπηζηεκφλσο ηήλ πίζηηλ ηήλ πξφο Υξηζηφλ, εθδεηνχζα έδξακεο, πξφο 
επίγλσζηλ απηνχ, θαί ηπρνχζα ζείαο δσξεάο, Δπηζηήκε λπκθηθψο ηνχησ 
λελχκθεπζαη. 

Θενηνθίνλ 
Καηεπνληίζζελ ν ηάιαο ελ ηψ βπζψ, ηψλ πνιιψλ κνπ πξάμεσλ, θαί πξφο ζέ 
ηήλ αγαζήλ, θαηαθεχγσ Μήηεξ ηνχ Θενχ, δφο κνη ρείξα βνεζείαο θαί 
δηάζσζνλ. 
 

Χδή γ’ 
«Οχθ έζηηλ άγηνο σο ζχ, Κχξηε φ Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ Αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα,ηήο νκνινγίαο ζνπ». 
 
Δθέζεη θξείηνλνο δσήο, θαί ηξπθήο αλεθθξάζηνπ, ηψλ θζαξηψλ ππεξείδεο, 
θαί ξεπζηψλ πάληα ηεξπλά, ζχλ Δπηζηήκε Υξηζηψ Γαιαθηίσλ, εππεηζψο 
επφκελνο. 
 
Ρπζζέληεο βξφρσλ ζαξθηθψλ, θαί παζψλ πνιππιφθσλ, ελ αζθήζεη ηψ πφζσ, 
ζπλεδέζεηε Υξηζηνχ, ζπζία δέ θαζαξά, ελ αζιήζεη, ηνχησ πξνζελέρζεηε. 
 
Σψ ζείσ πφζσ ηνχ Υξηζηνχ, αξλεζάκελνη θφζκνλ,ζπλεδέζεηε κάιινλ, ηψ 
Πλεχκαηη Αζιεηαί, θαί δηά πφλσλ πνιιψλ, βαζηιείαο,ζείαο εμηψζεηε. 

Θενηνθίνλ 
Οπθ έζηηλ φζηηο πξφο ηήλ ζήλ, θαηαπέθεπγε ζθέπελ, θαί νπθ έηπρε Κφξε, ηψλ 
πνιιψλ ζνπ νηθηηξκψλ, δηφ δένκαη ηήο ζήο, φπσο ηχρσ, Κφξε αληηιήςεσο. 
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ’ 



Σαρπ πξνθαηάιαβε 
Αζθήζεη ιακπξχλαο ζνπ, ηφ νπηηθφλ ηήο ςπρήο, αθηίζηλ αζιήζεσο, 
θσηαγσγείο ηνχο πηζηνχο, Γαιαθηίσλ καθάξηε, φζελ ζνπ ηήλ αγίαλ, θαί 
θσζθφξνλ εκέξαλ, πίζηεη επηηεινχκελ, επζεβψο ζνη βνψληεο. Χο έρσλ 
παξξεζίαλ πξφο Υξηζηφλ, πξέζβεπε ζσζήλαη εκάο. 

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Παξζέλε παλάκσκε, ηφλ ππεξνχζηνλ, Θεφλ ε θπήζαζα, ζχλ Αζσκάηνηο 
απηφλ, απαχζησο ηθέηεπε, άθεζηλ ηψλ πηαηζκάησλ, θαί δηφξζσζηλ βίνπ, 
δνχλαη εκίλ πξφ ηέινπο, ηνίο ελ πίζηεη θαί πφζσ, πκλνχζί ζε θαηά ρξένο, 
κφλε Παλχκλεηε. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξψ ζε πςνχκελνλ, σο εζεάζαην, ε άρξαληνο Μήηεξ ζνπ, Λφγε Θενχ 
κεηξηθψο, ζξελνχζα εθζέγγεην. Σί ηφ θαηλφλ θαί μέλνλ, ηνχην Τηέ κνπ ζαχκα; 
πψο ε δσή ηψλ φισλ, νκηιεί ηψ ζαλάησ; δσψζαη ηνχο ηεζλεψηαο, ζέισλ σο 
εχζπιαγρλνο. 
 

Χδή δ’ 
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, έλ Κπξίσ ενξηάδνπζα». 
 
Θενχ ζε πξφλνηα, βιαζηφλ αλέδεημε, ζηεηξεπνχζεο λεδχνο ηψλ αξεηψλ, ηνχο 
θαξπνχο πιεζχλνληα, θαί θαξπνθφξνλ δεηθλχληα, παξαηλέζεζη ηήλ ζχδπγνλ. 
 
Υξηζηφλ επφζεζαο, θφζκνλ εκίζεζαο, θαηεθξφλεζαο πινχηνπ, δφμεο, 
ηξπθήο, θαί ηηκήο ειφγεζαο, θζαξηψλ ηά άθζαξηα ζνθψο, αιιαμάκελνο 
παλφιβηε. 
 
Υξηζηνχ ηνίο ίρλεζη, θαηεθνινχζεζαο, αθιηλψο Γαιαθηίσλ ζχλ ηή ζεπηή, 
Δπηζηήκε έλδνμε, δηφ θαί δφμεο παξ' απηνχ, θαί ζηεθάλσλ θαηεμίσζαη. 

Θενηνθίνλ 
Ναφλ εκφιπλα, θαθψο ηνχ ζψκαηνο, Παλαγία Παξζέλε ηφ θαζαξφλ, Θενχ 
νηθεηήξηνλ, θάζαξνλ ξχπνπ κε παληφο, ηψλ παζψλ κνπ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ. 
 

Χδή ε’ 
«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». 
 
Σψ ζείσ θέγγεη θαηαπγαζζείο, θαί ηήο απαζείαο θαιινλαίο, πεξηιακθζείο 
Γαιαθηίσλ ζνθέ, έπεηζαο αγλεχεηλ ζχλ ζνί ηήλ ζχδπγνλ, δπγφλ αλεινκέλελ, 
ηφλ ειαθξφλ ηνχ Υξηζηνχ. 
 
Ππξί ππξνχκελνη πεηξαζκψλ, πχξ θηιεδνλίαο θαί ππξάλ, πνιπζεταο 
εζβέζαηε, άκθσ ηά ζπκθέξνληα ζπκθξνλήζαληεο, ελ πφλνηο πνιπηξφπνηο, 
ςπρήο θαί ζψκαηνο. 



 
Νφκσ πεηζφκελνη ηνχ Θενχ, άξαληεο επ' ψκσλ ηφλ ζηαπξφλ, είιεζζε βίνλ ηφλ 
άκεκπηνλ, θαί δηπινίο ζηεθάλνηο θαηεθνζκήζεηε, αζθήζεη θαί λνκίκνηο, 
άζινηο εθιάκςαληεο. 

Θενηνθίνλ 
Ζιίνπ φρεκα θσηεηλφλ, θάζαξνλ ηφλ ξχπνλ ηήο ςπρήο, θακνχ ηνχ δνχινπ 
ζνπ δένκαη. ηάρπλνλ ηήλ ράξηλ ηήο επζπιαγρλίαο ζνπ, θαί ίαζαη λνζνχληα, 
Κφξε Θεφλπκθε. 
 

Χδή ο’ 
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ εχδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ Πνιπέιεε». 
 
Σνχ βίνπ ηφ βίαηνλ, βδειπμάκελνη ζαθψο, είιεζζε βίνλ άκεκπηνλ, σο βηαζηαί 
ηήο θχζεσο θαί δηπινίο, ελ άζινηο πξνιάκςαληεο, δηηηνίο ηνίο ζηεθάλνηο 
θαηεθνζκήζεηε. 
 
σκάησλ δηάζηαζηλ, ππνζηάληεο ηψλ ςπρψλ, ελψζεη δηά πίζηεσο, αζάξθνπο 
πξίλ θαζείιεηε δπζκελετο, αχζηο νξσκέλνπο δέ, θαηεβάιεηε, ζζέλεη ζείνπ 
Πλεχκαηνο. 
 
Ννκίκσο εξίζηεπζαλ, Γαιαθηίσλ φ θιεηλφο, θαί ε ζεφθξσλ ζχδπγνο, 
Δπηζηήκε αλδξείσο θαί θαξηεξψο, απηψλ ηαίο δεήζεζη, ηά ειέε ζνπ Λφγε 
πάζη δψξεζαη. 

Θενηνθίνλ 
Αγάζπλνλ Γέζπνηλα, ηήλ ςπρήλ κνπ ελ πνιινίο, θεθαθσκέλελ πηαίζκαζη, θαί 
ηφλ δνηήξα πάλησλ ηψλ αγαζψλ, Θεφλ θαζηθέηεπε, βαζηιείαο ηήο άλσ 
αμηψζαί κε. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β’ 
Σά άλσ δεηψλ 

Μαξηχξσλ Υξηζηνχ, ηνίο δήκνηο εξηζκήζεηε, αγψζη ζηεξξνίο, θαηδξψο 
αγσληζάκελνη, Γαιαθηίσλ έλδνμε, ζχλ ζπδχγσ ζεπηή θαί ζπλάζισ ζνπ, 
Δπηζηήκε, ηψ κφλσ Θεψ, πξεζβεχνληεο άκθσ ππέξ πάλησλ εκψλ. 

Ο Οίθνο 
Σφλ γελλαίνλ ελ Μάξηπζη Γαιαθηίσλα, ελ αζκάησλ σδαίο επθεκήζσκελ, ζχλ 
ηή παλεπθιεεί ζπδχγσ, ηή θεξσλχκσ Δπηζηήκε νχηνη γάξ θαζείινλ ηνχ 
ερζξνχ ηφ θξχαγκα, θαί εηδψισλ ηφ άζενλ ήιεγμαλ, ηήλ δέ πίζηηλ Υξηζηνχ 
αλεθήξπμαλ. Γηφ πεξηθαλψο ιαβφληεο παξ' απηνχ, ηνχο ζηεθάλνπο ηήο 
αθζαξζίαο, απαχζησο πξεζβεχνπζηλ ππέξ πάλησλ εκψλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Δ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Γαιαθηίσλνο θαί 

Δπηζηήκεο. 



ηίρνη 
Αζπλδπάζηνπο ζπδχγνπο θηείλεη μίθνο, 
Σήλ ςπρηθήλ ζχδεπμηλ εγαπεθφηαο. 
Σκήζε Δπηζηήκε Γαιαθηίσλ η' ελί πέκπηε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εθ ηψλ Δβδνκήθνληα 
Δξκά, Παηξφβα, Λίλνπ, Γατνπ θαί Φηινιφγνπ. 

ηίρνη 
Δξκάο, Παηξφβαο θαί Γάτνο ηξείο άκα, 
Απφζηνινη ζλήζθνπζηλ, νηο ηξηάο θίιε. 
Καζείο, Ηεζνχο γλψζεσο ζείαο ιίλνλ,  
Εσγξεί ζε, Λίλε, θαί κεζηζηά ηνχ βίνπ. 
Φηιφινγνο θηιψλ ζέ ηφλ Θεφλ Λφγνλ,  
Πιεξνί ιφγνπο ζνχο, θαί ζαλσλ ζχλεζηί ζνη. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Γνκλίλνο ππξί ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

Αλαζθνπψλ πχξ ηήο γεέλλεο Γνκλίλνο, 
Σφ ηή δε πχξ έθξηηηελ νχκελνπλ φισο. 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Σηκφζενο, Θεφθηινο θαί Θεφηηκνο, ππγκαίο 
ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 
Σφλ Σηκφζενλ, θαί ζπλαζιεηάο δχσ  
Κηείλνπζη ππγκαί, θαί Θεφο ηηκά Λφγνο. 
 

Σή απηή εκέξα, φ Άγηνο Γσξφζενο, ζεξίνηο εθδνζείο, ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

Ο Γσξφζενο εθδνζείο ηνίο ζεξίνηο,  
Γψξνλ πξνζήρζε ηψ Θεψ πξνζδεθηένλ. 
 

Σή απηή εκέξα, νη άγηνη Δπςχρηνο θαί Καξηέξηνο,ηά αηδνία ηκεζέληεο, 
ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 
Αηδνία Καξηέξηνο εθηεηκεκέλνο, 
χλ Δπςπρίσ θαξηεξνςχρσο θέξεη. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο ηιβαλφο, εηο κέηαιια βιεζείο, ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

Δλ ηνίο κεηάιινηο ηιβαλφο βεβιεκέλνο,  
Λείπεη κέηαιια θαί κεηαιιάηηεη βίνλ. 
 

Σή απηή εκέξα, φ Άγηνο Πάκθηινο, μεζζείο θαί θπιαθηζζείο ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

Φξνπξά δακαζζείο, θαί πξφ ηήο θξνπξάο μέζεη, 



Γηπινχλ ιάβνη Πάκθηινο εηθφησο ζηέθνο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γξεγνξίνπ, 
Αξρηεπηζθφπνπ Αιεμαλδξείαο, ηνχ Οκνινγεηνχ. 

 
Σή απηή εκέξα ν Άγηνο Αγαζάγγεινο μίθεη ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 
Υξηζηάγγειφο ηηο ςήθνο Αγαζαγγέισ 
Ζ ηήο ηειεπηήο ςήθνο ήλ εθ ηνχ μίθνπο. 
 

Μλήκε ηνχ ελ αγίνηο παηξφο εκψλ Ησλά, αξρηεπηζθφπνπ Ννβνγνξνδίαο 
Ρψζζνπ ηνχ ζαπκαηνπξγνχ. 

 
Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειεήζνλ εκάο. Ακήλ. 

 
Χδή δ’ 

«Γξνζνβνινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαην, Άγγεινο ηνίο Οζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ, πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ. 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ». 
 
Γξνζνβφινο πκάο ράξηο ε ηνχ Πλεχκαηνο, παλζφθσο πξνζαλέςπρε, 
ππξπνινπκέλνπο πεηξαζκψλ ππξί θαί αιγεηλψλ, αζθήζεσο θαί ηψλ αηθηζκψλ, 
νχο ελ αζιήζεη θαξηεξψο, αχζηο ππέζηεηε. 
 
Σήο αγλείαο κέλ ηψ πφζσ θαί αζθήζεσο, ζηέξγεηε ηήλ δηάζηαζηλ, ελ νκνλνία 
δέ ςπρήο δηά πίζηεσο ζηεξξάο, ζπλδνχκελνη πξφο αζιεηηθάο, αχζηο ελψζεηε 
ιαβάο, Οζηνκάξηπξεο. 
 
Γαιαθηίσλ ν παλέλδνμνο ζεζπίζκαζη, πεηζήζαο ηνχ Παληάλαθηνο, ηά 
ζεζπίζκαηα σο ιεξήκαηα ηψλ δπζζεβψλ, εγήζαην, φζελ νπξαλψλ, ηήλ 
βαζηιείαλ ελ Υξηζηψ θιήξνλ απείιεθελ. 

Θενηνθίνλ 
Τπεξηέξα ερξεκάηηζαο Παλάκσκε, ηψλ λνεξψλ Γπλάκεσλ, φλ γάξ εθείλνη νπ 
ηνικψζηλ φισο θαηηδείλ, αγθάιαηο εβάζηαζαο ηαίο ζαίο, ραξηζηεξίνηο ζε 
θσλαίο, φζελ δνμάδνκελ. 
 

Χδή ε’ 
«Δθ θινγφο ηνίο Οζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί Γηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο, Υξηζηέ κφλσ ηψ βνχιεζζαη. έ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο». 
 
Σνχ ηήο θχζεσο πφζνπ θίιηξνλ ζεξκφηεξνλ, πξφο Υξηζηφλ εζρεθφηεο, ζαξθί 
θαί αίκαηη, φισ ηψ λνί πξνζαλέρεηλ απείπαζζε, ζρέζεσο πιψδνπο, εκθξφλσο 
απνζηάληεο. 
 



Σήο πξφο ζάξθα θηιίαο μέλσο δηέζηεηε, ηήο αγλείαο ηψ θίιηξσ ζείσο 
ελψζεηε, θαί ηή ηνχ Υξηζηνχ αγάπε ζπλεξκφζζεηε, θιένο ζπδπγίαο, αδχγσλ 
κέγα ζαχκα. 
 
Βαζηιείαλ ηήλ άλσ Μάξηπο ζεζπέζηε, θαηνηθήζαη ζπνπδάδσλ, ηαχηελ 
θαηέιαβεο, αίκαζη ηνίο ζνίο, Γαιαθηίσλ σλνχκελνο, ζχλ ηή Δπηζηήκε, ηή ζή 
θαιή ζπλάζισ. 

Θενηνθίνλ 
ζπεξ πχξηλνο ζξφλνο θέξεηο Παλάκσκε, ηφλ ελ θφιπνηο παηξψνηο 
αλαπαπφκελνλ, φλ ππέξ εκψλ, Θενηφθε ηθέηεπε, φπσο αησλίνπ, ξπζζψκελ 
θαηαδίθεο. 
 

Χδή ζ’ 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νπ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ παλαγλε, σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο ζέ καθαξίδνκελ». 
 
Υξηζηνχ ηψ πφζσ ζεξκψο ζηνκνχκελνη, ζρέζηλ ςπρξάλ ηνχ βίνπ θαί ηνχ 
θίιηξνπ ηήο θχζεσο, θαί δεζκνχο ηήο ζαξθφο δηεξξήμαηε, δηά ηήλ ελ Σξηάδη 
κίαλ ζεφηεηα, Μάξηπξεο δπάδνο, πιηθήο ππεξγελφκελνη. 
 
Υνξνίο Μαξηχξσλ, Παξζέλσλ ηάγκαζηλ, ελ νπξαλνίο ρνξεχσλ, θαί θσηί 
αγαιιφκελνο, ζχλ ηή ζή ζπδχγσ Δπηζηήκε θαθψλ, ιχζηλ εκίλ βξαβεχεηο, 
λίθαο ηψ Άλαθηη, θφζκσ Γαιαθηίσλ, εηξήλελ θαί κέγα έιενο. 
 
ηεξξψο ελ πίζηεη εηο έλ ελνχκελνο, παλεπθιεψο ν ζείνο Γαιαθηίσλ ν 
πάλζνθνο, θαί ηή ζεκλή Δπηζηήκε ζπλδνχκελνο, ζπλήζιεζε γελλαίσο, 
ηνχησλ δεήζεζηλ, νίθηεηξνλ εκάο Λφγε Θενχ, ψο ππεξάγαζνο. 

Θενηνθίνλ 
Φσλαίο πκλνχκελ ραξηζηεξίνηο ζε, νη δηά ζνχ ηπρφληεο αιεζψο ηήο 
Θεψζεσο, θαί βνψκέλ ζνη. Υαίξε Παλάκσκε, ραίξε επινγεκέλε, ραίξε 
παιάηηνλ, ηνχ Πακβαζηιέσο θαί Θενχ, ραίξε Μεηξφζεε. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Σξαθείο ηψ γάιαθηη Μάξηπο, ηήο πίζηεσο Γαιαθηίσλ, ζχλ ηή ζεκλή Δπηζηήκε, 
ελήζιεζαο κερξη ηέινπο, πκψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ξπζζείεκελ ηήο γεέλλεο. 

Θενηνθίνλ 
Υαξηζηεξίνηο χκλνηο, δνμάδνληέο ζε Παξζέλε, ζχλ ηψ Αγγέισ ηφ ραίξε, 
βνψκέλ ζνη Θενηφθε. Υαίξε αλχκθεπηε Μήηεξ, ηνχ Βαζηιέσο ηήο δφμεο. 
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ Σ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 



Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Παχινπ, Αξρηεπηζθφπνπ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηνχ Οκνινγεηνχ. 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ’ 
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Παχινο ν ζεζπέζηνο, ζέ κηκεηήλ πξνρεηξίδεηαη, νκσλχκσο θαινχκελνλ, θαί 
ηξφπνηο θνζκνχκελνλ, ηνίο απηνχ Πακκάθαξ, θαί ζενζεβεία, θαί ηή αλδξεία 
ηήο ςπρήο, θαί θαξηεξία ηψλ πεξηζηάζεσλ, θαί δήισ ππξαθηνχκελνλ, 
Οξζνδνμίαο ππέξκαρε, ψ θαί λχλ ζπλδεδφμαζαη, νπξαλίνηο ζθελψκαζηλ. 
 
Άξεηνλ ηφλ άζενλ, θαί δπζζεβή Μαθεδφληνλ, ηαίο ζηεξξαίο ηψλ δνγκάησλ 
ζνπ, λεπξαίο απεγρνληδηδαζαο, ηψ νξζψ δέ ιφγσ, ηήο ζθαιίαο, ηψλ 
Οξζνδφμσλ ηήλ πιεζχλ, Ηεξνκχζηα κάθαξ εζηήξημαο, δηφ ζνπ ηήλ 
ππέξιακπξνλ, νκνινγίαλ δεμάκελνο, βαζηιείαο αλέδεημε, θνηλσλφλ ν 
Φηιάλζξσπνο. 
 
Γξφκνλ εθηειέζαληα, ζέ θαί ηήλ πίζηηλ ηεξήζαληα, ηεξάξρα καθάξηε, Υξηζηφο 
εζηεθάλσζε, ηψ ιακπξψ ζηεθάλσ, ηήο δηθαηνζχλεο, θαί θαηειάκπξπλε ηήλ 
ζήλ, νκνινγίαλ αμηνζαχκαζηε, δηφ ηήλ επνπξάληνλ, θιεξνλνκίαλ δεμάκελνο, 
ηφλ σηήξα δπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ αλπκλνχλησλ ζε. 
 
Παχιε πακκαθάξηζηε, νκνινγίαο επψλπκε, ηψλ ζεξκψο επθεκνχλησλ ζε, 
πξνζηάηεο γελφκελνο, εθ παληφο θηλδχλνπ, πάζεο ακαξηίαο θαί θαηαηγίδνο 
ηψλ παζψλ, θαί ηπξαλλίδνο Πάηεξ δηάζσζνλ,σο Μάξηπο γάξ αήηηεηνο, θαί 
Ηεξάξρεο εππξφζδεθηνο, παξξεζίαλ ζχ θέθηεζαη, πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ 
εκψλ. 

Γφμα...  Ήρνο α’  Γεξκαλνχ 
Αξρηεξαηηθήλ ζηνιήλ ελδπζάκελνο, ζηε Πάηεξ, ηφλ νκψλπκνλ Παχινλ 
εδήισζαο, δησγκνχο ππνκείλαο θαί πεξηζηάζεηο, θαί ελ ηνίο ζνίο νηθείνηο 
πφλνηο, ηά βιάζθεκα δφγκαηα Αξείνπ θαηέβαιεο, παζψλ γάξ ππέξ ηήο 
αλάξρνπ, θαί νκννπζίνπ Σξηάδνο, ηφλ δπζζεβή θαί πλεπκαηνκάρνλ θαζείιεο 
Μαθεδφληνλ, θαί ηήλ νξζφδνμνλ πάζη ηξαλψζαο πίζηηλ, ηνίο αυινηο ζπλαπιίδε 
Αγγέινηο, κεζ' ψλ θαί λχλ ηθέηεπε ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  απηφκεινλ 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ ηφ αγαιιίακα, ηψλ επί γήο αλζξψπσλ, θξαηαηά 
πξνζηαζία, άρξαληε Παξζέλε, ζψζνλ εκάο, ηνπο εηο ζέ θαηαθεχγνληαο, φηη ελ 
ζνί ηάο ειπίδαο κεηά Θεφλ, Θενηνθε αλεζέκεζα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ   φκνηνλ 
Τπέξ εκψλ ν Τηφο ζνπ παζείλ ελέζρεην, ίλα ηψ ηνχηνπ πάζεη, ηήλ απάζεηαλ 
πάζη, παξάζρε Θενηφθε, φζελ αχηφλ, θαζηθέηεπε πάληνηε, παζψλ παληνίσλ 



κε ξχζαζζαη, θαί ςπρήο, θαί ηνχ ζψκαηνο Παλχκλεηε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο β’   Βπδαληίνπ 
Αζθήζεσο ηφ πέιαγνο δηαπιέσλ, ηήο εγθξαηείαο αχξα, ηφ ηψλ παζψλ 
θιπδψληνλ εμέθπγεο ζηε, φζελ ηή νκσλπκία θεξσλπκήζαο ηνχ ζείνπ 
Παχινπ, δησγκνχο ππήλεγθαο θαί πεξηζηάζεηο, θαθνπρνχκελνο ελ ηαίο ηψλ 
αηξεηηδνλησλ γισζζαιγίαηο, Γηφ Αξείνπ θαηέβαιεο ηά δφγκαηα, θαί Νεζηνξίνπ 
ηάο αηξέζεηο ηξεςάκελνο, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, ψθζεο δεισηήο, Απηφλ 
ηθέηεπε, Ηεξάξρα καθάξηε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 

ζπεξ, ελ ιηκέλη πξνζδξακψλ, ππφ ηήλ αγίαλ ζνπ ζθέπελ, Παξζελνκήηνξ 
αγλή, δένκαη ζπιαγρλίζζεηη, κή απνξξίςεο κε, αιιά ξχζαη ηφλ δνχιφλ ζνπ, 
ηήο λχλ επειζνχζεο, ζιίςεσο ψο έρνπζα, ηφ ζπκπαζέο θπζηθφλ, Μήηεξ ηνχ 
Θενχ ηνχ πςίζηνπ,πάληνηε πξεζβεχνπζα ζψδε, πάζεο πεξηζηάζεσο ηνπο 
δνχινπο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Βφηξπλ, ε ηεθνχζα ηήο δσήο, ηφλ αγεσξγήησο ελ κήηξα ζνχ εθβιαζηήζαληα, 
μχισ σο εψξαθαο, ηνχηνλ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα σιφιπδεο, θαί έθξαδεο, 
Σέθλνλ, γιεχθνο ελαπφζηαμνλ, δη' νχ ε κέζε αξζή, πάζα ηψλ παζψλ 
Δπεξγέηα, δη' εκνχ ηήο ζέ ηεηνθπίαο, ζνχ ηήλ επζπιαγρλίαλ ελδεηθλχκελνο. 
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο γ'  Απηφκεινλ 

Θείαο πίζηεσο νκνινγία, άιινλ Παχιφλ ζε ηή Δθθιεζία, δεισηήλ ελ ηεξεχζηλ 
αλέδεημε, πλεθβνά ζνη θαί Άβει πξφο Κχξηνλ, θαί Εαραξίνπ ηφ αίκα ηφ 
δίθαηνλ, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα 
έιενο. 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ ηνχ Φαιηεξίνπ, αλαγηλψζθνκελ ηνχο 
Καλφλαο ηήο θησήρνπ, είηα ηνχ Αγίνπ ηνχηνλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Σφλ κπζηαγσγφλ Παχινλ πκλψ πξνθξφλσο. 
 

Πνίεκα Θενθαλνπο 
 

Χδή α'  Ήρνο δ' 
«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη ηή 
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη,θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 



γεζφκελνο,ηαχηεο ηά ζαχκαηα». 
 
Σήο πίζηεσο έξεηζκα, ηήο Δθθιεζίαο δηδάζθαινλ, θαί ζηχινλ αθξάλδαληνλ 
νκνινγίαο ζε, θαί πνιχθσηνλ, ηήο ράξηηνο θσζηήξα, θαί ζηφκα ππξίπλννλ, 
Παχιε θεξχηηνκελ. 
 
Ο Παχινο ν κέγηζηνο, ηήο νηθνπκέλεο ν ήιηνο, Σξηζκάθαξ πξνβάιιεηαη, ζέ 
Παχινλ δεχηεξνλ, σο πχξ θιέγνληα, επηφλσο ηάο αηξέζεηο, θαί πέιεθπλ 
θφπηνληα, ηήλ αζεφηεηεηα. 
 
Ννκίκσο εγψληζαη, πξνθηλδπλεχσλ ζεζπέζηε, ηνχ ζείνπ θεξχγκαηνο, σο 
Ηεξάξρεο πηζηφο, θαί θαηέπλημαο, λεπξαίο ηψλ ζψλ δνγκάησλ, σο ζήξα ηφλ 
Αξεηνλ, ηφλ καηαηφθξνλα. 

Θενηνθίνλ 
Μαξίαλ ηήλ άρξαληνλ, δεχηε πκλήζσκελ άπαληεο, ηήλ κφλελ θνζκήζαζαλ, 
ηήλ αλζξσπφηεηα, ηήλ θπήζαζαλ, Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ, Παξζέλνλ ηε 
κείλαζαλ, αδηαιψβεηνλ. 
 

Χδή γ' 
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ». 
 
Τηνζεηεζείο ράξηηη ζεία, ηφλ θχζεη Τηφλ Μνλνγελή, εηο θηίζηλ νχ θαηήγαγεο, ηφλ 
ηψ Παηξί ζπλάλαξρνλ, Παχιε ηνίο Παχινπ δφγκαζη, ηνχ ζενθφξνπ επφκελνο. 
 
ηφκαηη θαί γιψζζε θαί θαξδία, ζνθίαλ θαί δχλακηλ Θενχ, θαί Λφγνλ 
ελππφζηαηνλ, ζχ ηφλ Υξηζηφλ εθήξπμαο, Παχιε ζεφθξνλ ζηε, ηφλ δπζκελή 
θαπιίζαο Άξεηνλ. 
 
Σήο ππεξνπζίνπ εμνπζίαο, ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ Θενχ, δη' νχ ζενπνηνχκεζα, 
θξίζεη δηθαία Πάλζνθε, θχζεη Θεφλ εδίδαμαο,θαί παληνπξγφλ θαί 
παληνδχλακνλ. 

Θενηνθίνλ 
Αλάξρνπ Γελλήηνξνο φ Λφγνο, ν πάζεο αλψηεξνο αξρήο, αξρήλ λχλ 
ζσκαηνχκελνο, εθ ζνχ Αγλή εδέμαην, θαί ππφ ρξφλνλ γέγνλελ, ν ρξφλσλ 
πάλησλ ππέξηεξνο. 
 

Κάζηζκα 
Ήρνο πι. δ'   Σήλ νθίαλ 

Χο ηνχ ζθεχνπο ππάξρσλ ηήο εθινγήο, θαί νκψλπκνο Πάηεξ θαί κηκεηήο, 
θηλδχλνπο ππέκεηλαο, θαί δησγκνχο ππέξ πίζηεσο, θαί σο απηφο ηήλ Ρψκελ, 
θαηέιαβεο ζηε, παληαρνχ θεξχζζσλ, Σξηάδνο ηφ νκφηηκνλ, φζελ θαί ηφλ 
δξφκνλ, ελ Αξκελία ηειέζαο, αμίσο απείιεθαο, εθ Κπξίνπ ηφλ ζηέθαλνλ, 
θαηαηζρχλαο ηφλ Άξεηνλ, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 



δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 
Γφμα... Ήρνο γ' 
Θείαο πίζηεσο 

Γφγκα έλζενλ επηθξαηχλαο, ξήκα άζενλ εμνζηξαθίζαο, Παχιε ζεφθξνλ 
θαηήζρπλαο Άξεηνλ, ηψ γάξ Παηξί ηφλ Τηφλ νκννχζηνλ, αλαθεξχμαο πηζηνχο 
εβεβαίσζαο, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη εκίλ ηφ 
κέγα έιενο. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Θείαο θχζεσο νχθ ερσξίζζε, ζάξμ γελφκελνο ελ ηή γαζηξί ζνπ, αιιά Θεφο 
ελαλζξσπήζαο κεκέλεθελ, ν κεηά ηφθνλ Μεηέξα Παξζέλνλ ζε, σο πξφ ηνχ 
ηφθνπ θπιάμαο παλάκσκνλ, κφλνο Κχξηνο, Απηφλ εθηελψο ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ ακίαληνο Ακλάο ηνχ Λφγνπ, ε αθήξαηνο Παξζελνκήησξ, ελ ηψ ηαπξψ 
ζεαζακέλε θξεκάκελνλ, ηφλ εμ απηήο αλσδίλσο βιαζηήζαληα, κεηξνπξεπψο 
ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, Οίκνη! Σέθλνλ κνπ, πψο πάζρεηο ζέισλ ξχζαζζαη, 
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ; 
 

Χδή δ’ 
«Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ 
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε». 
 
Γέξαο πνιπηίκεηνλ ζή θνξπθή, ηήο νκνινγίαο ηφλ ζηέθαλνλ, σο ληθεθφξσ, 
δσεθφξσ δεμηά, ν πιαζηνπξγφο επέζεθε, Παχιε ζενθάληνξ καθάξηε. 
 
ζπεξ πξνεγψληζαη ηψλ επζεβψλ, Πάλζνθε δνγκάησλ απείιεθαο, ηάο 
αληηδφζεηο, λχλ ηνχ μχινπ ηήο δσήο, ηεηπρεθψο Μαθάξηε, Παχιε ζενθάληνξ 
ζεζπέζηε. 
 
Γήλ ηήλ επνπξάληνλ ρνξνβαηείλ, ήλ πφδεο πξαέσλ ρνξεχνπζη, θαηεμηψζεο, 
σο ιακπξφο αγσληζηήο, ηήο αιεζείαο πάληηκε, Παχιε γεγνλσο θαί 
ππέξκαρνο. 

Θενηνθίνλ 
Ο κννπζηφηεηη ηή ηνχ Παηξφο, ψηεξ σο Τηφο θαζνξψκελνο, εθ ηήο 
Παξζέλνπ, νκννχζηνο εκψλ, ζσκαησζείο γεγέλλεζαη, ζψζαη βνπιεζείο ηφ 
αλζξψζηλνλ. 
 

Χδή ε' 
«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
έζρεο ελ κήηξα ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ηήλ εηξήλελ βξαβεχνπζα». 
 
Ννκήλ ηήο αηξέζεσο, θαί ζεπεδφλα έζηεζαο, βαιψλ δξαζηηθψηαηνλ 
ζεφθξνλ, θάξκαθνλ Πάηεξ νκνινγίαλ ηήλ ζήλ, θαί ηψλ ζψλ δνγκάησλ ηφ 



ιακπξφλ, λνχ ηε θαζαξφηεηα, θαί ηφλ δήινλ ηφλ έλζενλ. 
 
Πινπζίσο εθθέρπηαη, ε ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, ράξηο ζνχ ηνίο ρείιεζη 
Πακκάθαξ, πξφκαρνλ φλησο νξζνδνμίαο ζηεξξφλ, επξνχζά ζε θαί 
πξναζπηζηήλ, φζελ θαηεθψηηζαο, Οξζνδφμσλ ζπζηήκαηα. 
 
Αξείνπ ηφ άζενλ, Μαθεδνλίνπ βιάζθεκνλ, Παχιε ζενπλεχζησλ ζνπ 
δνγκάησλ, θαί δηδαγκάησλ εθζθελδνλίζαο πινθαίο, Γαπίδ σο αιιφθπινλ ηφ 
πξίλ, ηνχηνπο απεγρφληζαο, θαί ζηεξξψο θαηεδίθαζαο. 

Θενηνθίνλ 
Τπάξρσλ αηψληνο, λχλ ππφ ρξφλνπ γέγνλε, ζάξθα πξνζιαβφκελνο Παξζέλε, 
έκςπρνλ έλλνπλ, Λφγνο ν άλαξρνο, εθ ζνχ απεηξφγακε Αγλή, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ηήλ εηξήλελ δσξνχκελνο. 
 

Χδή ο' 
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε θαηαηγίο, πνιιψλ 
ακαξηεκάησλ, αιι' σο Θεφο, εθ θζνξάο αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ Πνιπέιεε». 
 
Λαιήζαο εηο χςνο βιαζθεκίαλ, θαί ηφλ Τηφλ θαί Λφγνλ, ηνχ Θενχ ν Άξεηνο εηο 
θηίζηλ, θαηαγαγψλ ππφ ζνχ ν δείιαηνο, ζενθφξε θαηαθέθξηηαη. 
 
Ο άλνπο θαί άζενο θαί άθξσλ, ν αζεηήζαο Πάηεξ, Μαθεδφληνο ηφ ζείνλ 
Πλεχκα, δηά ηήο ζήο θαξηεξάο ελζηάζεσο, ζενθάληνξ θαηαβέβιεηαη. 
 
Νεθξνχηαη ζπξφκελνο σο φθηο, ηνίο δσηηθνίο ζνπ ιφγνηο, πξνζβαιψλ 
αηξέζεσλ ηφ ζηίθνο, Άξρηεξεχ, ηνχ Θενχ παλφιβηε, ζενξξήκνλ Ηεξψηαηε. 

Θενηνθίνλ 
Τκλνχκελ Παξζέλε Θενκήηνξ, ηφλ ππέξ θχζηλ ηφθνλ, θαί ηήλ ζήλ ακφιπληνλ 
αγλείαλ, θαί γάξ ελ ζνί, ζαπκαζηψο ζπλέδξακε, παξζελία, ηφθνο άθζνξνο. 
 

Κνληάθηνλ 
Ήρνο β’  Σά άλσ δεηψλ 

Αζηξάςαο ελ γή, σο άζηξνλ νπξαλφθσηνλ, ηήλ θαζνιηθήλ θσηίδεηο 
Δθθιεζίαλ λχλ, ππέξ ήο θαί ήζιεζαο, ηήλ ςπρήλ ζνπ Παχιε πξνζέκελνο, θαί 
σο Εαραξίνπ θαί Άβει ηξαλψο, βνά ζνπ ηφ αίκα πξφο Κχξηνλ. 

Ο Οίθνο 
Ο κνινγίαο ζηχινο ππάξρεηο, θαί νκψλπκνο Παχινπ ηνχ θσζηήξνο ηήο γήο, 
νκφηξνπφο ηε θαί ζχλαζινο, ηά ζηίγκαηα ηνχ Ηεζνχ βαζηάδσλ ελ ηψ ζψκαηη, 
Παχιε ηεξνκχζηα, θαί ελ απηνίο εληξπθψλ, θαί θαπρψκελνο πάληνηε, ελψπηνλ 
βαζηιέσλ θαθνδφμσλ ψθζεο ηζηάκελνο, θαί κή πηννχκελνο, κάιινλ δέ 
δπλακνχκελνο, φζελ ηξαλψηεξνλ βνά ζνπ ηφ αίκα πξφο Κχξηνλ. 
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ο' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Παχινπ, 

Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνχ Οκνινγεηνχ. 



ηίρνη 
Σήλ εηο θάξπγγα Παχινο απρψλ αγρφλελ, 
Λχεη θάξπγμη ξεπκάησλ ηήλ αγρφλελ. 
Οχλεθα σκνιφγεη Παχινο Θεφλ, άγρεηαη έθηε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο κεηά θηιαλζξσπίαο θαηελερζείζεο θφλεσο, 
επί Λένληνο ηνχ Μεγάινπ. 

ηίρνη 
Φιέγεηλ απεηιείο, αιιά πάιηλ νχ θιέγεηο, 
Οξγή θεξάζαο καθξνζπκίαλ Λφγε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Λνπθά. 
ηίρνη 

Αξεζηά, Λνπθά, ηψ Θεψ πξάμαο Λφγσ. 
Σήο επαξέζησλ εθζαλσλ κνίξαο γίλε. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Παχινο, ν δηά Υξηζηφλ αιφο, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 
Τπνθξηζείο ν Παχινο ελ γή κσξίαλ,  
Υνξψ ζαλσλ ζχλεζηη ηψλ ζενθξφλσλ. 
 

Μλήκε ηψλ Οζίσλ παηέξσλ εκψλ Αβξαάκ ηνχ ελ Υνηίλε, θαί Λνπθά ηνχ 
ελ ηψ ζπειαίσ Ρψζζσλ. 
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Χδή δ’ 
«Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηηζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ θηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί». 
 
Μεηαβέβεθαο ζεφθξνλ πξφο νπξάληα, Παχιε ζθελψκαηα, θαί πξνζπειάζαο 
Θεψ, κεζέμεη Θενχκελνο, έλζενο γέγνλαο, ςάιισλ ζηε, ν ηψλ Παηέξσλ 
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Ννπζεηνχκελνη ζνίο ιφγνηο δηδαζθφκεζα, Παχιε παλεχθεκε, σο ελ ειίνηο 
ηξηζίλ, ακέξηζηνλ άηκεηνλ, ζέβεηλ ζεφηεηα, ή θαί ςάιινκελ, Ο ηψλ Παηέξσλ 
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 
Χο παλίεξνο ε ζεία θαί ζεάξεζηνο, νκνινγία ζνπ, σο γάξ ρξπζφο θαζαξζείο, 
Θεψ πξνζελήλεμαη, ζχκα εππξφζδεθηνλ, αγαιιφκελνο, ηή εθκηκήζεη ζηε, 
ηψλ παζψλ ηψλ ηνχ σηήξνο. 

Θενηνθίνλ 
Πάζη πξφμελνο αλζξψπνηο ελαπέθελαο, ζείαο ιπηξψζεσο, ηφλ Λπηξσηήλ ηνχ 



παληφο, ηεθνχζα Παλάκσκε, ψ πάληεο ςάιινκελ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε’ 
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο». 
 
Ρένπζη πεγαί ηψλ ζψλ δνγκάησλ, θαί πάζαλ ηήλ Δθθιεζίαλ θαηαξδεχνπζη, 
ζψ δέ Πάηεξ αίκαηη, πάληαο θαζεγίαζαο, ηνχο νξζνδφμσ πίζηεη ζνη, 
αθνινπζήζαληαο, θαί Κχξηνλ πκλείηε βνψληαο, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο. 
 
ξκσ γαιελψ ζχ πξνζσξκίζζεο, ηνχ βίνπ ηάο ηξηθπκίαο απσζάκελνο, είρεο 
γάξ ηζχλνληα, πάζαλ ηήλ πνξείαλ ζνπ, ηφλ θπβεξλήηελ Κχξηνλ, Παχιε 
παλφιβηε, ηφλ λεχκαηη ηά πάληα πνηνχληα, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 

Σξηαδηθφλ 
Φψο ηφ ηξηιακπέο ηήο ππεξζένπ, Σξηάδνο ελ ζνί ζθελψζαλ θψο ζε 
δεχηεξνλ, έδεημε θσηίδνληα, δήκνλ κέλ νξζφδνμνλ, αηξεηηθήλ δέ θάιαγγα, 
Πάηεξ ακβιχλνληα, θαί Κχξηνλ πκλείηε βνψληα, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο. 

Θενηνθίνλ 
Ρήζεηο Πξνθεηψλ αθνινπζνχληεο, Παξζέλε ζέ Θενηφθνλ θαηαγγέιινκελ, 
ηέηνθαο παηδίνλ γάξ, πάλησλ αξραηφηεξνλ, Δκκαλνπήι θαινχκελνλ, ψ θαί 
θξαπγάδνκελ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 

Χδή ζ’ 
«Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ 
δέ, αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
βνάησ, Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, ζενηφθε αγλή αεηπάξζελε». 
 
ινλ εκαπηφλ, πξνζάγσ ζεζπέζηε, ηή ζεία ζθέπε ζνπ, σο Ηεξνκάξηπο δέ,ηήλ 
εμνπζίαλ ιχεηλ ηά πηαίζκαηα, παξά Υξηζηνχ δεμάκελνο, εκψλ ζθαικάησλ 
ζεηξάο, δηαξξήμαο, ζψζφλ κε πξεζβείαηο ζνπ, θαί ηψ ζείσ θσηί 
θαηαιάκπξπλνλ. 
 
Νένο πεθελψο, ηψ δήισ ππξνχκελνο Παχινο παλάξηζηε, ηψλ ελ Παξαδείζσ 
λχλ, αξξήησλ ιφγσλ Πάηεξ αθήθναο, σο θνηλσλφο ηψλ ηξφπσλ γάξ, ηήο 
αλαξξήζεσο, ζπκκεηέζρεο, ζηέθαλνλ δεμάκελνο, βαζηιείαο Υξηζηνχ 
εππξεπέζηαηνλ. 
 
Χο ηηο αξηζηεχο, εθάλεο θαηήγνξνο, πάζεο αηξέζεσο, ηήο νξζνδνμίαο δέ, 



Ηεξνκάξηπο ζείνο ζπλήγνξνο, καξκαξπγαίο ηήο ράξηηνο, εγιατζκέλνο ζαθψο, 
θαί ηή αίγιε, Παχιε παλανίδηκε, ηήο αθηίζηνπ Σξηάδνο ιακπφκελνο. 

Θενηνθίνλ 
άξθα ηήλ εθ ζνχ, ν Λφγνο Παλάκσκε πεξηεβάιεην, ζεζσκαησκέλνο δέ, 
ζπλαλεζηξάθε θφζκσ σο εχζπιαγρλνο, κεκελεθψο νπθ έιαηηνλ, σο πξίλ 
αζψκαηνο, θαί ηνλ πάιαη, πάληαο ηπξαλλήζαληα, ζετθή δπλαζηεία Καηέβαιελ. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Σφλ Παχινλ εθκηκνχκελνο, ηφλ θήξπθα ηήο πίζηεσο, ηήο αλσηάηεο ζνθίαο, ηά 
δφγκαηα θαηαζπείξαο, πάζαο αηξέζεηο ήκβιπλαο, Ηεξαξρψλ αγιάτζκα, Παχιε 
Μαθαξηψηαηε, δηφ θαί ζηχινο εθάλεο, νξζνδνμίαο ζεφθξνλ. 

Θενηνθίνλ 
Θεφλ ζαξθί φλ έηεθεο, Μαξία Θενλχκθεπηε, ππέξ εκψλ εθδπζψπεη, ηψλ ζε 
πκλνχλησλ εθ πφζνπ, θαί ζήλ εηθφλα Σηκψλησλ, θαί ηνχ Τηνχ ζνπ Πάλαγλε, 
θνιάζεσο ιπηξψζαζζαη, θαί αλαγθψλ αησλίσλ, ηνχο ζνί ζεξκψο εγθεηκέλνπο. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο βαξχο   Αλαηνιίνπ 
Δλέθπςαο εηο ηά βάζε ηνχ Πλεχκαηνο, σο επί γήο αζάξθσο βηψζαο, θαθείζελ 
αληιήζαο ηφλ πινχηνλ ηήο ζείαο γλψζεσο, νξζνδνμίαλ αλζξψπνηο 
επήγαζαο, δηδαζθαιίαηο ζνπ, ζηε Πάηεξ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Οπθέηη θσιπφκεζα 

Σεθνχζα ηφλ Γεζπφηελ κνπ θαηά ζάξθα, εμνπζίαο κε, θαί δνπιείαο ηνχ 
αιινηξίνπ ιχηξσζαη Γέζπνηλα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σψ μχισ πξνζπαγέληα ζε εθνπζίσο, σο εψξαθελ ε Παλάκσκνο, 
ζξελσδνχζα χκλεη ηφ θξάηνο ζνπ. 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ Ε' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ ηξηάθνληα ηξηψλ Μαξηχξσλ, ηψλ έλ Μειηηελή, θαί 

Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί ζαπκαηνπξγνχ Λαδάξνπ, ηνχ ελ ηψ 
Γαιεζίσ φξεη αζθήζαληνο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηψλ Μαξηχξσλ. 

 
Ήρνο δ’  



Χο γελλαίνλ 
Θενζχιιεθηνλ ζχληαγκα, ηεξψηαηνλ ζηξάηεπκα, Δθθιεζία έλζενο, δήκνο 
άγηνο, θάιαγμ Μαξηχξσλ ζεφπλεπζηνο, σξαία νκήγπξηο, αξξαγήο 
ζπλαζπηζκφο, αιεζψο αλεδείρζεηε, αμηάγαζηνη, θαί ηήο άλσ πνιίηαη επαμίσο, 
κεηξνπφιεσο εληεχζελ, ρξεσζηηθψο καθαξίδεζζε. 
 
χλ Νηθάλδξσ Ζζχρηνλ, Αζαλάζηνλ Μάκαληα, ζείφλ ηε Βαξάρηνλ θαί 
Καιιίληθνλ, θαί Θεαγέλελ θαί Νίθσλα, Λνγγίλνλ Θεφδσξνλ, Οπαιέξηνλ νκνχ, 
θαί Ξαλζίαλ Θεφδνπινλ θαί Καιιίκαρνλ, θαί Δπγέληνλ πάληεο ζπλειζφληεο, 
ζχλ ηψ ζείσ ζενδνρσ θαί Οζηξπρίσ ηηκήζσκελ. 
 
Σφλ γελλαίνλ, Ηέξσλα, ηφλ θιεηλφλ Δπηθάληνλ, Μαμηκηαλφλ νκνχ θαί 
Γνπιθίηηνλ, Κιαπδηαλφλ θαί Θεφθηινλ, ηφλ ζείνλ Γηγάληηνλ θαί Γσξφζενλ 
πηζηψο, θαί Θεφδνηνλ κέιςσκελ, θαί Καζηξίθηνλ, θαί Αλίθεηνλ άκα ζεκειίσ, 
Δπηπρίσ ηε ζπκθψλσο, ηήο αιεζείαο ηνχο Μάξηπξαο. 
 

Καί ηνχ Οζίνπ 
 

Ήρνο πι. β’ 
ιελ απνζέκελνη 

ιελ απνζέκελνο, ηήλ ηψλ παζψλ αινγίαλ, θαί ζάξθα ηψ πλεχκαηη, 
ππνηάμαο γέγνλαο αξεηήο θαλψλ, Μνλαζηψλ έξεηζκα, Αζθεηψλ άγαικα, ηψλ 
Οζίσλ εγθαιιψπηζκα, θαί λχλ ηφ άξξεηνλ, θάιινο επνπηεχσλ ηνχ Κηίζηνπ 
ζνπ, ηξπθάο αεί ηνίο θάιιεζη, ηνίο επνπξαλίνηο ηψ πλεχκαηη, φζελ 
ζπλειζφληεο, αζκάησλ εκκειέζηλ ελ σδαίο, ηήλ ζήλ ζεπηήλ θαί παλίεξνλ, 
κλήκελ ενξηάδνκελ. 
 
Όιεο αρζνθφξεκα, εθηηλαμάκελνο άπαλ, θαί ζαξθφο πξνζπάζεηαλ, θαί 
γετλεο ζρέζεσο πάζαλ έθεζηλ, πςειήο ψδεπζαο, πνιηηείαο ηξίβνλ, επζηαιψο 
κεηαξζηνχκελνο, θαί αλπςνχκελνο, πάζεο αξεηήο εηο αθξψξεηαλ, θαί ηξέπσλ 
ηφλ αληίπαινλ, άυινλ ερζξφλ χιε ζψκαηνο, φζελ ηνίο Αγγέισλ, αυινηο 
ζπγθαηείιεμαη ρνξνίο, Λάδαξε Πάηεξ δεφκελνο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 
Κφζκνλ απσζάκελνο, απαξλεζάκελνο ζάξθα, θαί ηά πάζε ζηε, κεηά ηψλ 
πξνιήςεσλ βδειπμάκελνο, αθξηβήο γέγνλαο, ηεξεηήο Λάδαξε, 
πξνζηαγκάησλ ηνχ Κπξίνπ ζνπ, θαί θχιαμ άξηζηνο, φζελ ζπλ Παηξί θαί ηψ 
Πλεχκαηη, κνλήλ ελ ζνί πεπνίεηαη, θαί ηά ππέξ θχζηλ ραξίζκαηα, λέκεη ζνη 
πινπζίσο, ζαπκάησλ εμαηζίσλ απηνπξγφλ, θαί ηψλ ελ ζιίςεη ζεξκφηαηνλ, 
ξχζηελ αλαδείμαο ζε. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
ζηε Πάηεξ, νπθ έδσθαο χπλνλ ζνίο νθζαικνίο, νπδέ ηνίο βιεθάξνηο ζνπ 
λπζηαγκφλ, έσο νχ ηήλ ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, ηψλ παζψλ ειεπζέξσζαο, θαί 
ζεαπηφλ εηνίκαζαο ηνχ Πλεχκαηνο θαηαγψγηνλ, ειζψλ γάξ ν Υξηζηφο ζχλ ηψ 
Παηξί, κνλήλ παξά ζνί επνηήζαην, θαί ηήο νκννπζίνπ Σξηάδνο ζεξάπσλ 
γελνκελνο, κεγαινθήξπμ Παηήξ εκψλ, πξέζβεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 



Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Λάκςνλ ηνλ θσηηζκφλ ζφπ εκνί, ηψ ηψλ παζψλ ζθφηεη δεηλψο ελππάξρνληη, 
ηφ θέγγνο ηήο αιεζείαο, ε ζπιιαβνχζα Θεφλ, θαί ζαξθί ηεθνχζα 
Μεηξνπάξζελε, βπζνχ απνγλψζεσο, δηά ηάρνπο αλάγαγε, θαί επί πέηξαλ, 
αζθαινχο βηνηεχζεσο, επηζηήξημνλ, ηήο ςπρήο κνπ ηα βήκαηα, Γίθαζνλ ηνχο 
απαχζησο κε, πηέδνληαο δαίκνλαο, παχζνλ ηφλ πφλνλ ελ ηάρεη, ηήο 
ηαιαηπψξνπ θαξδίαο κνπ, ειπίο ηψλ πεξάησλ, ε ηψ θφζκσ δσξνπκέλε, ηφ 
κέγα έιενο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηάζα ελ ηψ ηαπξψ Ηεζνχ, ε ζέ ηεθνχζα ζξελσδνχζα σδχξεην, βνψζα, Οχ 
θέξσ Σέθλνλ, πξνζεισκέλνλ νξάλ, επί μχινπ φλ πεξ απεθχεζα, εγψ θαί 
δηέθπγνλ, ηάο σδίλαο σο άλαλδξνο, θαί πψο αξηίσο, ηή νδχλε ζπλέρνκαη, θαί 
ζπαξάηηνκαη, ηήλ θαξδίαλ ε άκεκπηνο; άξηη γάξ νχλ πεπιήξσηαη, φ είξεθε 
πκεψλ, φηη ξνκθαία θαξδίαλ, εκήλ πηθξψο δηειεχζεηαη, Αιι’ ψ λχλ Τηέ κνπ, 
εμαλάζηεζη θαί ζψζνλ, ηνχο αλπκλνχληάο ζε. 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 

Γφμα... Ήρνο πι. δ’ 
ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δηφ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ, Σψλ δαηκφλσλ ψιεζαο 
ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ ακέκπησο 
εδήισζαο, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εηξήλελ αίηεζαη ηαίο 
ςπραίο εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Σφ φκκα ηήο θαξδίαο κνπ, εθηείλσ πξφο ζέ Γέζπνηλα, κή παξίθεο ηφλ πηθξφλ 
κνπ ζηελαγκφλ, ελ ψξα φηαλ θξίλε, ν ζφο Τηφο ηφλ θφζκνλ, γελνχ κνη ζθέπε 
θαί βνήζεηα. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δπάγελ κέλ σο άλζξσπνο, ελ μχισ θαί λελέθξσκαη, θαί ελ ηάθσ, θαηεηέζελ 
σο ζλεηφο, σο δέ Θεφο, ψ Μήηεξ, λεθξνχο εμαλαζηήζσ, θαί ζέ δνμάζσ ηή 
εγέξζεη κνπ. 
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Οη Μάξηπξέο 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. 

Καί ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. δ’ 

Σαίο επαγξχπλνηο πξνζεπραίο, ελ νρεηνίο δαθξχσλ ηφλ ζηχινλ θαηέβξερεο, 
θαί ηνίο εθ βάζσλ ζηελαγκνίο, εηο εθαηφλ ηνχο πφλνπο εθαξπνθφξεζαο, θαί 



γέγνλαο πνηκήλ, ηνίο πξνζηνχζη λέκσλ ζπγρψξεζηλ, ζηε Παηήξ εκψλ 
Λάδαξε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνληαη νη Καλφλεο, εηο ηήο Οθησήρνπ 
θαί ηψλ Αγίσλ νη εθεμήο δχν. 

 
Ο Καλψλ ηψλ Μαξηχξσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Γφμα θξνηείζζσ Υξηζηφο ε ηψλ Μαξηχξσλ. 
 

Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ 
 

Χδή α'   Ήρνο β' 
«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη, ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη». 
 
Γεχηε πηζηνί, άπαληεο ρείξαο θξνηήζσκελ, θαί ζενθζφγγνηο άζκαζη, 
παλεγπξίζσκελ, ηψλ Μαξηχξσλ ηνχο άζινπο, Υξηζηφλ, δνμνινγνχληεο, φηη 
δεδφμαζηαη. 
 
πινλ εκίλ, ζείνλ εδφζε θαί θαχρεκα, ηφ ηνχ σηήξνο ηξφπαηνλ, ε 
αθαζαίξεηνο, ηνχ ηαπξνχ παλνπιία, δη' ήο νη ληθεθφξνη, ζηέθνληαη 
Μάξηπξεο. 
 
Ξίθνο θαί πχξ, βφζξνλ ζηαπξφλ ηε θαί ζάλαηνλ, ηνίο ανηδίκνηο Μάξηπζηλ, 
επαλεηείλνλην, νη ηνχ ζείνπ δηψθηαη, δσήλ πξφο ηήλ ακείλσ, ηνχηνπο 
ελάγνληεο. 

Θενηνθίνλ 
Άξηνλ δσήο, ηφλ επνπξάληνλ ηέηνθαο, ζεζαξθσκέλνλ Πάλαγλε, ηφλ πξίλ 
αζψκαηνλ, ελππφζηαηνλ Λφγνλ, φλ πεξ νη ηψλ Μαξηχξσλ, δήκνη δνμάδνπζηλ. 
 

Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ, έρσλ Αθξνζηηρίδα.  
 

Λάδαξε κάθαξ, ηνχο εκνχο χκλνπο δέρνπ. 
 

Χδή α'   Ήρνο δ' 
«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα». 
 
Λακπηήξ ζεαπγέζηαηε, θσηνεηδέζηαηε Λάδαξε, ηφ ζθφηνο απέιαζνλ, ηήο 
δηαλνίαο κνπ, ιακπεδφζη κε, θσηφο απγάζαο ζείνπ, φπσο επθεκήζσ ζνπ, ηά 
θαηνξζψκαηα. 



 
Αζηξάςαο σο ήιηνο, θσηαγσγείο ηήλ πθήιηνλ, θσηφο νηθεηή ξηνλ, θψο ζείνλ 
Λάδαξε, αλαηέιισλ ηε, θαί δχλσλ θσηνθφξνο, γελλήζεσο ζαχκαηη, θαί ηήο 
θνηκήζεσο. 
 
Εσήο εθηέκελνο, ηήο ατδίνπ θαί θξείηηνλνο, εηθφησο ειφγεζαο, ηήο επηθήξνπ 
δσήο, καθξπλφκελνο, ζαξθίλεο ζπγγελείαο, Υξηνηψ ζπλλεθξνχκελνο, θαί 
ζπδσνχκελνο. 

Θενηνθίνλ 
Αγλφλ επξακέλε ζε, ε παλππέξαγλνο Γέζπνηλα, παλφζηε Λάδαξε, 
επηθνηηψζα πξφο ζέ, ψο επγλψκνλα, νηθέηελ ζε πξνζείπε, κεζ' ήο ηφλ 
θηιάλζξσπνλ, εκίλ ηιέσζαη. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή γ' 
«Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ' ερζξνχο 
κνπ, επθξάζλε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, Οπθ έζηη δίθαηνο πιήλ ζνπ 
Κχξηε». 
 
Καζείινλ νη θαιιίληθνη Αζινθφξνη, ηψ πάζεη ζνπ ηψ ζείσ δπλακσζέληεο, ηήο 
πιάλεο ηήλ πνιχζενλ αζεταλ, Οχθ έζηη θξάδνληεο, ψο ν Θεφο εκψλ, θαί νπθ 
έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 
Ραλίζη ζείνπ αίκαηνο θαζαξζέληεο, θαί αίκαζηλ νηθείνηο ηειεησζέληεο, ζπζίαηο 
νπθ ερξάλζεηε Αζινθφξνη, δαηκφλσλ θξάδνληεο, νπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν Θεφο 
εκψλ, θαί νχθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 
ινλ ζε θεθηεκέλνη νη Αζινθφξνη, ηαίο εαπηψλ θαξδίαηο εηζνηθηζζέληα, 
ηξαλνχληεο ηήλ επζέβεηαλ αλεβφσλ, Οχθ έζηηλ Άγηνο σο ν Θεφο εκψλ, θαί 
νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε. 

Θενηνθίνλ 
Σήλ κφλελ παξζελεχνπζαλ κεηά ηφθνλ, πξφο πίζηηλ ηήο ζεφηεηνο ηνχ 
ηερζέληνο, ηηκψληέο ζε θξαπγάδνκελ ηψ Τηψ ζνπ, Οπθ έζηηλ Άγηνο, σο ν Θεφο 
εκψλ, θαί νχθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 
Ρσλλχκελνο ζζέλεη ηνχ Γεζπφηνπ, λεπίσλ ηνμεχκαηα νθέ, ηά θαηά ζνχ 
απέδεημαο, ηνχ πνλεξνχ ηερλάζκαηα, νχ θαί εκάο ελίζρπζνλ, απνθπγείλ 
κεραλήκαηα 
 
Δλ ζψκαηη Άγγεινο εδείρζεο, Θεψ ζχλ Αγγέινηο ιεηηνπξγψλ, πάρνπο ζαξθφο 
θαί θχζεσο, ππεξεξκέλνο Λάδαξε, ζενπξγηθψο ιακπφκελνο, θαί ζαπκαζηψο 



θιετδφκελνο. 
Θενηνθίνλ 

Μεζίηξηα ζθέπε θαί πξνζηάηηο, γελνχ κνη Γελλήηξηα Θενχ, ηά ηήο δσήο 
ηζχλνπζα, ερζξνχο απνηεηρίδνπζα, θαί ζπκπαζψο κε ζψδνπζα, θαί ζψ Τηψ 
θαηαιιάηηνπζα. 

Ο Δηξκφο 
«Σνπο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ». 
 

Κάζηζκα ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ηέξσλ ν έλδνμνο, θαί ζχλ απηψ ν ρνξφο, Μαξηχξσλ ν έλζενο, ηήο αζεταο 
ππξάλ, ηνίο αίκαζη ζβέζαληεο, ηάο δηαησληδνχζαο, απνιαχζεηο θιεξνχληαη, 
θαί ηνχο ηψλ αζζελνχλησλ, ηαηξεχνπζη πφλνπο, Απηψλ Υξηζηέ πξεζβείαηο, 
ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Σνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. δ’  Σήλ νθίαλ 

Σφλ ιακπηήξα ηφλ κέγαλ θαί θαεηλφλ, ηφλ πξαφηαηνλ άκα θαί ζπκπαζή, ηφλ 
θχζηλ ληθήζαληα, θαί ζαξθφο ηά θηλήκαηα, ραιηλψζαληα πάληα, ανίδηκνλ 
Λάδαξνλ, θαί Υξηζηψ απείξσ, ηψ πφζσ ιαηξεχζαληα, θαί ζπγθιεξνλφκνλ, 
ηήο απηνχ βαζηιείαο, γελφκελνλ άπαληεο, νη πηζηνί επθεκήζσκελ, 
πξεζβεπηήλ ψο ζεξκφηαηνλ, Πξεζβεχεη γάξ Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ 
απηνχ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Υαξηζηήξηνλ αίλνλ ρξεσζηηθψο, σο ε ρήξα εθείλε δχν ιεπηά, πξνζθέξσ ζνη 
Γέζπνηλα, ππέξ παζψλ ηψλ ραξίησλ ζνπ, ζχ γάξ ψδζεο ζθέπε, νκνχ θαί 
βνήζεηα, πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, αεί κε εμαίξνπζα, φζελ σο εθ κέζνπ, 
θινγηδνχζεο θακίλνπ, ξπζζείο ηψλ ζιηβφλησλ κε, εθ θαξδίαο θξαπγάδσ ζνη, 
Θενηφθε βνήζεη κνη, πξεζβεχνπζα ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδελ, 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, Ή πηζηψο εθβνήζσκελ, πιαγρλίζζεηη Παξζέλε εθ' εκάο, 
θαί πηαηζκάησλ δψξεζαη ηήλ άθεζηλ, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, απηνχ ηά 
παζήκαηα. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή δ' 
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ, ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε, κφλε 



θηιάλζξσπε». 
 
Δκηκεζαλην Κχξηε,νη αζιεηαί, ηφ πάζνο ζνπ ηφ ζείνλ, εαπηνχο πξνζχκσο 
δφληεο εηο ζάλαηνλ. 
 
Ηθεηεχνληαο Κχξηε, ηνχο αζιεηάο, πξνζδέρνπ θαί θηλδχλσλ, θαί πηαηζκάησλ 
ιχζηλ εκίλ θαηάπεκςνλ. 
 
εζηψπεηαη Κχξηε, δαηκφλσλ πιάλε, φλησο γάξ Θεφλ ζε, άιεζή νη κάξηπξεο 
αλεθήξπμαλ. 

Θενηνθίνλ 
Θενηφθνλ ζε ζέβνληεο, νη αζιεηαί, Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ, ηφλ Τηφλ ζνπ 
Γέζπνηλα θαηαγγέιινπζηλ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο θαζήκελνο ελ δφμε 
Απειιάγεο εθ δνπιείαο, δνιεξψο εξηεκέλεο ζνη, θαί ηψ ξπζακέλσ δνχινο 
σο επγλψκσλ εδνχιεπζαο, ζπληνλσηάηε αζθήζεη, ιπηξσζάκελνο, ηήλ ςπρήλ 
εθ δνπιεηαο, παζψλ ζείε Λάδαξε. 
 
Καηαξάηηεηαη πξφο Άδελ, ζπξξεγλχκελνο Λάδαξε, επηθξήκλνηο πέηξαηο, ζψλ 
ππνζεθψλ ν παξήθννο, θαί γιπθαζκνχ κειηηψδνπο, αληηδξέπεηαη, 
νηθηξνηάηνπ ζαλάηνπ, πηθξίαλ ν δείιαηνο. 
 
Αλελέρζεο ππεξηάηελ, αξεηψλ εηο αθξψξεηαλ, ελ αβάησ φξεη, Πάηεξ ηψ Θεψ 
ζπγγελφκελνο, σο Μσυζήο θαί Ζιίαο, ψλ ηήλ εχθιεηαλ, σο ηφλ βίνλ δειψζαο, 
απηψλ ελαπείιεθαο. 

Θενηνθίνλ 
Ρπνκέλελ ζνπ ηήλ πνίκλελ, Θενηφθε επίθαλνλ, θαηαδπλαζηείαο, πάζεο θαί 
δεηλήο επηζέζεσο, ηψλ κεδακψο θεξπηηφλησλ,ηήλ αιήζεηαλ, θαί ηφλ Κιήξφλ 
ζνπ, δίδνπ ληθάλ ηφλ νξζφδνμνλ. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ε' 
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ πνηεηήο Κχξηνο, ελ ηψ θσηί ηψλ 
πξνζηαγκάησλ νδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ, Θεφλ  νπ 
γηλψζθνκελ». 
 
Χξαηνηάηελ ζηνιήλ, πεθνηληγκέλελ επζεβψο αίκαηη, καξηπξηθψ θαί 
εμπθαζκέλελ, ηή ράξηηη ηή ζή, ζνχ νη αζινθφξνη, Υξηζηέ εκθηάζαλην. 
 
Υάξηο θαί έιενο, ηνχ παληνθξάηνξνο Θενχ ζηέθνπζη, ηνχο Αζιεηάο, πφζσ 
θαηαιιήισο, ηνχ λέκνληνο ηζρχλ, δη' ήο ληθεθφξνη εδείρζεζαλ Μάξηπξεο. 



 
Ράβδνλ δπλάκεσο, ηνίο Αζινθφξνηο ηφλ ηαπξφλ δέδσθαο, θαί ηψλ ερζξψλ, 
θαηαθπξηεχεηλ επνίεζαο απηνχο, δηφ ζνπ πκλνχκελ, Υξηζηέ ηήλ ζεφηεηα. 

Θενηνθίνλ 
Ηεξνπξγφλ εθ Γαπτδ, θαηαγνκέλε ηφλ Υξηζηφλ ηέηνθαο, φζελ Αγλή, ηήο 
ηεξσζχλεο κεηαηηζεκέλεο, δηθαίσο θαί λφκνπ κεηάζεζηο γίλεηαη. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Δμέζηε ηά ζχκπαληα 
Σψ θξείηηνλη Λάδαξε, ηφ ρείξνλ θαζππέηαμαο, ηαίο πξαθηηθσηάηαηο εξγαζίαηο, 
εηο ζεσξίαο θζάζαο αθξνηεηα, φζελ ελ κεζέμεη ζεσζείο, ζαχκαηα εμαίζηα, 
απηνπξγψλ ελαπέθελαο. 
 
Οδνίο εθεπφκελνο, ηνχ Βαπηηζηνχ θαηψθεζαο, έξεκνλ εηο άβαηνλ ζεφθξνλ, 
νηθείνηο δ' αχζηο επαλαδέδεημαη, Πάηεξ σο εθείλνο Ηζξαήι, πάιαη ηψ αγλψκνλη, 
νδεγψλ εηο κεηάλνηαλ. 
 
Τπήξεηζε Λάδαξε, ζηχινηο επηά ηνχ Πλεχκαηνο, Πάηεξ επηαξίζκνηο 
επηπλνίαηο, νίθνλ νηθείνλ ζέ ε ελνχζηνο, θαί δψζα ζνθία ηνχ Θενχ, ψ 
επαλεπαχζαην, ζχλ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη. 

Θενηνθίνλ 
ηελνχκελνο ζιίςεζη, θαί πάζεζη ρσλλχκελνο, ζέ ηψλ νπξαλψλ ηήλ 
πιαηπηέξαλ, θαζηθεηεχσ Μήηεξ ηνχ δψληνο Θενχ, πιάηνο εηξελαίαο κνη δσήο, 
χςνο απαζείαο ηε, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ βξάβεπζνλ. 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ο' 
«Άβπζζνο ακαξηεκάησλ, εθχθισζέ κε εζράηε, αιι' σο ηφλ Πξνθήηελ Ησλάλ, 
αλάγαγε Κχξηε Κχξηε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ κνπ». 
 
άιπηγγνο ήρνο θξνηείησ, πλεπκαηηθήο επαμίσο, ινγηθψλ ρεηιέσλ θαξδίαο, 
χκλνλ εθπέκπνπζα, θαί κέιπνπζα ηψλ Μαξηχξσλ ηνχο άζινπο. 
 
ήκεξνλ ε νηθνπκέλε, θαηδξχλεηαη ελ ηή κλήκε, ηψλ ζεπηψλ Υξηζηνχ 
Αζινθφξσλ, πίζηεη δνμάδνπζα, ηφλ ηή ρεηξί, ζηεθαλψζαληα ηνχηνπο. 
 
Σέηξσηαη θαηαπιεγείζα, ηψλ δπζκελψλ ε θαξδία, Υξηζηφο γάξ εληείλαο ηφλ 
ηαπξνλ, σο ηφμνλ απέζηεηιε, ηνχο Μάξηπξαο, βέιε εθνλεκέλα. 

Θενηνθίνλ 
λησο ζε Θενχ Μεηέξα, νη Αζινθφξνη εηδφηεο, ηφλ ζεζαξθσκέλνλ Θεφλ, ηψ 
θφζκσ εθήξπμαλ, εηο ζάλαηνλ, ηάο ςπράο πξνδηδφληεο. 
 

Σνχ Οζίνπ 



 
Σήλ ζείαλ ηαχηελ 

Δξξχζσ θφξελ θαί έζσζαο, αγλείαο εξαζηήλ αδηάθζνξνλ, σο θαί αδνχισηνλ, 
δηφ θακέ θηλδπλεχνληα, απαγσγήο βηαίαο, ξχζαη θαί ζιίςεσλ. 
 
Μπζηψλ δπάδα δηέζσζαο, γπλαίσλ ηψλ αηζρξψλ επηζέζεσλ,ηφλ κέλ 
θσλήκαηη, Πάηεξ εγείξαο ηήο πξάμεσο, ηφλ δέ ζνθψ ηψ φληη επηλνήκαηη. 
 
Οζηήζαο χδαζηλ φξηα, ν ζξέςαο δη' αγγέισλ ζεξάπνληαο, αγγέινπ χδαηη, ζέ 
παξαδφμσο επφηηζελ, ππεξβάιινπζα δφμε, απηφο εθηξέθσλ ζε. 

Θενηνθίνλ 
Τκλνχζη ηάμεηο Αγγέισλ ζε, δνμάδεη θαί βξνηψλ ηά ζπζηήκαηα, Θενγελλήηξηα, 
σο αθαλίζαζαλ δαίκνλαο, θαί ζσηεξίαλ θφζκσ, παληί βξαβεχζαζαλ. 

Ο Δηξκφο 
«Σήλ ζείαλ ηαπηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο 
ζενκήηνξνο, δεχηε ηαο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ 
δνμάδνληεο». 
 

Κνληάθηνλ ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο δ’  Ο πςσζείο 

Υνξφο Μαξηχξσλ ηειαπγήο θαί θσζθφξνο, εμαλαηείιαο λνεηψο 
θαηεθαίδξπλε, ηήλ Δθθιεζίαλ ζήκεξνλ ζαπκάησλ βνιαίο, φζελ ενξηάδνληεο, 
ηήλ ζεπηήλ απηψλ κλήκελ, αηηνχκέλ ζε σηήξ εκψλ, Σαίο απηψλ ηθεζίαηο, εθ 
ηψλ θηλδχλσλ ιχηξσζαη εκάο, ψο ειεήκσλ Θεφο θαί θηιάλζξσπνο. 

Κνληάθηνλ  Σνχ Οζίνπ 
Ήρνο πι. δ'  Σή ππεξκάρσ 

Σνχο ππέξ θχζηλ ζνπ νθέ πφλνπο θαί ζθάκκαηα, απηνί νη Άγγεινη ηδφληεο 
θαηεπιάγεζαλ, δη' ψλ είιεθαο ζεφζελ θαί ηνχο ζηεθάλνπο, Αιι’ ψο έρσλ 
παξξεζίαλ πξφο ηφλ Κχξηνλ, εθ παληνίσλ εκάο ζψδε πεξηζηάζεσλ, ίλα 
θξάδσκελ, Υαίξνηο Πάηεξ Πνηκήλ εκψλ. 

Ο Οίθνο 
Άγγεινο εμ αλζξψπσλ, Θεφθνξε εγέλνπ, εθ γήο πξφο ηά νπξάληα θζάζαο, 
δηφ ζχλ αζσκάηνηο ρνξνίο, ακηιιψκελφλ ζε ζεσξψλ ζηε, εμίζηακαη θαί 
θφβσ ζνη θξαπγάδσ ζρεηηθψο ηνηαχηα, 
Υαίξε, θαλσλ απιαλήο κνλνηξφπσλ, ραίξε, ιεηκψλ αξεηήο ςπρνηξνθε, 
Υαίξε, πξεζβεπηα ηψλ ςπρψλ αθαηαίζρπληε, ραίξε, ρνξεπηά ηψλ αγγέισλ 

νκφζθελε, 
Υαίξε, φηη ζχ επιήζπλαο ηψλ ζξεκκάησλ ηφλ ρνξφλ, ραίξε, φηη ζχ δηέζσζαο 

είζσ ηαχηα ηήο Δδέκ, 
Υαίξε, ηήο απηαξθείαο ζχλ Θεψ δνχο ηφλ άξηνλ, ραίξε, ηήο απζαδείαο ηψλ 

δαηκφλσλ δηψθηα, 
Υαίξε, πεγή ζαπκάησλ αέλαε, ραίξε,ηξπθήο κειινχζεο ερέγγπε,  
Υαίξε, ιακπηήξ ηήο Αζίαο απάζεο, ραίξε, θσζηήξ Μνλαζηψλ πνδεγέηα, 
Υαίξνηο, Πάηεξ Πνηκήλ εκψλ. 
 



 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ε' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ ηξηάθνληα ηξηψλ Μαξηχξσλ 

ηψλ έλ Μειηηηλή, Ηέξσλνο θαί ηψλ ινηπψλ. 
ηίρνη 

 πψο, Ηέξσλ νπδέλ εμ επηνικίαο  
Άηνικνλ είδελ, νχδ' αγελέο πξφο μίθνο! 
Γηά μίθνπο αλείινλ άλδξαο ηξίο δέθα,  
Άλδξεο πνλεξνί, θαί κίαλ μπλσξίδα. 
Οπδ' έιαζ' εβδνκάηε Ηέξσλ μίθεη απρέλα ηκεζείο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί ζαπκαηνπξγνχ 
Λαδάξνπ, ηνχ ελ ηψ Γαιεζίσ φξεη αζθήζαληνο. 

ηίρνη 
Δηνίκαζνλ ηφλ θφιπνλ, Αβξαάκ Πάηεξ, 
Οχρ πζηεξνχληη Λαδάξσ ζνχ Λαδάξνπ. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μειαζίππνπ, Καζίλεο, 
θαί Αλησλίνπ. 

ηίρνη 
Οπ ζάξθεο ήζαλ, αιι' άζαξθφο ηηο θχζηο. 
Ο Μειάζηππνο πξφο μέζεηο θαί Καζίλε. 
ηάο Αληψληε, ηήλ ηνκήλ ραίξσλ δέρνπ,  
Καί δέμεηαί ζε ηήο ραξάο ζείνο ηφπνο. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αχθηνπ, Σαπξίσλνο, θαί 
Θεζζαινλίθεο. 

ηίρνη 
Δθεχξνλ Αχθηνο, Σαπξίσλ επθηφλ ηέινο, 
Ξίθεη ηκεζέληεο, νία ηαχξνη Κπξίνπ. 
Φπγήλ θαηαθξηζείζα παηξψ νπ πεδνπ, 
Πέδνλ ριφεο ψθεζε Θεζζαινλίθε. 
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αζελνδψξνπ. 
ηίρνη 

Δθ γήο θαινχζηλ Αζελφδσξνλ Νφεο, 
Πξφο ηάο λνεηάο δσξεάο ηνχ Κπξίνπ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Αιέμαλδξνο ν εθ Θεζζαινλίθεο, μίθεη 
ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 
Σήο ζεηηαιψλ γήο Αιέμαλδξνο θχο θιάδνο, 
Αζιήζεσο ήπισζελ εθηκεζείο θιάδνπο. 
 

Σαίο ηψλ αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ. 
 



Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή δ' 
«Δηθφλνο ρξπζήο, ελ πεδίσ Γεεξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο 
θαηεθξφλεζαλ, αζεσηάηνπ πξνζηάγκαηνο, κέζνλ δέ ππξφο εκβιεζέληεο, 
δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ». 
 
αξθψλ Γαληήι, νχ θαηίζρπζαλ πνηέ ιεφλησλ ράζκαηα, αιι’ νπδέ ζάλαηνο 
ηψλ Μαξηχξσλ ζνπ, ελ ηή ρεηξί ζνπ γάξ Κχξηε, δψζηλ αη ςπραί ηψλ δηθαίσλ, 
θαί αλαθξάδνπζη ραίξνπζαη, Δπιζγεηφο εη ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Ζ θιφμ ηνίο ηξηζίλ, εδξνζίδεην Παηζίλ ελ Βαβπιψλη πνηέ, ηνίο Αζινθνξνηο δέ 
ε πνιχζενο, θαηεκαξαίλεην θάκηλνο, φζελ ηήλ απάηελ νξψληεο, ηεθξνπκέλελ 
εθξαχγαδνλ, Δπινγεηφο εη ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Σψ πφζσ Υξηζηέ, εθθαηφκελνη ηψ ζψ νη Αζινθφξνη ζνπ, ψζπεξ αλάιγεηνλ 
πεξηθείκελνη, ηφ ηήο ζαξθφο πεξηβφιαηνλ, βαζάλσλ πηθξψλ θαηεθξφλνπλ, ζνί 
εληξπθψληεο θαί ιέγνληεο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Χο εχπινθνο ψλ, θαί σξαίνο ν ρνξφο ηψλ Αζινθφξσλ ζνπ, ε πνιππφζεηνο 
θαί ζεφθιεηνο, ηψλ εθιεθηψλ ζνπ νκήγπξηο, Πλεχκαηη ηψ ζψ θξνηνπκέλε, ελ 
ξπζκψ αλαθξνχεηαη, Δπινγεηφο εί ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 

Θενηνθίνλ 
Νηθάηαη ελ ζνί, πάζεο θχζεσο ζεζκφο θαί εγθσκίσλ, κφλε Παξζέλε 
απεηξφγακε, ζχ γάξ αζπφξσο ζπλέιαβεο, θαί ηίθηεηο αθζφξσο ηφλ Λφγνλ, ηνχ 
Παηξφο ηφλ ατδηνλ, φλ αλπκλνχληεο επζεβψο, ζέ καθαξίδνκελ. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη 
πλαγάιινπ νπξαλέ, ζπλεπθξαηλέζζσζαλ, αλζξψπνηο ζήκεξνλ, Αγγέισλ αη 
ζηξαηηαί, βξνηφο επνπξάληνο, Άγγεινο γήτλνο ενξηάδεηαη, λχλ ν ζεφθξσλ 
Λάδαξνο, εηο ηηκήλ Θενχ ησλ φισλ. 
 
Τςηβάκσλ αξεηαίο ππεξνπξάληνο, πάλζνθε Λάδαξε, ηή πνιηηεία ηειψλ, ηφ 
θξφλεκα κέηξηνο, ππήξρεο θαί ηαπεησφο, ππέξ άπαληαο, Θεφο ζε θαί 
αλχςσζελ, ππέξ πάληαο ζαπκαζίσο. 
 
Μεηά πείξαλ θαλεξάλ ήηηάλ ηε πξφδεινλ, αηάλ ν δφιηνο, εθ δεμηψλ ζε 
ζπιάλ, επείξα σο Άγγεινο, ππνχισο Λάδαξε, ν πακπφλεξνο, αιιά θαί νχησο 
ήζρπλαο, ηάο απηνχ κεραλνπξγίαο. 

Θενηνθίνλ 
Νεκνκέλελ ηνχ ζαλάηνπ ξχκελ έζηεζαο, ζεκλή ηψ ηφθσ ζνπ, ηνχο δέ 
βξνηνχο πξφο δσήλ, Παξζέλε αλήγαγεο, ηψ Κηίζηε κέιπνληαο, Τπεξχκλεηε, 
ν ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 



 
Σψλ Μαξηχξσλ 

 
Χδή ε’ 

«Σφλ αξξήησ ζνθία, ζπζηεζάκελνλ πάληα Θεφλ Λφγνλ, θαί εθ κή φλησλ, εηο 
ηφ είλαη παξαγαγφληα, επινγείηε ηά έξγα σο Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο». 
 
Μεκελφησλ ηπξάλλσλ, ηήλ δπζθάζεθηνλ νξκήλ θαηαβαιφληεο, νη Αζινθφξνη 
κεισδνχληεο, δηαπξπζίσο εβφσλ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Αλαλήςαηε πιάλνη, θαί επίγλσηε ηφλ Θεφλ ηφλ φληα, πξφο ηνχο ηπξάλλνπο νη 
Αζιεηαί, κεισδνχληεο εβφσλ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ρεηνξεχεηλ κεδνισο, κειεηήζαληεο νη Υξηζηνχ Αζινθφξνη, Πλεχκαηνο ζείνπ 
εκπιεζζέληεο θαηδξψο αλεβνσλ, Δπινγείηε ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Σφλ εθ Παηξφο πξνειζφληα, πξναηψληνλ θαί άλαξρνλ Θεφλ Λφγνλ, θαί επ' 
εζράησλ αλαηείιαληα εθ ηήο Παξζέλνπ, επινγείηε απαχζησο ηά έξγα ηφλ 
Κχξηνλ. 
 

 Σνχ Οζίνπ 
 

Άθνπε Κφξε Παξζέλε 
θηο πνηέ ηφλ γελάξρελ Αδάκ, εμέσζελ εθ ηήο Δδέκ, απάηε Δχαο, ζνί δέ 
νθέ πξνζβαιψλ, δνιίσο ηή ηήο αηζρξάο νξκή Μνλαρήο, θαηεζρχλζε θαί 
λελίθεηαη, ηή θαξηεξά ελζηάζεη ζνπ, δηφ λχλ ραίξσλ βνάο, Δπινγείηε, πάληα 
ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Όιελ ηήλ θάησ πξνζλεχεηλ αεί, θηινχζαλ δή σο γεεξάλ, εηο πφινλ έιθσλ ηψ 
ζψ ζπλαλχςσζαο, ελ ζηχισ βηβάδσλ αηζεξίσο νθέ, ππέξ Κφζκνπ 
κεζηηεχσλ ηε, ελζέξκσο ηψ Γεζπφηε ζνπ, θαί ζχλ Αγγέινηο βνψλ, Δπινγείηε, 
πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
θφηνπο ηφλ πξνζηάηελ θαζείιεο θσηί, ηψλ ζείσλ Πάηεξ εληνιψλ ηνχ ζνχ 
Γεζπφηνπ, ζχ γάξ ηεξήζαο απηάο, δηψδεπζαο αιεζψο νδφλ ηήλ ζηελήλ, 
επζρεκφλσο θσηηδφκελνο, ηαίο αθηίζη ηαίο ηνχ Πλεχκαηνο, θαί κέιπσλ 
δηελεθψο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 

Θενηνθίνλ 
Γέμαη Παξζέλε δεζκίσλ θσλάο, αλζ' ψλ ηήλ πίζηηλ ηήλ θαζαξαλ, αηξεηηθψλ 
νχθ εκίαλαλ κνιπζκψ, θαί δίδνπ ηάο λίθαο επζεβεί Βαζηιεί, ηθεηεχεη γάξ ν 
δνχινο ζνπ, ζχλ ζνί θαί θίινο Λάδαξνο, ππέξ εκψλ επζεβψο, ηψλ βνψλησλ, 
Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ. 

Ο Δηξκφο 
«Άθνπε Κφξε Παξζέλε αγλή, εηπάησ δή ν Γαβξηήι, βνπιήλ Τςίζηνπ αξραίαλ 



αιεζηλήλ, γελνχ πξφο ππνδνρήλ εηνίκε Θενχ, Γηά ζνχ γάξ ν αρψξεηνο, 
βξνηνίο ζπλαλαζηξέθεηαη, δηφ θαί ραίξσλ βνψ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ». 
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ζ' 
«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 κεγαιχλνκελ». 
 
Τινκαλήζαζαλ πάιαη, ηψλ εηδψισλ ηήλ πιάλελ, Υξηζηέ ελ ηαίο θαξδίαηο ηψλ 
βξνηψλ, ζχ ηψ ππξί ηήο ζεφηεηνο θαηαθιέμαο Μαξηχξσλ, ηήο επζεβείαο 
ήζξνηζαο ρνξνχο, επαμίσο ζε χκλνηο, απαχζησο κεγαιχλνληαο. 
 
Ρεπζηήλ νη Μάξηπξεο δφμαλ, θαί ηφλ άζηαηνλ πινχηνλ, Υξηζηέ θαηαιηπφληεο 
επί γήο, ζέ ηφ ηήο δφμεο απαχγαζκα, αλαθαίξεηνλ πινχηνλ, εχξνλ ηψλ 
αησλίσλ αγαζψλ, επαμίσο ζε χκλνηο, απαχζησο κεγαιχλνληεο. 
 
Χο ειεπζέξα ε θχζηο, ηψλ αλζξψπσλ ε πάιαη, ηήο πιάλεο ππνθχςαζα δπγψ, 
ζνχ ηή ζαξθψζεη γεγέλεηαη, ηνχ ηψλ φισλ Γεζπφηνπ, φλ επηγλνχζα θήξπθαο 
ηνχο λχλ, ηήο εκψλ ζσηεξίαο, ηνχο Μάξηπξαο πξνβάιιεηαη. 

Θενηνθίνλ 
Νχκθε θαί Μήηεξ Παξζέλε, ζχλ Αγγέισλ ρνξείαηο, ηφλ ζφλ Τηφλ ηθέηεπζνλ 
αγλή, πάλησλ ε κφλε ειπίο ηψλ πηζηψλ, ηήλ εηξήλελ ηψ θφζκσ, λίθαο ηψ 
θηινρξίζησ Βαζηιεί, θαί εκίλ ζσηεξίαλ, βξαβεχζαη ηνίο πκλνχζί ζε. 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χο εκςχρσ Θενχ θηβσηψ 
Δπινγήζαο ηήλ άισ πνηείο, αθάξπνπ εθ θαιάκεο θαξπνδφηηλ, ζήξαο 
ζαλαηνίο ηεηνικεθφηαο, βεβξσθέλαη ζνθέ, Μαζεηψλ ζνπ ηφ νλάξηνλ, φζελ 
αθαξπίαο κε ξχζαη, ζήξαο θαη' εκνχ θνλψληαο, ζαίο πξνζεπραίο ζαλαηψλ. 
 
Υεηξνήζεηο ψο άξλεο ελ ζνί, θαί ιένληεο θαί άξθηνη ππερψξνπλ, Λάδαξε 
θξεπίο θαί εγθαιιψπηζκα Οζίσλ, δηφ ηθεηεχνκελ ηά ηέθλα ζνπ, φξκεκα 
ραιίλσζνλ άπαλ, πάλησλ ηψλ ιεφλησλ δίθελ, επεκβαηλφλησλ εκίλ. 
 
Οχ ζαλείλ αιιά δήλ θαί ζαλψλ, δσήλ ηήλ θξππηνκέλελ επηζηψζσ, ηάο 
δηαηαγάο θαί κεηά ηέινο απηνρείξνηο, ηαίο ζαίο ελ ζεκεηψζεζη πηζηνχκελνο, 
Λάδαξε Παηέξσλ αθξφηεο, φζελ θαί εκάο ζαλάηνπ, ξχζαη ηά ηέθλα ζνπ. 

Θενηνθίνλ 
Τπεθζάξε πνηκέζη πνιινίο, ε άκπεινο ηήο πνίκλεο ζνπ Παξζέλε, πάλαγλε 
Πνηκέλα, ηφλ θαιφλ ε ηεηνθπία, απηψλ ηήο θζνξάο ηαχηελ εμάξπαζνλ, άκα ηψ 
πνηκέλη Λαδάξσ, πξέζβπο ππέξ ηαχηεο νχζα, ζεκλή θαί ππέξκαρνο. 



Ο Δηξκφο 
«Χο εκςχρσ Θενχ θηβσηψ, ςαπέησ κεδακψο ρείξ ακπήησλ, ρείιε δέ πηζηψλ 
ηή Θενηφθσ αζηγήησο, θσλήλ ηνχ Αγγέινπ αλακέιπνληα, ελ αγαιιηάζεη 
βνάησ,Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά ζνχ». 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Μαξηχξσλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Σψ ζξφλσ παξηζηάκελνη, Υξηζηνχ ηνχ παλνηθηίξκνλνο, ηξείο θαί ηξηάθνληα 
πχξγνη, ηήο αξξαγνχο Δθθιεζίαο, εκψλ πξεζβείαηο Άγηνη, θξνπξείηε θφζκνλ 
άπαληα, θαΗηνχο πκάο γεξαίξνληαο, θαί ηήλ πκψλ Αζινθφξνη, ηεινχληαο 
πάκθσηνλ Μλήκελ. 

Καί ηνχ Οζίνπ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Δθ κεηξηθήο εγίαζε, ζέ λεδχνο ν Πιάζηεο, θαί Πλεχκαηνο εηξγάζαην, 
ζθήλσκα ηνχ Αγίνπ, φζελ θσζηήξ αλεδείρζεο, Μνλαδφλησλ ζεφθξνλ, εθ 
ζθφηνπο παξαπηψζεσλ, νδεγψλ πξφο ηφ θέγγνο ηψλ ηνχ Θενχ, εληαικάησλ 
Λάδαξε θαί πξνζάγσλ, Υξηζηψ’ φλ θαζηθέηεπε, ηνχο πκλνχληάο ζε ζψζαη. 

Θενηνθίνλ 
ξνο πνηέ εψξαθελ, ν Πξνθήηεο ζε Κφξε, εμ νχ βξνηείσλ άλεπζελ, ρεηξψλ 
ιίζνο εηκήζε, θαί ηνχο βσκνχο ηψλ εηδψισλ, θαί δαηκφλσλ ηάο ζηήιαο, 
ειέπηπλε Θεφλπκθε, φλ δπζψπεη ζπληξίςαη, ηά εκπαζή, ηνχ λνφο κνπ είδσια 
θαί ηήλ ηνχηνπ, εηθφλα αλεγείξαί κνπ, λνεξψο ελ θαξδία. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηξία ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ Οζίνπ, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ. 
 

Ήρνο δ’ 
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Ο ηνχ Κπξίνπ ηήλ δψζαλ εδσζκέλνο, κπξίπλννλ λέθξσζηλ ελ ηή ζαξθί απηνχ, 
Λάδαξνο άιινο θαί θίιηαηνο, εθ ηψλ ηδξψησλ, απηνχ θαί πφλσλ έηη 
αηκίδνπζαλ, ζηνιήλ πεξηθείκελνο, λχλ εκίλ πξφθεηηαη, εηο παλδαηζίαλ 
αδάπαλνλ, θαί επθεκίαλ, Γεχηε ζπκθψλσο ηνχηνλ ηηκήζσκελ, σο ηνχ Κπξίνπ 
θαί Θενχ εκψλ, νηθνλφκνλ πηζηφλ θαί ζεξάπνληα, Μνλαδφλησλ ηά πιήζε, 
θηιεφξησλ ηά ζπζηήκαηα. (Γίο) 
 
Χο ελ ζαιάκσ θσηφο πεπιεξσκέλσ, ηψ ζηχισ παξέκεηλαο, ψ ηεξψηαηε, 
θχθισ δέ ηνχηνπ παξέζηεζαο, ψο πεξ ελφπινπο, ππαζπηζηάο ηάο πξάμεηο 
ζνπ ζηε, ελαπνηεηρίδνληαο παξεκβνιάο ηψλ παζψλ, ελ ηψ λπκθψλη δέ ή 
ιαζαο, ηψ ζείσ κάθαξ, ελ παξξεζία λχλ παξηζηάκελνο, ηψ ζψ λπκθίσ θαί 
Θεψ εκψλ, ηή απηνχ εληξπθψλ σξαηφηεηη, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 
 
Ο έμ νζθχνο κεηξφο εγηαζκέλνο, ν φζηνο Λάδαξνο ηφ ηνχ Υξηζηνχ θαζαξφλ, 
ζχκα θαί ζχηεο γελφκελνο, εηο επσρίαλ, ηήο απηνχ Μλήκεο λχλ ζπλεθάιεζε, 
ηνχο πάληαο ελ Πλεχκαηη επσδηάδσλ ζαθψο, Γεχηε ινηπφλ θαί ζπλδξάκσκελ, 



θαί επινγίαο, εθ ηψλ ηηκίσλ ηνχηνπ κεηάζρσκελ, ζείσλ ιεηςάλσλ, θαί 
δνμάζσκελ, ηφλ ελ αγίνηο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ζαπκαδφκελνλ φλησο, θαί 
απηνίο αλαπαπφκελνλ. 

Γφμα... Ήρνο πι. β’ 
ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη' ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ, Σψλ δαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκπησο εδήισζαο, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εηξήλελ 
αίηεζαη ηαίο ςπραίο εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Μεηαβνιή ηψλ ζιηβνκέλσλ, απαιιαγή ηψλ αζζελνχλησλ, ππάξρνπζα 
Θενηφθε Παξζέλε, ζψδε πφιηλ θαί ιαφλ, ηψλ πνιεκνπκέλσλ ε εηξήλε, ηψλ 
ρεηκαδνκέλσλ ε γαιήλε, ε κφλε πξνζηαζία ηψλ πηζηψλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Ζ πάλαγλνο σο εηδέ ζε, επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα αλεβφα 
κεηξηθψο, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, πψο θέξεηο πάζνο 
επνλείδηζηνλ. 
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ Ζ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Ζ ζχλαμηο ηψλ Αξρηζηξαηήγσλ Μηραήι θαί Γαβξηήι, θαί ηψλ ινηπψλ 

Αζσκάησλ Γπλάκεσλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ Μηραήι.  

 
Ήρνο δ'  

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  
Σξηζειίνπ ζεφηεηνο, παξαζηάηεο θαηδξφηαηνο, Μηραήι δεηθλχκελνο 
Αξρηζηξάηεγε, κεηά ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, θξαπγάδεηο γεζφκελνο, Άγηνο εί ν 
Παηήξ, Άγηνο ν ζπλάλαξρνο Λνγνο, Άγηνο θαί ηφ Άγηνλ Πλεχκα, κία δφμα, 
βαζηιεία κία θχζηο, κία ζεφηεο θαί Γχλακηο.  
 
Καί ηφ είδφο ζνπ πχξηλνλ, θαί ηφ θάιινο ζαπκάζηνλ, Μηραήι πξσηάγγειε, ηή 
αυισ γάξ, θχζεη δηέξρε ηά πέξαηα, πιεξψλ ηά πξνζηάγκαηα, ηνχ ηψλ φισλ 
Πνηεηνχ, δπλαηφο ελ ηζρχτ ζνπ, γλσξηδφκελνο, θαί πεγήλ ηακάησλ ηφλ λαφλ 
ζνπ, εξγαδφκελνο ηή θιήζεη, ζνχ ηή αγία ηηκψκελνλ.  
 
Οπνηψλ ηνχο Αγγέινπο ζνπ, ψο πεξ γέγξαπηαη πλεχκαηα, θαί ηνχο 
ιεηηνπξγνχληάο ζνη θιφγα πχξηλνλ, κέζνλ ηαγκάησλ πξσηεχνληα, αλέδεημαο 



Κχξηε, ζνχ ηψλ Αξραγγειηθψλ, Μηραήι Αξρηζηξάηεγνλ, ζνχ ηνίο λεχκαζη, 
θαζππείθνληα Λφγε, θαί ηφλ χκλνλ, ηφλ ηξηζάγηνλ ελ θφβσ, αλαθσλνχληα ηή 
δφμε ζνπ.  
 

Σνχ Γαβξηήι  
 

Ήρνο  ν απηφο  
Έδσθαο ζεκείσζηλ  

Ννχο ν πξναηψληνο, θψο ππεζηήζαην δεχηεξνλ, Γαβξηήι ζε κεζέμεζηλ, 
ελζένηο θσηίδνληα, πάζαλ νηθνπκέλελ, θαί ηφ απ' αηψλνο, αλαθαιχπηνληα 
εκίλ, ζείνλ θαί κέγα φλησο κπζηήξηνλ, ελ κήηξα ζσκαηνχκελνλ, Παξζεληθή 
ηφλ αζψκαηνλ, θαί γελφκελνλ άλζξσπνλ, εηο ηφ ζψζαη ηφλ άλζξσπνλ.  
 
Θξφλσ παξηζηάκελνο, ηήο ηξηζειίνπ ζεφηεηνο, θαί πινπζίσο ιακπφκελνο, 
ηαίο ζείαηο ιακπξφηεζη, ηαίο εθπεκπνκέλαηο, απαχζησο εθείζελ, ηνχο επί γήο 
ραξκνληθψο, ρνξνζηαηνχληαο θαί επθεκνχληάο ζε, παζψλ αριχνο ιχηξσζαη, 
θαί θσηηζκψ θαηαιάκπξπλνλ, Γαβξηήι Αξρηζηξάηεγε, πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  
 
Θξαχζνλ ηά θξπάγκαηα, ηψλ εθ ηήο Άγαξ ηή πνίκλε ζνπ, ζπλερψο 
επεξρφκελα, θφπαζνλ ηά ζρίζκαηα, ηά ηήο Δθθιεζίαο, πξάυλνλ ηφλ ζάινλ, 
ηψλ ακεηξήησλ πεηξαζκψλ, ξχζαη θηλδχλσλ θαί πεξηζηάζεσλ, ηνχο πφζσ ζε 
γεξαίξνληαο, θαί ζνχ ηή ζθέπε πξνζηξερνληαο, Γαβξηήι Αξρηζηξάηεγε, 
πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα… Ήρνο πι. β’  Βπδαληίνπ  
πγράξεηε εκίλ, άπαζαη αη ηψλ Αγγέισλ ηαμηαξρίαη, ν πξσηνζηάηεο γάξ 
πκψλ, θαί εκέηεξνο πξνζηάηεο, ν κέγαο Αξρηζηξάηεγνο, ηήλ ζήκεξνλ 
εκέξαλ, ελ ηψ ζεπηψ απηνχ ηεκέλεη, παξαδφμσο επνπηαλφκελνο αγηάδεη, 
ζελ θαηά ρξένο, αλπκλνχληεο απηφλ βνήζσκελ, θέπαζνλ εκάο ελ ηή 
ζθέπε ηψλ πηεξχγσλ ζνπ, κέγηζηε Μηραήι Αξράγγειε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
πγράξεηε εκίλ, άπαζαη αη ηψλ Παξζέλσλ ρνξνζηαζίαη, ε πξνζηαζία γάξ 
εκψλ, θαί κεζίηξηα θαί ζθέπε, θαί κέγα θαηαθχγηνλ, ηήλ ζήκεξνλ εκέξαλ, ελ 
ηψ ζεπηψ απηήο ηεκέλεη, παξαδφμσο επνπηαλνκέλε αγηάδεη, ζελ θαηά ρξένο 
αλπκλνχληεο απηήλ βνήζσκελ, θέπαζνλ εκάο, ελ ηή ζθέπε ηψλ πηεξχγσλ 
ζνπ, άρξαληε Θενηφθε Γέζπνηλα.  
 

Δίζνδνο, ηφ Φψο ηιαξφλ, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά 
Αλαγλψζκαηα.  

 
Ηεζνχ ηνχ Ναπή ηφ Αλάγλσζκα. 

(Κεθ. 5, 13-15) 
Δγέλεην, σο ήλ Ηεζνχο ελ Ηεξηρψ, αλαβιέςαο ηνίο νθζαικνίο απηνχ, είδελ 
άλζξσπνλ εζηεθφηα ελαληίνλ απηνχ, θαί ε ξνκθαία απηνχ εζπαζκέλε ελ ηή 
ρεηξί απηνχ, θαί πξνζειζσλ Ηεζνχο, είπελ απηψ. Ζκέηεξνο εί, ή ηψλ 



ππελαληίσλ. Ο δέ είπελ απηψ. Δγψ Αξρηζηξάηεγνο δπλάκεσο Κπξίνπ, λπλί 
παξαγέγνλα, θαί Ηεζνχο έπεζελ επί πξφζσπνλ επί ηήλ γήλ, θαί είπελ απηψ 
Γέζπνηα, ηί πξνζηάζζεηο ηψ ζψ νηθέηε; Καί είπελ ν Αξρηζηξάηεγνο Κπξίνπ 
πξφο Ηεζνχλ. Λχζνλ ηφ ππφδεκα εθ ηψλ πνδψλ ζνπ, ν γάξ ηφπνο εθ' νχ ζχ 
έζηεθαο επ απηνχ, άγηφο εζηη, θαί επνίεζελ Ηεζνχο νχησο. 

Κξηηψλ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 6, 6, 11-24) 

Δγέλεην ελ ηή εκέξα εθείλε, θαί θαηίζρπζε Μαδηάκ επί ηνχο πηνχο Ηζξαήι, θαί 
απηνί εβφεζαλ πξφο ηφλ Θεφλ. Καί ηδνχ Άγγεινο Κπξίνπ παξεγέλεην, θαί 
εθάζηζελ ππφ ηήλ δξχλ, ηήλ νχζαλ ελ Δθξαζά, ηήλ ηνχ Ησάο, θαί Γεδεψλ ν 
πηφο απηνχ εξξάβδηδε ππξνχο ελ ιελψ, θαί έζπεπδε ηνχ εθθπγείλ απφ 
πξνζψπνπ Μαδηάκ. Καί ψθζε απηψ Άγγεινο Κπξίνπ, θαί είπε πξφο απηφλ. 
Κχξηνο κεηά ζνχ δπλαηφο ηή ηζρχτ. Καί είπε πξφο απηφλ Γεδεψλ. Δλ εκνί, 
Κχξηέ κνπ, θαί εί έζηη Κχξηνο κεζεκψλ, ίλα ηί εχξελ εκάο ηά θαθά ηαχηα; θαί 
πνχ εζηη πάληα ηά ζαπκάζηα απηνχ, φζα δηεγήζαλην εκίλ νη παηέξεο εκψλ, 
ιέγνληεο. Οπρί εμ Αηγχπηνπ αλήγαγελ εκάο Κχξηνο; θαί λχλ απψζαην εκάο, 
θαί παξέδσθελ εκάο, ελ ρεηξί Μαδηάκ. Καί επέβιεςε πξφο απ ηφλ ν Άγγεινο 
Κπξίνπ, θαί είπελ απηψ. Πνξεχνπ ελ ηή ηζρχτ ζνπ ηαχηε, θαί ζψζεηο ηφλ 
Ηζξαήι εθ ρεηξφο Μαδηάκ, ηδνχ εμαπέζηεηιά ζε. Καί είπε πξφο απηφλ Γεδεψλ. 
Δλ εκνί, Κχξηε, ελ ηίλη ζψζσ ηφλ Ηζξαήι; Ηδνχ ε ρηιηάο κνπ ηαπεηλνηέξα ελ 
Μαλαζζή, θαί εγψ εηκη κηθξφηεξνο ελ ηψ νίθσ ηνχ παηξφο κνπ. Καί είπε πξφο 
απηφλ ν Άγγεινο Κπξίνπ. Κχξηνο έζηαη κεηά ζνχ, θαί παηάμεηο ηφλ Μαδηάκ 
σζεί άλδξα έλα. Καί είπε πξφο απηφλ Γεδεψλ. Δη εχξνλ ράξηλ ελ νθζαικνίο 
ζνπ, θαί πνηήζεηο κνη ζήκεξνλ πάλ φ,ηη ζχ ιαιείο κεη' εκνχ, κή δή ρσξηζζήο 
εληεχζελ, έσο ηνχ ειζείλ κε πξφο ζέ, θαί νίζσ ηήλ ζπζίαλ κνπ, θαί ζχζσ 
ελψπηφλ ζνπ. Καί είπελ. Δγψ εηκη, θαζήζνκαη έσο ηνχ επηζηξέςαη ζε. Καί 
Γεδεψλ εηζήιζε, θαί επνίεζελ έξηθνλ αηγψλ, θαί νηθί αιεχξνπ άδπκα, θαί ηά 
θξέα έζεθελ ελ ηψ θνθίλσ, θαί ηφλ δσκφλ έβαιελ ελ ηή ρχηξα, θαί εμήλεγθελ 
απηά πξφο απηφλ ππφ ηήλ δξχλ, θαί πξνζήγγηζε. Καί είπε πξφο απηφλ ν 
άγγεινο Κπξίνπ. Λάβε ηά θξέα θαί ηνχο άξηνπο ηνχο αδχκνπο, θαί ζέο πξφο 
ηήλ πέηξαλ εθείλελ, θαί ηφλ δσκφλ ερφκελα έθρεε, θαί επνίεζελ νχησ. Καί 
εμέηεηλελ ν Άγγεινο Κπξίνπ ηφ άθξνλ ηήο ξάβδνπ ηή ελ ηή ρεηξί απηνχ, θαί 
ήςαην ηψλ θξεψλ, θαί ηψλ αδχκσλ, θαί αλήθζε πχξ εθ ηήο πέηξαο, θαί 
θαηέθαγε ηά θξέα θαί ηνχο αδχκνπο, θαί φ Άγγεινο Κπξίνπ απήιζελ απ' 
νθζαικψλ απηνχ. Καί είδε Γεδεψλ, φηη Αγγεινο Κπξίνπ εζηί, θαί είπε Γεδεψλ. 
Οίκνη Κχξηε, Κχξηε! φηη είδνλ ηφλ Άγγεινλ Κπξίνπ πξφζσπνλ πξφο 
πξφζσπνλ. Καί είπελ απηψ Κχξηνο. Δηξήλε ζνη, κή θνβνχ, νπ κή απνζάλεο. 
Καί σθνδφκεζελ εθεί Γεδεψλ ζπζηαζηήξηνλ ηψ Κπξίσ, θαί εθάιεζελ απηφ, 
Δηξήλε Κπξίνπ, έσο ηήο εκέξαο ηαχηεο. 

Πξνθεηείαο Γαληήι ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 10, 1-21) 

Δλ έηεη ηξίησ θπξνπ ηνχ βαζηιέσο Πεξζψλ, ιφγνο απεθαιχθζε ηψ Γαληήι, νχ 
ηφ φλνκα επεθιήζε Βαιηάζαξ, θαί αιεζηλφο ν ιφγνο, θαί δχλακηο κεγάιε, θαί 
ζχλεζηο εδφζε απηψ ελ Οπηαζία. Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, εγψ Γαληήι ήκελ 
πελζψλ ηξείο εβδνκάδαο εκεξψλ. Καί άξηνλ επηζπκηψλ νπθ έθαγνλ θαί θξέαο 



θαί νίλνο νπθ εηζήιζελ ελ ηψ ζηφκαηί κνπ, θαί άιεηκκα νπθ ειεηςάκελ, έσο 
πιεξψζεσο ηξηψλ εβδνκάδσλ εκεξψλ. Καί ελ εκέξα εηθνζηή ηεηάξηε ηνχ 
κελφο ηνχ πξψηνπ, ελ ηψ ηξίησ έηεη, εγσ ήκελ ερφκελα ηνχ πνηακνχ ηνχ 
κεγάινπ, νχηφο εζηη Σίγξηο. Καί ήξα ηνχο νθζαικνχο κνπ, θαί είδνλ, θαί ηδνχ 
αλήξ είο, ελδεδπκέλνο βαδδίλ, θαί ε νζθχο απηνχ πεξηεδσζκέλε ρξπζίσ 
Χθάδ, θαί ηφ ζψκα απηνχ σζεί ζαξζίο, θαί ηφ πξφζσπνλ απηνχ σζεί φξαζηο 
αζηξαπήο, θαί νη νθζαικνί απηνχ σζεί ιακπάδεο ππξφο, θαί νη βξαρίνλεο 
απηνχ θαί ηά ζθέιε, σο φξαζηο ραιθνχ ζηίιβνληνο, θαί ε θσλή ηψλ ιφγσλ 
απηνχ, ψο θσλή φρινπ. Καί είδνλ εγψ Γαληήι κφλνο ηήλ νπηαζίαλ, θαί νη 
άλδξεο νη κεη' εκνχ νπθ είδνλ, αιι' ή έθζηαζηο κεγάιε επέπεζελ επ' απηνχο, 
θαί έθπγνλ ελ θφβσ. Καί εγσ ππειείθζελ κφλνο, θαί είδνλ ηήλ Οπηαζίαλ ηήλ 
κεγάιελ ηαχηελ, θαί νπρ ππειείθζε ελ εκνί ηζρχο, θαίε δφμα κνπ κεηεζηξάθε 
εηο δηαθζνξάλ, θαί νπθ εθξάηεζα ηζρχνο. Καί ήθνπζα ηήλ θσλήλ ηψλ ιφγσλ 
απηνχ, θαί εληψ αθνχζαί κε θσλήλ ξεκάησλ απηνχ ήκελ θαηαλελπγκέλνο επί 
πξφζσπφλ κνπ επί ηήλ γήλ. Καί ηδνχ ρείξ απηνκέλε κνπ, θαί ήγεηξέ κε επί ηά 
γφλαηά κνπ, θαί ηαξζνχο ρεηξψλ κνπ. Καί είπε πξφο κε. Γαληήι, αλήξ 
επηζπκηψλ, ζχλεο ελ ηνίο ιφγνηο, νηο εγψ ιαιψ πξφο ζέ, θαί ζηήζη επί ηή 
ζηάζεη ζνπ, φηη λχλ απεζηάιελ πξφο ζέ, θαί ελ ηψ ιαιήζαη απηφλ πξφο κε ηφλ 
ιφγνλ ηνχηνλ, αλέζηελ έληξνκνο. Καί είπε πξφο κε. Μή θνβνχ Γαληήι, φηη 
απφ ηήο εκέξαο ηήο πξψηεο, ήο έδσθαο ηήλ θαξδίαλ ζνπ ζπληέλαη, θαί 
θαθσζήλαη έλαληη Κπξίνπ ηνχ Θενχ ζνπ εθνχζζεζαλ νη ιφγνη ζνπ, θαί εγσ 
ήιζνλ ελ ηνίο ιφγνηο ζνπ. Καί ν Άξρσλ ηήο βαζηιείαο Πεξζψλ εηζηήθεη 
εμελαληίαο κνπ είθνζη θαί κίαλ εκέξαλ, θαί ηδνχ Μηραήι, εηο ηψλ Αξρφλησλ 
ηψλ πξψησλ ήιζε βνεζήζαί κνη, θαί απηφλ θαηέιηπνλ εθεί κεηά ηνχ Άξρνληνο 
βαζηιείαο Πεξζψλ. Καί ήιζνλ ζπλεηίζαη ζε φζα απαληήζεη ηψ ιαψ ζνπ επ' 
εζράησλ ηψλ εκεξψλ, φηη έηη ε φξαζηο εηο εκέξαο. Καί ελ ηψ ιαιή ζαη απηφλ 
κεη' εκνχ θαηά ηνχο ιφγνπο ηνχηνπο, έδσθα ηφ πξφζσπφλ κνπ επί ηήλ γήλ, 
θαί θαηελχγελ. Καί ηδνχ σο νκνίσζηο πηνχ αλζξψπνπ ήςαην ηψλ ρεηιέσλ κνπ, 
θαί ήλνημα ηφ ζηφκα κνπ θαί ειάιεζα, θαί είπα πξφο ηφλ εζηψηα ελαληίνλ κνπ. 
Κχξηε ελ ηή Οπηαζία ζνπ εζηξάθε ηά εληφο κνπ ελ εκνί, θαί νπθ έζρνλ ηζρχλ. 
Καί πψο δπλήζεηαη ν παίο ζνπ, Κχξηε, ιαιή, ζαη κεηά ηνχ Κπξίνπ κνπ ηνχηνπ; 
θαί απφ ηνχ λχλ νχ ζηήζεηαη ελ εκνί ηζρχο, θαί πλνή νπρ ππειείθζε ελ εκνί. 
Καί πξνζέζεην, θαί ήςαηφ κνπ σο φξαζηο αλζξψπνπ, θαί ελίζρπζέ κε θαί είπέ 
κνη. Μή θνβνχ αλήξ επηζπκηψλ, εηξήλε ζνη, αλδξίδνπ θαί ίζρπε. Καί ελ ηψ 
ιαιήζαη απηφλ κεη εκνχ, ίζρπζα θαί είπα. Λαιείησ ν Κχξηφο κνπ, φηη 
ελίζρπζάο κε. Καί είπελ. Δη νίδαο φηη ήιζνλ πξφο ζέ; θαί λχλ επηζηξέςσ ηνχ 
πνιεκήζαη κεηά ηνχ Άξρνληνο Πεξζψλ, θαί εγψ εμεπνξεπφκελ, θαί ν Άξρσλ 
ηψλ Διιήλσλ ήξρεην. Αιι' ή αλαγγειψ ζνη ηφ εληεηαγκέλνλ ελ γξαθή 
αιεζείαο θαί νπθ έζηηλ είο αληερφκελνο κεη' εκνχ πεξί ηνχησλ, αιι' ή Μηραήι 
ν άξρσλ πκψλ. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά ηδηφκεια.  
 

Ήρνο α’  Κππξηαλνχ  
Σψλ λνεξψλ Γπλάκεσλ Αξρηζηξάηεγνη, νη παξεζηψηεο απαχζησο, ηψ 



δεζπνηηθψ ζξφλσ, πξεζβεχζαηε πξφο Κχξηνλ, εηξήλελ ηψ θφζκσ 
δσξήζαζζαη, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

 Ο απηφο Αξζελίνπ  
Ο Σαμηάξρεο ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, Μηραήι ν πξσηνζηάηεο ηψλ ζείσλ 
ηαγκάησλ, ζήκεξνλ εκάο πξφο παλήγπξηλ ζπλεθάιεζελ, ν θαζ' εθάζηελ κεζ' 
εκψλ πνξεπφκελνο, θαί θπιάηησλ ηνχο πάληαο, εθ πάζεο ηνχ δηαβφινπ 
πεξηζηάζεσο, Γεχηε νχλ θηιένξηνη θαί θηιφρξηζηνη, ηά άλζε ηψλ αξεηψλ 
δξεςάκελνη, θαζαξαίο ελλνίαηο, θαί ζπλεηδφηη επζηάζκσ, ηνχ Αξραγγέινπ ηήλ 
χλαμηλ ηηκήζσκελ, απηφο γάξ αδηαιείπησο ηψ Θεψ παξηζηάκελνο, θαί ηφλ 
ηξηζάγηνλ χκλνλ αλακέιπσλ, πξεζβεχεη ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ήρνο β’  Σνχ ηνπδίηνπ  
Σήο αυινπ νπζίαο, ηψλ λνεξψλ Γπλάκεσλ πξνζηαηεχνληεο, θαί ηήο Σξηζειίνπ 
δφμεο ηαίο καξκαξπγαίο, θσηνδνηνχληεο ηήλ νη θνπκέλελ, Αξρηζηξάηεγνη, 
αιήθησ θσλή, ηφλ ηξηζάγηνλ χκλνλ εμάδεηε, δηφ πξεζβεχζαηε ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  

Ο απηφο   Αξζελίνπ  
Σψ αυισ ζξφλσ πεξηθπθινχληεο, λνεξαί νπζίαη ζείνη Αζψκαηνη, ηήλ ηξηζάγηνλ 
σδήλ, ηψ πξχηαλη Θεψ, θινγεξνίο ηνίο ρείιεζηλ άδεηε, Άγηνο ν Θεφο, ν Παηήξ 
ν άλαξρνο, Άγηνο ηζρπξφο, ν Τηφο ν ζπλάλαξρνο, Άγηνο αζάλαηνο, ηφ 
νκννχζηνλ Πλεχκα, ηφ ζχλ Παηξί θαί Τηψ ζπλδνμαδφκελνλ.  

 Ο απηφο   Αλαηνιίνπ  
Αζσκάηνηο ρείιεζη, θαί λνεξνίο ζηφκαζη, ηψλ Αγγέισλ αη ηάμεηο, ηφλ 
αθαηάπαπζηνλ χκλνλ πξνζθέξνπζη, ηή ζή απξνζίησ ζεφηεηη Κχξηε, θαί λφεο 
θαζαξνί θαί ιεηηνπξγνί ηήο ζήο δφμεο αηλνχζί ζε Γέζπνηα, χλ απηνίο δέ 
Μηραήι ν αζψκαηνο, θαί πξσηνζηάηεο ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, ν Αξρηζηξάηεγνο 
ηψλ Αγγέισλ, εζηηάησξ εκίλ ζήκεξνλ γέγνλε, ηά ηψλ αζσκάησλ άζκαηα 
πξνηξεπφκελνο εκάο άδεηλ, ηή απξνζίησ ζνπ δφμε Φηιάλζξσπε, ίλα 
πξεζβεχε απαχζησο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ήρνο δ’  
Δθξαίκ Καξίαο  

Σήο ειηαθήο αθηίλνο ηνχ ζείνπ θσηφο, θαηαιακπφκελνη Αξρηζηξάηεγνη, ηάο 
ηψλ αυισλ θαηαπγάδεηε ηαμηαξρίαο, σο θψο ιεπρεηκνλνχληεο, ελ πςίζηνηο ηφ 
πχξ θαηαπγάδεηε ελ θφζκσ, ηήο απξνζίηνπ ζεφηεηνο, φζελ θαί ηφλ ηξηζάγηνλ 
χκλνλ, ελ θινγεξνίο ηνίο ρείιεζηλ αθαηαπαχζησο άδεηε, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο 
εη, ν Θεφο εκψλ δφμα ζνη.  

Ήρνο πι. β’ 
Οη Αγγεινί ζνπ Υξηζηέ, ηψ ζξφλσ ηήο κεγαισζχλεο, ελ θφβσ παξεζηψηεο, 
θαί ηή ζή θσηνρπζία αεί ιακπφκελνη, ελ ηνίο πςίζηνηο πκλσδνί ζνπ, θαί ηήο 
βνπιήο ζνπ ιεηηνπξγνί, ππφ ζνχ εθπεκπφκελνη, λέκνπζη θσηηζκφλ ηαίο 
ςπραίο εκψλ.  

Γφμα…  Ήρνο δ’  
Ππξίλνηο ρείιεζηλ, πκλεί ζε ηά Υεξζπβίκ, Υξηζηέ φ Θεφο, αζσκάηνηο δέ 
ζηφκαζηλ αζηγήησο, δνμνινγεί ζε ηψλ Αξραγγέισλ φ ρνξφο, Μηραήι δέ ν 
Αξρηζηξάηεγνο, ηψλ άλσ δπλάκεσλ, ηφλ επηλίθηνλ χκλνλ, αθαηαπαχζησο 
πξνζθέξεη ηή δφμε ζνπ, Απηφο γάξ εκάο ζήκεξνλ θαηεχγαζε, πξφο 



παλήγπξηλ θαηδξάλ, θξνηήζαη επαμίσο ςαικηθψο, αίλνλ ηφλ ηξηζάγηνλ, ηνίο 
πειίλνηο ρείιεζηλ, φηη ηά πάληα ηήο ζήο αηλέζεσο επιήζζε, θαί παξέρεηο ηψ 
θφζκσ δη' απηνχ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ…  Ο απηφο   Θενηνθίνλ  
ήκεξνλ ν ζενρψξεηνο λαφο, ε Θενηφθνο, ελ λαψ Κπξίνπ πξνζάγεηαη, θαί 
Εαραξίαο ηαχηελ ππνδέρεηαη, ήκεξνλ ηά ηψλ Αγίσλ Άγηα αγάιινληαη, θαί ν 
ρνξφο ηψλ Αγγέισλ, κπζηηθψο παλεγπξίδεη, κεζ' ψλ θαί εκείο ενξηάδνληεο 
ζήκεξνλ, ζχλ ηψ Γαβξηήι εθβνήζσκελ, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά 
ζνχ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α'  Σψλ νπξαλίσλ  
Αγγειηθψο νη ελ θφζκσ παλεγπξίδνληεο, ηψ επί ζξφλνπ δφμεο, Θεψ 
επνρνπκέλσ, βνήζσκελ ηφλ χκλνλ, Άγηνο εί, ν Παηήξ ν νπξάληνο, ν ζπλατδηνο 
Λφγνο Άγηνο εί, θαί ηφ Πλεχκα ηφ Παλάγηνλ.  
 
ηίρ. Ο πνηψλ ηνχο Αγγέινπο απηνχ πλεχκαηα, θαί ηνχο ιεηηνπξγνχο απηνχ 
ππξφο θιφγα 
 
Σψλ νπξαλίσλ πξσηεχσλ, ελ παξξεζία πνιιή, θαί παξεζηψο ηψ ζξφλσ, ηψ 
αζηέθησ ελ δφμε, απηφπηα ηψλ αξξήησλ, ζψζνλ εκάο, Μηραήι Αξρηζηξάηεγε, 
ηνχο ελ αλάγθαηο θηλδχλσλ θαί πεηξαζκψλ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ δεφκεζα.  
 
ηίρ. Δπιφγεη ε ςπρή κνπ, ηφλ Κχξηνλ· Κχξηε ν Θεφο κνπ εκεγαιχλζεο 
ζθνδξα. 
 
Σψλ αζσκάησλ Αγγέισλ, πξψηνο ππάξρεηο ζαθψο, θαί ιεηηνπξγφο ηήο ζείαο, 
θσηαπγείαο εθείλεο, απηφπηεο ηε θαί κχζηεο, ζψζνλ εκάο, Μηραήι 
Αξρηζηξάηεγε, ηνχο εηεζίσο ηηκψληάο ζε επζεβψο, θαί πκλνχληαο ηήλ Σξηάδα 
πηζηψο.  

Γφμα… Καί λχλ… Ήρνο πι. δ'  
Ησάλλνπ Μνλαρνχ  

Χο ηαμηάξρεο θαί πξφκαρνο, θαί ηψλ Αγγέισλ Αξρεγφο Αξρηζηξάηεγε, πάζεο 
αλάγθεο θαί ζιίςεσο, λφζνπ θαί δεηλψλ ακαξηεκάησλ ειεπζέξσζνλ, ηνχο 
εηιηθξηλψο αλπκλνχληαο, θαί αηηνπκέλνπο ζε Έλδνμε, ελαξγψο σο άυινο ηφλ 
άυινλ θαζνξψλ, θαί ηψ απξνζίησ θσηί, ηήο ηνχ Γεζπφηνπ δφμεο 
θαηαιακπφκελνο, απηφο γάξ θηιαλζξψπσο, ζάξθα δη' εκάο εθ Παξζέλνπ 
πξνζείιεθε, ζψζαη βνπιεζείο ηφ αζξψπηλνλ.  
 

Απνιπηίθηνλ   Ήρνο δ’ 
Σψλ νπξαλίσλ ζηξαηηψλ Αξρηζηξάηεγνη, δπζσπνχκελ πκάο εκείο νη αλάμηνη, 
ίλα ηαίο πκψλ δεήζεζη, ηεηρίζεηε εκάο, ζθέπε ηψλ πηεξχγσλ, ηήο αυινπ πκψλ 
δφμεο, θξνπξνχληεο εκάο πξνζπίπηνληαο, εθηελψο θαί βνψληαο, Δθ ηψλ 
θηλδχλσλ ιπηξψζαζζε εκάο, σο Σαμηάξραη ηψλ άλσ Γπλάκεσλ.  



Γφμα… Καί λχλ…  Θενηνθίνλ  
 

Καί απφιπζηο  
 

Μεηά ηήλ α' ηηρνινγίαλ,  
Κάζηζκα   Ήρνο δ'  

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  
Σψλ αζσκάησλ ιεηηνπξγψλ Αξρηζηξάηεγε, ν θαη' ελψπηνλ Θενχ 
παξηζηάκελνο, θαί ηαίο εθείζελ ιάκςεζη ιακπφκελνο, θαίδξπλνλ αγίαζνλ, 
ηνχο πηζηψο ζε πκλνχληαο, πάζεο απνιχηξσζαη, ηνχ ερζξνχ ηπξαλλίδνο, θαί 
εηξελαίαλ αίηεζαη δσήλ, ηνίο Βαζηιεχζη θαί πάζη ηνίο πέξαζηλ.  
 

Γφμα…  ηφ απηφ  
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Οπ ζησπήζνκελ πνηέ Θενηφθε, ηνχ επραξίζησο αλπκλείλ εθ θαξδίαο, ηά ζά 
ειέε Γέζπνηλα νη δνχινί ζνπ, θξάδνληεο θαί ιέγνληεο, Παλαγία Παξζέλε, 
πξφθζαζνλ θαί ιχηξσζαη, εμ ερζξψλ ανξάησλ, θαί νξαηψλ θαί πάζεο 
απεηιήο, ζνπο γάξ δνχινπο ζψδεηο αεί, εθ παληνίσλ δεηλψλ.  
 

Μεηά ηήλ β’ ηηρνινγίαλ,  
Κάζηζκα   Ήρνο δ'  

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  
Σά Υεξνπβίκ θαί εξαθίκ πνιπφκκαηα, ηψλ Αξραγγέισλ ιεηηνπξγψλ ηά 
ζηξαηεχκαηα, ζχλ Δμνπζίαηο ζξφλνη Κπξηφηεηεο, Άγγεινη Γπλάκεηο ηε, θαί 
Αξραί δπζσπνχζη, ζέ ηφλ Πνηεηήλ εκψλ, θαί ζεφλ θαί Γεζπφηελ, Μή 
ππεξίδεο δέεζηλ ιανχ, εκαξηεθφηνο, Υξηζηέ πνιπέιεε.  
 

Γφμα… Σφ απηφ  
 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ απηφκεινλ  
Σαρχ πξνθαηάιαβε, πξίλ δνπισζήλαη εκάο, ερζξνίο βιαζθεκνχζί ζε, θαί 
απεηινχζηλ εκίλ, Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ, άλειε ηψ ζηαπξψ ζνπ, ηνχο εκάο 
πνιεκνχληαο, γλψησζαλ πψο ηζρχεη, Οξζνδφμσλ ε πίζηηο, πξεζβείαηο ηήο 
Θενηφθνπ, κφλε θηιάλζξσπε.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ, Κάζηζκα  
Ήρνο πι. δ'   Σφ πξνζηαρζέλ  

Σψλ νπξαλίσλ αξρεγνί θαί πξσηνζηάηαη, ηψλ πςηζξφλσλ θαί θξηθηψλ ηήο 
ζείαο δφμεο, Μηραήι θαί Γαβξηήι Αξρηζηξάηεγνη, ζχλ πάζη ηνίο αζσκάηνηο ψ 
Λεηηνπξγνί, Γεζπφηνπ ππέξ ηνχ θφζκνπ δηαπαληφο, πξεζβεχνληεο αηηήζαζζε 
ηήλ άθεζηλ, ηψλ επηαηζκέλσλ εκίλ, θαί έιενο θαί ράξηλ επξείλ, ελ εκέξα ηήο 
θξίζεσο.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Θενραξίησηε Αγλή επινγεκέλε, ηφλ δηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ εθ ζνχ ηερζέληα, 



ζχλ ηαίο άλσ Γπλάκεζη θαί ηνίο Αξραγγέινηο, θαί πάζη ηνίο αζσκάηνηο ππέξ 
εκψλ, δπζψπεη αθαηαπαχζησο δνχλαη εκίλ, πξφ ηνχ ηέινπο ζπγρψξεζηλ, θαί 
ηιαζκφλ ακαξηηψλ, θαί βίνπ επαλφξζσζηλ, φπσο εχξσκελ έιενο.  
 

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’  
Ο πνηψλ ηνπο Αγγέινπο απηνχ πλεχκαηα, θαί ηνχο Λεηηνπξγνχο απηνχ ππξφο 
θιφγα.  
ηίρ. Δπιφγεη ε ςπρή κνπ, ηφλ Κχξηνλ.  
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ  
 

Εήηεη ηή β’ ηήο Πεληεθνζηήο  
 

 Ο Ν'    
 

Γφμα… Σαίο ηψλ Αζσκάησλ, Οηθηίξκνλ, πξνζηαζίαηο, εμάιεηςνλ ηά πιήζε 
ηψλ εκψλ εγθιεκάησλ.  

Καί λχλ… Σαίο ηήο Θενηνθνπ... 
 

Δίηα, Διέεζφλ κε ν Θεφο, θηι. Καί ςάιινκελ ηηρεξφλ ηδηφκεινλ.  
 

Ήρνο β’  
Σψ αυισ ζξφλσ πεξηθπθινχληεο, λνεξαί νπζίαη ζείνη Αζψκαηνη, ηήλ ηξηζάγηνλ 
σδήλ, ηψ πξχηαλη Θεψ, θινγεξνίο ηνίο ρείιεζηλ άδεηε, Άγηνο ν Θεφο, ν Παηήξ 
ν άλαξρνο, Άγηνο ηζρπξφο, ν Τηφο ν ζπλάλαξρνο, Άγηνο αζάλαηνο, ηφ 
νκννχζηνλ Πλεχκα, ηφ ζχλ Παηξί θαί Τηψ ζπλδνμαδφκελνλ. 

 
Δίηα ςάιινληαη νη Καλφλεο, ν ηήο Θενηφθνπ εηο ο’ θαί νη δχν παξφληεο 

ηψλ Αζσκάησλ εηο ε’.  
 

Καλψλ πξψηνο ηψλ Αζσκάησλ  
 

Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ  
 



Χδή α'   Ήρνο πι. δ'  
«Άζκα αλαπέκςσκελ ιανί, ηψ ζαπκαζηψ Θεψ εκψλ, ηψ απαιιάμαληη ηφλ 
Ηζξαήι εθδνπιείαο, σδήλ επηλίθηνλ, άδνληεο θαί βνψληεο, Άζσκέλ ζνη ηψ 
κφλσ Γεζπφηε».  
 
Πάληεο αλπκλήζσκελ πηζηνί, ηήλ πάζαο δηεπζχλνπζαλ, ηάο αυινπο ηψλ άλσ, 
ρνξψλ ηαμηαξρίαο, Σξηάδα ηήλ άθηηζηνλ, εθβνψληεο, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί, 
Θεέ παληνθξάηνξ.  
 
Έζνπ ηψλ θηηζκάησλ ζνπ αξρήλ, νπζίαλ ηήλ αζψκαηνλ, Πνηεηά ηψλ Αγγέισλ, 
ηφλ άρξαληφλ ζνπ ζξφλνλ, θπθινχζαλ θξαπγάδεηλ ζνη, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί, 
Θεέ παληνθξάηνξ.  
 
Υαίξνηο Γαβξηήι κπζηαγσγέ, ηήο ηνχ Θενχ ζαξθψζεσο, Μηραήι ηε ηαγκάησλ, 
αυισλ πξσηνζηάηα, απαχζησο θξαπγάδνληεο, , Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο εί, Θεέ 
παληνθξάηνξ.  

Θενηνθίνλ  
Δχα ε πξνκήησξ ηή αξά, ηφ γέλνο θαζππέβαιε, ηή παξαβάζεη πνηέ, ηφ ηψλ 
αλζξψπσλ, ζχ δέ Παξζέλε ζεφλπκθε, φινλ πξφο επινγίαλ, κεηεγάγνπ ηφλ 
Κηίζηελ ηεθνχζα.  

 
Καλψλ δεχηεξνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Σνίο Σαμηάξραηο ηψλ Αζσκάησλ Νφσλ.  

 
Δλ δέ ηνίο Θενηνθίνηο  

 
Κιήκεληνο  

 
Χδή α’  Ήρνο ν απηφο  

«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Σνχο λνεξνχο ηψλ αζσκάησλ ηάμεσλ, ρνξνχο ελ άζκαζηλ, σο Λεηηνπξγνχο 
ζείνπο, δεχηε επθεκήζσκελ, ρνξείαλ ζπγθξνηήζαληεο, ηήλ εκψλ ζσηεξίαλ, 
αδηαιείπησο πξεζβεχνληαο, θαί ηή κεηαλνία ζπγραίξνληαο.  
 
Οη ηψλ Αγγέισλ αξρεγνί θαί πξφθξηηνη, θαί ηαμηάξραη θαηδξνί, ηνχο 
αζσκάηνπο Νφαο, ζήκεξνλ εγείξνπζη, πξφο ηειεηήλ εφξηηνλ, ηήο απηψλ 
ιακπξάο κλήκεο, κεζ' ψλ ζπγραίξνπζηλ άλζξσπνη, χκλνλ ηή Σξηάδη 
πξνζάγνληεο.  
 
πλεπθξαλζψκελ ηνίο Αγγέινηο άλζξσπνη, πλεπκαηηθψο ελ ραξά, ν Γαβξηήι 
αχζηο, λχλ επαγγειίδεηαη, Δθθιεζηψλ ηήλ έλσζηλ, θαί θαζαίξεζηλ πάζεο, ηήο 



ελαληίαο αηξέζεσο, ελ ηή παξνπζία ηήο κλήκεο απηψλ.  
Θενηνθίνλ  

Κπνθνξείο ηφλ ππέξ θχζηλ Άρξαληε, ελ ζνί ζθελψζαληα, ηνχ Παηξφο ιφγνλ, 
ελ Αγίσ Πλεχκαηη δπζί κέλ ελ ηαίο θχζεζη, θαί ζειήζεζηλ φληα, ελ ππνζηάζεη 
δ' αηξέπησο κηά, ήο θαί ηήλ κνξθήλ αζπαδνκεζα.  

Καηαβαζία  
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη ηή 
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη,θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο,ηαχηεο ηά ζαχκαηα. 
 

Χδή γ’  
«Σφλ θφβνλ ζνπ Κχξηε, εκθχηεπζνλ ηαίο θαξδίαηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί γελνχ 
εκίλ ζηεξέσκα, ηνίο ζέ ελ αιεζεία, επηθαινπκέλνηο».  
 
Ηζρχτ θαηέζηεζαο Αζάλαηε, δπλαηνχο εμαλχνληαο, ηφ παλάγηφλ ζνπ ζέιεκα, 
ηνχο ζνί ελ ηνίο πςίζηνηο, αεί παξεζηψηαο.  
 
Σνχο κχζηαο ηήο ζήο ελαλζξσπήζεσο, ηήο ζεπηήο ηε εγέξζεσο, ηψλ 
Αγγέισλ ηνχο εμάξρνπο Υξηζηέ, ππέξ εκψλ πξνζδέρνπ, επηθαινπκέλνπο.  
 
Αγγέινπο επέζηεζαο θχιαθαο, ηνίο αλζξψπνηο σο εχζπιαγρλνο, δηαθφλνπο 
ηε αλέδεημαο Υξηζηέ, ηήο ζσηεξίαο ηψλ ζψλ ζεξαπφλησλ.  

Θενηνθίνλ  
Αξξήησο ζπλέιαβεο ηφλ Κχξηνλ, σηήξα Θεφλπκθε, ηφλ ιπηξνχκελνλ εκάο 
ηψλ δεηλψλ, ηνχο ζέ ελ αιεζεία επηθαινπκέλνπο.  
 

Καλψλ δεχηεξνο  
χ εί ηφ ζηεξέσκα  

Σψλ Αγγέισλ πξψηηζηνο, θαί ηήο Σξηάδνο θψο δεχηεξνλ, ψθζεο εκίλ, 
Μηραήι ν άξρσλ, ηνίο πηζηψο επθεκνχζί ζε.  
 
Αίγιε ζείαο ράξηηνο, ν Γαβξηήι πηζηψο έπιεμε, πάζαλ ηήλ γήλ, ηνχ Θενχ 
θεξχμαο, ηήλ ελ ζψκαηη θάζνδνλ.  
 
Ξπλσξίο ανίδηκε, θαί θσηαπγήο δπάο άυιε, θψηα Θενχ, ηνχο πηζηψο 
ηεινχληαο, ηήλ πκψλ κλήκελ δείμαηε.  

Θενηνθίνλ  
Ήζελ Ζζαταο, ζνχ ηήλ ππέξ λνχλ Αγλή θχεζηλ, άδσ θαγψ, ίλα ηήο εθείλνπ, 
επηηχρσ θαζάξζεσο.  

Καηαβαζία  
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ. 
 

Κάζηζκα   Ήρνο πι. δ'  



Σφ πξνζηαρζέλ  
Σψλ αζσκάησλ ηνχο ρνξνχο εθηέκελνη, αλεπθεκείλ νη επί γήο κηκεζψκεζα, 
σο εθηθηφλ ηνχησλ ηήλ αγηφηεηα, λεθξνχληεο πάληα ηά κέιε ηά ηήο ζαξθφο, 
αηηνχληεο, σο ππεξκάρνπο ηε θαί θξνπξνχο, πάζεο πιάλεο ιπηξψζαζζαη, 
ηνχ ανξάηνπ ερζξνχ, εκάο ηνχο αλπκλνχληαο απηνχο, φπσο εχξσκελ έιενο.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Δπραξηζηνχκέλ ζνη αεί Θενηφθε, θαί κεγαιχλνκελ άγλή θαί πξνζθπλνχκελ, 
αλπκλνχληεο ηφλ ηφθνλ ζνπ θεραξηησκέλε, βνψληεο αθαηαπαχζησο, ζψζνλ 
εκάο, Παξζέλε Παληειεήκνλ σο αγαζή, θαί δαηκφλσλ εμάξπαζνλ, 
ινγνζεζίνπ θνβεξνχ, ελ ψξα ηήο εηάζεσο, κή αηζρπλζψκελ νη δνχινί ζνπ.  
 

Χδή δ'  
«Δπέβεο εθ' ίππνπο, ηνχο Απνζηφινπο ζνπ Κχξηε, θαί εδέμσ ρεξζί ζνπ ελίαο 
απηψλ, θαί ζσηεξία γέγνλελ ε ηππαζία ζνπ, ηνίο πηζηψο κεισδνχζη, Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Δπέβεο Αγγέινηο, ψζπεξ εθ' ίππνηο Φηιάλζξσπε, θαί εδέμσ ρεξζί ζνπ ελίαο 
απηψλ, θαί ζσηεξία γέγνλελ ε ηππαζία ζνπ, ηνίο απαχζησο βνψζη, Γφμα ηή 
δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Καιχπηεη Αγγέινπο, ε αξεηή ζνπ Φηιάλζξσπε, θαί ηήο γήο επιεξψζε ηά 
πέξαηα, ηήο ζήο ελδφμνπ άλαξρε ζείαο αηλέζεσο, ζχλ απηνίο ζνη βνψζεο, 
Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Δμήιζεο νηθηίξκνλ, εηο ζσηεξίαλ ιανχ ζνπ Υξηζηέ, ζπγθαιείο δέ ηάο θίιαο 
Γπλάκεηο ζνπ, θαί επθξνζχλε γέγνλελ ε παξνπζία ζνπ, ηνίο πηζηψο ζνη 
βνψζη, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ  
Παξζέλνο θαί Μήηεξ, ππεξθπψο ψθζεο Πάλαγλε, σο Θεφλ ηφλ απηφλ ηε θαί 
άλζξσπνλ, Υξηζηφλ ηεθνχζα, ψ κεηά δένπο θξαπγάδνπζη, ηψλ Αγγέισλ αη 
ηάμεηο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 

Καλψλ δεχηεξνο  
χ κνπ ηζρχο, Κχξηε  

Ηεξηρψ, ψθζε δπλάκεσο Αξρηζηξάηεγνο, πνιεκνχληη, πάιαη Ηεζνχ ηψ Ναπή, 
ληθνπνηψλ θαί ππεξκαρψλ, Μηραήι ν κέγαο, ηψλ Αζσκάησλ ν έμαξρνο, πθ' 
νχ ιαβψλ ηφ ζζέλνο, ν ζεξάπσλ Κπξίνπ, δνξπάισηνλ είιε ηφ θξνχξηνλ.  
 
Άξρσλ πνηέ, ηψλ αζσκάησλ Γπλάκεσλ, ψθζε θέξσλ, ηέθλνπ επαγγέιηα, ηψ 
Εαραξία ηψ ηεξεί, Γαβξηήι ν κέγαο, ν ζείνο φλησο Αξράγγεινο, δηφ θσλή ηνχ 
Λφγνπ, γελλεζείο, Ησάλλεο, ηψ παηξί ηήλ θσλήλ απνδίδσζηλ.  
 
Υαίξεη ραξά πάληα ηά πέξαηα ζήκεξνλ, ηήλ αηζίαλ, κλήκελ ενξηάδνληα, ηψλ 
Αξραγγέισλ ζνπ φ Θεφο, Μηραήι ηνχ ζείνπ, θαί Γαβξηήι ηνχ ζεφθξνλνο, 
ζπγραίξεη δέ θαί πάζα, ηψλ Αγγέισλ ε ηάμηο, φηη ζψδεηαη θφζκνο ηε ζθέπε 



απηψλ.  
Θενηνθίνλ  

Μφλε αγλή, πέθπθαο θαί κεηά γέλλεζηλ, κφλε ψθζεο, άλαλδξνο ζειάδνπζα, 
ηφλ ηνχ Παηξφο Λφγνλ αιεζή, Πλεχκαηη Αγίσ, ιαβφληα δνχινπ κνξθήλ θαζ' 
εκάο, Παξζέλε Θενηφθε, νχ ηήλ ζέαλ ηηκψληεο, ηήο κνξθήο ηήλ εκθέξεηαλ 
ζέβνκελ.  

Καηαβαζία  
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ 
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 
 

Χδή ε'  
«Σφλ εθ λπθηφο αγλσζίαο, επί ηήλ ςπράισηνλ νδφλ αεί πιαλψκελνλ, θσηί 
ηήο γλψζεψο ζνπ Κχξηε, πνδεγψλ κε ελ ηή ηξίβσ ηψλ εληνιψλ ζνπ 
θαζνδήγεζνλ».  
 
Αλεπηζηξέπησ ηψ πφζσ, αεί πξφο ηφ άλαληεο, πξφο ζέ Υξηζηέ θεξφκελαη, ηφ 
αθξφηαηνλ απάλησλ ηψλ εθεηψλ, Αγγέισλ αη δπλάκεηο, αθαηαπαχζησο ζε 
δνμάδνπζηλ.  
 
χ λνεξνχο θαη' νπζίαλ, αθζάξηνπο ηή ράξηηη, ηή ζή Υξηζηέ θαηέζηεζαο, 
πκλσδνχο ηήο ζήο κεγαιεηφηεηνο, ηνχο Αγγέινπο ζνπ θαη' εηθφλα, 
εδεκηνχξγεζαο αθαηάιεπηε.  
 
χ αθιηλείο πξφο ηφ ρείξνλ, ηή πξφο ζέ εγγχηεηη Υξηζηέ, ηνχο ζνχο εθχιαμαο 
ιεηηνπξγνχο, πεγή γάξ αγαζφηεηνο, ζχ ππάξρσλ αγαζχλεηο, ηνχο επαμίσο 
ζνη ιαηξεχνληαο.  

Θενηνθίνλ  
Ζ κεηά ηφθνλ Παξζέλνο, κφλε απεηξφγακε αγλή, Μαξία άρξαληε, ηψ ιηκέλη 
ζνπ εκάο θαζφξκηζνλ, εθ θηλδχλσλ νδεγνχζα, πξφο ζσηεξίαλ ηήλ αηψληνλ.  
 

Καλψλ δεχηεξνο  
Ίλα ηί κε απψζσ  

Απεηζνχληη ηφ πάιαη, ηνχ Θενχ πξφο άξξεηα θαί ζεία ζαχκαηα, Βαιαάκ ηψ 
κάληεη, ελ ακθφδσ ν Άγγεινο φλσ θαλείο, θνβεξψο ήιεγμε, θαί ινγηθφλ ηφ 
δψνλ δείμαο, ηφ ηήο θχζεσο ήκεηςε γλψξηζκα.  
 
πζρεζέληη ηψ Πέηξσ, θαί εηξθηή πξνζκέλνληη, Άγγεινο ψθζε Θενχ, ηψλ 
ρεηξψλ Ζξψδνπ, θαί δεζκψλ θαί ζαλάηνπ ιπηξνχκελνο, δηφ δεχηε πάληεο, σο 
ηψλ ςπρψλ θξνπξνχο ελζένπο, ηνχο ζνθνχο Αξραγγέινπο ηηκήζσκελ.  
 
Σψλ πνιέκσλ ηάο ζηάζεηο, Άγγεινη Αξράγγεινη ζείαη Γπλάκεηο Θενχ, θαί ηήο 
Δθθιεζίαο, ηάο αηξέζεηο θαί πάληα ηά ζθάλδαια, ηαίο πκψλ ιχζαηε, πξφο ηφλ 
Θεφλ αεί πξεζβείαηο, θαί εκάο ελ εηξήλn θξνπξήζαηε.  

Θενηνθίνλ  



Δλ δπζί ηαίο νπζίαηο, έλα ζε γηλψζθνκελ Θεφλ ηήο θηίζεσο, ελεξγείαηο άκθσ, 
θαί ζειήζεζηλ φληα αζχγρπηνλ, ηφλ Τηφλ ηνχ Θενχ, εθ γπλαηθφο ζάξθα 
ιαβφληα, ήο ηήλ ζέαλ ηηκψκελ ηνίο πίλαμηλ.  

Καηαβαζία  
Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
έζρεο ελ κήηξα ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ηήλ εηξήλελ βξαβεχνπζα. 
 

Χδή ο'  
«Σφλ Ησλάλ ελ ηψ θήηεη Κχξηε, κνλψηαηνλ θαηψθηζαο, εκέ δέ ηφλ 
πεπεδεκέλνλ, ελ άξθπζη ηνχ ερζξνχ, ψο εθ θζνξάο εθείλνλ δ ηάζσζνλ».  
 
Θενπξεπψο, εθ κή φλησλ Κχξηε, ηψ ιφγσ ζνπ παξήγαγεο, νπζίαο ηψλ 
επνπξαλίσλ, αζαλάησλ ζηξαηηψλ, θσηνεηδείο απηάο εξγαζάκελνο.  
 
Μχζηαη ζεπηνί, ηήο Θενχ αηλέζεσο, γεγφλαηε Αζψκαηνη, πνιίηαη ηήο 
επνπξαλίνπ, θαί ζείαο φλησο ζθελήο, ηψ Πνηεηή αμίσο ιαηξεχνληεο.  
 
Σψλ Αζσκάησλ, ηάμεηο λνεξαί ζε, Τηέ Θενχ πξνάλαξρε, αηλνχζηλ 
αθαηαπαχζησο, θαί δνμνινγνχζηλ, σο Πνηεηήλ θαί Κηίζηελ ηνχ ζχκπαληνο.  

Θενηνθίνλ  
Σφλ ηψ Παηξί, ελ πςίζηνηο άρξαληε, αλάξρσο ζπλεδξεχνληα, αγθάιαηο ζαίο 
επαλαθιίλαη εμίσζαη, φλ εκίλ δίδνπ Αγλή, ηνίο δνχινηο ζνπ ίιεσλ.  
 

Καλψλ δεχηεξνο  
Ηιάζζεηί κνη σηήξ  

Χο πχξ θαί θιφγα θαί θψο, ηνπο αζσκάηνπο ππάξρνληαο, εθ ηήο πιψδνπο 
θζνξάο, ηφλ λνχλ αληπηάκελνη, πιαίνηο ελ ρείιεζη, ηνχο αυινπο θφβσ, ελ ηνίο 
άζκαζη ηηκήζσκελ.  
 
Νεθξψζαηε ηψλ παζψλ, ηάο θαηαηγίδαο Αξράγγεινη, θαί παχζαηε ζχλ απηνίο, 
ηά ζθάλδαια άπαληα, ηήο πίζηεσο Αγηνη, ηήο Σξηάδνο φληεο, Αξρηζηξάηεγνη 
ππξίκνξθνη.  
 
Αξράγγεινη ηνχ Θενχ, ηψλ Αζσκάησλ νη έμαξρνη, ηή παξξεζία πκψλ, εθ 
πάζεο αηξέζεσο, εκάο δηαζψζαηε, Μηραήι ν Άξρσλ, θαί Γαβξηήι νη 
Αξρηζηξάηεγνη.  

Θενηνθίνλ 
Νεδχνο ψθζεο εθψλ, εμ απεηξάλδξνπ ζαξθνχκελνο, ν άζαξθνο σο Θεφο, 
Υξηζηέ ζαξθνθφξνο δέ, σο άλζξσπνο πέθπθαο, νχ ηήο εκθεξείαο, νη πηζηνί 
ηφ είδνο ζέβνκελ.  

Καηαβαζία  
Σήλ ζείαλ ηαπηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο 
ζενκήηνξνο, δεχηε ηαο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ 
δνμάδνληεο. 



 
Κνληάθηνλ   Ήρνο β   

Αξρηζηξάηεγνη Θενχ, ιεηηνπξγνί ζείαο δφμεο, ηψλ αλζξψπσλ νδεγνί, θαί 
άξρεγνη Αζσκάησλ, ηφ ζπκθέξνλ εκίλ αηηήζαζζε, θαί ηφ κέγα έιενο, σο ηψλ 
Αζσκάησλ Αξρηζηξάηεγνη.  

 Ο Οίθνο  
Έθεο θηιάλζξσπε ελ Γξαθαίο ζνπ, πιήζε ραίξεηλ Αγγέισλ ελ νπξαλψ, επ' 
αλζξψπσ ελί κεηαλννχληη, Αζάλαηε, φζελ εκείο νη ελ αλνκίαηο, αλακάξηεηε, 
κφλε θαξδηνγλψζηα, ζέ δπζσπείλ θαζ' εθάζηελ ηνικψκελ σο εχζπιαγρλνλ, 
νηθηείξαη θαί θαηαπέκςαη αλαμίνηο θαηάλπμηλ, Γέζπνηα, παξέρσλ εκίλ 
ζπγρψξεζηλ, ππέξ πάλησλ γάξ εκψλ πξεζβεχνπζηλ, νη ηψλ Αζσκάησλ 
Αξρηζηξάηεγνη.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή Ζ’ ηνχ απηνχ κελφο, ε χλαμηο ηψλ Αξρηζηξαηήγσλ Μηραήι ινηπψλ 

αθαί Γαβξηήι, θαί ησλ γίσλ αζσκάησλ θαί νπξαλίσλ Σαγκάησλ.  
ηίρνη 

Δβνπιφκελ ζνη, Μηραήι, άζκα πξέπνλ  
Άζαη πξεπφλησο, αιι' άυινλ, νχθ έρσ.  
Ογδφε νπξαλίεο θπδαίλεη ηάμηνο Αξρνχο.  
 

Δηο ηήλ χλαμηλ ηψλ ελλέα Σαγκάησλ, εξαθίκ, Υεξνπβίκ, ζξφλσλ, 
Κπξηνηήησλ, Δμνπζηψλ, Αξρψλ, Γπλάκεσλ, Αξραγγέισλ θαί Αγγέισλ.  

ηίρνη 
Δπάμηφλ ηη Σαγκάησλ ηψλ ελλέα 
Σίο άλ γφλνο θζέγμαηην κελψλ ελλέα.  
 

Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ'  
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο 
δξφζνλ ηφ πχξ, κεηέβαινλ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Χ παξεηζηήθεηζαλ απαχζησο, ιεηηνπξγνχζαη κπξηάδεο ηψλ Αγγέισλ, ηνχ 
πξνζψπνπ νξάλ κή θέξνπζαη ηήλ ζέαλ, επινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο 
αλαβνψζηλ.  
 
Φψηα αλέδεημαο νηθηίξκνλ, ηψλ Αγγέισλ ζνπ ηήλ άυινλ νπζίαλ, ηνχ αξξήηνπ 
θσηφο πιεξνχκελα απαχζησο, Δπινγεηφο εί θξάδνληα, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Λφγσ ζνπ ηψ ελππνζηάησ, ηψλ Αγγέισλ ηήλ πιεζχλ δεκηνπξγήζαο, αγηάζαο 
δέ ζείσ Πλεχκαηη Σξηάδα, ζενινγείλ εδίδαμαο, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  

Σξηαδηθφλ  



Σξείο ελλννχληεο ππνζηάζεηο, απεξίγξαπηνλ δνμάδνκελ νπζίαλ, ηφλ Παηέξα 
θαί Τηφλ θαί ηφ Πλεχκα βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Καλψλ δεχηεξνο  
Οη εθ ηήο, Ηνπδαίαο  

χλ ρνξνίο Αζσκάησλ, ηψλ αλζξψπσλ ηφ γέλνο δευηε θξνηήζσκελ, ηήλ 
αίζηνλ εκέξαλ, ηήο κλήκεο εθηεινχληεο, ηψλ ζνθψλ Αξραγγέισλ Υξηζηνχ, 
Δπινγεηφο εί Θεέ, βνψληεο ηψλ Παηέξσλ.  
 
Χο θηιφμελνη πάιαη, Αβξαάκ ν ζεφπηεο, θαί Λψη ν Έλδνμνο, εμέληζαλ 
Αγγέινπο, θαί εχξνλ θνηλσλίαλ, ζχλ Αγγέινηο θξαπγάδνληεο, Ο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Μαλσέ ηψ γελλαίσ, θαί Σσβίη ηψ παλζφθσ, ψθζεζαλ Άγγεινη, ακείβνληεο ηά 
άζια, ηνχ βίνπ θαη' αμίαλ, θαί ηψλ Παίδσλ ν Άγγεινο, έζβεζε θιφγα πνηέ, 
ππξφο θακίλνπ φλησο.  

Θενηνθίνλ  
Σφ εκέηεξνλ φινλ, εθ Παξζέλνπ ιαβφληα, δίρα ηξνπήο, Ηεζνχ, ηαίο θχζεζη 
δηπινχλ ζε, αιι' έλα ππνζηάζεη, παηξηθψο ζε θεξχηηνκελ, ήο θαί ηφ είδνο 
Πηζηψο, ζέβνκελ εθηππνχληεο.  

Καηαβαζία  
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηηζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ θηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Χδή ε’ 
«Σφλ ελ φξεη, αγίσ δνμαζζέληα, θαί ελ βάησ ππξί ηφ ηήο Παξζέλνπ, ηψ 
Μσυζή κπζηήξηνλ γλσξίζαληα, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, είο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Σψλ Αγγέισλ, δειψζσκελ ηφλ βίνλ, θαί ηάο θξέλαο, πηεξψζσκελ εηο χςνο, 
θαί ζχλ απηνίο αυισο αλακέιςσκελ, Κχξηνλ πκλνχληεο, θαί ππεξπςνχληεο, 
είο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Θηαζψηαη, ρνξείαο νπξαλίνπ, νη ηφλ ζξφλνλ ακθέπνληεο ηήο δφμεο, πεξί Θεφλ 
ηε πάληνηε ζηξεθφκελνη, Άγγεινη πκλνχζη, θαί ππεξπςνχζηλ, απηφλ εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Σήλ αυινπ, ππξφο πνηνχζαλ θιφγα, ηνχο ελ χςεη, απαχζησο ιεηηνπξγνχληαο, 
θαί ηνπο Αγγέινπο πλεχκαηα δεηθλχνπζαλ, Σξηάδα πξνζθπλνχκελ, θαί 
δνμνινγνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Χο ελ πφισ, παξεηζηήθεηζαλ ηξφκσ, κπξηάδεο, Αγγέισλ Αξραγγέισλ, ελ ηαίο 
αγθάιαηο θέξεηλ θαηεμίσζαη, ηνχησ Θενηφθε, πξέζβεπε ζσζήλαη, ηνχο 
δνμνινγνχληαο, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  



 
Καλψλ δεχηεξνο  

Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ  
Άξρσλ Αγγέισλ πέθπθε, Μηραήι φ Αξράγγεινο, αιιά ζπλδνμάδεηαη, απηψ 
ιακπξφηαηα, φ κχζηεο ηήο ράξηηνο, θαί ηήο Παξζέλνπ κλήζησξ ζεπηφο, ν ηψλ 
Αζσκάησλ, ηξαηεγφο επαμίσο, ραξάλ πξνδηαγγέιισλ, Γαβξηήι ηνίο βνψζη, 
Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Σά ηψλ Αγγέισλ ηάγκαηα, ελ πνηθίιε κνξθή θαηηδψλ, Ηεδεθηήι πξντζηνξψλ 
εθήξπηηελ, ελ νίο εμαπηέξπγα, ηά εξαθίκ παξίζηαληαη, θαί ηά Υεξνπβίκ, 
πνιπνκκάησο εθχθινπλ, κεζ' ψλ ηνχο Αξραγγέινπο, ήιεθηξίλνπο εψξα, 
Υξηζηνλ δνμνινγνχληαο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Χο θνβεξάλ ηήλ έιεπζηλ, ηήο δεπηέξαο θαζφδνπ ζνπ, εθδεινπνηψλ ν Γαληήι 
πξνέιεγελ, Χο ζξφλνη εηέζεζαλ, θαί παιαηφο εθάζεζε, θαί ηάο ηψλ Αγγέισλ, 
κπξηάδαο εηζάγεη, ελ θφβσ, παξεζηψζαο, θαί θσλαίο αζηγήηνηο, βνψζαο ηή 
Σξηάδη, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Ο ηψ Παηξί θαί Πλεχκαηη, νκννχζηνο Λφγνο εθψλ, ψθζε θαί εκίλ, εθ ηήο 
Παξζέλνπ ζχκκνξθνο, νχ θχξαο εηο άιιεια, ηά ηήο θξηθηήο ελψζεσο, εηο γάξ 
ν απηφο, ελ εθαηέξνηο δείθλπηαη, ελ δχν ηαίο νπζίαηο, θαί κηά, ππνζηάζεη, ήο 
λχλ ηήο εκθεξείαο, ηφλ ηχπνλ πξνζθπλνχκελ.  

Καηαβαζία  
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 

Χδή ζ'  
«ξνπο παξήιζεο ηήο θχζεσο, ηφλ Γεκηνπξγφλ ζπιιαβνχζα θαί Κχξηνλ, θαί 
πχιε ζσηεξίαο ηψ θφζκσ γέγνλαο, δηφ ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο 
κεγαιχλνκελ».  
 
έ ηφλ αξξήησο ελψζαληα, ηνίο επνπξαλίνηο Υξηζηέ ηά επίγεηα, θαί κίαλ 
Δθθιεζίαλ, απνηειέζαληα Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, αθαηαπαχζησο 
κεγαιχλνκελ.  
 
Άγγεινί ηε θαί Αξράγγεινη, ζξφλνη, Δμνπζίαη θαί Κπξηφηεηεο, Αξραί ηε θαί 
Γπλάκεηο, Υεξνπβίκ θαί εξαθίκ, κεηά ηήο Θενηφθνπ, ππέξ ηνχ θφζκνπ 
ηθεηεχζαηε.  
 
Πάλησλ πξνζηάηαη δεηθλχκελνη Μηραήι ζχλ ηψ, Γαβξηήι, επηζθέςαζζε ηνχο 
εθ πφζνπ ηηκψληαο, ηήλ παλένξηνλ πκψλ κλήκελ, θαί πηζηψο αλπκλνχληαο, 
ζψδεζζε παληνίαο πεξηζηαζεσο.  

Θενηνθίνλ  



Λφγνλ εδέμσ ηφλ άξρνλ, θχζηλ ηήλ εκήλ, αλαπιάζαη βνπιφκελνλ, θαί ηνχηνλ 
ζαξθσζέληα, Παξζέλε ηέηνθαο, δηφ ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλνκελ.  
 

Καλψλ δεχηεξνο  
Κπξίσο Θενηφθνλ  

Ννζνχλησλ θαί πιεφλησλ, θαί ηψλ ελ αλάγθαηο, πξφο ζσηεξίαλ ππέξκαρνη 
ψθζεηε, ηψλ Αζσκάησλ νη πξψηνη, Μηραήι θαί Γαβξηήι.  
 
Γπλάκεσλ θαί ζξφλσλ, ρνξνίο ζπγρνξεχσλ, σο ηξαηεγφο ηψλ Αγγέισλ θαί 
κχζηεο Θενχ, ππέξ εκψλ ηψ σηήξη, Γαβξηήι πξέζβεπε.  
 
Χο θχιαθεο ηνχ θφζκνπ, θαί ηήο Δθθιεζίαο, θαί Σαμηάξραη ηψλ άλσ 
Γπλάκεσλ, ππέξ εκψλ ηφλ σηήξα, θαζηθεηεχζαηε.  

Θενηνθίνλ  
πκθψλσο Θενηφθε, έ δνμνινγνχκελ, φηη παζψλ θαί θηλδχλσλ ιπηξνχζαη 
εκάο, θαί ηάο εκψλ ηθεζίαο, επ' αγαζνίο εθπιεξνίο.  

Καηαβαζία  
Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ δέ, 
αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
βνάησ, Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε. 
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ  

Χο πξφκαρνλ θαί πξχηαληλ, ηνχ βξνηείνπ ζε γέλνπο, θαί πξνλνκέα άξηζηνλ, 
Αξρηζηξάηεγε ζείε, αλέδεημελ ν Πνηεηήο, θαί Θεφο θαί δφμε ζε, ηεηίκεθελ 
απνξξήησο, ηνχ πξνζθσλείλ αλελδφησο, ηφλ ηξηζάγηνλ θαί ζείνλ, επηλίθηνλ 
χκλνλ.  

Έηεξνλ Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε  
Αξξήησο ππξζεπφκελνο, ηαίο ζετθαίο ειιάκςεζη, ηήο ππεξθψηνπ Σξηάδνο, 
δηέξρε πάζαλ ηήλ θηίζηλ, σο αζηξαπή Αξράγγειε, πιεξψλ ηφ ζείνλ 
πξφζηαγκα, Μηραήι αζηξαπφκνξθε, θξνπξψλ θπιάηησλ θαί ζθέπσλ, ηνχο 
ζέ θαηδξψο αλπκ λνχληαο.  

Έηεξνλ Σνίο Μαζεηαίο  
Δμνπζηψλ Γπλάκεσλ, Αξραγγέισλ Αγγέισλ, Κπξηνηήησλ ζξφλσλ ηε, θαί 
Αξρψλ πξσηνζηάηεο, ππφ Θενχ θαηεζηάζεο, Αξρηζηξάηεγε ζείε, Μηραήι 
ππεξέλδνμε, ηψ αζηέθησ νχλ ζξφλσ, παξεζηεθψο, ζθέπε θξνχξεη θχιαηηε 
ζψδε πάληαο, ηνχο πίζηεη ζε γεξαίξνληαο, ηφλ ηνχ θφζκνπ πξνζηάηελ.  

Θενηνθίνλ  
Σηκησηέξα πέθπθαο, Υεξνπβίκ ηψλ ελδφμσλ, θαί εξαθίκ Παλχκλεηε, ηψλ 
θξηθηψλ αζπγθξίησο, ελδνμνηέξα θαί πάλησλ, ηψλ Αγίσλ Αγγέισλ, αγησηέξα 
Πάλαγλε, ηφλ γάξ Κηίζηελ ηψλ φισλ, ζσκαηηθψο, απνξξήησο ηέηνθαο 
Θενηφθε, φλ αίηεζαη ηνίο δνχινηο ζνπ, ιχηξνλ δνχλαη πηαηζκάησλ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά πξνζφκνηα 
ηξία, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ.  



 
Ήρνο α’  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ.  

Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ σο πξνεμάξρνληα, θαί ηψλ ελ γή αλζξψπσλ, 
ηζρπξφλ ζε πξνζηάηελ, θχιαθα θαί ξχζηελ πκλνχκελ πηζηψο, Μηραήι 
Αξρηζηξάηεγε, θαζηθεηεχνληεο πάζεο θζνξνπνηνχ, αιγεδφλνο εκάο 
ξχζαζζαη. (Γίο) 
 
Ο ηαμηάξρεο ηψλ άλσ ζείσλ Γπλάκεσλ, ζήκεξνλ ζπγθαιείηαη, ηψλ βξνηψλ 
ηάο ρνξείαο, κίαλ ζχλ Αγγέινηο θαηδξάλ ενξηήλ, ζπγθξνηήζαη πλάμεσο, 
απηψλ ηήο ζείαο θαί άκα χκλνλ Θεψ, αλακέιςαη ηφλ ηξηζάγηνλ.  
 
Τπφ ηήλ ζθέπελ ηψλ ζείσλ εκάο πηεξχγσλ ζνπ, πξνζπεθεπγφηαο πίζηεη, 
Μηραήι ζείε λφε, θχιαηηε θαί ζθέπε ελ βίσ παληί, θαί ελ ψξα Αξράγγειε, ηή 
ηνχ ζαλάηνπ ζχ πάξεζν βνεζφο, εκίλ πάζηλ επκελέζηαηνο.  

Γφμα... Ήρνο πι. α’  
Ο πνπ επηζθηάζε ε ράξηο ζνπ Αξράγγειε, εθείζελ ηνχ δηαβφινπ δηψθεηαη ε 
δχλακηο, νχ θέξεη γάξ ηψ θσηί ζνπ πξνζκέλεηλ, ν πεζψλ Δσζθφξνο, Γηφ 
αηηνχκέλ ζε ηά ππξθφξα απηνχ βέιε, ηά θαζ' εκψλ θηλνχκελα απφζβεζνλ, ηή 
κεζηηεία ζνπ ιπηξνχκελνο εκάο, εθ ηψλ ζθαλδάισλ απηνχ, αμηυκλεηε Μηραήι 
Αξράγγειε.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Μαθαξίδνκέλ ζε, Θενηφθε Παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε, νη πηζηνί θαηά ρξένο, 
ηήλ πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί 
θαηαθπγήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Γνμνινγία κεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, Σά Σππηθά, θαί απφ ηψλ Καλφλσλ ε γ’ θαί ο’ Χδή.  
 

Απφζηνινο  
 

Αδειθνί, εί ν δη' Αγγέισλ ιαιεζείο... 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ  
 

Δίπελ ν Κχξηνο ηνίο εαπηνχ Μαζεηαίο, Ο αθνχσλ πκψλ εκνχ αθνχεη... 
 

Κνηλσληθφλ  
Ο πνηψλ ηνχο Αγγέινπο απηνχ, πλεχκαηα, θαί ηνχο ιεηηνπξγνχο απηνχ 

ππξφο θιφγα. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΣΖ Θ' ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Ολεζηθφξνπ θαί Πνξθπξίνπ, θαί ηήο 

Οζίαο Μεηξφο εκψλ Μαηξψλεο.  



 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο' θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα ηψλ Μαξηχξσλ.  
 

Ήρνο πι. δ’ 
 ηνχ παξαδφμνπ  

Μάξηπο Αζιεηά καθάξηε, Ολεζηθφξε Υξηζηφλ, ηφλ Θεφλ σκνιφγεζαο, 
ελαζιψλ ζηεξξφηαηα, αλνκνχλησλ πξφ βήκαηνο, πιεγάο καζηίγσλ, θαί γάξ 
ππήλεγθαο, θαί ππξαθηψζεηο, παληφο ηνχ ζψκαηνο, φζελ ζηεθάλσ ζε, ηψ ηήο 
λίθεο έζηεςε, δσαξρηθή, ν δσαξρηθψηαηνο, ρεηξί παλεχθεκε.  
 
Μάξηπο Αζιεηά Πνξθχξηε, ηαίο ηψλ αηκάησλ βαθαίο, ζεαπηψ 
πξνζεπέρξσζαο, πνξθπξίδα ράξηηη, θαί δπλάκεη ηνχ Πλεχκαηνο, ήλ πεξ 
θνξέζαο, ψθζεο ιακπξφηαηνο, ζπκβαζηιεχσλ ηψ βαζηιεχνληη, κφλσ Θεψ 
εκψλ, εηο αηψλαο Έλδνμε, φλ εθηελψο, πάληνηε ηθέηεπε, εηο ηφ ζσζήλαη εκάο.  
 
Μάξηπξεο αμηνζαπκαζηνη, δηά ηήλ πάλησλ δσήλ, ηεξψο ζαλαηνχκελνη, επ' 
εζράξαο ραίξνληεο, θινγηδνχζεο επιψζεηε, θαί πξνζδεζέληεο, ίππνηο 
ζπξφκελνη, ηφ ζείνλ ηέινο, θαζππεδέμαζζε, φζελ δνμάδεζζε, θαί 
ζπκκαθαξίδεζζε, ππέξ εκψλ, πάληνηε δεφκελνη, Αεηκαθάξηζηνη.  
 

Καί ηήο Οζίαο   Ήρνο δ’  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  

Σήο ζαξθφο ηά ζθηξηήκαηα, δηά πφλσλ αζιήζεσο, εκθηινζνθψηαηα 
θαζππέηαμαο, θαί ηψ Υξηζηψ εθνινχζεζαο, Μαηξψλα νηθήζαζα, Αζθεηψλ 
παλεπζεβψλ, κέζνλ θαηαζβελλχνπζα, ππεθθαχκαηα, εδνλψλ ζείνηο φκβξνηο 
ηψλ δαθξχσλ, θαί ζθνδξφηεξνλ ηφλ πφζνλ, ηφλ πξφο ηφλ Κηίζηελ εμάπηνπζα.  
 
Ηεξφλ θξνληηζηήξηνλ, εηο πνιιψλ πεξηπνίεζηλ, ηψ Θεψ αλήγεηξαο 
ρξεκαηίζαζα, λαφο ηνχ Πλεχκαηνο Πάλζνθε, ςπρήο θαζαξφηεηη, θαί 
σδήγεζαο ιανχο, πξφο επίπνλα ζθάκκαηα, ηήο αζθήζεσο, θαί πξνζήγαγεο 
ηνχηνπο ψζπεξ πξνίθα, ζεζσζκέλνπο ηψ Γεζπφηε, κεζ' ψλ ζε πίζηεη 
γεξαίξνκελ.  
 
Αη λεάληδεο έζηεξμαλ, ηφλ λπκθίνλ θαί Κχξηνλ, ηή δηδαζθαιία ζνπ 
πεηζαξρήζαζαη, θαί ηήο ζαξθφο παξσζάκελαη, ηφ ραχλνλ ελ πλεχκαηη, 
πξνζπκία ηψλ παζψλ, επζεβψο θαηεθξάηεζαλ, θαί εηζήρζεζαλ, κεηά ζνχ εηο 
λπκθψλα ηνχ Νπκθίνπ, ηφλ νπξάληνλ Μαηξψλα, δηά παληφο επθξαηλφκελαη.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Ζ Θεφλ ηφλ αρψξεηνλ, ελ γαζηξί ζνπ ρσξήζαζα, θηιαλζξψπσο άλζξσπνλ 
ρξεκαηίζαληα, θαί ηφ εκέηεξνλ θχξακα, εθ ζνχ πξνζιαβφκελνλ, θαί 
Θεψζαληα ζαθψο, κή παξίδεο κε Πάλαγλε, λχλ ζιηβφκελνλ, αιι’ νηθηίξεζνλ 
ηάρνο θαί παληνίαο, δπζκελείαο ηε θαί βιάβεο, ηνχ πνλεξνχ ειεπζέξσζνλ.  



 Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Δλ ηαπξψ σο εψξα ζε, θαζεινχκελνλ Κχξηε, ε ακλάο θαί Μήηεξ ζνπ 
εμεπιήηηεην, θαί Σί ηφ φξακα έθξαδελ, Τηέ πνζεηλφηαηε; ηαχηά ζνη ν απεηζήο, 
δήκνο αληαπνδίδσζηλ, ν παξάλνκνο, φ πνιιψλ ζνπ ζαπκάησλ απνιαχζαο; 
Αιιά δφμα ηή αξξήησ ζπγθαηαβάζεη ζνπ Γέζπνηα.  
 

Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ, θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ςάιιεηαη είο Καλσλ ηήο Οθησήρνπ, θαί 
ηψλ Αγίσλ νη δχν παξφληεο.  

 
Ο Καλσλ ηψλ Μαξηχξσλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Φέξεηο φλεζηλ ζνίο επαηλέηαηο Μάθαξ. Ησζήθ.  

 
Χδή α'  Ήρνο δ'  

«Αζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη εμήγαγεο ιαφλ, δνπιείαο Αηγχπηνπ, 
εθάιπςαο δέ άξκαηα Φαξαψ, θαί ηήλ δχλακηλ».  
 
Φέξνπζα ηνίο πίζηεη ζε επθεκνχζηλ, φλεζηλ ζείαλ ε ζεπηή, εθέζηεθε κλήκε 
ζνπ, ελ ή ζέ ηθεηεχνκελ, Πακκάθαξ εκψλ κλήζζεηη.  
 
Έρσλ παξξεζίαο κεκεζησκέλνλ, ηφλ ζφλ γελλαίνλ ινγηζκφλ, αιφγνπ 
πξνζηάγκαηνο, ειφγεζαο ζεφπλεπζηε, θαί ραίξσλ Μάθαξ ήζιεζαο.  
 
Ρψκε δπλακνχκελνο νπξαλίσ, Ολεζηθφξε πξφο δεηλά, ερψξεζαο βάζαλα, 
θαί πάζαλ θαηεπάιαηζαο, ηζρχλ ηνχ πνιεκήηνξνο.  

Θενηνθίνλ  
Έζηεζαο ζαλάηνπ ηήλ ηπξαλλίδα, αζαλαζίαλ θαί δσήλ, ηψ θφζκσ θπήζαζα, 
Υξηζηφλ ηφλ ιπηξσηήλ εκψλ, Παξζέλε απεηξφγακε.  
 

 Ο Καλψλ ηήο Οζίαο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σφ ηήο Μαηξψλεο πξνθξφλσο άδσ θιένο. Ησζήθ.  
 

Χδή α'   Ήρνο πι. δ'  
«Άζσκελ ηψ Κπξίσ πάληεο ιανί, ηψ ελ ζαιάζζε Δξπζξά, ηνλ Φαξαψ 
βπζίζαληη, σδήλ επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σάμεζηλ νπξαλίαηο, πάληνηε ζπλθαί κεζέμεζη, ζετθαίο ζενπνπζακέλε, ηνχο 
ηηκψληάο ζε, ζψδε πξεζβείαηο ζνπ.  
 
ιε ηψ ζείσ πνζψ, πεξηθαηνκέλε ππεθθαχκαηα, εδνλψλ ςπρνθζφξσλ, 



εγθξαηείαο ηνίο φκβξνηο θαηέζβεζαο.  
 
Σίκηνλ ηνχ Γεζπφηνπ, ζθεχνο άλεδείρζεο εθθαζάξαζα, ηήλ θαξδίαλ Μαηξψλα, 
ηψλ παζψλ ηήο ζαξθφο δη' αζθήζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Ζ θπήζαζα θφζκσ, ζείαλ ζσηεξίαλ θαί αλάθιεζηλ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ ζψδε, 
ηνχο πηζηψο ζνη πξνζηξέρνληαο Άρξαληε.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή γ'  
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο, πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεψζε, ελ  Κπξίσ ε θαξδία κνπ».  
 
Ίζνλ ηψ Παηξί θαί Πλεχκαηη, Λφγνλ ελ ζηαδίσ, νκνινγνχληεο νη Μάξηπξεο, 
ηξηθπκίαλ ηήλ ηψλ βαζάλσλ, αλδξηθψο ελαπεθννχζαλην.  
 
ηήζαο αζθαιψο ηνχο πφδαο ζνπ, Μάξηπο επί πέηξαλ, νκνινγίαο θαί 
πίζηεσο, ηαίο κάζηημηλ, Ολεζηθφξε, ηψλ αλφκσλ νπ ζεζάιεπζαη.  
 
ισ ηψ λντ καθάξηε, Μάξηπο εθδεκήζαο, πξφο Υξηζηφλ ηφλ πνζνχκελνλ, νπθ 
εζζάλνπ ηψλ εθ καζηίγσλ, αιγεδφλσλ Πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ  
Νεχζνλ Πάλαγλε ζσζήλαί κε, ηφλ γάξ ζείσ λεχκαηη, ηφ πάλ πεξηάγνληα, 
εζσκάησζαο Θεφλ Λφγνλ, ππέξ ιφγνλ θαί δηάλνηαλ.  
 

Σήο Οζίαο 
 

χ εί ηφ ζηεξέσκα  
Ράβδσ ζείαο πίζηεσο, παζψλ δηέηεκεο ζάιαζζαλ, ζείαηο ςπραίο 
πξννδνπνηνχζα, ηήλ επζείαλ δηάβαζηλ.  
 
θζεο εγθαιιψπηζκα, Μνλαδνπζψλ ζαθψο Πάλζεκλε, θαί Μνλαζηψλ βίνλ 
θηεζακέλε, θαζαξφλ θαί ακψκεηνλ.  
 
Νέθξσζηλ ελδέδπζαη, θζνξνπνηψλ παζψλ Έλδνμε, θαί ηφλ ερζξφλ δηά 
πνιηηείαο, επζεβνχο απεγχκλσζαο.  

Θενηνθίνλ  
Ήλσηαη ελ κήηξα ζνπ, ν πιαζηνπξγφο ζαξθί Πάλαγλε, κείλαο φ ήλ, φπσο ηφ 
εχ είλαη, ηνίο αλζξψπνηο δσξήζεηαη.  

 Ο Δηξκφο  
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο, ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκά κνπ».  
 

Κάζηζκα ηψλ Μαξηχξσλ  



Ήρνο α’  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  
Ππξί ηνχ ζετθνχ, αλαπηφκελνη πφζνπ, ππξφο ηνχ αηζζεηνχ, ηή πξνζςαχζεη 
νχδνισο, Μαθάξηνη εθιέρζεηε, ηήλ δέ πιάλελ εθιέμαηε, θαί ζπξφκελνη 
αλειεψο Αζινθφξνη, ηφ ανίδηκνλ, θαζππεδέμαζζε ηέινο, θαί δφμεο εηχρεηε.  

Γφμα… Σήο Οζίαο  
Ήρνο πι. δ’  Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Αλδξεηνθξφλσο ιαζνχζα ηάο ηνχ ερζξνχ, κεζνδείαο Μαηξψλα πξφο ηήλ 
δσήλ, ραίξνπζα πξνζέδξακεο, αιεζψο ηήλ ελ πλεχκαηη, θαί αθιηλψο ηφλ 
δξφκνλ, ζεφθξνλ ηειέζαζα, παξά Υξηζηνχ εδέμσ, ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο, 
φζελ θαί ηά ξείζξα, ηψλ ηακάησλ πξνρέεηο, ηνίο πφζσ γεξαίξνπζη, ηήλ ζήλ 
κλήκελ ανίδηκε, Μνλαδνπζψλ ηφ θαχρεκα, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ 
ζνπ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Υαξηζηήξηνλ αίλνλ ρξεσζηηθψο, σο ε ρήξα εθείλε δχν ιεπηά, πξνζθέξσ ζνη 
Γέζπνηλα, ππέξ παζψλ ηψλ ραξίησλ ζνπ, ζχ γάξ ψθζεο ζθέπε, νκνχ θαί 
βνήζεηα, πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ αεί κε εμαίξνπζα, φζελ σο εθ κέζνπ, 
θινγηδνχζεο θακίλνπ, ξπζζείο ηψλ ζιηβφλησλ κε, εθ θαξδίαο θξαπγάδσ ζνη, 
Θενηφθε βνήζεη κνη, πξεζβεχνπζα ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δνζήλαί κνη, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο ζνπ.  

 Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Σφλ Ακλφλ θαί Πνηκέλα θαί Λπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ. 
ειάιαδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδελ,  Ο κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιάγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, ήλπεξ ππνκέλεηο, δηα 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.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή δ'  
«Γη' αγάπεζηλ Οηθηίξκνλ ηήο ζήο εηθφλνο, επί ηαπξνχ έζηεο, θαί εηάθεζαλ 
έζλε, ζχ γάξ εί Φηιάλζξσπε, ηζρχο κνπ θαί χκλεζηο».  
 
Ζ αζηξάπηνπζα ηψλ πφλσλ ζνπ θσηαπγία, Ολεζηθφξε Μάξηπο, εθεηιθχζαην 
πφζσ, πίζηεη ζπλαζιήζαί ζνη, ηφλ ζείνλ Πνξθχξηνλ.  
 
πλσζήζαληεο εζράξα ππξαθησζείζε, πξνζεθαπινχζηλ άκα, ηνχο Υξηζηνχ 
ζηξαηηψηαο, ραίξνληαο νη ηχξαλλνη, θαί δένληαο πλεχκαηη.  
 
Ηεξεία σο νιφθιεξα Αζινθφξνη, θαί θαζαξαί ζπζίαη ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ, 
ραίξνληεο πξνζήρζεηε, δηφ καθαξίδεζζε.  
 
Ννπλερψο ζε αλαθείκελνλ ηψ Γεζπφηε, πξνζιαιηαί αη δφιηαη, απαηήζαη 



νπδφισο, ίζρπζαλ Πνξθχξηε, ζεφθξνλ παλφιβηε.  
Θενηνθίνλ  

σκαηνχκελνλ εθχεζαο Θεφλ Λνγνλ, νκνησζήλαη Κφξε, δηά ζπιάγρλα 
ειένπο, βξνηνίο επδνθήζαληα, παλάκσκε Γέζπνηλα.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε  
ηαιαγκνίο ηψλ δαθξχσλ ζνπ, ήξδεπζαο θαξδίαλ θαί εγεψξγεζαο, αξεηψλ 
εθαηνζηεχνληα, Μαθαξία ζηάρπλ ζεία ράξηηη.  
 
Πξφο Υξηζηφλ επεξείζαζα, ηάο ηήο δηαλνίαο βάζεηο δηέκεηλαο, επεξείαηο 
απεξίηξεπηνο, πνλεξψλ δαηκφλσλ Αμηάγαζηε.  
 
Ρσκαιέσ θξνλή καηη, ζχδπγνλ ιηπνχζα θαί βίνπ ηάξαρνλ, ηφλ δπγφλ Υξηζηνχ 
επφζεζαο, θαί απηνχ νπίζσ ε θνινχζεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Οχ ιηπσλ ηά νπξάληα, Άρξαληε θελνχηαη Θεφο ελ κήηξα ζνπ, θαί κεηξείηαη ν 
ακέηξεηνο, ηά ακέηξεηά κνπ ιχσλ πηαίζκαηα.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ε’  
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Οη πχξγνη ηήο Υξηζηνχ, Δθθιεζίαο νη άζεηζηνη, κνριεχζεζη ηψλ βαζάλσλ, 
απεξίηξεπηνη ζζέλεη, ηνχ Πλεχκαηνο εδείρζεζαλ.  
 
Ηλδάικαηα Θεψλ, κηαξψλ ειεπηχλαηε, θαί ψθζεηε εχζεβείαο, θαί αλδξείαο 
εηθνλεο, ζεπηνί Μεγαινκάξηπξεο.  
 
ηξαηείαλ αιεζή, εθ Θενχ δηεδψζαζζε, ηήλ πξφζθαηξνλ δπλαζηείαλ, 
παξσζάκελνη πίζηεη, θαί ραίξνληεο εζιήζαηε.  

Θενηνθίνλ  
Δλψθεζελ ελ ζνί, ρσξεζείο ν αρψξεηνο, θαί έδεημελ νπξαλψλ ζε, πιαηπηέξαλ 
Παξζέλε, δηφ ζε καθαξίδνκελ.  
 

Σήο Οζίαο  
 

Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη  
Φνξέζαζα ηφ ζρήκα ηφ άγηνλ, ψ Μαηξψλα, ερζξφλ ηφλ αιάζηνξα, 
αζρεκνζχλελ ελέδπζαο.  
 
Ρεφλησλ αληειιάμσ ηά κέλνληα, θαί ζπδχγνπ, κλήζηνξα αζάλαηνλ, 



θσηαγσγφλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Οιφλπθηνλ πξνζάγνπζα δέεζηλ, ηψ Γεζπφηε, Μαηξψλα εθνίκηζαο, ηάο 
εδνλάο ηάο ηνχ ζψκαηνο.  

Θενηνθίνλ  
Νεθξψλ ηε θαί ηψλ δψλησλ Γεζπφηελ, απνηεθνχζα, ηά πάζε Παλάκσκε, ηά 
ηήο ζαξθφο κνπ ζαλάησζνλ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ο'  
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ 
ακαξηεκάησλ, αιι' σο Θεφο εθ θζνξάο κε αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ 
Πνιπέιεε».  
 
Πφλνηο αηθηζκψλ εγθαξηεξήζαο, Ολεζηθφξε Μάξηπο, δξφκνλ ήλπζαο ηνχ 
καξηπξίνπ, θαί ληθεηήο, γεγνλψο απείιεθαο, ηά βξαβεία ηά νπξάληα.  
 
Αιιήινηο ζπλδνχκελνη ηή πίζηεη, πξνζδεδεκέλνη άκθσ, θαί ζπξφκελνη ιχζηλ 
ηνχ ζθήλνπο, νία ζηεξξνί, Αζιεηαί ππέζηεηε, ηψ Κπξίσ ζπλαπηφκελνη.  
 
Ίππνηο πξνζδεζέληεο θαί βηαίσο, δηαζπξζέληεο γλψκε, ηνχ δηθάδνληνο 
βηαηνηάηε, νη επθιεείο, ηνχ Κπξίνπ Μάξηπξεο, ζείνπ ηέινπο εμηψζεζαλ.  

Θενηνθίνλ  
Νφκνλ δίρα θχζεσο Παξζέλε, ηφλ λνκνδφηελ ηίθηεηο, αλαπιάηηνληα ηήλ 
ζπληξηβείζαλ, θχζηλ εκψλ, φλ δπζψπεη ζψζαί κε, ακαξηίαηο ζπληξηβφκελνλ.  
 

Σήο Οζίαο  
 

Σήλ δέεζηλ εθρεψ  
Χο φξληο επθέιαδνο ελ ηψ άιζεη ηήο αζθήζεσο εδχ πξνζθσλνχζα, σο 
λνεηά, εθεηιθχζσ ζηξνπζία, ηεξσηάησλ γπλαίσλ ζπλάζξνηζηλ, ηά ζήξαηξα 
ηνχ δπζκελνχο, δηαδξάζα Μαηξψλα ελ Πλεχκαηη.  
 
αξθφο κέλ θηινζνθία θξαηνχζα, θαί δακάδνπζα ηά πάζε Οζία, ηήο δέ 
ςπρήο, ηφ ηεξπλφηαηνλ θάιινο, πεξηθαλψο ηψ Υξηζηψ εχηξεπίδνπζα, σξαία 
ηε θαί εππξεπήο, εγλσξίζζεο Μαηξψλα ζεφζνθε.  
 
Αγγέισλ επί ηήο γήο πνιηηείαλ, επεπφζεζαο πκλνχζα απαχζησο, ηφλ δη' 
εκάο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, ππεξβνιή ζαξθσζέληα ρξεζηφηεηνο, ηήλ θχζηλ ηε 
ηψλ γπλαηθψλ, θαη' ερζξνχ ηνχ δνιίνπ λεπξψζαληα.  

Θενηνθίνλ  
Γεδνχισην ακαξηία ε θχζηο, ηψλ αλζξψπσλ, αιιά ηαχηελ εξξχζσ ηήο 
πνλεξάο, Θενηφθε δνπιεηαο, ηφλ ηψλ απάλησλ Γεζπφηελ θπήζαζα, ηφλ 
δείμαληα πάζηλ, ηήο δσήο ηάο εηζφδνπο Παλάκσκε.  



 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».  
 

Κνληάθηνλ ηψλ Μαξηχξσλ 
Ήρνο β'  Σά άλσ δεηψλ  

Μαξηχξσλ δπάο, αζιήζαληεο ζηεξξφηαηα, ερζξνχ ηήλ νθξχλ, εηο γήλ 
θαηεδάθηζαλ, ειιακθζέληεο ράξηηη, ηήο αθηίζηνπ Σξηάδνο νη έλδνμνη, θαί λχλ 
κεη' Αγγέισλ απηή, πξεζβεχνπζηλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  
 

Καί ηήο Οζίαο, φκνηνλ  
Σφ ζψκα ηφ ζφλ, λεζηείαηο Καηαηήμαζα, ελ κέζσ αλδξψλ, Μαηξψλα 
θαηνηθήζαζα, πξνζεπραίο ζρνιάδνπζα, ηφλ Γεζπφηελ ελζέσο εζεξάπεπζαο, 
δη' δλ πάληα θαηέιηπεο, νζίσο ηφλ βίνλ δηαλχζαζα.  

Ο Οίθνο 
Άλνημνλ κνπ ηφ ζηφκα Υξηζηέ κνπ, αλπκλήζαη θαί ιέγεηλ ηνχο αγψλαο ηήο ζήο 
Οζίαο Φηιάλζξσπε, φπσο ηά πάληα θαηαιηπνχζα, θαί πνζήζαζα κφλνλ ζέ 
ηφλ Νπκθίνλ, ηφλ επί γήο σο θζαξηά εινγίζαην άπαληα, θαί ηφλ ηχπνλ ηνχ 
δσεθφξνπ ηαπξνχ ελ εαπηή ηππψζαζα, δαηκφλσλ ζξάζε θαηήξγεζε, θαί εηο 
ηέινο απηνχο εμεθάληζελ, νζίσο ηφλ βίνλ δηαλχζαζα.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ  
Σή Θ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Ολεζηθφξνπ θαί 

Πνξθπξίνπ.   
ηίρνη 

'Ηπνηο Ολεζηθφξε πξφο Θεφλ ηξέρσλ,  
Δρεηο ζπληππεχνληα θαί ηφλ Ηθέηελ.  
Νχζζεο νχξαλίεο επέβεη, ελάηε ψ αζιεηαί.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνίο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Μαηξψλεο.  
ηίρνη 

Εσήο κειινχζεο αμηνχηαη Μαηξψλα,  
Χο ελ βίσ δήζαζα ηαχηεο αμίσο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Οζίαο Θενθηίζηεο ηήο Λεζβίαο.  
ηίρνη 

Λέζβνπ ηφ ζξέκκα, παξζέλνο ζενθηίζηε,  
Κηίζηε Θεψ πξφζεηζη λχκθε παγθάιε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Γπλαηθψλ, Δπζηνιίαο θαί σπάηξαο.  
ηίρνη 

ιε θαιή ζχ πξφο Θεφλ ρσξείο Λφγνλ,  
ηνιαίο ζηαιείζα ςπρηθαίο Δπζηνιία.  
σπάηξα Παηξφο Πλεχκαηφο ηε θαί Λφγνπ,  



Θξφλσ παξέζηε, δνχζα γή ηφ ζαξθίνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αλησλίνπ.  
ηίρνη 

Αληψληνλ θηείλνπζη ηφλ ζείνλ μπινηο,  
Οη ηφ μχινλ ηηκψληεο σο Θεφλ πιάλνη.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Υξηζηνθφξνο θαί Μαχξα μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

Πιάλελ ακαπξνί Μαχξα θαξζείζα μίθεη.  
Υξηζηνχ δέ ηκεζείο θψο νξά Υξηζηνθφξνο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο, Ησάλλεο ν Κνινβφο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Ησάλλελ έθξπςε γήο βξαρχο ηφπνο,  
ο, θάλ βξαρχο ηφ ζψκα, ηήλ πξάμηλ κέγαο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Διιάδηνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Δη θαί κεηέζηεο, Διιάδηε, ηνχ βίνπ,  
Πίλαμ έκεηλαο αξεηψλ ηνίο ελ βίσ.  
 

Ο ζηνο παηήξ εκψλ πκεψλ ν Μεηαθξαζηήο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
 

Οη ζηνη θαί ζενθφξνη παηέξεο εκψλ Δπζχκηνο θαί Νεφθπηνο, νη 
θηίηνξεο ηήο ζεβαζκίαο κνλήο ηνχ Γνρεηαξίνπ, ελ εηξήλε ηειεηνχληαη.  

 
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ  
 

Χδή δ'  
«Αβξακηαίνη πνηέ, ελ Βαβπιψλη Παίδεο, θακίλνπ θιφγα θαηεπάηεζαλ, ελ 
χκλνηο θξαπγάδνληεο, Ο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Δπγελεζηάηεο ςπρήο, ηνχο επγελείο ζνπ ηξφπνπο, ππνδεηθλχσλ σκνιφγεζαο, 
ηπξάλλσλ ελψπηνλ,  Ο λεζηθφξε Μάξηπο, Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ.  
 
Σήλ δη' αηψλνο ζείαλ, ειεπζεξίαλ ζηέξγσλ, ηψ ζψ δεζπφηε ψο επήθννο, 
νηθέηεο ζπλήζιεζαο, θαί ζχλ απηψ ρνξεχεηο, Πνξθχξηε πακκάθαξ.  
 
Αίκαζη ζείνηο πκψλ, ηήλ επεξκέλελ θιφγα, ηήο αζεταο θαηαζβέζαληεο, βνάηε 
Παλεχθεκνη,  ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Ίλα ηήο καθαξίαο, θαί αζαλάηνπ δφμεο, αμησζήηε ηφλ καθάξηνλ, ππέζηεζε 



ζάλαηνλ, ζενθεγγείο αζηέξεο, ηνχ λνεηνχ Ζιίνπ.  
Θενηνθίνλ  

εζαξθσκέλνλ Λφγνλ, ζψλ εμ αηκάησλ ηίθηεηο, βξνηνχο Θεψζαη 
επδνθήζαληα, Παξζέλε ηνχο κέιπνληαο, Ο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο 
επινγεηφο εί.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Παίδεο Δβξαίσλ  
ζπεξ ηξπγψλ σξαηνηάηε, δηεηήξεζαο Θεψ ηήλ ζσθξνζχλελ, επηεθλίαλ, 
παζψλ ζηεηξψζεη Μαθαξία, σο αιεζψο πινπηήζαζα, δηά ζνχ ηψλ 
ζεζσζκέλσλ.  
 
Κφζκνλ ζεκλή θαί ηά ελ θφζκσ, θαηαιείςαζα ελζέσ πεπνηζήζεη, 
ππεξθφζκηνλ λχλ, θιεξνχζαη θιεξνπρίαλ, Μνλαδνπζψλ ππάξρνπζα, αιεζψο 
Μαηξψλα θφζκνο.  

Θενηνθίνλ  
Λχνπζα Δχαο ηήλ θαηάξαλ, παλακψκεηε εγέλλεζαο Παξζέλε, ηφλ ηψλ φισλ 
ζενλ, αθξάζησο ζπιιαβνχζα, θαί ππέξ λνχλ θπήζαζα, ζσηεξίαλ ηνηο 
αλζξψπνηο.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ε’  
«Σφλ ελ ηαπξψ, ζαξθί πξνζεισζέληα, θαί ππνδείμαληα εκίλ φπινλ εηο 
ζσηεξίαλ, Παίδεο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ εηο ηνχο αηψλαο».  
 
Μέιε ζπαξαγκνίο εθδεδσθφηεο, θαηεζπαξάμαηε ερζξνχ, αζχλεηνλ θαξδίαλ, 
κείλαληεο αζάιεπηνη ηφλ λνχλ, κεγαιψλπκνη ζηεθαλεθφξνη.  
 
Αίκαζηλ πκψλ ηφ πχξ εζβέζζε, ηήο αγλσζίαο Αζιεηαί, πηζηψλ δέ 
θαηεξδεχζε, πάλησλ θαί θαξδία θαί ςπρή, αλαζάιινπζα ζενγλσζίαλ.  
 
Κχκαηα δεηλψλ θνιαζηεξίσλ, ηή θπβεξλήζεη ηνχ Υξηζηνχ, δηήιζεηε θαί φξκσ, 
ζείαο βαζηιείαο νπξαλψλ, πξνζσξκίζζεηε ελ άθζαξζία.  
 
Άλζξαθεο ππξί ηνχ Παξαθιήηνπ, πξνζαλαπηφκελνη ζαθψο, νη Μάξηπξεο 
δεηρζέληεο, έθιεμαλ ηήλ πιάλελ ηνχ ερζξνχ, θαί εθψηηζαλ ηήλ νηθνπκέλελ.  

Θενηνθίνλ  
Ρφδνλ εθιεθηφλ ελ ηαίο θνηιάζη, Κφξε ηνχ βίνπ επξεθψο, εξάζζε ζνπ ηνχ 
θάιινπο, Λφγνο ηνχ Θενχ θαί ζαξθσζείο, επσδίαζε ηήλ νηθνπκέλελ.  
 

Σήο Οζίαο 
 

Νηθεηαί ηπξάλλνπ  



Δπζεβείαο ηξφπνηο, ηήλ ςπρήλ θνζκήζαζα Μαηξψλα, ζείνλ ηψ Υξηζηψ 
πξνζήμαο, κεισδνχληα πάλζεκλε ρνξφλ παξζέλσλ, Δπινγείηε πάληα ηά 
έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Οη ηψλ ζψλ ηδξψησλ, φκβξνη ζεία ράξηηη ηψλ παζεκάησλ, ηνχο φκβξνπο 
Μαηξψλα, ζαιεξνχο μεξαίλνπζη θαί ηάο θαξδίαο, ηψλ πηζηψο θνηηψλησλ 
πάληνηε αξδεχνπζηλ, φζελ ζε ηηκψκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
εαπηήλ ηνίο φπινηο, πίζηεη θαζνπιίζαζα ηήο εγθξαηείαο, νπθ εηξψζεο βέιεη, 
εδνλήο δηάγνπζα αλδξψλ ελ κέζσ, ηφλ ηήλ Δχαλ πάιαη ηξψζαληα δέ 
έηξσζαο, ιφγρε ζσθξνζχλεο, Μαηξψλα καθαξία.  

Θενηνθίνλ  
Ηδνχ ε Παξζέλνο, ψο θεζηλ ελ Πλεχκαηη ν Ζζαταο, έζρελ ελ θνηιία, ηφλ ε κάο 
ξπζάκελνλ Άδνπ θνηιίαο, επζεβψο βνψληαο, Τκλείηε ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο.  

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».  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ζ'  
«Δχα κέλ ηφ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ επινγίαλ 
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Ίζρπζαλ δπλάκεη ηνχ Υξηζηνχ λεπξνχκελνη, ηνχο αζάξθνπο κεηά ζψκαηνο, 
θαηαπαιαίζαη νη γελλαίνη αδάκαληεο, νη ζηχινη ηήο πίζηεσο, θαί λχλ εηο 
νπξαλνχο ζπλεπθξαίλνληαη, ηνίο απ' αηψλνο ελαζιήζαζηλ.  
 
Χο άξκα ηνχ Λφγνπ ηεξφλ γελφκελνη, ηνίο αιφγνηο πξνζεδέζεηε, Μάξηπξεο 
ζείνη θαί πξφο λχζζαλ, νπξάληνλ εθζάζαηε ραίξνληεο, θαί λίθεο ηά βξαβεία 
εδέμαζζε, φζελ αμίσο κνθαξίδεζζε.  
 
ψκαηα πκψλ Παγθεαλψλ Πεξίδνμνο, λχλ θαηέρεη θψκε Μάξηπξεο, ζείνπο 
πινπηήζαζα πξνζηάηαο, πκάο θαί ηαηξνχο ζεξαπεχνληαο, ζσκάησλ θαί 
ςπρψλ αξξσζηήκαηα, ηψλ πξνζηφλησλ πίζηεη πάληνηε.  
 
Ζ ζεία δπάο θαί θσηαπγήο Πνξθχξηε, Αζινθφξε παλανίδηκε, Ολεζηθφξε 
γελλαηφθξνλ, Σξηάδη ηή Αγία πξεζβεχζαηε, εηξήλελ θαί δεηλψλ απνιχηξσζηλ, 
παξαζρεζήλαη ηνίο πκλνχζηλ πκάο.  

Θενηνθίνλ  
Φνξέζαο κε φινλ εθ ηψλ ζψλ πξνέξρεηαη, σο λπκθίνο Παλακψκεηε, ζείσλ 
αηκάησλ ν Γεζπφηεο, θαί γάιαθηη εθηξέθεηαη άπαζαλ, ηήλ θηίζηλ δηαηξέθσλ 



βνπιήκαηη, εχινγεκέλε αεηπάξζελε.  
 

Σήο Οζίαο 
Έθξημε πάζα αθνή  

Χο ζεία ζχ πεξηζηεξά, αξεηψλ θερξπζσκέλαηο ηαίο πηέξπμη, Μαηξψλα έλδνμε, 
αλεθνπθίζζεο, θαί λχλ θαηέπαπζαο, έλζα Οζίσλ νη ρνξνί, Γηθαίσλ ηά 
ηάγκαηα, θαί ε αηψληνο, επθξνζχλε θαί ραξά αλεθιάιεηνο.  
 
ηέξγνπζα ηφλ εθ γπλαηθφο, δηά ζπιάγρλα νηθηηξκψλ αλαηείιαληα, άδπηνλ 
Ήιηνλ, ηήλ θαπζηηθήλ ηε θαί δπζδηφδεπηνλ, ξαδίσο ψδεπζαο εκλή, ηξίβνλ 
ηήο αζθήζεσο, δαίκνλαο θιέγνπζα, θαί ηά πάζε ηήο ζαξθφο εθιεαίλνπζα.  
 
Ζ ζεία κλήκε ζνπ εκίλ, ηειαπγέζηεξνλ ειίνπ αλέηεηιε, θσηαγσγνχζα εκψλ 
ηάο δηαλνίαο θαί ηά λνήκαηα, ελ ή κλεκφλεπε εκψλ, ηψλ κλεκνλεπφλησλ ζνπ, 
Μαηξψλα πάλζεκλε, παξξεζίαλ πξφο Υξηζηφλ φλησο έρνπζα.  

Θενηνθίνλ  
Φέξνπζα Κφξε ηαίο ρεξζί, ηφλ ηά ζχκ παληα ηψ λεχκαηη θέξνληα, ρεηξφο κε 
ιχηξσζαη, ηνχ αιινηξίνπ ηή κεζηηεία ζνπ, θαί ηψ θσηί ζνπ ηήλ εκήλ, δηάλνηαλ 
θψηηζνλ, θαί αιινηξίσζνλ, ηψλ παζψλ ηψλ αλαηδψο πνιεκνχλησλ κε.  

 Ο Δηξκφο  
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν Όςηζηνο, 
εθψλ θαηήιζε κέρξη ζψκαηνο, Παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο 
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί  κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Μαξηχξσλ  
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε  

Σνχο Μάξηπξαο ηηκήζσκελ, ηνχο ελ αζιήζεη ιάκςαληαο, θαί θαηαπγάζαληαο 
θφζκνλ, καξηπξηθαίο αγιαταηο, Ολεζηθφξνλ ηφλ κέγαλ, θαί ηφλ ζεπηφλ 
Πνξθχξηνλ, θαί γάξ απηνί πξεζβεχνπζηλ, ππέξ εκψληψλ ελ πίζηεη, απηψλ 
ηεινχλησλ ηήλ κλήκελ.  

Καί ηήο Οζίαο  
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο  

ινλ πςψζαζα ηφλ λνχλ, ηήο ζρέζεσο ηψλ γετλσλ, αλεπηζηξνθσο 
Μαηξψλα, ψδεπζαο ηξίβνλ ζεφθξνλ, ηψλ εληνιψλ ηνχ σηήξνο, δηφ εκψλ 
ππεξεχρνπ.  

Θενηνθίνλ  
Ηεξσηάηαηο θσλαίο ζε, ζεπηνί Πξνθήηαη Παξζέλε, θαηήγγεηιαλ εζνκέλελ, 
Θενχ Μεηέξα, δηφ ζε, εηδφηεο πίζηεη θαί πφζσ, γεξαίξνκελ Θενηφθνλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΑΚΟΛΟΤΘΗΑ 

 



Σνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ 
ΝΔΚΣΑΡΗΟΤ 

Δπηζθφπνπ Πεληαπφιεσο ηνχ Θαπκαηνπξγνχ 
 

ΦΑΛΛΟΜΔΝΖ ΣΖ Θ' ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 
 

ΔΝ ΣΩ ΜΗΚΡΩ ΔΠΔΡΗΝΩ 
 

Ηζηψκελ ζηίρνπο δ' θάη ςάιινκελ ηά εμήο Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο δ' 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζη. 

Σψλ Οζίσλ ηνίο ίρλεζηλ, Ηεξάξρα Νεθηάξηε, ελ εζράηνηο έηεζηλ εθνινχζεζαο, 
ηή θαζαξά πνιηηεία ζνπ, θαί ηξφπσλ ρξεζηφηεηη, θαί θξνλήζεη αιεζεί, θαί 
αγάπεο ηαίο ραξίζη, δηά ηνχην ζε, ν ηψλ φισλ Γεζπφηεο αγηάζαο, ηψλ Αγίσλ 
ηή ρνξεία πεξηθαλψο ζε εξίζκεζε. 
 
Χο ηφ λέθηαξ ηήο ράξηηνο, θεξσλχκσο δεμάκελνο, ηεξέ Νεθηάξηε ηή θαξδία 
ζνπ, ηή ηψλ ζψλ ιφγσλ γιπθχηεηη, επθξαίλεηο ελ Πλεχκαηη, ηάο ςπράο ηψλ 
επζεβψλ, σο ζνθφο θαί ζεφπλεπζηνο, θαί ζαπκάησλ ζνπ, ηαίο αθηίζηλ αεί 
θαηαππξζεχεηο, ηνχ Υξηζηνχ ηήλ Δθθιεζίαλ, ιακπξπλνκέλελ ηή δφμε ζνπ. 
 
Δηο νζκήλ ηήλ νπξάληνλ, ηψλ ηηκίσλ ιεηςάλσλ ζνπ, δνμαζζέλησλ ράξηηη ζείνπ 
Πλεχκαηνο, κεη' επιαβείαο πξνζηξέρνληεο, Νεθηάξηε ζηε, εμ απηψλ 
αγηαζκφλ, θαί παζψλ απνιχηξσζηλ θνκηδφκεζα, θαί ηάζεηο ιακβάλνπζη 
ηαρείαο, νη λνζνχληεο αληάησο, κεγαινθψλσο ηίκψληέο ζε. 
 
Σήλ Μνλήλ ήλ αλήγεηξαο, θαί θαλφζη ηεηείρηθαο, εηο ςπρψλ Νεθηάξηε 
πεξηπνίεζηλ, ζθέπε απαχζησο θαί θχιαηηε, Αηγίλε ηή λήζσ δέ, δίδνπ Πάηεξ 
δαςηιψο, ηήλ ζεξκήλ ζνπ αληίιεςηλ πξφο ηφλ Κχξηνλ, ππέξ ηαχηεο αεί 
θαζηθεηεχσλ, ζχλ ηψ ηαχηεο Πνηκελάξρε, Γηνλπζίσ ηψ κάθαξη. 

Γφμα... Ήρνο α' 
Γεχηε άπαληεο πηζηνί, ηφλ λενθαλή θσζηήξα ηήο Δθθιεζίαο, Νεθηάξηνλ 
ηηκήζσκελ, νχηνο γάξ ελ ηαίο θαζ' εκάο εκέξαηο, ελ νζίνηεηη θαί αιεζεία, 
ζενπξεπψο πνιηηεπζάκελνο, ηψλ πάιαη Αγίσλ, ηάο αξεηάο αλεκάμαην, θαί 
ζθεχνο εθινγήο, θαηά Παχινλ γελφκελνο, επαμίσο δεδφμαζηαη, ηή αγηαζηηθή 
ηνχ Πλεχκαηνο ράξηηη, παξέρσλ ελί εθάζησ, ηά πξφο ζσηεξίαλ αηηήκαηα, σο 
Ηεξάξρεο ελζεψηαηνο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ακαξησιψλ ηάο δεήζεηο πξνζδερνκέλε, θαί ζιηβνκέλσλ ζηελαγκφλ κή 
παξνξψζα, πξέζβεπε ηψ εμ αγλψλ ιαγφλσλ ζνπ, ζσζήλαη εκάο, Παλαγία 
Παξζέλε. 
 

Απφζηηρα 
 



Ήρνο β' 
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Νέθηαξ ηφ λνεηφλ, ηήο ράξηηνο ηψ ινγσ, Νεθηάξηε πεγάδεηο, Υξηζηνχ ηή 
Δθθιεζία, σο θαζαξζείο ηψ πλεχκαηη. 
 
ηίρ. Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ θαί νη φζηνί ζνπ 
αγαιιηάζνληαη. 
 
Μέγαο σο αιεζψο, ζεξάπσλ ηνχ Κπξίνπ ελ ηνίο εζράηνηο ρξφλνηο, Νεθηάξηε 
εδείρζεο, θαί ηνχο Πηζηνχο εζηήξημαο. 
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηψλ νζίσλ απηνχ. 
 
Υαίξεη πλεπκαηηθψο, Υξηζηνχ ε Δθθιεζία, νξψζά ζνπ ηήλ ράξηλ, ήλ 
νπξαλφζελ εχξεο, Νεθηάξηε Παηήξ εκψλ. 

Γφμα... Σξηαδηθφλ 
νί πξεπεη Παληνπξγέ, Σξηζήιηε Θεφηεο, ε αίλεζηο θαί δφμα, φηη ηφλ Ηεξάξρελ, 
ηφλ ζείφλ ζνπ εδφμαζαο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Λφγνηο ελ ηεξνίο, θεξπηηεί ζνπ ηήλ δφμαλ Παξζέλε Θενηφθε, Νεθηάξηνο ν 
ζείνο, ν δνμαζζείο ηψ Πλεχκαηί. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 
Σήο εξήκνπ πνιίηεο 

ειπβξίαο ηνλ γφλνλ θαη Αηγίλεο ηνλ έθνξνλ, ηνλ εζράηνηο ρξφλνηο θαλέληα, 
αξεηήο θίινλ γλήζηνλ, Νεθηάξηνλ ηηκήζσκελ πηζηνί, σο έλζενλ ζεξάπνληα 
Υξηζηνχ, αλαβιχδεηο γαξ ηάζεηο παληνδαπάο, ηνίο επιαβψο θξαπγάδνπζη, 
δφμα ηψ ζέ δνμάζαληη Υξηζηψ, δφμα ηψ ζε ζαπκαζηψζαληη, δφμα ηψ 
ελεξγνχληη δηά ζνχ, πάζηλ ηάκαηα. 

Έηεξνλ 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ήρνο δ' 
Οζίσο εβίσζαο, σο Ηεξάξρεο ζνθφο, δνμάζαο ηφλ Κχξηνλ, δη' ελαξέηνπ δσήο, 
Νεθηάξηε ζηε. ζελ ηνπ Παξαθιήηνπ, δνμαζζείο ηή δπλάκεη, δαίκνλαο 
απειαχλεηο, θαη λνζνχληαο ηάζαη, ηνπο πηζηψο πξνζηφληαο, ηνίο ζείνηο 
ιεηςάλνηο ζνπ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σν απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαη Αγγέινηο άγλσζηνλ κπζηήξηνλ, δηά ζνχ 
Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη. Θεφο ελ αζπγρχησ έλψζεη ζαξθνχκελνο, 
θαη ηαπξφλ εθνπζίσο, ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη' νπ αλαζηήζαο ηνλ 
Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηαο ςπράο εκψλ. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΩ ΜΔΓΑΛΩ ΔΠΔΡΗΝΩ 



 
Μεηά ηνλ Πξννηκηαθφλ, ηφ Μαθάξηνο αλάξ. Δηο δέ ηφ Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ 
ζηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηά εμήο Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο ά 
 ηνχ παπαδφμνπ ζαχκαηνο 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ελ εζράηνηο θαηξνίο, ψζπεξ ηψ ιχρλνο 
πάκθσηνο, Νεθηάξηνο ν ζνθφο, ηψ θφζκσ έιακςε, θαη εχγαζε ηνίο Πηζηνίο, 
Δπαγγειίνπ ην θψο ην ππέξιακπξνλ, ελ ιφγσ ζενπξεπεί, θαη πνιηηεία 
ακέκπησ θαη θξείηηνλη. ζελ ηή ηνχ Παξαθιήηνπ, δσξεά δεδφμαζηαη, θαη 
παξέρεη απαχζησο, ηνίο αηηνχζη ηα ηάκαηα. 
 
Ηαβαί ηήο ζήο πξνκεζείαο Υξηζηέ! χ γαξ σο ππέζρνπ, ζαπκαζηψο 
εδφμαζαο, Νεθηάξηνλ ηνλ ζνθφλ, σο θίινλ γλήζηνλ, ζαπκάησλ ηή δσξεά, ηνλ 
ζε δνμάζαληα βίνπ ιακπξφηεηη, δεηθλχσλ πάζη ζαθψο, ηήο πξνο ζε ψηεξ 
αγάπεο ηελ δχλακηλ. ζελ ηαίο απηνχ πξεζβείαηο, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ, 
θαη εηξήλελ ηειείαλ, εκίλ δίδνπ Τπεξάγαζε. 
 
ήκεξνλ ιακπξψο επθξαίλνληαη, ηή θαηλή ζνπ κλήκε, ηψλ πηζηψλ νη 
ζχιινγνη, Νεθηάξηε ηεξέ, πκλνινγνχληεο ζε, ρνξεχεη δέ κπζηηθψο, ε ηνχ 
Υξηζηνχ Δθθιήζηα ηή δφμε ζνπ, εδξαίσκα αξξαγέο, ελ ηαίο εζράηαηο εκέξαηο 
επξνχζά ζε, εμαηξέησο δέ ε λήζνο, ηήο Αηγίλεο γάλλπηαη, ψζπεξ φιβνλ 
πινπηνχζα, ηα κπξίπλνά ζνπ ιείςαλα. 
 

Πξνζφκνηα έηεξα 
 

Ήρνο β' 
Πνίνηο επθεκηψλ 

Πνίνηο επθεκηψλ ζηέκκαζηλ, αλαδήζσκελ ηνλ Ηεξάξρελ; ηνλ αξηηθαλψο 
αλαιάκςαληα, θαη ηελ Δθθιεζίαλ θαηδξχλαληα, ηαίο ηήο επζεβείαο 
ιακπεδφζη, ην λένλ, ησλ Οξζνδφμσλ εγθαιιψπηζκα, ηψλ πάιαη, Αξρηεξέσλ 
ηνλ νκφδεινλ, ηή γαξ απηψλ πνιηηεία, λνπλερψο ζηνηρήζαο, εδνμάζζε παξά 
Υξηζηνχ, ηνχ πάζη παξέρνληνο, δη' απηνχ ην κεγαέιενο. 
 
Πνίνηο κεισδηθνίο άζκαζηλ, επαηλέζσκελ ηνλ Ηεξάξρελ; ηνχ Θενχ ηφλ ζείνλ 
ζεξάπνληα, θαί ηψλ αξεηψλ ην θεηκήιηνλ, ηήο ζενινγίαο ηελ Κηζάξαλ, ηνλ άξηη 
ηή Δθθιεζία αλαβιχζαληα, ην λέθηαξ, ηήο επζεβείαο ην νπξάληνλ, ιφγσ ηήο 
ράξηηνο ζείσ, εθ ζνθψλ ρεηιέσλ, θαη ζαπκάησλ ηελ δσξεάλ, ζεφζελ 
δεμάκελνλ, ηνλ ζεφιεπηνλ Νεθηάξηνλ. 
 
Πνίνηο πλεπκαηηθνίο ξήκαζη, καθαξίζσκέλ ζε Ηεξάξρα; ηνλ ελ κέζσ θφζκνπ 
βηψζαληα, βίνλ αιεζψο ελζεψηαηνλ, πξάμεζηλ νζίαηο θαη ακέκπηνηο, 
εληεχζελ, Μνλήλ αγίαλ Θεψ ίδξπζαο, σο άιινλ, ςπρψλ ιηκέλα αθιπδψληζηνλ, 
ελ ηή Αηγίλε ηή λήζσ, ελ απαχζησο ζθέπε, ζπλ ηψ ηαχηεο θαζεγεηή, 
Νεθηάξηε ζηε, Γηνλπζίσ ηψ ζεφθξνλη. 



Γφμα… Ήρνο πι. β' 
ήκεξνλ θαηδξψο εμέιακςελ, σο αζηήξ λενθαλήο, ε λέα παλήγπξηο ηνχ 
Ηεξάξρνπ Νεθηαξίνπ, ηελ Δθθιεζίαλ θαηαιακπξχλνπζα. Γεχηε νχλ, ηψλ 
Οξζνδφμσλ ηα πιήζε, ελ θσλή αγαιιηάζεσο, ηνχησ εθβνήζσκελ, ραίξνηο ν 
ησλ πάιαη Οζίσλ, ραξαθηεξίζαο ηελ δσήλ, ελ εκέξαηο πνλεξαίο, ελ αίο ε ηψλ 
πνιιψλ αγάπε εςχγε, σο έθε ν σηήξ, ραίξνηο ν ηή παηδεία ηελ αξεηήλ 
ζπλάςαο, θαη ηψ ιφγσ ηήο ζνθίαο ζνπ, ηψλ πηζηψλ ηαο ςπράο θαηδξχλαο, 
ραίξνηο Αξρηεξέσλ θαιινλή, ηήο Αηγίλεο πξνζηάηεο, θαη ηήο νηθείαο Μνλήο, 
αληηιήπησξ ζεξκφηαηνο. Γηφ πακκάθαξ Νεθηάξηε, ηψ ηήο ζείαο κεγαισζχλεο 
ζξφλσ παξηζηάκελνο, απαχζησο ηθέηεπε, ππέξ ηψλ πίζηεη ηεινχλησλ, ηελ 
αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ. 

Καί λχλ… Ο απηφο 
Σηο κε καθαξίζεη ζε Παλαγία Παξζέλε, ηηο κε αλπκλήζεη ζνπ, ηνλ αιφρεπηνλ 
ηφθνλ; ν γαξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ 
ηήο Αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαη θχζεη 
γελφκελνο άλζξσπνο δη' εκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι’ ελ 
δπάδη θχζεσλ, αζπγρχησο γλσξηδφκελνο. Απηφλ ηθέηεπε, ζεκλή 
πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηαο ςπράο εκψλ. 
 

Δίζνδνο, Φψο ηιαξφλ, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά 
Αλαγλψζκαηα.  

 
Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα. 

Μλήκε δηθαίνπ κεη' εγθσκίσλ, θαί επινγία Κπξίνπ επί θεθαιήλ απηνχ. 
Μαθάξηνο άλζξσπνο, φο εχξε ζνθίαλ, θαί ζλεηφο φο νίδε θξφλεζηλ. Κξείζζνλ 
γάξ απηήλ εκπνξεχεζζαη, ή ρξπζίνπ θαί αξγπξίνπ ζεζαπξνχο. Σηκησηέξα δέ 
εζηη ιίζσλ πνιπηειψλ, πάλ δέ ηίκηνλ νπθ άμηνλ απηήο εζηηλ. Δθ γάξ ηνχ 
ζηφκαηνο απηήο εθπνξεχεηαη δηθαηνζχλε, λφκνλ δέ θαί έιενλ επί γιψζζεο 
θνξεί. Σνηγαξνχλ αθνχζαηέ κνπ, ψ ηέθλα, ζεκλά γάξ εξψ, θαί καθάξηνο 
άλζξσπνο, φο ηάο εκάο νδνχο θπιάμεη. Αη γάξ εμνδνί κνπ, έμνδνη δσψο, θαί 
εηνηκάδεηαη ζέιεζηο παξά Κπξίνπ. Γηά ηνχην παξαθαιψ πκάο, θαί πξντεκαη 
εκήλ θσλήλ πηνίο αλζξψπσλ. ηη εγψ ε νθία θαηεζθεχαζα βνπιήλ, θαί 
γλψζηλ θαί έλλνηαλ εγψ επεθαιεζάκελ. Δκή βνπιή θαί αζθάιεηα, εκή 
θξφλεζηο, εκή δέ Ηζρχο. Δγψ ηνχο εκέ θηινχληαο αγαπψ, νη δέ εκέ δεηνχληεο 
επξήζνπζη ράξηλ. Ννήζαηε ηνίλπλ άθαθνη παλνπξγίαλ, νη δέ απαίδεπηνη 
έλζεζζε θαξδίαλ. Δηζαθνχζαηέ κνπ θαί πάιηλ, ζεκλά γάξ εξψ, θαί αλνίγσ 
απφ ρεηιέσλ νξζά. ηη αιήζεηαλ κειεηήζεη ν ιάξπγμ κνπ, εβδειπγκέλα δέ 
ελαληίνλ εκνχ ρείιε ςεπδψ. Μεηά δηθαηνζχλεο πάληα ηά ξήκαηα ηνχ ζηφκαηφο 
κνπ, νπδέλ ελ απηνίο ζθνιηφλ, νπδέ ζηξαγγαιηψδεο. Πάληα επζέα εζηί ηνίο 
λννχζη, θαί νξζά ηνίο επξίζθνπζη γλψζηλ. Γηδάζθσ γάξ πκίλ αιεζή, ίλα 
γέλεηαη ελ Κπξίσ ε ειπίο πκψλ, θαί πιεζζήζεζζε πλεχκαηνο. 

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα. 
Γίθαηνο, εάλ θζάζε ηειεπηήζαη, ελ αλαπαχζεη έζηαη. Γήξαο γάξ ηίκηνλ νχ ηφ 
πνιπρξφληνλ, νπδέ αξηζκψ εηψλ κεκέηξεηαη. Πνιηά δέ εζηη θξφλεζηο 
αλζξψπνηο, θαί ειηθία γήξσο βίνο αθειίδσηνο. Δπάξεζηνο Θεψ γελφκελνο, 



εγαπήζε, θαί δψλ κεηαμχ ακαξησιψλ, κεηεηέζε. Ζξπάγε, κή θαθία αιιάμε 
ζχλεζηλ απηνχ, ή δφινο απαηήζε ςπρήλ απηνχ, βαζθαλία γάξ θαπιφηεηνο 
ακαπξνί ηά θαιά, θαί ξεκβαζκφο επηζπκίαο κεηαιιεχεη λνχλ άθαθνλ. 
Σειεησζείο ελ νιίγσ, επιήξσζε ρξφλνπο καθξνχο, αξεζηή γάξ ήλ Κπξίσ ε 
ςπρή απηνχ, δηά ηνχην έζπεπζελ εθ κέζνπ πνλεξίαο. Οη δέ ιανί ηδφληεο θαί 
κή λνήζαληεο, κεδέ ζέληεο επί δηαλνία ηφ ηνηνχηνλ, φηη ράξηο θαί έιενο ελ ηνίο 
νζίνηο απηνχ, θαί επηζθνπή ελ ηνίο εθιεθηνίο απηνχ.  

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα. 
ηφκα δηθαίνπ απνζηάδεη ζνθίαλ, ρείιε δέ αλδξψλ επίζηαληαη ράξηηαο. ηφκα 
ζνθψλ κειεηά ζνθίαλ, δηθαηνζχλε δέ ξχεηαη απηνχο εθ ζαλάηνπ. 
Σειεπηήζαληνο αλδξφο δηθαίνπ νπθ φιιπηαη ειπίο, πηφο γάξ δίθαηνο γελλάηαη 
εηο δσήλ,θαί ελ αγαζνίο απηνχ θαξπφλ δηθαηνζχλεο ηξπγήζεη. Φψο δηθαίνηο 
δηαπαληφο, θαί παξά Κπξίνπ επξήζνπζη ράξηλ θαί δφμαλ. Γιψζζα ζνθψλ 
θαιά επίζηαηαη, θαί ελ θαξδία απηψλ αλαπαχζεηαη ζνθία. Αγαπά Κχξηνο 
νζίαο θαξδίαο, δεθηνί δέ απηψ πάληεο άκσκνη ελ νδψ. νθία Κπξίνπ θσηηεί 
πξφζσπνλ ζπλεηνχ, θζάλεη γάξ ηνχο επηζπκνχληαο απηήλ, πξφ ηνχ 
γλσζζήλαη, θαί επρεξψο ζεσξείηαη ππφ ηψλ αγαπψλησλ απηήλ. Ο νξζξίζαο 
πξφο απηήλ νπ θνπηάζεη, θαί ν αγξππλήζαο δη' απηήλ, ηαρέσο ακέξηκλνο 
έζηαη. ηη ηνχο αμίνπο απηήο απηή πεξηέξρεηαη δεηνχζα, θαί ελ ηαίο ηξίβνηο 
θαληάδεηαη απηνίο επκελψο. νθίαο νπ θαηηζρχζεη πνηέ θαθία. Γηά ηαχηα θαί 
εξαζηήο εγελφκελ ηνχ θάιινπο απηήο θαί εθίιεζα ηαχηελ, θαί εμεδήηεζα εθ 
λενηεηφο κνπ, θαί εδήηεζα λχκθελ αγαγέζζαη εκαπηψ. ηη ν πάλησλ 
Γεζπφηεο εγάπεζελ απηήλ. Μχζηηο γάξ εζηη ηήο ηνχ Θενχ επηζηήκεο, θαί 
αηξέηηο ηψλ έξγσλ απηνχ. Οη πφλνη απηήο εηζηλ αξεηαί, ζσθξνζχλελ δέ θαί 
θξφλεζηλ αχηε δηδάζθεη, δηθαηνζχλελ θαί αλδξείαλ, ψλ ρξεζηκψηεξνλ νπδέλ 
εζηηλ ελ βίσ αλζξψπνηο. Δη δέ θαί πνιππεηξίαλ πνζεί ηηο, νίδε ηά αξραία θαί 
ηά κέιινληα εηθάδεηλ, επίζηαηαη ζηξνθάο ιφγσλ, θαί ιχζεηο αηληγκάησλ, 
ζεκεία θαί ηέξαηα πξνγηλψζθεη, θαί εθβάζεηο θαηξψλ θαί ρξφλσλ, θαί πάζη 
ζπκβνπιφο εζηηλ αγαζή. ηη αζαλαζία εζηίλ ελ απηή, θαί εχθιεηα ελ θνηλσλία 
ιφγσ απηήο. Γηά ηνχην ελέηπρνλ ηψ Κπξίσ, θαί εδεήζελ απηνχ, θαί είπνλ εμ 
φιεο κνπ ηήο θαξδίαο. Θεέ Παηέξσλ, θαί Κχξηε ηνχ ειένπο, ν πνηήζαο ηά 
πάληα ελ ιφγσ ζνπ, θαί ηή ζνθία ζνπ θαηαζθεπάζαο ηφλ άλζξσπνλ, ίλα 
δεζπφδε ηψλ ππφ ζνχ γελνκέλσλ θηηζκάησλ, θαί δηέπε ηφλ θφζκνλ ελ 
νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε, δφο κνη ηήλ ηψλ ζψλ ζξφλσλ πάξεδξνλ ζνθίαλ, θαί 
κή κε απνδνθηκάζεο εθ παίδσλ ζνπ, φηη εγψ δνχινο ζφο, θαί πηφο ηήο 
παηδίζθεο ζνπ. Δμαπφζηεηινλ απηήλ εμ αγίνπ θαηνηθεηεξίνπ ζνπ θαί απφ 
ζξφλνπ δφμεο ζνπ, ίλα ζπκπαξνχζά κνη δηδάμε κε, ηί επάξεζηφλ εζηη παξά 
ζνί. Καί νδεγήζε κε ελ γλψζεη, θαί θπιάμε κε ελ ηή δφμε απηήο. Λνγηζκνί γάξ 
ζλεηψλ πάληεο δεηινί θαί επηζθαιείο αη επίλνηαη απηψλ. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, Ηδηφκεια.  
 

Ήρνο α' 
Δπθξαίλνπ ελ Κπξίσ, ε Οξζφδνμνο Δθθιεζία, αγάιινπ θαί ρφξεπε, ε λχκθε ε 
εθιεθηή, ηνχ νπξαλίνπ Βαζηιέσο. Ηδνχ γάξ ελ ηή θαζ' εκάο γελεά, ν αιεζήο 



ηνχ Υξίζηνχ Ηεξάξρεο, Νεθηάξηνο ν ζηνο, ηά πάιαη ζνη ζεφζελ δεδνγκέλα, έηη 
άπαμ ζθξαγίδεη, θαί δηαπξπζίσο θεξχηηεη, ηή δφμε ε εδνμάζζε, παξά ηνχ 
κφλνπ Θενχ. ζελ ζηχινλ θαί εδξαίσκα, ηνχηνλ θεθηεκέλε, θαί ηψλ 
ζαπκάησλ απηνχ ηήλ ράξηλ νξψζα, ηψ λπκθίσ ζνπ βφεζνλ, Κχξηε δφμα ζνη. 

Ήρνο β' 
Σίο κή ζθηξηήζεη; ηίο κή ρνξεχζεη ηψ πλεχκαηη, επί ηή λέα παλεγχξεη, ηνχ 
Ηεξάξρνπ Νεθηαξίνπ; πάζα γάξ ςπρή αγάιιεηαη, νξψζα ηνχηνλ 
δεδνμαζκέλνλ, θαί ηψλ Αγίσλ ηζνζηάζηνλ, θαί ελ ζαχκαζη πεξηθαλή, φζελ ηήο 
δσήο απηνχ ηήλ ιακπξφηεηα, θαί ηψλ πξνηεξεκάησλ ηήλ νζηφηεηα, 
καθαξίδνληεο βνήζσκελ. Ηεζνχο Υξηζηφο ρζέο θαί ζήκεξνλ, ν απηφο θαί εηο 
ηνχο αηψλαο. 

Ήρνο γ' 
Γαβηηηθήλ αλαιαβφληεο ξήζηλ, ηψ Ηεξνκχζηε Νεθηαξίσ, πξνζθφξσο 
βνήζσκελ ιέγνληεο, Μαθάξηνο εί, θαί θαιψο ζνη έζηαη, πακκαθάξηζηε Πάηεξ, 
ζχ γάξ ζσθξφλσο θαί ακέκπησο πνιηηεπζάκελνο, νπξαλφθξσλ ελ βίσ 
ψθζεο, θαί Ηεξάξρεο φζηνο θαί άθαθνο, θαί Ηεξνπξεπψο ηά πξφο Θεφλ 
ηειέζαο, ζνθψο δηεθφλεζαο, ηή Δθθιεζία ηνχ Υξηζηνχ, θαί ελ ζαχκαζηλ αμίσο 
δνμαζζείο, ηνχο ελ αλάγθαηο πξνθζάλεηο, θαί παξέρεηο ελί εθάζησ, ηά πξφο 
ζσηεξίαλ αηηήκαηα. 

Ήρνο δ' 
Σψ ιφγσ ηήο ράξηηνο δηαπξέςαο, ηνχ Δπαγγειίνπ ηήο εηξήλεο, εξγάηεο 
δφθηκνο ψθζεο, Πάηεξ Νεθηάξηε, θαί ζηφκα ζείνλ πξνθεηηθψο, θαί ηήο 
θνζκηθήο απνζηάο ζπγρχζεσο, δη' εζχρηαο Θεψ ελψζεο, ελ ηή λήζσ Αηγίλε 
γελφκελνο, ελ ε ςπρψλ εγείξαο θξνληηζηήξηνλ, θαί ηχπνο αξεηψλ ηαίο 
κνλαδνχζαηο γεγνλψο, θαί παηήξ θαί δηδάζθαινο, ηφλ νζίνηο πξέπνληα χπλνλ 
θεθνίκεζαη, πξεζβεχσλ απαχζησο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Ο απηφο 
Χο ηεξφο ν βίνο ζνπ, θαί ηψ Θεψ επάξεζηνο, ζενθφξε Νεθηάξηε, σο μέλα ζνπ 
ηά ζαχκαηα, ά θαζ' εθάζηελ ηειείο, ηή δεδνκέλε ζνη ράξηηη! Σίο νχλ κή 
ζαπκάζεη ζε, ηφλ φλησο αμηάγαζηνλ; ε ηίο κή δνμάζεη ζε, ηφλ παξά Θενχ 
δνμαζζέληα; πεγή γάξ ηακάησλ ψθζεζαλ, ηά ζείά ζνπ ιείςαλα, ραιεπάο γάξ 
αζζελείαο ηψληαη, θαί πλεχκαηα δηψθνπζηλ αθάζαξηα, θαί πάο πηζηψο 
πξνζηξέρσλ, ςπρψλ ζσηεξίαλ ιακβάλεη θαί ζσκάησλ ζεξαπείαλ, Υξηζηφλ 
δνμάδσλ, ηφλ ζαπκαζηψο ζε δνμάζαληα. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
Γεχηε ηψλ πηζηψλ αη παηξηαί, δεχηε ελ Αηγίλε ζπλδξάκσκελ, μελνπξεπή 
ζαπκάζηα, ά ε δεμηά ηνχ Τςίζηνπ, αξηίσο εξγάζαην, ηφλ γάξ ζεφθξνλα 
Νεθηάξηνλ, σο επαγγειηθψο εκπξέςαληα, αζαλάηνηο ράξηζη δνμάδεη, σο 
αςεπδψο επεγγείιαην. ζελ θαί ηά ζεπηά απηνχ νζηέα, πιήξε επσδίαο 
αλέδεημε θαί πεγήλ ηάζεσλ, ηνίο επιαβψο πξνζηνχζηλ, εμ ψλ Οζκήο δσήο 
εκθνξνχκελνη, δαβηηηθψο βνήζσκελ, Μέγαο εί Κχξηε, θαί ηήο κεγαισζχλεο 
ζνπ νπθ έζηαη πέξαο, δη' ήο θηιάλζξσπε, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μαθαξίδνκέλ ζε, Θενηφθε Παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε, νη πηζηνί θαηάρξενο, 
ηήλ πφιηλ ηήλ Άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί 



θαηαθπγήλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.



 
Δηο ηνλ ηίρνλ  ηηρεξά Πξνζφκνηα 

 
Ήρνο πι. α' 

Υαίξνηο αζρεηηθψλ 
Υαίξνηο ν ελ εζράηνηο θαηξνίο, εμαλαηείιαο σο αζηήξ νπξαλφθσηνο, θαη αίγιε 
ηψλ ζψλ ζαπκάησλ, θσηαγσγψλ λνεηψο, ηνπο εζθνηηζκέλνπο ελ ηνίο 
πάζεζηλ, ν λνχο ν ζεφιεπηνο, ν θσηφο ζείνπ έκπιεσο, ν ελ ηψ λφκσ, 
κειεηήζαο σο γέγξαπηαη, ηνχ Θενχ εκψλ, ελ ζπλέζεη Νεθηάξηε, ιχρλνο ν 
πακθαέζηαηνο, ν ήδε ηψ βίσ ζνπ, ηήο επζεβείαο ην θέγγνο, απγάδσλ Πάηεξ 
ηνίο πέξαζη. Υξηζηφλ εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ην κέγα έιενο. 
 
ηίρ. Σν ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαη ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ. 
 
Ηίνλ πλεπκαηηθφλ δηειζψλ, ελ νπξαλίσ Ηεξάξρα θξνλήκαηη, ηνχ Πλεχκαηνο ηνχ 
Αγίνπ, δνρείνλ ψθζεο ζεπηφλ, ηαπεηλνθξνζχλε ζεκλπλφκελνο, θαί ηξφπνηο 
ρξεζηφηεηνο, θαη απιάζηνηο ζνπ ήζεζη, ηελ ηήο ςπρήο ζνπ, ππνθαίλσλ 
ιακπξφηεηα, δη' εο γέγνλελ, ελ αγίνηο ν θιήξφο ζνπ. ζελ ηελ ηψλ ιεηςάλσλ 
ζνπ ζνξφλ ηελ κπξίπλννλ, πεξηθπθινχληεο βνψκελ, ελ θαηαλχμεη Νεθηάξηε, 
εκίλ ζσηεξίαλ, θαη ςπρψλ ηε θαη ζσκάησλ, δίδνπ εθάζηνηε. 
 
ηίρ. Οη ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ θαη νη φζηνί ζνπ 
αγαιιηάζνληαη. 
 
Υαίξεη ε Δθθιεζία Υξηζηνχ, δεδνμαζκέλνλ ζε νξψζα Νεθηάξηε, ελ δφμε ηή 
νπξαλίσ, θαη κεγαιχλεη Υξηζηφλ, ηνλ ζαπκαηνπξγφλ ζε αλαδείμαληα, ε λήζνο 
Αηγίλεο δέ, εμαηξέησο θαηδξχλεηαη, σο θεθηεκέλε ηήλ ζνξφλ ηψλ ιεηςάλσλ 
ζνπ, σο αθέλσηνλ, ζεζαπξφλ αγηάζκαηνο. Πιένλ δέ ηνχησλ γάλλπηαη, Μνλή 
ζνπ ε έλζενο, πξνο ζε αεί αθνξψζα, θαη εθβνψζα ζπλ δάθξπζη. χ δφμα κνπ 
πέιεηο, θαη αληίιεςηο θαη ζθέπε, Πάηεξ θαη έθνξνο. 

Γφμα… Ήρνο πι. δ' 
Έρεη κελ ε νπξάληνο Ηεξνπζαιήκ, ηελ εγηαζκέλελ ςπρήλ ζνπ, ζπλ ηνίο ηψλ 
Αγίσλ πλεχκαζηλ, ανίδηκε Νεθηάξηε. Έρεη δέ θαη ε λήζνο Αηγίλεο, ηα 
ραξηηφβξπηά ζνπ ιείςαλα, πινχηνλ ζεφζδνηνλ, θαη ηαηξείνλ άκηζζνλ, 
παληνίσλ αξξσζηεκάησλ, θαη πάζεο ζιίςεσο, ελ απηνίο γαξ πξνζηξέρνληεο, 
παληαρφζελ νη πάζρνληεο, ηαο ηάζεηο θνκίδνληαη, θαη ηα πξνο ζσηεξίαλ 
αηηήκαηα, θαη επραξίζησ θσλή δνμάδνπζη, ηνλ ζε δνμάζαληα Κχξηνλ. σ 
πξέζβεπε δεφκεζα, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Αλχκθεπηε Παξζέλε, ε ηνλ Θεφλ αθξάζησο ζπιιαβνχζα ζαξθί, Μήηεξ Θενχ 
ηνχ Τςίζηνπ, ζψλ ηθεηψλ παξαθιήζεηο δέρνπ Παλάκσκε, ε πάζη ρνξεγνχζα 
θαζαξηζκφλ ηψλ πηαηζκάησλ, λχλ ηαο εκψλ ηθεζίαο πξνζδερνκέλε, δπζψπεη, 
ζσζήλαη πάληαο εκάο. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο α' 



Σήο εξήκνπ πνιίηεο 
ειπβξίαο ηνλ γφλνλ θαη Αηγίλεο ηνλ έθνξνλ, ηνλ εζράηνηο ρξφλνηο θαλέληα, 
αξεηήο θίινλ γλήζηνλ, Νεθηάξηνλ ηηκήζσκελ πηζηνί, σο έλζενλ ζεξάπνληα 
Υξηζηνχ, αλαβιχδεηο γαξ ηάζεηο παληνδαπάο, ηνίο επιαβψο θξαπγάδνπζη, 
δφμα ηψ ζέ δνμάζαληη Υξηζηψ, δφμα ηψ ζε ζαπκαζηψζαληη, δφμα ηψ 
ελεξγνχληη δηά ζνχ, πάζηλ ηάκαηα. 

Έηεξνλ 
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ήρνο δ' 
Οζίσο εβίσζαο, σο Ηεξάξρεο ζνθφο, δνμάζαο ηφλ Κχξηνλ, δη' ελαξέηνπ δσήο, 
Νεθηάξηε ζηε. ζελ ηνπ Παξαθιήηνπ, δνμαζζείο ηή δπλάκεη, δαίκνλαο 
απειαχλεηο, θαη λνζνχληαο ηάζαη, ηνπο πηζηψο πξνζηφληαο, ηνίο ζείνηο 
ιεηςάλνηο ζνπ. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σν απ' αηψλνο απφθξπθνλ, θαη Αγγέινηο άγλσζηνλ κπζηήξηνλ, δηά ζνχ 
Θενηφθε ηνίο επί γήο πεθαλέξσηαη. Θεφο ελ αζπγρχησ έλψζεη ζαξθνχκελνο, 
θαη ηαπξφλ εθνπζίσο, ππέξ εκψλ θαηαδεμάκελνο, δη' νπ αλαζηήζαο ηνλ 
Πξσηφπιαζηνλ, έζσζελ εθ ζαλάηνπ ηαο ςπράο εκψλ. 
 

Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηελ α’ ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο α’ 
Σφλ ηαθνλ ζνπ σηήξ 

Χο ήιηνο ιακπξφο, ελ εζράηνηο ηνίο ρξφλνηο, αλέηεηιαο εκίλ, ηή νζία δσή ζνπ, 
Νεθηάξηε ζηε, θαη πξνο δφμαλ θαη αίλεζηλ, πάληαο ήγεηξαο, Υξηζηνχ ηνχ 
πάλησλ Γεζπφηνπ, ηνχ ζε δείμαληνο, δεδνμαζκέλνλ ζε Πάηεξ, ζαπκάησλ 
δπλάκεζη. 

Γφμα... κνηνλ 
Ηάζεηο δαςηιείο, θαζ' εθάζηελ εκέξαλ, πεγάδεη ζαπκαζηψο, ζετθή ρνξεγία, ε 
πάληηκνο θάξα ζνπ, κπζηηθψο θαηεπθξαίλνπζα, ηή ηνχ Πλεχκαηνο, κπξεςηθή 
επσδία, ηνπο πξνζηξέρνληαο, κεη’ επιαβείαο θαη πφζνπ, ηή ζή Μνλή Άγηε. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Αηκάησλ εμ αγλψλ, ηνλ Γεζπφηελ ηψλ φισλ, ηεθνχζα θαη ν ελ, κε ηξαπέληα 
κεδφισο, παξζέλνο δηέκεηλαο, κεηά ηφθνλ θαη άθξαζηνλ, φζελ άπαληεο, ηα 
κεγαιεηά ζνπ Κφξε, κεγαιχλνκελ, θαη ηή ζεξκή ζνπ πξεζβεία, ζσζήλαη 
ειπίδνκελ. 
 

Μεηά ηελ β' ηηρνινγίαλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο γ’ 
Σήλ σξαηφηεηα 



Σελ θαζαξφηεηα, ηήο πνιηηείαο ζνπ, θαί ηήλ επζχηεηα, Πάηεξ ηψλ ηξφπσλ 
ζνπ, σο πξνζθνξάλ πλεπκαηηθήλ, δεμάκελνο ν Γεζπφηεο, ηακάησλ θξήλελ 
ζε, ελ Αηγίλε αλέδεημε, ηνίο πηζηψο πξνζηξέρνπζη, ηνίο αγίνηο ιεηςάλνηο ζνπ, 
ηνίο λέκνπζηλ νζκήλ νπξαλίαλ, πάζη θαη ζείαλ επσδίαλ. 

Γφμα… Ήρνο δ' 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Καηαπιήηηεη αιεζψο, ηαο δηαλνίαο ηψλ πηζηψλ, ε δνζεηζά ζνη ζνθέ, 
ζαπκάησλ ράξηο εθ Θενχ, ε ελ ηνίο ζείνηο ιεηςάλνηο ζνπ ελεξγνπκέλε. ζελ 
ηή Μνλή, ηή ζή ζπξξένπζη, πιήζε επζεβψλ εθ πάζεο ηάμεσο, θαη νη 
λνζνχληεο πγείαλ ιακβάλνπζη, ηή αληηιήςεη ζνπ Άγηε, ελ επθξνζχλε, Υξηζηφλ 
πκλνχληεο, ηνλ αγηάζαληά ζε ζηε. 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Ο ηψλ φισλ ζπλνρεχο, θαη ηψλ αηψλσλ Πνηεηήο, ζπλεζρέζε ππέξ λνχλ, φινο 
ηή ζεία ζνπ γαζηξί, κε απνζηάο ηήο Παηξηθήο κνλήο Άρξαληε, δηπινχο δέ εθ 
ηήο ζήο, κήηξαο πξνέδνακελ, άλζξσπνο νκνχ, θαη Θεφο ηέιεηνο, θαη ηνχ 
Αδάκ ηελ θχζηλ εζέσζε, θαί πάληα θφζκνλ δηέζσζελ. Απηφλ δπζψπεη, 
Θενγελλήηνξ, ζσζήλαη ηαο ςπράο εκψλ. 
 

Μεηά ηνλ Πνιπέιενλ 
 

Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ' 
Σελ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Οξζνδφμσλ δνγκάησλ εξκελεπηήο, δηδαρψλ ζενθζφγγσλ πθεγεηήο, 
δεηθλχκελνο ζηε, Ηεξάξρεο σο έλζενο, ηψλ επζεβψλ ξπζκίδεηο, ελζέσο ην 
θξφλεκα, πξνο ζετθελ αγάπελ, θαη ηξίβνλ ζσηεξίνλ. ζελ ελ Αηγίλε, 
ζενθξφλσο εγείξεηο, Μνλήλ ζεπηήλ ζηε, εηο ςπρψλ πεξηπνίεζηλ, Θενθφξε 
Νεθηάξηε, ελ ε Μνλαδνπζψλ ε πιεζχο, ηα ζεπηά ζνπ πξνζθπλνχζα ιείςαλα, 
επιαβψο ενξηάδεη, ηελ αγίαλ κλήκελ ζνπ. 

Γφμα... Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Μαλλαδφρνλ ζε ζηάκλνλ θαη ινγηθήλ, θσηνθφξνλ ιπρλίαλ θαη ζεαπγή, ν ζείνο 
Νεθηάξηνο, επηζηάκελνο Άρξαληε, ηαίο ζαίο θσηαγσγίαηο, ςπρήλ θαη δηάλνηαλ, 
σο αξεηήο εξγάηεο, αμίσο πεθψηηζηαη, φζελ ζε παξζέλνλ, ελ ηαπηψ θαη 
Μεηέξα, Υξηζηνχ παλαθήξαηνλ, νξζνδφμσο εθήξπμε, Θενηφθε Παλχκλεηε. 
Καί λχλ ηήο ηνχ Τηνχ ζνπ Αγλή, απνιαχσλ ππέξ λνχλ ειιάκςεσο, ζπλ 
Αγγέινηο δνμάδεη, ηελ άξξεηνλ δφμαλ ζνπ. 
 

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 
Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαη ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ. 
ηηρ. Οη ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ θαη νη φζηνί ζνπ 
αγαιιηάζνληαη. 
 
Δπαγγέιηνλ εθ ηνχ θαηά Μαηζαίνλ 

(Κεθ. θδ'. 42-47) 
Δίπελ ν Κχξηνο, γξεγνξείηε... 
 

Ο Ν' Φαικφο 
 

Γφμα 
Σαίο ηνχ Ηεξάξρνπ, πξεζβείαηο ειεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε, ηψλ εκψλ 
εγθιεκάησλ. 

Καί λχλ… 
Σαίο ηήο Θενηφθνπ, πξεζβείαηο ειεήκνλ, εμάιεηςνλ ηα πιήζε, ηψλ εκψλ 
εγθιεκάησλ. 
 
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο, θαηά ην κέγα έιεφο ζνπ, θαη θαηά ην πιήζνο ηψλ 
νηθηηξκψλ ζνπ εμάιεηςνλ ηα νλφκεκά κνπ. 
 

Ηδηφκεινλ  Ήρνο πι. β' 
ήκεξνλ ν Θενθφξνο Νεθηάξηνο, ην λενλ ηήο Δθθιεζίαο αγιάτζκα, ηνλ ηήο 
αξεηήο πεξάλαο δξφκνλ, ηελ πξφο νπξαλφλ πνξείαλ επνηήζαην, θαη ελ ηαίο 
ηψλ Αγίσλ ιακπξφηεζη ζθελψζαο, αλαθεθαιπκκέλσο ηξπθά, ηνχ μχινπ ηήο 
δσήο, ηήο κεγαινπξεπνχο δφμεο, ηαο ειιάκςεηο δερφκελνο, εκίλ δέ εμαηηείηαη, 
θηλδχλσλ απαιιαγήλ, θαη εηξήλελ ζηαζεξάλ, θαη κέγα έιενο. 
 

Δίηα νη Καλφλεο. Σεο Θενηφθνπ εηο ο’ θαη ηνχ Αγίνπ νη δχν εηο ε'. 
 

Καλψλ ηήο Θενηφθνπ θέξσλ ηήλ δε αθξνζηηρίδα. 
 

Υαξάο λνεηήο αμίσζφλ κε Κφξε. Γεξαζίκνπ. 
 

Χδή α'  Ήρνο α' 
Ο Δηξκφο 

Χδήλ επηλίθηνλ, άζσκελ πάληεο, Θεψ ηψ πνηήζαληη, ζαπκαζηά ηέξαηα, 
βξαρίνλη πςειψ, θαη ζψζαληη ηνλ Ηζξαήι φηη δεδφμαζηαη. (Γίο) 
 
Υαξίησλ ηελ άβπζζνλ ζαξθί ηεθνχζα, Υξηζηφλ ηνλ Θεφλ εκψλ, ράξηλ κνη 
δψξεζαη, ηνίο ρείιεζί κνπ Αγλή, φπσο πκλήζσ επζεβψο, ηα κεγαιεηά ζνπ. 
 



Αλήξνηνο άξνπξα, Παξζέλε ψθζεο, αζπφξσο βιαζηήζαζα, δσήο ηνλ 
πξχηαληλ, ηνλ εθ ηήο πάιαη θζνξάο, δσνπνηήζαληα εκάο, φηη δεδφμαζηαη. 
 
Ηεκάησλ αηλίγκαηα, πξνθεηνθζφγγσλ, ελ ζνη πέξαο ειαβνλ, Παξζέλε 
Άρξαληε, ζπ γαξ ηεθνχζα Υξηζηφλ, ηχπνπο ηνχ Νφκνπ θαη ζθηάο, ζαθψο 
επιήξσζαο. 
 
Αλζήζαζαλ ξάβδνλ ζε, ν Ζζαταο, Παξζέλε πξνέγξαςελ, ελ ζείσ Πλεχκαηη, 
ζπ γαξ Υξηζηφλ ηνλ Θεφλ, νίά πεξ άλζνο κπζηηθφλ, αθξάζησο ήλζεζαο. 
 

Καλψλ ηνχ Αγίνπ νπ ε αθξνζηηρίο. 
 

Νεθηαξίσ αίλεζηο ηψ ζεεγφξσ. Γεξαζίκνπ. 
 

Ήρνο θαη Δηξκφο ν απηφο 
Ννφο κνπ ηελ δφθσζηλ, ηψλ πξεζβεηψλ ζνπ, θσηί δηαζθέδαζνλ, θαη ιφγνλ 
δίδνπ κνη, σο αλ πκλήζσ θαηδξψο, Νεθηάξηε ζαπκαηνπξγέ, ηελ ζείαλ κλήκελ 
ζνπ. 
 
Δζράηνηο ελ έηεζηλ, εμαλαηείιαο, σο ήιηνο άδπηνο, θσηί ηψλ έξγσλ ζνπ, 
Δπαγγειίνπ ην θψο, εθθαίλεηο Πάηεξ ζαπκαζηψο, πάζη ηνίο πέξαζη. 
 
Καη ίρλνο Νεθηάξηε, αθνινπζήζαο, δσήο θαζαξφηεηη, ηνίο πάιαη ζηε, 
Αξρηεξεχζη Υξηζηνχ, ίζνο επθιείαο ηήο απηψλ, ψθζεο θαη κέηνρνο. 

Θενηνθίνλ 
Σελ θχζηλ ηελ άζηεθηνλ, ελ ηή γαζηξί ζνπ, αθιέθησο βαζηάζαζα, ζαξθί 
γεγέλλεθαο, δίρα ηξνπήο θαη θπξκνχ, Υξηζηφλ ηνλ πάλησλ Πνηεηήλ, Παξζέλε 
Άρξαληε. 
 

Καλψλ δεχηεξνο νπ ε αθξνζηηρίο. 
 

Νέθηαξ δσήο εκίλ Πάηεξ δίδσο. Γεξαζίκνπ. 
 

Ήρνο δ'  Αλνίμσ ην ζηφκα κνπ. 
Νακάησλ ηνχ Πλεχκαηνο, εκθνξεζείο βίσ θξείηηνλη, ην λέθηαξ ηήο ράξηηνο, 
ήδε αλέβιπζαο, θαη θαηεχθξαλαο, εκψλ ηαο δηαλνίαο, Νεθηάξηε ζηε, ηνίο 
ζνίο ραξίζκαζη. 
 
Δφξηηνλ αίλεζηλ, αγαιινκέλε πξνζάδεη ζνη, θαί λέαλ παλήγπξηλ, θξνηεί ζνη 
Άγηε, ε Οξζφδνμνο, Αγία Δθθιεζία, ηή ζή αγηφηεηη, ερζξνχο αηζρχλνπζα. 
 
Κνζκήζαο ηνλ βίνλ ζνπ, απν λεφηεηνο ζηε, εζψλ ηε ζεκλφηεηη, ηήο αξεηήο 
εξαζηήο, ψθζεο γλήζηνο, θαη ηήο ζνθίαο κπζηήο, ελζέσ θξνλήκαηη, Πάηεξ 
Νεθηάξηε. 

Θενηνθίνλ 



Σελ πάλησλ Βαζίιηζζαλ, θαη αεηπάξζελνλ Γέζπνηλαλ, πκλψλ ζείνηο ιφγνηο 
ζνπ, εθ ηαχηεο έιαβεο, ζζέλνο άκαρνλ, θαη πεηξαζκψλ εθφδνπο, ελ βίσ 
ππέκεηλαο, αλδξείσο Άγηε. 

Καηαβαζία 
Αλνίμσ ηφ ζηνκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, ηή 
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο, 
ηαχηεο ηά ζαχκαηα. 
 

Χδή γ'  Ο Δηξκφο 
ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ, εηο ην ζέιεκά ζνπ Υξηζηε ν Θεφο, ν εθ' πδάησλ 
νπξαλψλ, ζηεξέσζαο ηνλ δεχηεξνλ, θαη δξάζαο ελ ηνίο χδαζη, ηελ γήλ 
Παληνδχλακε. (Γίο) 
 
θελή ηνχ Λφγνπ ε ακφιπληνο, ην ηήο ζείαο δφμεο αγίαζκα, ν νπξαλφο ν 
ινγηθφο, εμ νπ θφζκσ αλέηεηιελ ν δσήο άδπηνο ήιηνο, Θενηφθνο πκλείζζσ κνη. 
 
Νφκνπο ηήο θχζεσο δηέιαζεο, θαη ηνλ λνκνδφηελ θαη Κχξηνλ, δίρα θζνξάο ηε 
θαη θπξκνχ, Θενηφθε εθχεζαο, δσήο λέαο εγθαηλίδνληα, ηνπο λφκνπο ελ 
Πλεχκαηη. 
 
ξνο εδείρζεο αιαηφκεηνλ, θαη δαζχ θαη πίνλ ελ Πλεχκαηη, εμ νπ επέθαλελ 
εκίλ, ν απηφκελνο Γέζπνηλα, ηψλ νξέσλ θαη θαπλίδνληαη, ψο θεζί Γαβίδ ν 
Γίθαηνο. 
 
Ζ θηβσηφο ηνχ αγηάζκαηνο, ην ζενπξεπέο ηιαζηήξηνλ, ηήο επδνθίαο ηνχ Θενχ, 
ν επψδεο παξάδεηζνο, αλπκλείζζσ ζείνηο άζκαζηλ, ε Παξζέλνο θαη 
Γέζπνηλα. 
 

Σνχ Αγίνπ  Ο απηφο 
Αγάπε ζεία εθ λεφηεηνο, Πάηεξ, ηεξψο ζηνηρεηνχκελνο, αθνινπζήζαη ηψ 
Υξηζηψ εξεηίζσ Νεθηάξηε, θαη εθ πάζεο καηαηφηεηνο, εκθξφλσο εκάθξπλαο. 
 
Γεζεζη Πάηεξ ηψλ ρεηιέσλ ζνπ, ζηάδεηο γιπθαζκφλ ηνλ νπξαλίνλ, ελ ηαίο 
θαξδίαηο ηψλ πηζηψο, δερνκέλσλ ηνλ ιφγνλ ζνπ, θαη παηδεχεηο πξνο ηα 
θξείηηνλα, πηζηψλ ηελ δηάλνηαλ. 
 
Ηεξαξρψλ λένλ αγιάτζκα, ψθζεο Ηεξάξρα Νεθηάξηε, αγησζχλελ αιεζή, 
ελδπζάκελνο ζηε, πνιηηείαο θαζαξφηεηη, δηφ επθεκνχκέλ ζε. 

Θενηνθίνλ 
Χξατζκέλε ππέξ έλλνηαλ, ηαίο ηήο παξζελίαο ιακπξφηεζη, ηίθηεηο Θεφλ 
ππεξθπψο, κεηά ζψκαηνο Άρξαληε, θαη ηήο Δχαο ην θαηάθξηκα, ελ ηψ ηφθσ 
ζνπ έιπζαο. 
 

Γεχηεξνο  Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο 
 



Αγίσλ ζνθψο Ηρλειαηήζαο, ηνπο ηξφπνπο θαη πξάμεηο ηαο αγλάο, ηνλ λνχλ 
ζνπ θαζεγίαζαο, ελ πάζε νζηφηεηη, Νεθηάξηε καθάξηε, θαη ηελ θαξδίαλ 
εθάζεξαο. 
 
Γαληίζκαηη χδαηνο ηνχ ζείνπ, ηελ βιάβελ ηψλ δέλδξσλ θαη θπηψλ, απήιαζαο 
Νεθηάξηε, θαη πινχηνο ζείαο ράξηηνο, ηνίο Αηγηλήηαηο πέθελαο, ζαπκαζησζείο 
ζείσ Πλεχκαηη. 
 
Εσήλ ηελ εζχρηνλ πνζήζαο, Μνλήλ σθνδφκεζαο ζεπηελ, ελ ηή Αηγίλε ζηε, 
θαη ηχπνο ζείσλ πξάμεσλ, ελ ηαχηε ερξεκάηηζαο, ηαίο κνλαδνχζαηο Νεθηάξηε. 

Θενηνθίνλ 
Χο Μήηεξ Θενχ ηνχ θηιαλζξψπνπ, ζπιαγρλίζζεηη Κφξε επ' εκνί, θαη ίαζαη 
ηνλ θαχζσλα, ηνλ ηήο θπρήο κνπ δένκαη, ηή δξφζσ ηήο ζήο ράξηηνο, ίλα 
ζσζείο κεγαιχλσ ζε. 

Καηαβαζία 
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ. 
 

Κάζηζκα   Ήρνο πι. α' 
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Αξεηήο δηαλχζαο ηνλ δξφκνλ ζηε, ζενπξεπψο κεηεηέζεο πξνο ηελ αγήξσ 
δσήλ, θαη αγίσλ θνηλσλφο ψθζεο Νεθηάξηε, κεζ' σλ πξέζβεπε αεί, ηψ 
Παληάλαθηη Υξηζηψ, δνζήλαη πηαηζκάησλ ιχζηλ, θαη ςπρηθήλ ζσηεξίαλ, ηνίο 
ενξηάδνπζη ηελ κλήκελ ζνπ.        

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σελ ππέξηηκνλ ζηάκλνλ θαη ζενρψξεηνλ, ηελ αεηπαξζέλνλ Κφξελ θαη 
Θενηφθνλ Αγλήλ, αλπκλήζσκελ πηζηνί θαη κεγαιχλσκελ, φηη εξξχζαην εκάο, 
εθ ηήο αξραίαο αξάο, ηεθνχζα απεηξνγάκσο, ηνλ Τπεξνχζηνλ Λφγνλ, πξνο 
ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Δλ Πλεχκαηη πξνβιέπσλ Πξνθήηα Αββαθνχκ, ηελ ηνπ Λφγνπ ζάξθσζηλ 
εθήξπηηεο βνψλ, ελ ηψ εγγίδεηλ ηα έηε επηγλσζζήζε, ελ ηψ παξείλαη ηνλ 
θαηξφλ αλαδεηρζήζε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε. (Γίο) 
 
Σήλ άρξαληφλ ζνπ κήηξαλ σο ζξφλνλ λνεηφλ, ν Υξηζηφο αλέδεημελ ν Λφγνο 
ηνχ Θενχ, ν ελ ηνίο θφιπνηο ηνπ Παηξφο αεί ππάξρσλ, θαη ελ γαζηξί ζνπ φινο 
φισ ελσζείο κνη, φζελ επαμίσο πκλνχκέλ ζε. 
 
Ζ πχιε ήλ πξνείδελ ν Ηεδεθηήι, ιακπνκέλελ Άρξαληε απγαίο παξζεληθαίο, δη' 
εο δηήιζελ ν πάληα θηίζαο Λφγνο θαη θεθιεηζκέλελ ζε ιηπψλ κεηά ηνλ ηφθνλ, 
ζπ εη Θενηφθε Παλάρξαληε. 
 
ηψλ Θενχ σξάζεο θαη θήπνο επζαιήο, θαη θιίλε πνξθπξφζηξσηνο θαη θιίκαμ 



πςειή, ζπ γαξ ελ λφκσ ηππηθψο πξνθεξπρζείζα, ηελ ηψλ ζπκβφισλ 
δηεηξάλσζαο εηθφλα, ηνλ Γεκηνπξγφλ ζσκαηψζαζα. 
 
Αθιέθησο ζπιιαβνχζα ηφ θψο ην Παηξηθφλ, ηνλ ελ ππξί ιαιήζαληα θαη 
γλφθσ ελ ηλά, ελ ηαίο αγθάιαηο ζνπ βααηάδεηο ψζπεξ βξέθνο, 
αθαηαθιεθησο σο ε βάηνο Θενηφθε, ηνλ Γεκηνπξγφλ πάζεο Κηίζεσο. 
 

Σνχ Αγίνπ  Ο απηφο 
Αγίσο ζνπ ηνλ βίνλ αλχζαο επί γήο, Αγίσλ πάλησλ ζχζθελνο σθζήο ελ 
νπξαλνίο, ηψλ δέ ιεηςάλσλ ζνπ ε ζήθε αλαβιχδεη, αγηαζκφλ θαη ζσηεξίαλ 
ηνίο ηεινχζη, λφζνηο Ηεξάξρα θαί ζιίςεζη. 
 
Ηέξεπζαο νζίσο ζνθέ θαη θαζαξψο, σο ηεξεχο εππξφζδεθηνο Υξηζηψ ηψ 
παληνπξγψ, θαη σο ζπζίαλ θαζαξάλ απηψ πξνζήμαο, ηελ αθειίδσηνλ δσήλ 
ζνπ Ηεξάξρα, φζελ θαη’ αμίαλ δεδφμαζαη. 
 
Ννζήκαηα πνηθίια θαη πάζε ραιεπά, ε παλαγία θάξα ζνπ ηάηαη ζαπκαζηψο, ε 
γαξ ελ ηαχηε ελνηθνχζα ζεία ραξηο, πνηθηινηξφπσο ελεξγεί ηνίο πξνζηνχζη, 
θαη’ αλαινγίαλ ηήο Πίζηεσο. 

Θενηνθίνλ 
ηέρζε εθ γαζηξφο ζνπ κνξθή ηή θαζ' εκάο, ν άυινο ψλ πξφηεξνλ κείλαο ν 
ελ Θεφο, θαη αλαπιάζαο ηνλ Αδάκ εθ ηήο θαηάξαο, ηέθλα Θενχ αλαδεηθλχεη 
ηνπο ελ πίζηεη, ζε σο Θενηφθνλ δνμάδνληαο. 
 

Γεχηεξνο  Ο θαζήκελνο ελ δφμε 
Ζ ζνξφο ηψλ ζψλ ιεηςάλσλ, ηελ νζκήλ ηελ ηνχ Πλεχκαηνο, θαη ηελ , επσδίαλ 
Πάηεξ ηήο δσήο ηελ νπξάληνλ, αξσκαηίδεη Νεθηάξηε καθάξηε, θαηεπθξαίλνπζα, 
ηνπο πξνο απηήλ θαηαθεχγνληαο. 
 
ψκαηφο ζνπ ηαο νξέμεηο, θαηεκάξαλαο ζηε, πξνζεπρή ζπληφλσ, θαη ηή 
εγθξαηεία Νεθηάξηε, ηήο δέ ςπρήο ηαο δπλάκεηο αλεπηέξσζαο, ζείσ έξσηη, 
πξνο ηαο ειιάκςεηο ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
Ζ θνινχζεζαο ακέκπησο, ηνίο ρξεζηνίο Πάηεξ ηξφπνηο ζνπ, ηψ Γηνλπζίσ, ηψ 
Αηγίλεο ζείσ πνηκάληνξη, κεζ' νπ ηήο άλσ κεηέρσλ δφμεο Άγηε, ηαχηελ 
ζψδεζζαη, αεί ηελ λήζνλ ηθέηεπε. 

Θενηνθίνλ 
Μεηά ζψκαηνο ηεθνχζα, ηνλ αζσκάηνλ Κχξηνλ, Κεραξηησκέλε, ψθζεο 
αζσκάησλ Γπλάκεσλ, αγησηέξα Αγλή θαη ππεξέρνπζα, φζελ άπαληεο, 
πκλνινγνχκελ ηελ δφμαλ ζνπ. 

Καηαβαζία 
Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ 
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο, Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 
 



Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Σελ ζελ εηξήλελ δφο εκίλ, Τηε ηνχ Θενχ, άιινλ γαξ εθηφο ζνπ, Θεφλ νπ 
γηλψζθνκελ, ην φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ, φηη Θεφο δψλησλ, θαη ηψλ λεθξψλ 
ππάξρεηο. (Γίο) 
 
Ξελίδεηο ηή γελλήζεη ζνπ, Αγγέισλ ρνξνχο, θαη ζψδεηο ηψ ζψ ηφθσ, βξνηψλ 
ηα ζπζηήκαηα, ζπ γαξ Υξηζηφλ αθζφξσο έηεθεο, ηνλ ηα δηεζηψηα, ζπλάςαληα 
Παξζέλε. 
 
Ηάηξεπζνλ Παλάκσκε, ςπρήλ ηελ εκήλ, δεηλψο θαξκαρζείζαλ, θαθίζηε 
ακαξηία, θαη πξνο ην θψο κε θαζνδήγεζνλ, ελαξέηνπ βίνπ, ηή ράξηηη ζνπ 
Κφξε. 
 
Χο άλζνο ζε παλεχνζκνλ, ν Λφγνο επξψλ, αθαλζψλ ελ κέζσ, ελ ζνη 
θαηεζθήλσζε, θαη εθ γαζηξφο ζνπ ζάξθα είιεθελ, ν ζε πξννξίζαο, Αγλή πξν 
ηψλ αηψλσλ. 
 
ηνιή εθ ηψλ αηκάησλ ζνπ, πθάλζε θξηθηψο, ηψ εθ ηνχ κε φληνο, ηα φληα 
ζπζηήζαληη, εθ ζνχ γαξ ζάξθα Κφξε είιεθελ, ν ζε πξννξίζαο, Αγλή πξν , 
ηψλ αηψλσλ. 
 

Σνχ Αγίνπ  Ο απηφο 
νθία ηή ηνχ Πλεχκαηνο, θαη ιφγσ δσήο, πηζηψλ ηαο θαξδίαο, ξπζκίδεηο 
Νεθηάξηε, πξνο πνιηηείαλ Πάηεξ, θξείηηνλα, σο ηνχ Δπαγγειίνπ, ζνθφο 
Ηεξνθήξπμ. 
 
Ηεξαξρίαο έλδπκα, ζνθέ ζηνιηζζείο, έξγνηο ελαξέηνηο ηψλ απηφ θαηεπνίθηιαο, 
σο Ηεξάξρεο ελζεψηαηνο, θαη ησλ κπζηεξίσλ, ηψλ ζείσλ νηθνλφκνο. 
 
πλέζεη θαη πξαφηεηη, εκπξεπψλ ζνθψο, νζίαο παξζέλνπο, ελζέσο 
ζπλήζξνηζαο, θαη ηψ Υξηζηψ απηάο σδήγεζαο, ιφγνηο ηε θαη έξγνηο, 
ακέκπηνπ πνιηηείαο. 

Θενηνθίνλ 
Σή ζή ειιάκςεη Άρξαληε, ςπρήλ ηελ εκήλ, ηήλ εδνθσκέλελ, παζψλ 
ακαπξφηεζηλ, σο ζπκπαζήο Αγλή 
θαηαχγαζνλ, θαη ηψ ζείσ θφβσ θαζήισζνλ κε φινλ. 
 

Γεχηεξνο  Δμέζηε ηά ζχκπαληα 
Ηάκαηα άθζνλα, ε ζήθε ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ, ηή ηνπ Παξαθιήηνπ επνκβξία, αεί 
βιπζηάλεη Πάηεξ Νεθηάξηε, θαη απνδηψθεη πνλεξά, πλεχκαηα εθάζηνηε, ηψλ 
αηηνχλησλ ηελ ράξηλ ζνπ. 
 
Ννζνχζη ηελ ίαζηλ, θαη πάζρνπζη ηελ ιπηξσζηλ, ηνίο πξνζεξρνκέλνηο ζνη 
παξέρσλ, παχεηο ηα ρξφληα αζζελήκαηα, θαη θαηαζβελλχεηο ραιεπήλ, 
ππξεζζφλησλ θιφγσζηλ, δξφζσ Πάηεξ ζήο ράξηηνο. 



 
Παηέξσλ ηζφηηκνο, ηψλ πάιαη ερξεκάηηζαο, ηνχησλ κηκεζάκελνο ηνλ ηξφπνλ, 
ηφλ ζείνλ δήινλ θαη ηαο , ινηπάο αξεηάο, ηαπεηλνθξνζχλε αιεζεί, θαη 
απιάζηνηο ήζεζη, δηαπξέςαο Νεθηάξηε. 

Θενηνθίνλ 
Αγλείαο θεηκήιηνλ, Παξζέλε Παλακψκεηε, έκςπρνλ αιάβαζηξνλ θαη ζείνλ, 
ηνχ θελσζέληνο κχξνπ ελ ζνη ηήο δσήο, ζθεχνο επσδίαο αξεηψλ, ηελ ςπρήλ 
κνπ έξγαζαη, δηά βίνπ ζεκλφηεηνο. 

Καηαβαζία 
Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
έζρεο ελ κήηξα, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ζσηεξίαλ βξαβεχνληα. 
 

Χδή ο'  Ο Δηξκφο 
Σνλ πξνθήηελ Ησλάλ, εθκηκνχκελνο βνψ, ηελ δσήλ κνπ αγαζέ, ειεπζέξσζνλ 
θζνξάο, θαη ζψζφλ κε, σηήξ ηνχ θφζκνπ θξάδνληα, δφμα ζνη. ( Γίο) 
 
Ο εθιάκςαο εθ Παηξφο, πξν αηψλσλ σο Τηφο, επ' εζράησλ εκεξψλ, εθ 
γαζηξφο ζνπ πξνειζψλ, εζέσζε, Παξζελνκήηνξ, βξνηψλ ην θχξακα. 
 
Νχκθε πάλαγηνο Παηξφο, Μήηεξ άθζνξνο Τηνχ, αλεδείρζεο αιεζψο, ε θαιή 
ελ γπλαημί, ηψ Πλεχκαηη, πξναγληζζείζα, Παξζέλε Άρξαληε. 
 
Μπζηεξίσλ ζετθψλ, ζεζαπξφο ππεξθπήο, νπξαλίσλ δσξεψλ, θηβσηφο 
ρξπζνεηδήο, Παλάκσκε, ζαθψο εδείρζεο, Υξηζηφλ θπήζαζα. 
 
Δξγαζηήξηνλ θξηθηφλ, θαη παζηάο θσηνεηδήο, ηήο ζαξθψζεσο Αγλή, 
θαζσξάζεο ηνχ Θενχ, κνξθψζαληνο, εκψλ ηελ ζάξθα, εθ ηψλ αηκάησλ ζνπ. 
 

Σνχ Αγίνπ  Ο απηφο 
Χο λεφθσηνο αζηήξ, ελ εζράηνηο ηνίο θαηξνίο, αλαιάκςαο κπζηηθψο, ηαο 
θαξδίαο ηψλ πηζηψλ, Νεθηάξηε, πξνο ζείνλ πφζνλ Πάηεξ αλέθιεμαο. 
  
Θενθξφλσο επί γήο, θαη ζνθψο πνιηηεπζείο, ελ εκέξαηο πνλεξαίο, θαηά 
Παχινλ ηνλ ζνθφλ, Νεθηάξηε, παξά Κπξίνπ, ιακπξψο δεδφμαζαη. 
 
Δλ ηψ θφβσ ηνχ Θενχ, ηελ αγίαλ ζνπ Μνλήλ, σο ζηεξίμαο αζθαιψο, φξκνλ 
άθιπζηνλ απηήλ, αλέδεημαο, πξνο ζσηεξίαλ, ςπρψλ Νεθηάξηε. 

Θενηνθίνλ 
Ζ ηεθνχζα ελ ζαξθί, ηνλ ηψλ φισλ Πνηεηήλ, θαη ηελ πάιαη ηνχ Αδάκ, 
αθαλίζαζα αξάλ, Παλάκσκε, ηήο ησλ παζψλ κε, ξχζαη δνθψζεσο. 
 

Γεχηεξνο  Σήλ ζείαλ ηαχηελ 
Σν ζείνλ λέθηαξ ηήο ράξηηνο, δεμάκελνο Νεθηάξηε ζηε, ελ ηή θαξδία ζνπ, ηφλ 
γιπθαζκφλ ηνλ νπξάληνλ, Υξηζηνχ ηή Δθθιεζία, άξηη επήγαζαο. 



 
Δλ Ηεξάξραηο ζεφιεπηνο, θαη ελ ηνίο δηδαζθάινηο ζεφζνθνο, Πάηεξ Νεθηάξηε, 
σο αιεζψο ερξεκάηηζαο, ηδέαηο ελαξέηνηο, θαιισπηδφκελνο. 
 
Ηφδνλ θαζάπεξ εδχπλεπζηνλ, ηή ζεηα επσδία ηνχ Πλεχκαηνο, Πάηεξ ε θάξα 
ζνπ, εκάο επθξαίλεη Νεθηάξηε, θαη παπεη ην δπζψδεο, παζψλ θαη ζιίςεσλ. 
Θενηνθίνλ 
Γχλακηλ δίδνπ κνη Πάλαγλε, θαηα ηνχ παιαηνχ πνιεκήηνξνο, ηνχ θαζ' 
εθαζηελ κνη, ιφρνπο θαη, δφινπο ηεθηαίλνληνο, ίλα ηήο ηνχηνπ βιάβεο, θαλψ 
αλψηεξνο. 

Καηαβαζία 
Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο 
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ 
δνμάδνληεο. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ' 
Σή Τπεξκάρσ 

Οξζνδνμίαο ηνλ αζηέξα ηνλ λεφθσηνλ, θαί Δθθιεζίαο ην λεφδκεηνλ 
πξνηείρηζκα Αλπκλήζσκελ θαξδίαο ελ επθξνζχλε. Γνμαζζείο γάξ ελεξγεία 
ηή ηνχ Πλεχκαηνο. Ηακάησλ αλαβιχδεη ράξηλ άθζνλνλ ηνίο θξαπγάδνπζη. 
ραηξνηο Πάηεξ Νεθηάξηε. 

Ο Οίθνο 
Άλζξσπνο νπξαλφθξσλ, αλεδείρζεο ελ θφζκσ, Νεθηάξηε Υξηζηνχ Ηεξάξρα, 
δσήλ γαξ νζίαλ δηειζψλ, αθέξαηνο φζηνο θαη ζεφιεπηνο, ελ πάζηλ 
ερξεκάηηζαο, εληεχζελ παξ' εκψλ αθνχεηο. 
Υαίξε δη' νπ νη πηζηνί πςνχληαη, ραίξε δη' νπ ερζξνί ζακβνχληαη. 
Υαίξε ηψλ Οζίσλ Παηέξσλ εθάκηιινο, ραίξε Οξζνδφμσλ ν ζείνο δηδάζθαινο. 
Υαίξε νίθνο αγηψηαηνο ελεξγείαο ζετθήο, ραίξε βίβινο ζενηχπσηνο πνιηηείαο 

ηήο θαηλήο. 
Υαίξε φηη αξηίσο εκηιιήζεο Αγίνηο, ραίξε φηη εκθξφλσο ερσξίζζεο ηήο χιεο. 
Υαίξε ιακπξφλ ηήο Πίζηεσο ηξφπαηνλ, ραίξε ζεπηφλ ηήο ράξηηνο φξγαλνλ. 
Υαίξε δη' νχ Δθθιεζία ρνξεχεη, ραίξε δη' νχ λήζνο Αίγηλα ραίξεη. 
Υαίξνηο Πάηεξ Νεθηάξηε. 
 

ΤΝΑΞΑΡΗΟΝ 
Σή Θ' ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Νεθηαξίνπ 

Μεηξνπνιίηνπ Πεληαπφιεσο ηήο ελ Αηγχπησ, ηνχ ζαπκαηνπξγνχ θαί θηίηνξνο 
ηήο ελ Αηγίλε Ηεξάο Μνλήο ηήο Αγίαο Σξηάδνο ηψλ Μνλαδνπζψλ, Κνηκεζέληνο 
νζίσο θαηά ηφ έηνο 1920. 

ηίρνη 
Νέθηαξ ηήο δσήο ηήο αησλίνπ πίλσλ, 
Νάκα Νεθηάξηε ηάζεσλ βιχδεηο. 
Ακθ' ελάηε Νεθηαξίνην εθ ξεζέσλ ζπκφο ήξζε. 
 

Σή απηή εκέξα. κλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Ολεζηθφξνπ θαί 



Πνξθπξίνπ. 
ηίρνη 

Ίππνηο πξφο Θεφλ Ολεζηθφξε ηξέρσλ  
Έρεηο ζπληππεχνληα θαί ηφλ νηθέηελ. 
Νχζζεο νπξαλίεο επέβεη ελάηε σ Αζιεηαί. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Μαηξψλεο. 
ηίρνη 

Εσήο κειινχζεο αμηνχηαη Μαηξψλα  
Χο ελ βίσ δήζαζα ηαχηεο αμίσο. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηήο Οζίαο Μεηξφο εκψλ Θενθηίζηεο ηήο 
Λεζβίαο. 

ηίρνη 
Λέζβνπ ηφ ζξέκκα παξζέλνο Θενθηίζηε  
Κηίζηε Θεψ πξφζεηζη πάγθαινο λχκθε. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Οζίσλ Μεηέξσλ εκψλ Δπζηνιίαο θαί 
σπάηξαο. 

ηίρνη 
ιε θαιή ζχ πξφο Θεφλ ρσξείο Λφγνλ  
ηνιαίο ζηαιείζα ςπρηθαίο Δπζηνιία. 
σπάηξα Παηξφο, Πλεχκαηφο ηε θαί Λφγνπ  
Θξφλσ παξέζηε δνχζα γή ηφ ζαξθίνλ. 
 

Σή απηή εκέξα κλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αλησλίνπ. 
ηίρνη 

Αληψληνλ θηείλνπζη ηφλ ζείνλ μχινηο  
Οη ηφ μχινλ ηηκψληεο σο ζεφλ πιάλνη. 
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Μάξηπξεο Υξηζηνθφξνο θαί Μαχξα μίθεη 
ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 
Πιάλελ ακαπξνί Μαχξα θνπείζα μίθεη,  
Υξηζηνχ δέ ηκεζείο θψο νξά Υξηζηνθφξνο. 
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Ναξζή θαί Αξηέκνλνο. 
ηίρνη 

Ναξζήο ζχλ Αξηέκνλη εθθνπείο μίθεη,  
χλ Αξηέκνλη ιακβάλεη θαί ηά ζηέθε. 
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Παηήξ εκψλ Ησάλλεο, ν δηά ηφ βξαρχ ηήο 
ειηθίαο (αλαζηήκαηνο) νλνκαζζείο Κνινβφο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Ησάλλελ έθξπςε γήο βξαρχο ηφπνο,  



ο θάλ βξαρχο ηφ ζψκα, ηήλ πξάμηλ κέγαο. 
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Παηήξ εκψλ Διιάδηνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη. 
ηίρνη 

Δη θαί κεηέζηεο Διιάδηε ηνχ βίνπ,  
Πίλαμ έκεηλαο αξεηψλ ηνίο ελ βίσ. 
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Παηήξ εκψλ πκεψλ ν Μεηαθξαζηήο ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη. 

ηίρνη 
Δθθιεζία ζνη πκεψλ φθιεη ράξηλ  
Τπέξ κεηαθξάζηνο Αγίσλ βίσλ. 
 

Σή απηή εκέξα, νη ζηνη θαί ζενθφξνη Παηέξεο εκψλ Δπζχκηνο θαί 
Νεφθπηνο νη θηίηνξεο ηήο ελ Άζσ ηεξάο ζεβαζκίαο Μνλήο ηνχ Γηνρεηαξίνπ, ελ 
εηξήλε ηειεηνχληαη. 

ηίρνη 
Δπζχκηνλ ζπλάκα ηψ Νενθχησ  
Σηκψ θηίζαληαο ηήλ Μνλήλ Αξραγγέισλ. 
 

Σαίο απηψλ πξεζβείαηο Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ. 
 

Χδή δ'  Ο Δηξκφο 
Σνπο ελ θακίλσ Παίδάο ζνπ σηήξ, νπρ ήςαην νπδέ παξελψριεζε ηφ πχξ, 
ηφηε νη ηξείο σο εμ ελφο ζηφκαηνο, χκλνπλ θαί επιφγνπλ ιέγνληεο. Δπινγεηφο 
ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ. (Γίο) 
 
Κεθνζκεκέλε ζείνηο θξνζζσηνίο, σο πάλησλ βαζίιηζζα αξεηψλ ππεξθπψλ, 
έζηεο εθ δεμηψλ ηνχ ζνχ Τηνχ θαί Πιάζηνπ, ππέξ λνχλ εθιάκπνπζα, 
παξζεληθαίο θαιινλαίο, Παξζέλε Μήηεξ Θενχ. 
 
Ο ηψλ απάλησλ Κηίζηεο θαί Θεφο, ζεψζαη βνπιφκελνο δηά ζπιάγρλα 
νηθηηξκψλ, ηφλ πεπησθφηα άλζξσπνλ εθ ζνχ ηήλ ζάξθα, ηνχ Αδάκ ελδχεηαη, 
θαί ζε Πξνζηάηηλ Αγλή, δείθλπζη θφζκνπ παληφο. 
 
Ρεξππσκέλνλ βίνλ κεηειζψλ, ηφ θάιινο εκαχξσζα ηήο ςπρήο κνπ νιηθψο, 
αιιά ζχ δίδνπ κνη κεηάλνηαλ Παξζέλε, θαί πηαηζκάησλ άθεζηλ, ίλα Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, δνπιεχζσ εηιηθξηλψο. 
 
Ζππεξηέξα πάλησλ αιεζψο, σο Μήηεξ παλάθζνξνο ηνχ ηψλ φισλ Πνηεηνχ, 
πάζεο θζνξάο ππέξηεξνλ ηφλ λνχλ κνπ, δείμνλ θαί θσηί κε ιάκπξπλνλ, ηήο 
αγιαταο ηήο ζήο, Θενγελλήηνξ Αγλή. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 



Ο απηφο 
Ηλψκε επζεία Πάηεξ ιεηηνπξγψλ, Υξηζηψ ηψ Παληάλαθηη θαί θαξδία θαζαξά, 
ηφλ θσηηζκφλ ηνχ Παξαθιήηνπ εηζεδέμσ, ηή ςπρή ζνπ ζηε, επινγεηφο 
εθβνψλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο. 
 
Οινιακπήο σο ήιηνο εκίλ, εζραηνίο ελ έηεζηλ αλαηείιαο λνεηψο, θσηαγσγείο 
ηψλ επζεβψλ ηάο δηαλνίαο, ηψ θσηί ηψλ έξγσλ ζνπ, Νεθηάξηε ηεξέ, Ηεξαξρψλ 
θαιινλή. 
 
Γψζηλ ςπρήο θαί ζψκαηνο αεί, ψο άιιν Νεθηάξηε ηαηξείνλ ζαπκαζηφλ, ε ηψλ 
ιεηςάλσλ ζνπ ζνξφο Πάηεξ παξέρεη, ηνίο πηζηψο πξνζηξέρνπζηλ, ελ 
επιαβεία πνιιή, ηή επαγεί ζνπ Μνλή. 

Θενηνθίνλ 
Χο ηνχ σηήξνο Μήηεξ θαί,Θενχ, Παξζέλε Παλάκσκε φκκαηί ζνπ ζπκπαζεί, 
βιέςνλ ηήλ θάθσζηλ ςπρήο κνπ ηήο αζιίαο, θαί βηαίαο ξχζαη κε, έμεσο ηήο 
πνλεξάο, ηψλ νιεζξίσλ παζψλ. 
 

Γεχηεξνο 
Οπθ ειάηξεπζαλ 

Ηακάησλ ζε, πεγήλ Πάηεξ αλέδεημε, Υξηζηφο δνμάζαο ζε, ν ππφ ζνχ 
δνμαζζείο, εληεχζελ νη πάζρνληεο, πνηθίινηο πάζεζη, θαηαθεχγνπζη, ηή ζήθε 
ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ, θαί επξίζθνπζηλ πγείαλ. 
 
Γηδαγκάησλ ζνπ, ηά ηεξά ζπληάγκαηα, αεί επθξαίλνπζη, ηψλ επζεβψλ ηάο 
ςπράο, Αγίσ γάξ Πλεχκαηη, Πάηεξ θηλνχκελνο, ηφλ ηήο ράξηηνο, ιφγνλ ζνθψο 
ζπλέγξαςαο, θαί δσήο ηάο ππνζήθαο. 
 
Χο πξαφηαηνο, θαί ηαπεηλφο θαί κέηξηνο, ηνχ ππέξ έλλνηαλ, Πάηεξ επιήζζεο 
θσηφο, εληεχζελ ζεφιεπηνο, εθαίλνπ ζηε, πξφο ηά θξείηηνλα, κπζηαγσγψλ 
ραξίζκαηα, ζεαξέζηνπ πνιηηείαο. 

Θενηνθίνλ 
σκαηψζαζα Θεφλ ηφλ Τπεξνχζηνλ, εθ ηψ αηκάησλ ζνπ, δίρα ηξνπήο θαί 
θπξκνχ, ζσηήξηνο γέθπξα, εκάο αλάγνπζα, πξφο νπξάληα, ψθζεο ηνίο πίζηεη 
θξάδνπζη, ραίξε Κεραξηησκέλε 

Καηαβαζία 
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ; αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ. Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε'  Ο Δηξκφο 
Ολ θξίηηνπζηλ Άγγεινη, θαί πάζαη ζηξαηηαί, σο Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, πκλείηε 
ηεξείο, δνμάζαηε Παίδεο, επινγείηε ιανί, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. (Γίο) 
 
Γελλάηαη ν άλαξρνο, ελ ρξφλσ ζαξθηθψο, εθ ζνχ Αεηπαξζέλε, θαί κεηά 



ηνθεηφλ, παξζέλνλ ηεξεί ζε, σο πξφ ηφθνπ Αγλήλ, σ ηψλ ππέξ λνχλ ζνπ 
αξξήησλ κεγαιείσλ! 
 
Δλ ζξφλσ σο ζχλζξνλνο, Παηξφο θαί ελ ρεξζί, ηαίο ζαίο ψζπεξ λήπηνλ, 
βξνηνίο νκνησζείο, ν Λφγνο νξάηαη, ν ζπλέρσλ ηφ πάλ, θαί αλαθαηλίδεη, 
Παξζέλε ηνχο θζαξέληαο 
 
Γεπκάησλ ρξεζηφηεηνο, αθέλσηνο πεγή, ραξίησλ ηνχ Πλεχκαηνο ιεηκψλ 
παλεπζαιήο, εδείρζεο Παξζέλε, ηεηνθπία Υξηζηφλ, ηφλ δσνπνηνχληα, ηνχο ζέ 
ππεξπςνχληαο. 
 
Αγίσλ Αγίαλ ζε, αλέδεημε Υξηζηφο, Αγίσλ ν Άγηνο, Τηφο ζνπ γεγνλψο, δηφ ηήλ 
ςπρήλ κνπ, ελαγή ηή θζνξά, γεγνλπταλ Κφξε, αγίαζνλ θαί ζψζνλ. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Γλσξίζαη ν Κχξηνο, ζειήζαο ηνίο ελ γή, ήλ δέδσθε δφμαλ ζνη, ζνθέ ελ 
νπξαλνίο, πεγήλ ηακάησλ, θαί Θαπκάησλ πνιιψλ, έδεημε πακκάθαξ, ηά ζεία 
ιείςαλά ζνπ. 
 
Δθ γήο αλεθάλεζαλ, σο θξίλα ηνχ αγξνχ, επζχο σο ελνίγε ζνπ, ν ηάθνο ν 
ζεπηφο, Νεθηάξηε Πάηεξ, ηά ζεπηά ζνπ νζηά, εθπέκπνληα πάζηλ, νζκήλ 
αζαλαζίαο. 
 
Ρπζζήλαη ηθέηεπε, Μνλήλ ζνπ ηήλ ζεπηήλ, εθ πάζεο ζηελψζεσο, θαί βιάβεο 
θαί νξγήο, ελ ζνί θαπρσκέλελ, Ηεξάξρα Υξηζηνχ, θαί ηή παηξηθή ζνπ, ζηνξγή 
αλαθεηκέλελ. 

Θενηνθίνλ 
Αζπφξσο ζπλέιαβεο, ηφλ Πάλησλ Πνηεηήλ, αθζφξσο δέ ηέμαζα, απηφλ κεηά 
ζαξθφο, θζνξάο κε Παξζέλε, ζαξθηθψλ ινγηζκψλ, ηή ράξηηί ζνπ ξχζαη, ηφλ 
ζφλ νηθηξφλ ηθέηελ. 
 

Γεχηεξνο 
Παίδαο επαγείο 

Γλψζεη θαί ζνθία δηαιάκπσλ, δνγκάησλ ηήο αιεζείαο Πάηεξ ζηε, 
Οξζνδφμνπ πίζηεσο, αθξηβήο δηδάζθαινο, θαί θπηνθφκνο άξηζηνο εζψλ 
ζεκλφηεηνο, εδείρζεο Ηεξάξρα πακκάθαξ, ηψλ παζψλ ηάο ξίδαο, ηψ ιφγσ 
ζνπ εθηέκλσλ. 
 
Έρεη ζε ε Αίγηλα ε λήζνο, πξνζηάηελ θαί αξσγφλ θαί αληηιήπηνξα, κεηά ηφλ 
ζεφιεπηνλ, Πάηεξ Γηνλχζηνλ, κεζ' νχ απαχζησο θχιαηηε ηαχηελ Νεθηάξηε, εθ 
πάζεο ζπκθνξάο θαί αλάγθεο, πίζηεη πξνζθπλνχζαλ, ηά ζεία ιείςαλά ζνπ. 
 
Ρήζεζη ηψλ ζείσλ ζνπ ρεηιέσλ, σο ηέθλα πλεπκαηηθά ζνί αη κνλάζηξηαη, άο ελ 



ηαχηε ζηε, ηή Μνλή ζπλήγαγεο, εθ θνζκηθήο ζπγρχζεσο θαί καηαίνηεηνο, 
εκθξφλσο πεηζαξρνχζαη πξφο δφμαλ, άγνληαη ηήλ ζείαλ, ηεινχζαί ζνπ ηήλ 
κλήκελ. 

Θενηνθίνλ 
Άρξαληε Παξζέλε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί Αξραγγέισλ αγαιιίακα, θαί βξνηψλ 
δηάζσζκα, θαί κέγα πξνζθχγηνλ, ηήο ηψλ παζψλ κε ιχηξσζαη δνπιείαο ηήο 
πνλεξάο, θαί δίδνπ κνη αλάλεπζηλ Κφξε, ηψ θεθαθσκέλσ, ερζξνχ ηή επεξεία. 

Καηαβαζία 
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 

Χδή ζ'  Ο Δηξκφο 
Σήλ δσνδφρνλ πεγήλ ηήλ αέλανλ, ηήλ θσηνθφξνλ ιπρλίαλ ηήλ πάγρξπζνλ, 
ηφλ λαφλ ηφλ έκςπρνλ, ηήλ ζθελήλ ηήλ άρξαληνλ, ηνχ νπξαλνχ θαί ηήο γήο 
ηήλ πιαηπηέξαλ, ηήλ Θενηφθνλ ελ χκλνηο ηηκήζσκελ.  (Γίο) 
 
σηεξηψδε πεγήλ Πνιπρεχκνλα, ζέ Θενηφθε Παξζέλε γηλψζθνκελ, ηήο δσήο 
πεγάδνπζαλ, χδσξ ην αζάλαηνλ, θαί ηάο θαξδίαο πνηίδνπζαλ πινπζίσο, ηψλ 
νξζνδφμσο πκλνχλησλ ζε Γέζπνηλα. 
 
Ηεξνηχπσο Μσζήο ζε πξνέγξαςε, ζηάκλνλ, ιπρλίαλ θαί βάηνλ θαί ηξάπεδαλ, 
θηβσηφλ θαηάρξπζνλ, θαί ζθελήλ ζεφηεπθηνλ, ψλ ηάο εθβάζεηο εκείο λχλ 
θαζνξψληεο, ζε αιεζή Θενηφθνλ δνμάδνκελ. 
 
Μεηά ζαξθφο ηφλ αζψκαηνλ ηέμαζα, φλ ν Παηήξ πξφ αηψλσλ εγέλλεζε, 
Λφγνλ ηφλ Τπέξζενλ, Θενηφθε Άρξαληε, ηήο ζσηεξίαο εκίλ ψθζεο αηηία, ηνίο 
κεγαιχλνπζη Κφξε ηφλ ηφθνλ ζνπ. 
 
Οινιακπέο αλεδείρζεο παιάηηνλ, θαί θσηνθφξνο θαζέδξα θαί πάγρξπζνο, 
ηνχ έλ θφιπνηο Άρξαληε, ηνχ Παηξφο ππάξρνληνο, Λφγνπ αθξάζησο εθ ζνχ 
ζσκαησζέληνο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ θαί αλάπιαζηλ. 
 
Τπεξθεηκέλε απάζεο ηήο θηίζεσο, ηήο νξαηήο θαί αυινπ Παλάρξαληε, ψθζεο 
ζσκαηψζαζα, ηφλ πάλησλ, Γεζπφδνληα, φζελ ηφλ λνχλ κνπ ηήο θάησ 
πξνζπαζείαο, δείμνλ ππέξηεξνλ Κφξε θαί ζψζνλ κε. 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
ηέθαλνλ δφμεο εδέμσ Νεθηάξηε, παξά Υξηζηνχ ηνχ ιακπξψο ζε 
δνμάζαληνο, νζίσο ηφλ δξφκνλ ζνπ, Πάηεξ σο εηέιεζαο, θαί ηψλ Αγίσλ 
ηζφηηκνο εδείρζεο, κεζ' ψλ δπζψπεη ηψλ ηηκψλησλ ζε. 
 



Ηεξαξρίαο ζηνιήλ ελδπζάκελνο, ηεξσηέξαλ απηήλ Πάηεξ έδεημαο, ηεξνίο ζνπ 
ζθάκκαζη, θαί νζίνηο πφλνηο ζνπ, θαί ηψλ Παηέξσλ ηψλ πάιαη αλεκάμσ, ηή 
θαζαξά ζνπ δσή ηήλ ιακπξφηεηα. 
 
Μεη' εγθσκίσλ ηεινχζα ηήλ κλήκελ ζνπ, ε ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζία Νεθηάξηε, 
ραίξεη ελ ζνί Άγηε, ηαχηελ γάξ εθαίδξπλαο, ελ ηαίο εζράηαηο εκέξαηο Ηεξάξρα, 
εγηαζκέλνο θαλείο Θείσ Πλεχκαηη. 
 
Οζκήλ δσήο νπξαλίαλ κπξίπλννλ, ήλ απνπλέεη ε πάληηκνο θάξα ζνπ, λνεηψο 
κνη δψξεζαη, ηή ςπρή κνπ Άγηε, θαί ψζπεξ κχξνλ επψδεο Πάηεξ δέμαη, 
ηνχηνλ ηφλ χκλνλ φλ πφζσ ζνη χθαλα. 

Θενηνθίνλ 
Τςεινηέξα ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, θαί ιακπξνηέξα ειηνπ ππάξρνπζα, 
αζπγθξίησο Γέζπνηλα, ηφλ ηήο δφμεο Ήιηνλ, ηφλ θσηνδφηελ Υξηζηφλ ζαξθί 
ηεθνχζα, θαηαθσηίδεηο ηνχο ζε κεγαιχλνληαο. 
 

Γεχηεξνο 
Άπαο γεγελεο 

ηήιελ αξεηψλ, ηή ζή θαζαξφηεηη Υξηζηφο ζε έδεημε, πξνκεζεία θξείηηνλη, ελ 
ηαίο εζράηαηο εκέξαηο Άγηε, θαί έκςπρνλ παξάδεηγκα πξφο βίνλ έλζενλ, ηψλ 
πηζηψλ κέλ, ηάο ςπράο επθξαίλνληα, θαί απίζησλ ην ζξάζνο αηζρχλνληα. 
 
Ίλα ηήο δσήο, ηήο ζήο ην ππφινηπνλ αλχζεο ζηε, εζχρσο Νεθηάξηε, 
ελδειερεία ζείαο ελψζεσο, θφζκνπ παληφο εκάθξπλαο θαί ηή ζεπηή ζνπ 
Μνλή ελ Αηγίλε, Πάηεξ θαηεζθήλσζαο, πξφο Υξηζηφλ νιηθψο αλαγφκελνο. 
 
Μέηνρνο δσήο, ηήο άλσ γελφκελνο Πάηεξ Νεθηάξηε θαί Αγγέισλ ζχζθελνο, 
σο ζεαξέζησο Πνιηηεπζάκελνο, απαχζησο θαζηθέηεπε ππέξ ηήο πνίκλεο ζνπ, 
θαί απάζεο, ηήο Διιάδνο Άγηε, ηήο πινπηνχζεο ζε λένλ αγιάτζκα. 
 
κηινη πηζηψλ, εθ πάζεο ζπληξέρνπζηλ Διιάδνο πάληνηε, ηή Μνλή ζνπ Άγηε, 
θαί ζείαλ ράξηλ θαί πάζαλ αίηεζηλ, εθ ηψλ ζεπηψλ ιεηςάλσλ ζνπ πηζηψο 
ιακβάλνπζηλ, αιι' ψ Πάηεξ θακνχ ηνχ ηθέηνπ ζνπ, ψζπεξ νίδαο ηήλ αίηεζηλ 
πιήξσζνλ. 

Θενηνθίνλ 
Όςσζαο εκψλ, ηήλ θχζηλ ηήλ έθπησηνλ πξφο ηά νπξαληα, ηψ πςίζησ ηφθσ 
ζνπ, Τπεξαγία Κφξε Παλχκλεηε, δηφ θακνχ αλχςσζνλ ςπρήο ηήλ έθεζηλ, 
πξφο ηφ  θάιινο, Γέζπνηλα ηφ άξξεηνλ ηήο αιήθηνπ δσήο θαί ιακπξφηεηνο. 

Καηαβαζία 
Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ δέ, 
αχισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξά ζαπκάζηα  ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε Αγλή αεηπάξζελε. 
 

Δμαπνζηεηιάξηα 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 



Ζ Δθθιεζία αγάιινπ, θαί άδε άζκαηα θαηλά, ηφλ ζφλ πηφλ επθεκνχζα θαί 
ηεξφλ λπκθαγσγφλ, Νεθηάξηνλ ηφλ αξηίσο, εγηαζκέλνλ θαλέληα. 

Έηεξνλ  φκνηνλ 
Θενπξεπψο βηψζαο, εκεγαιχλζεο ζαπκαζηψο, Νεθηάξηε Ηεξάξρα, παξά ηνχ 
πάλησλ Πνηεηνχ, πεγή ζαπκάησλ γάξ ψθζε, ε ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ζήθε. 

Θενηνθίνλ 
Θενραξίησηε Κφξε, ηθέηεπε δηά παληφο, ηφλ ζφλ Τηφλ θαί Γεζπφηελ, θαί 
πνιπεχζπιαγρλνλ Θεφλ, πάζεο αλάγθεο, ηνχο επζεβείο Θενηφθε. 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο. Ηζηψκελ ζηίρνπο δ' θαί ςάιινκελ ηά εμήο Πξνζφκνηα. 
 

Ήρνο α' 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Αζκαηηθσψο ζπλειζφληεο παλεγπξίζσκελ, ηήλ κλήκελ ηήλ αγίαλ, Νεθηαξίνπ 
ηνχ Θείνπ, ηνχ άξηη δνμαζζέληνο παξά Υξηζηνχ, ηή ηνχ βίνπ ιακπξφηεηη, ηψλ 
ηακάησλ ηαίο ράξηζη Θαπκαζηψο, επζεβψλ εηο πεξηπνίεζηλ. 
 
Ζ ηψλ ιεηςαλσλ ζνπ ζήθε Πάηεξ Νεθηάξηε, σο άιιε θαζνξάηαη, ηισάκ 
θνιπκβήζξα. λνζήκαηα γάξ παχεη ηά ραιεπά, θαί πγείαλ θαί ιχηξσζηλ, ηνίο 
πξφο απηήλ πξνζηνχζη λέκεη αεί, ελεξγεία ηή ηνχ Πλεχκαηνο. 
 
Σίο επαμίσο πκλήζεη ηάο δπλαζηείαο ζνπ, ψ Εσνδφηα ψηεξ; φηη δέδσθαο 
ήδε, ζηχινλ θαί εδξαίσκα αξξαγέο, ηή ζεπηή Δθθιεζία ζνπ, ηφλ ζεεγφξνλ 
Νεθηάξηνλ αιεζψο, ηφλ νζίσο ζνη ιαηξεχζαληα. 
 
Τπέξ νζκήλ αγξνχ πιήξνπο θαηά ηήλ ζείαλ θσλήλ, ε επσδία πέιεη ηψλ 
ζεπηψλ ζνπ ιεηςάλσλ, Νεθηάξηε ηξηζκάθαξ ηψλ επζεβψλ, ηάο αηζζήζεηο 
επθξαίλνπζα, φζελ ε Αίγηλα βιέπνπζα ηήλ ελ ζνη, ζείαλ ράξηλ καθαξίδεη ζε. 

Γφμα... Ήρνο πι. α' 
ζηε Πάηεξ, κειέηελ ζείνπ λφκνπ, ηφλ βίνλ πνηνχκελνο, ηψλ πάιαη Αγίσλ, ηήλ 
δσήλ εραξαθηήξηζαο, ηφ γάξ θξφλεκα ηήο ζαξθφο, ππνηάμαο ηψ πλεχκαηη, 
Υξεζηφηεηα επνίεζαο, θαί νζηφηεηα εκθηάζσ, σο Ηεξάξρεο ζεφζνθνο, θαί ηήο 
αξεηήο αιεζήο εξγάηεο, φζελ ιακπξψο παξά Θενχ εδνμάζζεο, θαί ηακάησλ 
θξήλε, ε ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ζνξφο εδείρζε, ηή ηνχ Παξαθιήηνπ επηζθηάζεη. 
Αιι' ψ Νεθηάξηε καθάξηε, ξάλνλ ελ ηαίο ςπραίο εκψλ, ηφ λέθηαξ ηήο ζήο 
ράξηηνο, θαί πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, δνζήλαη εκίλ ην κέγα έιενο. 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Μαθαξίδνκέλ ζε, Θενηφθε παξζέλε, θαί δνμάδνκέλ ζε νη πηζηνί θαηά ρξένο, 
ηήλ πφιηλ ηήλ άζεηζηνλ, ηφ ηείρνο ηφ άξξεθηνλ, ηήλ αξξαγή πξνζηαζίαλ, θαί 
θαηαθπγή ηψλ ςπρψλ εκψλ. 
 

ΔΗ ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑΝ 
 

Σα Σππηθά, νη Μαθαξηζκνί, θαη εθ ηψλ Καλφλσλ ηνπ Αγίνπ ε γ’ θαη ο’ 
σδή. 



 
Απφζηνινο 

 
Πξνθείκελνλ  Ήρνο βαξχο 

Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηψλ νζίσλ απηνχ. 
ηίρ. Σί αληαπνδψζσκελ ηψ Κπξίσ πεξί πάλησλ, ψλ αληαπέδσθελ εκίλ. 
 

Πξφο Δθεζίνπο Δπηζηνιήο Παχινπ ην Αλάγλσζκα. 
Δθ. 5,8-19 

Αδειθνί, σο ηέθλα θσηφο... 
 

Αιιεινχτα  Ήρνο α' 
Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ θαί νη φζηνί ζνπ αγαιιηάζνληαη. 
ηίρ. ηη εμειέμαην Κχξηνο ηήλ ηψλ. 
 

Δπαγγέιηνλ 
Δθ ηνχ θαηά Μαηζαίνλ 

4,25-5,12 
Σψ θαηξψ εθείλσ, εινθνχζεζαλ ηψ Ηεζνχ... 
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη δίθαηνο. Αιιεινχτα. 
 

Μεγαιπλάξηα 
θζεο Δθθιεζίαο λένο αζηήξ, ελ εζράηνηο ρξφλνηο, ηή νζηα ζνπ βηνηή, φζελ 
θαηαπγάδεηο, πηζηψλ ηαο δηαλνίαο, ηαίο λνεηαίο αθηίζη Πάηεξ Νεθηάξηε. 
 
Υάξηηη ζαπκάησλ παξά Υξηζηνχ, ιακπξψο εδνμάζζεο, κεηά ηέινο ζνπ ην 
ζεπηνλ, φζελ ησλ ιεηςάλσλ, ε ζήθε ζνπ πεγάδεη, ηάκαηα πνηθίια Πάηεξ ηνίο 
πάζρνπζη. 
 
Φχιαηηε θαη ζθέπε ηελ ζελ Μνλήλ, Νεθηάξηε Πάηεξ, ηελ ηηκψζαλ ζε επιαβψο, 
θαη αεί επιφγεη, ηελ λήζνλ ηήο Αηγίλεο, θαη πάζαλ ηελ Διιάδα ηή αληηιήςεη 
ζνπ. 
 

Απφιπζηο 

Αξρή 
ΣΖ Η’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ Οιπκπά, Ρνδίσλνο, σζηπάηξνπ, 

Σεξηίνπ, Δξάζηνπ θαί Κνπάξηνπ θαί ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Οξέζηνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 



Πξνζφκνηα.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Ήρνο α’  
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο  

Κφζκνπ ηά πιεξψκαηα θαζά, αεηνί ππφπηεξνη, πεξηθαλψο πεξηζένληεο, 
Ηεξνθήξπθεο, ηνχο εδσγξεκέλνπο, ππφ ηνχ αιάζηνξνο, εηιθχζαηε πξφο πίζηηλ 
ακψκεηνλ, δηφ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί 
ηφ κέγα έιενο.  
 
Σέξηηνλ σζίπαηξνλ θσλαίο, ηεξαίο ηηκήζσκελ, θαί Οιπκπάλ θαί Ρνδίσλα, 
ζχλ ηνχηνηο Έξαζηνλ, ηφλ ηεξνκχζηελ, θαί ηφλ ζείνλ Κνχαξηνλ, δνμάδνληαο 
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, θαί ηθεηεχνληαο, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Έζλε πξνζεγάγεηε Υξηζηψ, ηψ Θεψ Μαθάξηνη, ιειπηξσκέλα ηψ αίκαηη, ηνχ 
επδνθήζαληνο, επί γήο ηερζήλαη, θαί ζηαπξφλ θαί ζάλαηνλ, ζειήζεη 
ππνκείλαλη10ο πάλζνθνη, ψ λχλ πξεζβεχζαηε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, 
ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 

Καί ηνχ Μάξηπξνο   φκνηα  
Οξέζηα παλφιβηε βαθαίο, ηνχ ηδίνπ αίκαηνο, ζαπηψ πνξθχξαλ επέρξσζαο, 
ήλ ζηνιηζάκελνο, θαί ηήο λίθεο ζηέθνο, επαλαδεζάκελνο, Υξηζηψ ηψ 
αζαλάησ παξίζηαζαη, φλ θαζηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Ππξί ηψλ αγψλσλ ζνπ νθέ, πιάλελ θαηελέπξεζαο, θαί ηαίο ζηαγφζη ηνχ 
αίκαηνο, ερζξφλ εβχζηζαο, παξαηάμεηο πάζαο, θαί πηζηψλ θαηήξδεπζαο, 
θαξδίαο βιαζηαλνχζαο επζέβεηαλ, θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο 
εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
ξζξνο εμαλέηεηιαο απγαίο, θαηαζηξάπησλ άπαζαλ, ηήλ νηθνπκέλελ ηψλ 
άζισλ ζνπ, Οξέζηα έλδνμε, Αζιεηψλ ηφ θιένο, θαί ηήο άζεφηεηνο, ηφ ζθφηνο 
εθδηψθσλ ηή ράξηηη, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί 
ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Υαίξε μέλνλ άθνπζκα Αγλή, ραίξε μχινλ άγηνλ, ηνχ Παξαδείζνπ ζεφθπηνλ, 
ραίξε εμάιεηςηο, πνλεξψλ δαηκφλσλ, ραίξε μίθνο δίζηνκνλ, ερζξνχ ηήλ 
θεθαιήλ απνηέκλνπζα, ηψ μέλσ ηφθσ ζνπ, Παλαγία ππεξάκσκε, μελσζέληαο, 
εκάο αλαθάιεζαη.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Σφλ ίδηνλ άξλα ε ακλάο, θαί άκσκνο Γέζπνηλα, ελ ηψ ηαπξψ σο εψξαθελ, 
είδνο νπθ έρνληα, νπδέ θάιινο, Οίκνη! ζξελσδνχζα έιεγε, πνχ ζνπ ηφ θάιινο 
έδπ γιπθχηαηε; πνχ ε εππξέπεηα; πνχ ε ράξηο ε αζηξάπηνπζα, ηήο κνξθήο 



ζνπ, Τηέ κνπ πακθίιηαηε; 
 

Καί ε ινηπή ηνχ Δζπεξηλνχ Αθνινπζία, θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ ηνχ Φαιηεξίνπ, ιέγνκελ ίλα Καλφλα ηήο 
Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ ηνπο δχν παξφληαο.  

 
Ο Καλσλ ηψλ Απνζηφισλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Θεεγφξνπο Μαζεηάο πκλψ ζπληφλσο. Ησζήθ.  

 
Χδή α’  Ήρνο α’   

«νχ ή ηξνπαηνχρνο δεμηά, ζενπξεπψο ελ ηζρχτ δεδφμαζηαη, απηεγάξ 
αζάλαηε, σο παλζζελήο, ππελαληίνπο έζξαπζε, ηνίο Ηζξαειίηαηο, νδφλ βπζνχ 
θαηλνπξγήζαζα».  
 
Θείνη πεθπθφηεο Μαζεηαί, ηνχ ζαξθσζέληνο δη’ νίθηνλ Θενχ εκψλ, ηνχηνλ 
δπζσπήζαηε, ακαξηηψλ δσξήζαζζαη ζπγρψξεζηλ, ηνίο επηηεινχζηλ, πκψλ 
ηήλ κλήκελ Μαθάξηνη.  
 
Έζνπηξα Θενχ θσηνεηδή, ρσξεηηθά ηψλ απηνχ δηαδφζεσλ, ψθζεηε καθάξηνη, 
πάζη πηζηνίο αγαζνδφησο λέκνληεο, ηάο ζσηεξηψδεηο, απγάο ζεφπηαη 
Απφζηνινη.  
 
Ζχγαζαλ ηνίο πάζη θσηηζκφλ, απαπγαζκάησλ πεγάο αξπζάκελνη, Έξαζηνο 
θαί Σέξηηνο, θαί Οιπκπάο, Ρνδίσλ θαί σζίπαηξνο, άκα ηψ Κνπάξησ, νχο 
επζεβψο καθαξίζσκελ.  

Θενηνθίνλ  
Γέλνο ηφ αλζξψπηλνλ ηή ζή, θπνθνξία Παξζέλε αλέπιαζαο, Λφγνλ γάξ 
εθχεζαο, ηφλ ηνχ Παηξφο ζάξθα ζλεηήλ θνξέζαληα, θαί αζαλαζίαο, νδνχο 
εκίλ ππνδείμαληα.  
 

 Ο Καλψλ ηνχ Μάξηπξνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σνχο ζνχο, Οξέζηα Μάξηπο, άζινπο αηλέζσ.  
 

Χδή α’   Ήρνο β’   
«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη, ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σαίο ζετθαίο, θαηαζηξαπηφκελνο πάληνηε, καξκαξπγαίο Παλεχθεκε, ηήλ 
θσηνθφξνλ ζνπ ενξηήλ ηνχο ηηκψληαο, θαηαχγαζνλ, θαί ζθφηνπο δεηλψλ 
απάιιαμνλ.  



 
Ο ηνχ Υξηζηνχ, ζείφο ζε πφζνο εμέθαπζε, θαί δπλαηφλ εηξγάζαην, ηήλ 
επθαηάπξεζηνλ, θαηαθιέγνληα χιελ, ηήο εηδσινκαλίαο, Μάξηπο παλάξηζηε.  
 
Τπνκνλή, θαί θαξηεξία δηήιεγμαο, ηνχο παξαλφκνπο ζέβεηλ ζε, 
θαηαλαγθάδνληαο, Αζινθφξε, Οξέζηα, έξγα ρεηξψλ αλζξψπσλ, άςπρα 
μφαλα.  

Θενηνθίνλ  
έ ηνχ Θενχ, ηφ θαζαξψηαηνλ ζθήλσκα, θαζηθεηεχσ Άρξαληε, ηήλ 
ζπηισζείζάλ κνπ, εδνλαίο αθαζάξηνηο, θαζάξηζνλ θαξδίαλ, ηή κεζηηεία ζνπ.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή γ’   
«Ο κφλνο εηδψο ηήο ηψλ βξνηψλ, νπζίαο ηήλ αζζέλεηαλ, θαί ζπκπαζψο απηήλ 
κνξθσζάκελνο, πεξίδσζφλ κε εμ χςνπο δχλακηλ, ηνχ βνάλ ζνη, Άγηνο, ν ηήο 
δφμεο Κχξηνο, ν αλείθαζηνο ελ αγαζφηεηη».  
 
Οη ιφγνλ ψο ιχρλνλ λνεηφλ, πξνζθέξνληεο Απφζηνινη, ζενπεηζψο ηήλ 
πάζαλ θηίζηλ δηήιζεηε, ηφ ηαχηεο ζθφηνο απνδηψθνληεο, θαί πηνχο 
δεηθλχνληεο, ηνχ θσηφο ελ ράξηηη, ηνχο λπθηί αγλσζίαο δνπιεχνληαο.  
 
Ρεκάησλ πκψλ πξνθεηηθψο, εηο πάζαλ εμειήιπζε, ηήλ νηθνπκέλελ θζφγγνο 
ζσηήξηνο, θαί ε ηψλ έξγσλ ιακπξά επίδεημηο, πάζαλ γήλ επέδξακε, ςπράο 
κεηαπιάηηνπζα, ζεεγφξνη Κπξίνπ Απφζηνινη.  
 
Οηθήζαλ ςπραίο πκψλ ζνθνί, ηφ Πλεχκα ηφ Παλάγηνλ, ζενεηδείο δηφινπ 
εηξγάζαην, εληεχζελ θφζκνλ πεξηεξρφκελνη, λανχο θαηεζηξέςαηε, ηψλ 
εηδψισλ ράξηηη, θαί Θεψ εθθιεζίαο εδείκαζζε.  

Θενηνθίνλ  
Τηφλ ηνχ Παηξφο κνλνγελή, ακήηνξα ηφ πξφηεξνλ, εθ ζνχ ηερζέληα γλφληεο 
απάηνξα, Θενχ Μεηέξα νκνινγνχκέλ ζε, απαζψο θπήζαζαλ, θαί Παξζέλνλ 
κείλαζαλ, ππέξ ιφγνλ Μαξία ζενλπκθε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  
 

Δλ πέηξα κε ηήο πίζηεσο  
ζελνχκελνο, δπλάκεη ηνχ Παξαθιήηνπ, παξέζηεο ηψ δηθάδφληη παξαλφκσο, 
θαί ηνχηνλ ηή ηψλ ιφγσλ ζνπ δπλαζηεία, Πακκάθαξ ήζρπλαο, θαί ςάιισλ 
έιεγεο, Χο νχθ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.  
 
Ο ιφγνο ζνπ, ηψ βίσ ιειακπξπζκέλνο, ν βίνο ζνπ ηψ ιφγσ πεππξζεπκέλνο, 
πνιινχο πξφο θψο κεηήγαγνλ επζεβείαο, Μάξηπο πνιχαζιε, κεζ’ ψλ θαί 
έςαιιεο, Χο Οπθ έζηηλ Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.  
 



Τςνχκελνλ, ηφλ άλνκνλ απνλνία, θαηέξξαμαο αλδξεία θαί θαξηεξία, πςψζεο 
δέ πξφο Κχξηνλ Αζινθφξε, ‘ Οξέζηα έλδνμε, θαί ςάιισλ έιεγεο, Χο νχθ έζηηλ 
Άγηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ  
πλέιαβεο, ελ κήηξα ζνπ Θενκήηνξ, ηφλ Πιάζηελ ζνπ θαί Κχξηνλ ηψλ 
απάλησλ, θαί ηνχηνλ απεθχεζαο ππέξ ιφγνλ, ζάξθα γελφκελνλ, δηφ ζνη 
θξάδνκελ, Χο νχθ έζηηλ άρξαληνο, πιήλ ζνπ Γέζπνηλα.  

Ο Δηξκφο  
«Δλ πέηξα κε, ηήο πίζηεσο ζηεξεψζαο, επιάηπλαο ηφ ζηφκα κνπ επ’ ερζξνχο 
κνπ, εχθξάλζε γάξ ηφ πλεχκά κνπ ελ ηψ ςάιιεηλ, Οχθ έζηηλ Άγηνο, σο ν 
Θεφο εκψλ, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, πιήλ ζνπ Κχξηε».  
 

Κάζηζκα ηψλ Απνζηφισλ  
Ήρνο α’  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  

Δξάζηνπ Οιπκπά, σζηπάηξνπ Σεξηίνπ, Ρνδίσλνο νκνχ, θαί Κνπάξηνπ ηήλ 
κλήκελ, ζπκθψλσο ηηκήζσκελ, πξφο απηνχο αλαθξάδνληεο, ζείνη Κήξπθεο, 
θαί ππεξέηαη ηνχ Λφγνπ, ηάο ςπράο εκψλ, αησληδνχζεο βαζάλνπ, επραίο 
πκψλ νχζαζζε.  

Γφμα… Σνχ Μάξηπξνο  
Ήρνο δ’  Ο πςσζείο  

Σήλ ηψλ κειψλ απνθνπήλ θαξηεξήζαο, θαί ηνχ ππξφο ηήλ ραιεπήλ ηηκσξίαλ, 
καξηπξηθψο εγψληζαη παλφιβηε, ζηέθνο αλεπιέμσ δέ, αθζαξζίαο πακκάθαξ, 
ζξφλσ παξηζηάκελνο, ηήο Αγίαο Σξηάδνο, ήλ εθδπζψπεη ξχζαζζαη θαθψλ, 
Μάξηπο Οξέζηα, ηνχο πίζηεη πκλνχληάο ζε.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σψλ αθαζάξησλ ινγηζκψλ κνπ ηά πιήζε, θαί ηψλ αηφπσλ ελλνηψλ ηάο 
ληθάδαο, ηίο εμεηπείλ δπλήζεηαη Παλάκσκε; 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! πνζεηλφηαηε, Ηεζνχ αλεβφα, 
πψο ν δνμαδφκελνο, σο Θεφο ππ’ Αγγέισλ, ππφ αλφκσλ λχλ βξνηψλ Τηέ, 
ζέισλ ζηαπξνχζαη; Τκλψ ζε Μαθξφζπκε.  
 

Σψλ Απνζηφισλ  
 

Χδή δ’   
«ξνο ζε ηή ράξηηη, ηή ζεία θαηάζθηνλ, πξνβιεπηηθνίο φ Αββαθνχκ, 
θαηαλνήζαο φθζαικνίο, εθ ζνχ εμειεχζε ζζαη, ηνχ Ηζξαήι πξναλεθψλεη ηφλ 
Άγηνλ, εηο ζσηεξίαλ εκψλ θαί αλάπιαζηλ».  
 
ηεξίγκαηα ηνίο πάιαη, αζηεξίθηνηο γελφκελνη, αλεκνριεχζαηε πκψλ 
ζενπαξφρνηο δηδαραίο, ερζξνχ νρπξψκαηα παληνδαπά, θαί αθαλεία 
δεδψθαηε, ζενεηδείο ηνχ σηήξνο Απφζηνινη.  



 
Μεγάισο Υξηζηνχ, ηά κεγαιεία θεξχηηνληεο, ηνχο ζκηθξπλζέληαο παληειψο, 
κεγαινθήξπθεο βξνηνχο, κεγάισο θσηίζαληεο, πεξηθαλείο ηψ κεγαιείσ ηήο 
ράξηηνο, απεηειέζαηε ζείνη Απφζηνινη.  
 
Αηλείζζσ ελζένηο, Οιπκπάο κεισδήκαζη, θαί φ Ρνδίσλ ζχλ απηψ, 
κεγαιπλέζζσ επζεβψο, ηφλ δξφκνλ ηειέζαληεο καξηπξηθψο, ζχλ Πέηξσ ηψ 
ζενθήξπθη, επί ηήο Ρψκεο ηάο θάξαο ηεκλφκελνη.  

Θενηνθίνλ  
Θαπκάησλ επέθεηλα, απάλησλ παλάκσκε, ηφ επί ζνί θαηλνπξγεζέλ, ζαχκα 
εδείρζε εκθαλψο, Θεφλ γάξ εθχεζαο ζσκαηηθψο, βξνηνίο δη’ νίθηνλ 
ελνχκελνλ, ελ άζπγρχησ ελψζεη Θεφλπκθε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  
 

Διήιπζαο εθ Παξζέλνπ  
Οπθ έζεηζαλ, ηήο ςπρήο ζνπ ηφλ πχξγνλ ζπξξεχζαληεο, βαζάλσλ νη 
ρείκαξξνη, Μάξηπο Οξέζηα καθάξηε, πέηξα γάξ εζηήξηθην, ηήο ηνχ Κπξίνπ 
αγάπεο αμηάγαζηε.  
 
Ρεκάησλ ζνπ, αληηβιέςαη ηψ θέγγεη ν ηχξαλλνο, λπθηί πνξεπφκελνο, ηήο 
αγλσζίαο νπθ ίζρπζελ, φζελ θαηαηθίδσλ ζε, πηφλ θσηφο θαί εκέξαο 
απεηξγάζαην.  
 
Δλεχξνπ ζε, Ηεζνχο ν Υξηζηφο ζεία ράξηηη, βαζάλνηο ζιηβφκελνλ, θαί αηθηζκνίο 
δαπαλψκελνλ, θαί θαηαηεηλφκελνλ, αλειεψο Αζινθφξε παλανίδηκε.  

Θενηνθίνλ  
έ Άρξαληε, Αββαθνχκ φξνο γξάθεη θαηάζθηνλ, έμ νχ επεδήκεζε, κφλνο ν 
Λφγνο ζαξθνχκελνο, άλζξσπνο γελφκελνο, ππεξβνιή επζπιαγρλίαο ν 
θηιάλζξσπνο.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ε’ 
«Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη ηήο ζήο παξνπζίαο Υξηζηέ, θαί θαηδξχλαο ηψ 
ηαπξψ ζνπ ηνχ θφζκνπ ηά πέξαηα, ηάο θαξδίαο θψηηζνλ θσηί, ηήο ζήο 
ζενγλσζίαο, ηψλ νξζνδφμσο πκλνχλησλ ζε».  
 
Ζ ζνθία ηνχ Παηξφο ε ηφ πάλ νπζηψζαζα, δηδαζθάινπο εηο ηφλ θφζκνλ πκάο 
εμαπέζηεηιελ, ελ ζνθία Πλεχκαηνο, θαί αιεζείαο επηδείμεη, πάληαο ελζέσο 
θσηίδνληαο.  
 
Σφ ηνχ ιφγνπ επηβάιινληεο Πάλζνθνη άγθηζηξνλ, αληκάζζε εθ βπζνχ 
αγλσζίαο ελ ράξηηη, ηνχο ηρζχσλ πέινληαο, αθσλνηέξνπο θαί Κπξίσ, 
πεπηζηεπθφηαο πξνζήμαηε.  



 
Αηλέζσκελ, Οιπκπάλ θαί ηφλ κέγαλ Ρνδίσλα, θαί Σέξηηνλ θαί σζίπαηξνλ 
άκα θαί Έξαζηνλ, θαί ηφλ ζείνλ Κνχαξηνλ, ηνχο Υξηζηνθήξπθαο θαί πάλησλ, 
ηψλ επζεβψλ αληηιήπηνξαο.  

Θενηνθίνλ  
πλέιαβεο δηά ιφγνπ ηφλ Λφγνλ Παλάκσκε, θαί έηεθεο ππέξ ιφγνλ γελφκελνλ 
άλζξσπνλ, Θενηφθε Γέζπνηλα, δηφ ζε ιφγνηο ζενπλεχζηνηο, δηαπαληφο 
καθαξίδνκελ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  
 

Ο θσηηζκφο, ηψλ ελ ζθφηεη  
Σνίο ξαβδηζκνίο, ζπληξηβφκελνο Μάθαξ, άπαλ ηφ ζψκα, έζηεο σο αδάκαο 
επζζελεζηάηελ, ηήλ θαξηεξίαλ ελδεηθλχκελνο πίζηεη, θαί θξαπγάδσλ Οξέζηα 
Έλδνμε, Έηεξνλ εθηφο ζνπ, Θεφλ νπθ επίζηακαη.  
 
Αθαληζκψ, ηνχο Θενχο ηψλ Διιήλσλ ζχ παξαπέκςαο, ηαίο ηεξσηάηαηο ζνπ 
πξφο ηφλ Κηίζηελ, επραίο Οξέζηα, αηθηζκνχο θαζππέζηεο, ζθνδξνηάηνπο 
θαηαηθηδφκελνο, θαί ηήλ ηήο ζαξθφο ζνπ, δνξάλ αθαηξνπκελνο.  

Σξηαδηθφλ  
Μίαλ αξρήλ, ηξηζππφζηαηνλ ζέβσλ κίαλ νπζίαλ, κίαλ θπξηφηεηα θαηαγγέιισλ, 
ηήο ππεξζένπ θαί αθηίζηνπ Σξηάδνο, ςεπδσλχκνπο Θενχο ζπλέηξηςαο, θαί 
ηνχο ηψλ εηδψισλ, λανχο θαηεδάθηζαο.  

Θενηνθίνλ  
Αλαηνιήο, ηνχ Ζιίνπ ηήο δνμεο Μήηεξ εδείρζεο, Κφξε επί δχζηλ ηήο 
αλζξσπίλεο, γεγελλεκέλνπ απσζκέλεο νπζίαο, θαί ηνπο πάληαο 
θαηαθσηίδνληνο, πάληαο εθ λπθηφο ηψλ δεηλψλ απαιιάηηνληνο.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ο’   
«Δθχθισζελ εκάο εζράηε άβπζζνο, νπθ έζηηλ ν ξπφκελνο, εινγίζζεκελ σο 
πξφβαηα ζθαγήο, ψζνλ ηφλ ιαφλ ζνπ ν Θεφο εκψλ, ζχ γάξ ηζρχο, ηψλ 
αζζελνχλησλ θαί επαλφξζσζηο».  
 
Τπέξηηκνη σο ιίζνη θπιηφκελνη, ελ γή θαηεθπιίζαηε, πξφο επζέβεηαλ ηνχο 
γλψκε πνλεξά, ιίζνηο αλαηζζήηνηο επηζχνληαο, ζενεηδείο, ηνχ Λφγνπ κπζηαη 
καθαξηψηαηνη.  
 
Μνλάδα ελ ηξηζί πξνζψπνηο άηκεηνλ, αζχγρπηνλ θεξχηηνληεο, ηήλ πνιχζενλ 
εμήξαηε εθ γήο, πιάλελ απιαλείο Υξηζηνχ Απφζηνινη, θαί ηνχο δεηλψο, 
πεπιαλεκέλνπο θαζσδεγήζαηε.  
 
Ννήκαζη ηεξπλνίο αλνεηαίλνληαο, ηνχο άθξνλαο νη έκθξνλεο, εβεβαίσζαλ 
Θεψ πακβαζηιεί, κφλσ πξνζαλέρεηλ θηίζηλ άπαζαλ, ηαίο ζετθαίο, θσηνρπζίαηο 



θαηαθαηδξχλνληη.  
Θενηνθίνλ  

Χο άιινλ νπξαλφλ ηνχ πξψελ Γέζπνηλα, δεηρζείζαλ πςειφηεξνλ, ζέ 
δνμάδνκελ ηφλ Ήιηνλ εκίλ, ηήο δηθαηνζχλεο αλαηείιαζαλ, θαί ηφ βαζχ, ηήο 
αγλσζίαο ζθφηνο δηψμαζαλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  
 

Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ  
Ραληηζκψ ηψλ παλζέπησλ αηκάησλ ζνπ, ιχζξνλ ελαγέο απεπαχζε ηνίο 
δαίκνζη, θξελνβιαβψο θεξφκελνλ, Αζινθφξε Υξηζηνχ γελλαηφηαηε.  
 
Σψλ ςπρψλ ηαηξφλ θαί ζσκάησλ ζε, Μάξηπο επκνηξήζαληεο παζψλ 
ιπηξνπκεζα, θαί πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, εχπξνζδέθηνηο θαί ζείαηο 
πξεζβείαηο ζνπ.  
 
Τθαληφλ εθ ηήο άλσζελ ράξηηνο, ελ ηή απεθδχζεη ηνχ ζψκαηνο έλδπκα, 
απνιαβσλ εγχκλσζαο, δπζκελψλ παξαηάμεηο Παλφιβηε.  

Θενηνθίνλ  
πκπαζείαο κε ζείαο αμίσζνλ, ηφλ αζπκπαζή θαί θαθία θξαηνχκελνλ, θαί 
εδνλαίο πξνζθείκελνλ, Παλαγία Παξζέλε Θενλπκθε.  

 Ο Δηξκφο  
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, Δθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ ηψλ Απνζηφισλ  
Ήρνο α’  Υνξφο Αγγειηθφο  

Σξηάδνο ηήο ζεπηήο, εθεξχμαηε πίζηηλ, πνιχζενλ ζνθνί, ηψλ εηδψισλ 
απάηελ, εθ κέζνπ πνηήζαληεο, ηαίο ζεπηαίο δηδαραίο πκψλ, φζελ εχξαηε, ηήλ 
ακνηβήλ ηψλ θακάησλ, αησλίδνπζαλ, ελ νπξαλνίο ηνχο ζηεθάλνπο, ιαβφληεο 
Απφζηνινη.  
 

πλαμάξηνλ  
Σή Η’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εθ ηψλ 

εβδνκήθνληα, Οιπκπά, Ρνδίσλνο, σζηπάηξνπ, Σεξηίνπ, Δξάζηνπ θαί 
Κνπάξηνπ.  

ηίρνη 
Δμάδα κπζηψλ ηνχ Λνγνπ πκλψ ιφγνηο,  
Λφγσ βξνηνχο ιχζαληαο εμ αινγίαο.  
Δμάο Απνζηνιέσλ δεθάηε βίνλ εμεπέξεζελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Οξέζηνπ.  
ηίρνη 

Αζιεηηθψλ, Οξέζηα, ζψλ ηππαζκάησλ,  
Νηθεηηθά βξαβεία πνιιά πξνζδφθα.  



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ ζενζηεξίθηνπ ηνχ ελ 

πκβφινηο, θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Νφλνπ Δπηζθφπνπ, ηνχ 
θαηερήζαληνο ηήλ Αγίαλ Πειαγίαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαξηίλνπ Δπηζθφπνπ.  
ηίρνη 

Βίνπ δηαζηάο, νχ βξαρπο ηηο ν δξφκνο,  
Σφλ πξφο πφινλ Μαξηίλνο έδξακε δξφκνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Μίινπ Δπηζθφπνπ, θαί ηψλ 
δχν καζεηψλ απηνχ.  

ηίρνη 
Έθηεηλαλ ερζξνί ζχλ δπζί κχζηαηο Μίινλ,  
θαγή κέλ απηφλ, ηνχο δέ κχζηαο ηνίο ιίζνηο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Καιιηνπίνπ, Νίξνπ, θαί 
Χξίσλνο.  

ηίρνη 
Ξίθεη ηξάρεινλ, Καιιηφπηε, θιίλαο,  
Κάιινο ζεσξείο αθιηλψο Θενχ Λφγνπ.  
Τπήξμελ εκίλ ε θεθαιή ζνπ, Νίξε,  
Θείνπ θεθαιή Μάξηπξνο δηά μίθνπο.  
Κάλ δψλ εβιήζε Μάξηπο εηο γήλ Χξίσλ,  
Τπέξ ηφλ Χξίσλα ιάκπεη ηνχ πνινπ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή δ’  
«έ λνεηήλ, Θενηφθε θάκηλνλ, θαηαλννχκελ νη πηζηνί, σο γάξ Παίδαο έζσζε 
ηξείο ν ππεξπςνχκελνο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, ελ ηή γαζηξί ζνπ αλέπιαζελ, 
ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο».  
 
έ ηεξνλ, νηθνλφκνλ Έξαζηε, ηήο Δθθιεζίαο ηνχ Υξηζηνχ, ηήο ελ ηή 
ηεξνπζαιήκ, γξάθσλ αλεθήξπηηε, Παχινο ν Απφζηνινο, κεζ’ νχ ηηκψληέο ζε 
ςάιινκελ, Ο αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Τπνκνλή, πεηξαζκψλ θαί ζιίςεσλ, θαί δησγκψλ δνθηκαζζείο, θαί ηνίο 
ζηίγκαζη ηνχ Υξηζηνχ, εγθαιισπηδφκελνο, Έξαζηε παλνιβηε, κεγαινθψλσο 
εθξαχγαδεο, Ο αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Νφκνπ θαηλνχ, αλεδείρζεο Κνχαξηε, θαηαγγειεχο ηήο παιαηάο, αλνκίαο 
πξνζαθηζηψλ, ηνχο αιινηξηφθξνλαο, θαί πξφο αλαθαίληζηλ, δσήο κεηάγσλ 



θξαπγάδνληαο, Ο αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
Θενηνθίνλ  

Σφλ ηνχ Παηξφο Λφγνλ ζπλατδηνλ, εκθαληζζέληα ηνίο βξνηνίο, εζσκάησζαο 
θαί ζαξθί, Κφξε απεθχεζαο, άλζξσπνλ γελφκελνλ, δηά ηφ ζψζαη ηφλ 
άλζξσπνλ, ηφλ αηλεηφλ ηψλ Παηέξσλ, Θεφλ θαί ππεξέλδνμνλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  
 

Δηθφλνο ρξπζήο  
Αηκάησλ θξνπλνίο, αζεταο ηήλ ππξάλ ελαπνζβέζαο, φκβξνηο ζαπκάησλ 
Αμηάγαζηε, ηνχο εθηαθέληαο ηνίο πάζεζη, πάληνηε δξνζίδεηο βνψληαο, θαί 
πηζηψο αλακέιπνληαο, Δπινγεηφο εη ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Θαπκάησλ βπζφο, ηακάησλ πνηακφο θξήλε πξνρένπζα, πάζαλ πγείαλ πάζαλ 
άθεζηλ, ηψλ ιππεξψλ αλαδέδεηθηαη, Μάξηπο αζινθφξε Οξέζηα, ε ζσξφο ηψλ 
ιεηςαλσλ ζνπ, ήλ πξνζθπλνχληεο επζεβψο, ζέ καθαξίδνκελ.  
 
Λπζείο ηψλ παζψλ, ηψλ ηνχ ζψκαηνο ζνθέ δηά βαζάλσλ, δψσ δεζκείζαη 
απαγφκελνο, θαί σκνηάησο ζπξφκελνο, φζελ ηήο ζαξθφο απειχζεο, θαί Θεψ 
θαζαξψηεξνλ, θαί ηειεψηεξνλ ζαπηφλ, Μάξηπο ζπλέδεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ο θχζεη Θεφο, θχζηλ είιεθελ εθ ζνχ Αγλή βξνηείαλ, θαί ζάξμ σξάζε ππέξ 
έλλνηαλ, δηά πνιιήλ αγαζφηεηα, ζψζαη βνπιεζείο ηνχο αλζξψπνπο, φλ 
πκλνχληεο θξαπγάδνκελ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ε’   
«Δλ θακίλσ παίδεο Ηζξαήι, σο ελ ρσλεπηεξίσ, ηψ θάιιεη ηήο εχζεβείαο, 
θαζαξψηεξνλ ρξπζνχ, απέζηηιβνλ ιέγνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Οη αξξαγείο πχξγνη ηήο Υξηζηνχ, δεηρζέληεο Δθθιεζίαο, θαηέζηξεςαλ 
δπζζεβείαο ηείρε, άπαληαο πηζηνχο, σο ιίζνπο δνκήζαληεο, επί πέηξαλ ηνχ 
ζεκειίνπ Υξηζηνχ ηήο Δθθιεζίαο, φλ ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ννκνζέηαη ψθζεηε πκείο, ηνχ Πλεχκαηνο ηφλ λφκνλ, εγγξάθνληεο ελ θαξδίαηο, 
Πακκαθάξηζηνη πηζηψλ, δη’ νχ θσηηδφκελνη αλεβφσλ, Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ 
ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Χξαηψζεο Μάθαξ Οιπκπά, θαζ’ ήλ εκέξαλ Πέηξνο, ν κέγαο ηέινο εδέμαην, 
ζαθψο ηειεησζείο, άκα ηψ Ρνδίσλη δηά μίθνπο, Νέξσλνο πξνζηάμεη αλνκνπ 
βαζηιέσο, θαί ηαίο νπξαλίαηο, ζπλήθζεηε ρνξείαηο.  

Θενηνθίνλ  
ηάκλνο πάιαη θέξνπζαλ Αγλή, εηχπνπ ζε ηφ κάλλα, Υξηζηφλ γάξ ηφλ 



γιπθαζκφλ, εκψλ εβάζηαζαο γαζηξί, θαί ζαξθί εθχεζαο, εμαηξνχληαο πάζεο 
πηθξίαο, αηφπσλ εγθιεκάησλ, ηνχο ππεξπςνχληαο, απηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  
 

Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο  
Τπέξ ηήλ πξφζθαηξνλ δσήλ, ηήλ αηψληνλ ζνθέ επηπνζήζαο, ηήο ζλεζθνχζεο 
Οξέζηα, θαί θζεηξνκέλεο ζαξθφο, νπδφισο εθείζσ παλφιβηε, φζελ ηάο 
βαζάλνπο, ππέκεηλαο γελλαίσο.  
 
έ ηφ αξλίνλ ηνχ Υξηζηνχ, ψζπεξ ιχθνο πνλεξφο θαηαζπαξάηησλ, αηθηζκνίο 
ν δηψθηεο, ζχκα δεθηφλ ηεξφλ, θαί ζείνλ εηξγάζαλην ζθάγηνλ, άμηνλ ηήο άλσ, 
Γεζπνηηθήο ηξαπέδεο.  
 
Άξκα ηνχ Λφγνπ γεγνλψο, επνρνχκελνλ απηφλ έζρεο Πακκάθαξ, φζελ δεζείο 
αιφγνηο απαγσγή πνλεξά, ζπξκψ ηε βηαίσ εμέπλεπζαο, θαί πξφο ηήλ αγήξσ, 
λχζζαλ έθζαζαο ραίξσλ.  

Θενηνθίνλ  
Ηεξσηάηαηο ζε θσλαίο, πξνθαηήγγεηιαλ Θενχ ζεπηνί Πξνθήηαη, εζνκέλελ 
Μεηέξα, μελνπξεπεί ηνθεηψ, ηνχ πάλησλ θηηζκάησλ δεζπφδνληνο, φζελ ζε 
πκλνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

 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 εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Σψλ Απνζηφισλ  
 

Χδή ζ’   
«Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ, ππξπνινπκέλε βάηνο, έδεημελ άθιεθηνο, θαί 
λχλ θαζ’ εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ αγξηαίλνπζαλ, θαηαζβέζαη αηηνχκελ ηήλ 
θάκηλνλ, ίλα ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλσκελ».  
 
Ίζνλ δξφκνλ δηαλχζαληεο, , ίζνλ πξφο ηνχ Γεζπφηνπ ιφγνλ πινπηήζαληεο, 
ίζσλ δσξεψλ αμησζέληεο ηνχ Πλεχκαηνο, θαί βξαβείσλ ηψλ ίζσλ εηχρεηε, 
Απφζηνινη Κπξίνπ, θσηαγσγνί ηψλ θαξδηψλ εκψλ.  
 
ζπεξ νπξαλνί θαηάζηεξνη, ζενζεκείαηο πάζαλ γήλ εθσηίζαηε, ζθφηνο ηφ 
βαζχ ηήο αγλσζίαο δηψμαληεο, θαί εκέξαο πηνχο αλαδείμαληεο, ηνχο πάιαη 
δνπισζέληαο, ηαίο κεζνδείαηο ηνχ αιάζηνξνο.  
 
ηίθνο δπζκελψλ ψιέζαηε, ηή απσιεία πάιαη παξαπεκςάκελνη, έζλε θαί 
ιανχο, δή κνλ Θεψ δέ πξνζήμαηε, ζεζσζκέλνλ πιεζχτ ελνχκελνλ, 
Γπλάκεσλ αυισλ, παλεπθιεείο ζνθνί Απφζηνινη.  
 



Ήξζε πξφο ηά ππεξθφζκηα, ν, Οιπκπάο ν κέγαο θαί ν σζίπαηξνο, Σέξηηνο 
νκνχ θαί ν Ρνδίσλ θαί Κνχαξηνο, θαί ν Έξαζηνο ν ηεξψηαηνο, θαί λχλ ππέξ 
ηνχ θφζκνπ, ηφλ Λπηξσηήλ θαζηθεηεχνπζηλ.  

Θενηνθίνλ  
Φείζαη ηνχ ιανχ ζνπ Κχξηε, επηδξνκήο βαξβάξσλ εκάο ιπηξνχκελνο, θαί 
ακαξηηψλ θαί πεηξαζκψλ θαί θνιάζεσο, αησλίνπ επραίο ηήο ηεθνχζεο ζε, 
Παξζέλνπ παλαγίαο, θαί ηψλ ελδφμσλ Απνζηφισλ ζνπ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  
 

Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ  
Νεληθεθψο ηνχο ηπξάλλνπο, κεηά πιείζηαο βαζάλνπο, κεηήιζεο πξφο Θεφλ 
πεξηραξψο, λίθεο βξαβεία δεμάκελνο, σο νπιίηεο γελλαίνο, σο κέγαο 
αξηζηεχο, σο εθιεθηφο ηνχ Υξηζηνχ ζηξαηηψηεο, Οξέζηα πακκαθάξηζηε.  
 
Δλ νπξαλνίο ζπγρνξεχεηο, ηνίο Αγγέινηο πακκάθαξ, θαί κέιπεηο ζχλ απηνίο 
ραξκνληθψο, Άγηνο, Άγηνο, Άγηνο, Παηήξ ν παληνθξάησξ, Τηφο ν νκννχζηνο 
Παηξί, θαί ηφ Άγηνλ Πλεχκα, Σξηάο ε παληνδχλακνο.  
 
πλαγειάδσλ ρνξείαηο, Απνζηφισλ Μαξηχξσλ, Οζίσλ Πξνθεηψλ ηεξαξρψλ, 
Μάξηπο ζχλ ηνχηνηο δεήζεηη, ηνίο ηηκψζί ζε πφζσ, δνζήλαη ηιαζκφλ 
ακαξηηψλ, θαί παληνίσλ θηλδχλσλ, Οξέζηα απνιχηξσζηλ.  

Θενηνθίνλ  
Χο ηνχ Κπξίνπ Μεηέξα, Υεξνπβίκ ππεξηέξαλ, παλάρξαληε Παξζέλε δπζσπψ, 
Σήο ηαιαηπψξνπ θαξδίαο κνπ, ηά επψδπλα πάζε, ζεξάπεπζνλ θαί ξχζαί κε 
ππξφο, ελ εκέξα ηήο δίθεο, ηφλ θαηαδίθεο άμηνλ.   

Ο Δηξκφο  
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λνγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία ήθνληα θαηλνπξγήζαη ηφλ 
Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δη’ εκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε  

Ρνδίσλ θαί σζίπαηξνο, θαί Οιπκπάο θαί Σέξηηνο, θαί Έξαζηνο ζχλ 
Κνπάξησ, λχλ παξ’ εκψλ θαηά ρξένο, ιακπξψο αλεπθεκείζζσζαλ, ψο ηνχ 
Υξηζηνχ Απφζηνινη, θαί Μαζεηαί πξεζβεχνληεο, ππέξ εκψλ ηψλ ηεινχλησλ, 
ηήλ ηεξάλ απηψλ κλήκελ.  

Θενηνθίνλ  
Μαξία θαζαξψηαηνλ, ρξπζνχλ ζπκηαηήξηνλ, ηήο αρσξήηνπ Σξηάδνο, δνρείνλ 
φλησο εγέλνπ, ελ ψ Παηήξ επδφθεζελ, ν δέ Τηφο εζθήλσζε, θαί Πλεχκα ηφ 
Παλάγηνλ, επηζθηάζαλ ζνη Κφξε, αλέδεημε Θενηφθνλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ. 
 
Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο.  



Αξρή 
ΣΖ ΗΑ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μελά, Βίθησξνο θαί Βηθεληίνπ, θαί ηήο 

Αγίαο Μάξηπξνο ηεθαλίδνο, θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί Οκνινγεηνχ 
Θενδψξνπ ηνχ ηνπδίηνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα ηψλ Μαξηχξσλ.  
 

Ήρνο πι. δ’  
 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο  

Πάζνο Μελά εθκηκνχκελνο, ηνχ απαζνχο ζεαπηφλ, ψο αξλίνλ παξέδσθαο, 
πξφο ζθαγήλ εθνχζηνλ, Αζινθφξε παλεχθεκε, ζπκφλ αξρφλησλ νχθ 
εδεηιίαζαο, ζαξθφο αηθίζεηο νχ θαηελάξθεζαο,  ηψλ αγψλσλ ζνπ, θαξηεξάο 
ελζηάζεσο! δη’ ψλ πξφο γήλ, Μάξηπο θαηαβέβιεθαο, ηφλ ππεξήθαλνλ.  
 
Μάζηημη θαηαμαηλφκελνο, θαί επί μχινπ σο πξίλ, ν Γεζπφηεο ηεηλφκελνο, θαί 
ζηδήξσ πάληνζελ, ηάο πιεπξάο δαπαλψκελνο, νπθ εμεξλήζσ Υξηζηνχ ηφ 
φλνκα, πξφο ηνχην έρσλ ςπρήο ηά φκκαηα, ψ ζπληνλψηαηα, αηελίδσλ Άγηε, ηά 
ηήο ζαξθφο, έθεξεο επίπνλα, Μελά καθάξηε.  
 
Μάξηπο Μελά παλανίδηκε, ζχ ηήλ ηνχ θφζκνπ αριχλ, θαί ζηξαηείαλ επίθεξνλ, 
θαί εηδψισλ ζθφησζηλ, αζεβψλ ηε ζπλέδξηα, ηή αγαπήζεη Υξηζηνχ θαηέιηπεο, 
ζηξαηνινγία ζπλαξηζκνχκελνο, ηψλ εθιεηψλ απηνχ, φζελ θαί αήηηεηνο, 
παλαιεζψο, Μάξηπο αλεδέδεημαη, ππέξ απηνχ ελαζιψλ.  
 

Καί ηνχ Οζίνπ, φκνηα  
Πάηεξ αιεζψο θεξψλπκε, ηάο ππέξ λνχλ δσξεάο, νπξαλφζελ δεμάκελνο, 
επζεβψο κεηέδσθαο, ηνίο πνζνχζη Θεφδσξε, θαί πιενλάζαο κάθαξ ηφ 
ηάιαληνλ, επινγεκέλεο θσλήο αθήθναο, έλδνλ θαινχζεο ζε, ηνχ λπκθψλνο, 
έλζα λχλ, πεξηπνιείο, ζξφλσ ηνχ Παληάλαθηνο, εκθαληδφκελνο.  
 
Πάηεξ Παηέξσλ Θεφδσξε, ζχ Μνλαδφλησλ πιεζχλ, ηψ Υξηζηψ 
πξνζελήλνραο, ζσηεξίαο αίηηνο, γεγνλψο ρξηζηνκίκεηνο, δηδαζθαιίαηο 
αγιατδφκελνο, θαί πξνζηαζίαηο ςπρψλ θνζκνχκελνο, ζηφκα δεηθλχκελνο, ηνχ 
Κπξίνπ πάλζνθε, πξνθεηηθψο, ψ λχλ παξηζηάκελνο, εκψλ κλεκφλεπε.  
 
Υάξηο δαςηιήο ηνχ Πλεχκαηνο, ηεξνκχζηα ζαθψο, εμερχζε ζνίο ρείιεζη, θαί 
πεγήλ αλέβιπζε, δηδαγκάησλ Θεφδσξε, ηήο επζεβείαο δείμαζα πξφκαρνλ, 
ηήο αιεζείαο ζθνδξφλ ζπλήγνξνλ, ζηχινλ εδξαίσκα, νξζνδφμνπ πίζηεσο, 
κνλαδηθνχ, βίνπ αθξηβέζηαηνλ, θαλφλα πάλζνθε.  

Γφμα... Ήρνο πι. β’  Βπδαληίνπ  



Πάιηλ εκίλε εηήζηνο κλήκε, ηψλ ηνχ θφζκνπ θσζηήξσλ αλέηεηιε, Μελά ηε θαί 
Βίθησξνο θαί Βηθεληίνπ, ηψλ πηζηψλ ηάο θαξδίαο θσηίδνπζα, ηνίο ππέξ 
Υξηζηνχ δηά ζηαπξνχ απηψλ αγσλίζκαζη, δηφ ηφλ ελ δφμε θαί ηηκή 
ζηεθαλψζαληα απηνχο, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ελ χκλνηο ηηκήζσκελ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Σξηήκεξνο αλέζηεο  

Μεγάισλ ραξηζκάησλ αγλή, Παξζέλε κφλε Μήηεξ Θενχ, εμηψζεο, φηη έηεθεο 
ζαξθί, ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Λαφλ ηφλ αλνκψηαηνλ, αδίθσο θαζεινχληά ζε, επί μχινπ, ε Παξζέλνο θαί 
αγλή, θαί Μήηεξ ζνπ νξψζα, σο πκεψλ πξνέθε, ηά ζπιάγρλα ψηεξ 
εηηηξψζθεην.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά πξνζφκνηα ηψλ Μαξηχξσλ.  
 

Ήρνο δ’  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  

Σνίο ηξηβνινηο θεληνχκελνο, ηνίο βνπλεχξνηο ηππηφκελνο, ηψ ππξί ηφ ζψκά 
ζνπ δαπαλψκελνο, νπθ εμεξλήζσ ηφ φλνκα, Υξηζηνχ ηφ ζσηήξηνλ, νπρ 
εηηήζεο ινγηζκψ νχ μνάλνηο επέζπζαο, αιιά γέγνλαο, εζειφζπηνλ ζχκα θαί 
ζπζία, θαζαξά ηε θαί ηειεία, Μάξηπο Μελά ηψ Γεζπφηε ζνπ.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο δψζεη 
δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
 
Ο θζαικνχο εθθεληνχκελνο, θαί ελ μχισ θξεκάκελνο, θαί ιακπάζη πάληνζελ 
θινγηδφκελνο, θαί απελεία δηθάδνληνο, ηά λεχξα ηεκλφκελνο, θαί ηψ μίθεη 
θεθαιήλ, αθαηξνχκελνο έραηξεο, Βίθησξ έλδνμε, Αζιεηά ηνχ σηήξνο ν 
ληθήζαο, ηνχ ερζξνχ ηάο παξαηάμεηο, ηή ζπλεξγεία ηνχ Πλεπκαηνο.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα απηνχ 
ελ απηνίο. 
 
Δζηεθάλσζε Κχξηνο, ηψλ ραξίησλ ζηεθάλσ ζε, ηεθαλίο πνιχαζιε, έ 
θνπζίσο γάξ, ζαπηήλ βαζάλνηο εθδέδσθαο, ςπρήο γελλαηφηεηη, πξνζδεζείζα 
δέ δπζίλ, εκεξίζζεο ηνίο θνίλημη, θαί επέηαζαο, πξφο Θεφλ ψο ζηξνπζίνλ ηφ 
ζαξθίνλ, ελ ρεξζί θαηαιηπνχζα, ηψλ ζεξαηψλ αμηάγαζηε.  

Γφμα... Ήρνο πι. β’  
ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη’ ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ, ηψλ δαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκmσο εδήισζαο, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εηξήλελ 
αίηεζαη ηαίο ςπραίο εκσλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  



Σξηήκεξνο αλέζηεο  
Σφ φκκα ηήο θαξδίαο κνπ, εθηείλσ πξφο ζέ Γέζπνηλα, κή παξίδεο, ηφλ πηθξφλ 
κνπ ζηελαγκφλ, Δλ ψξα φηαλ θξίλε, ν ζφο Τηφο ηφλ θφζκνλ, γελνχ κνη ζθέπε 
θαί βνήζεηα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Οξψζά ζε ζηαπξνχκελνλ, Υξηζηέ ε ζέ θπήζαζα, αλεβφα, Σί ην μέλνλ ν νξψ, 
κπζηήξηνλ Τηέ κνπ; πψο επί μχινπ ζλήζθεηο, ζαξθί θξεκάκελνο, δσήο ρνξεγέ; 
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Αγίνπ Μεσά  
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

ηξαηείαλ θαηέιηπεο ηήλ θνζκηθήλ, αζιεηά, νπξάληνλ είιεθαο ηήλ θιεξνπρίαλ, 
ζφθε, θαί ζηέθνο ακάξαληνλ, δφμαλ απνδηψμαο βαζηιέσο γετλνπ, άζινπο δέ 
δηαλχζαο καξηπξίνπ γελλαίνπ. Γηφ, κεγαινκάξηπο Μελά, πξέζβεπε ζσζήλαη 
εκάο. 

Σψλ Μαξηχξσλ  
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Οη Μάξηπξέο 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.  

Καί ηνχ Οζίνπ  Ήρνο πι. δ’  
Οξζνδνμίαο νδεγέ, επζεβείαο δηδάζθαιε θαί ζεκλφηεηνο, ηήο νηθνπκέλεο ν 
θσζηήξ, ηψλ Μνλαδφλησλ ζεφπλεπζηνλ εγθαιιψπηζκα, Θεφδσξε ζνθέ, ηαίο 
δηδαραίο ζνπ πάληαο εθψηηζαο, Λχξα ηνχ Πλεχκαηνο, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ 
Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο ήκψλ.  
 

Καί Απφιπζηο  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, αλαγηλψζθνληαη νη Καλφλεο, εηο ηήο 
Οθησήρνπ, θαί νη παξφληεο δχν ηψλ Αγίσλ.  

 
Ο Καλψλ ηψλ Μαξηχξσλ, νχ ή Αθξνζηηρίο.  
 

Χδή α’   Ήρνο δ’  
«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζνκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα».  
 
Σηκψληη ηήλ κλήκελ ζνπ, θαί ηνχο γελλαίνπο αγψλάο ζνπ, Μελά παλανίδηκε, 
αίγιελ εμ χςνπο κνη, θσηνδφηηδα, πεκθζήλαη εθδπζψπεη, ηφ λέθνο 
δηψθνπζαλ ηήο αγλσζίαο κνπ.  
 
Ηδείλ εθηέκελνο, αζαλαζίαλ ηήλ κέιινπζαλ, ζαλείλ ηηκσξνχκελνο, Μάξηπο 



εγάπεζαο, ηνχ ηφλ ζάλαηνλ, ζαλάησ θαζειφληνο, ηφ παζνο κηκνχκελνο, 
Μελά Μαθάξηε.  
 
Μή θέξσλ Ανίδηκε, Θεφλ νξάλ πβξηδφκελνλ, εκάθξπλαο φξεζηλ, 
ελδηαηηψκελνο, θαί πξφο άζιεζηλ, ζαπηφλ θαί πξφο αγψλαο, γπκλάδσλ νχο 
ήλπζαο, γλψκεο ζηεξξφηεηη.  

Θενηνθίνλ  
Χο έκςπρνο ηξάπεδα, άξηνλ ρσξείο ηήο δσήο εκψλ, σο βάηνο βαζηάζαζα, 
νχ θαηεθιέρζεο ηφ πχξ, θαί ψο άκπεινο, απφηηζηνο βιαζηάλεηο, ηφλ βφηξπλ 
Παλάκσκε, ηφλ αγεψξγεηνλ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ, έρσλ Αθξνζηηρίδα 
 

Σφλ θιεηλφλ Θεφδσξνλ ελ άζκαζη ηνίζδε γεξαίξσ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α’   Ήρνο πι. δ’  
«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Σαίο θσηνβφινηο αζηξαπαίο ηνχ Πλεχκαηνο, θαηαιακπφκελνο, νινιακπήο 
ζηχινο, Πάηεξ ερξεκάηηζαο, θαζνδεγψλ ζεζπέζηε, πξφο ηήλ γήλ ζενθξφλσο, 
επαγγειίαο ηνχο ζπεχδνληαο, κχζηα ηψλ αξξήησλ Θεφδσξε.  
 
Οινζρεξψο ηαίο αλελδφηνηο λεχζεζη, πξφο ηφλ Θεφλ εθδεκψλ, πξφ ηειεπηήο 
ψθζεο, δσεθφξνλ λέθξσζηλ, ελδεδπκέλνο ζηε, θαί δσήλ ηήλ αγήξσ, λχλ 
επαμίσο απείιεθαο, Πάηεξ ζενθφξε Θεφδσξε.  
 
Νεληθεθψο ηά ηψλ παζψλ ζθηξηήκαηα, ηάο ηψλ ηπξάλλσλ νξκάο, λεαληθψο 
Μάθαξ, πάζαο εμεθαχιηζαο, πεπαξξεζηαζκέλε ςπρή, ηνχ Υξηζηνχ ηήλ 
εηθφλα, ηηκάλ δηδάζθσλ Θεφδσξε, θαί ηά ηψλ Αγίσλ κνξθψκαηα.  
 
Κεθαζαξκέλε δηαλνία πάλζνθε, ηαίο ζενπλεχζηνηο Γξαθαίο, πξνζνκηιψλ 
πινχηνλ, αξεηψλ ζπλήζξνηζαο, θαί επζεβείαο δφγκαηα, ζεσξίαλ πινπηήζαο, 
θαί βίνπ κάθαξ ιακπξφηεηα, ιάκςαο ακθνηέξσζελ ζηε.  

Θενηνθίνλ  
Λφγνλ Θενχ ζσκαησζέληα ηέηνθαο, ηφλ πξίλ αζψκαηνλ, ζεαλδξηθψο θφζκσ, 
ζπλαλαζηξεθφκελνλ, ππεξθπψο παλάκσκε, Θενηφθε Παξζέλε, δηφ ζε πάληεο 
γεξαίξνκελ, ηήλ κεηά Θεφλ πξνζηαζίαλ εκψλ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ  
 

Χδή γ’  



«Οπθ ελ ζνθία θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι’ ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο, ελππνζηάησ ζνθία Υξηζηέ, νχ γάξ εζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ 
Φηιάλζξσπε».  
 
εζνβεκέλνο, ηνίο παλζφθνηο ζνπ ιφγνηο ν ηχξαλλνο, ζέ καζηίδεη αθεηδψο, 
σκνίο βνπλεχξνηο νηφκελνο, ηνχηνηο θαηαθάκπηεηλ ζε, Μελά καθάξηε.  
 
Δλαηελίδσλ, λνεξνίο νθζαικνίο πξφο ηφλ Κχξηνλ, ηήο ζαξθφο ηά δπζαρζή, 
βαζάλσλ βάξε ππέθεξεο, γλψκεο γελλαηφηεηη, Μελά ζαπκάζηε.  
 
Μή δεηιηάζαο, ηψλ βαζάλσλ ηφ ιίαλ επίπνλνλ, πλέσλ δήινπ ζετθνχ, πξφο 
ηνχο αγψλαο ερψξεζαο, θξάδσλ, Μή δεηνχκελνο, ήιζνλ απηνθιεηνο.  

Θενηνθίνλ  
Άδνπ ππιψλ κε, ν εθ ζνχ ζαξθσζείο αλεγάγεην, μχινπ βξψζεη πνλεξά, 
ζαλαησζέληα Παλάκσκε, ζάλαηνλ εθνχζηνλ, θαηαδεμάκελνο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο ζηεξεψζαο θαη’ αξράο 
Νελεπξσκέλνο ηνχ Υξηζηνχ, Πακκάθαξ ηή παληεπρία, ηψλ πιεγψλ ηάο 
αιγεδφλαο ππέζηεο, καζηηδφκελνο δεηλψο, θαί ζθφηεη θαζεηξγλχκελνο, σο 
θνηλσλφο δέ πάζνπο, θαί βαζηιείαο γεγέλεζαη.  
 
Θενθνξνχκελνο ζαθψο, θαί δήισ πεππξζεπκέλνο, ηάο βεβήινπο δηδαράο 
ηψλ αθξφλσλ, δηαιέιπθαο ηαίο ζαίο, δηδαζθαιίαηο Πάλζνθε, ηήλ εθ Θενχ 
ράξηλ, Θεφδσξε θαηεπινχηεζαο.  
 
Δλ ζεσξίαηο πξαθηηθφο, ελ πξάμεζη ζενιφγνο, ερξεκάηηζαο Θεφδσξε Πάηεξ, 
αζθεηήο δηδαθηηθφο, Ηεξνκάξηπο έλδνμνο, νξζνδνμίαο ζηχινο, ηήο Δθθιεζίαο 
εδξαίσκα.  

Θενηνθίνλ  
Ο ζπλατδηνο Παηξί, θαί Πλεχκαηη Θεφο, Λφγνο, αλαπιάζαη βνπιεζείο ηφλ 
γελάξρελ, θαζ’ ππφζηαζηλ απηφλ, εθ ζνχ Αγλή ζπλέιαβελ, αγησηέξαλ 
πάλησλ, ζέ ζενκήηνξ επξάκελνο.  

Ο Δηξκφο  
«Οζηεξεψζαο θαη’ αξράο, ηνπο 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».  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο β’  Σά άλσ δεηψλ  

Σφλ αζθεηηθφλ, ηζάγγειφλ ηε βίνλ ζνπ, ηνίο αζιεηηθνίο, εθαίδξπλαο 
παιαίζκαζη, θαί Αγγέινηο ζχζθελνο, ζενκάθαξ ψθζεο Θεφδσξε, ζχλ απηνίο 
Υξηζηψ ηψ Θεψ, πξεζβεχσλ απαχζησο ππέξ πάλησλ εκψλ.  
 



Κάζηζκα ηνχ Μάξηπξνο  
Ήρνο πι. δ’  Σήλ νθίαλ  

Ζ ηφ πξίλ αγλσζίαο ζθφηεη δεηλψ, θξαηνπκέλε ζεφθξνλ, Μάξηπο Μελά, 
Αίγππηνο αλέηεηιε, ζέ θσζηήξα παγθφζκηνλ, αζεταο λχθηα, ζπληφλσο 
ειαχλνληα, ηαίο βνιίζη Μάθαξ, ηψλ ζείσλ αγψλσλ ζνπ, φζελ ηήλ θσζθφξνλ, 
θαί ζεπηήλ ζνπ εκέξαλ, θαηδξψο ενξηάδνληεο, εθηελψο ζνη θξαπγάδνκελ, 
Αζιεηψλ εγθαιιψπηζκα, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα… Σνχ Οζίνπ  
Ήρνο γ’  Θείαο πίζηεσο  

Θεία δφγκαηα θαηαπινπηήζαο, πίζηηλ έζσζαο Οξζνδνμίαο, πξνθηλδπλεχζαο 
ππέξ ηαχηεο Θεφδσξε, ελ εμνξίαηο αζιήζαο θαί κάζηημηλ, ελ θπιαθαίο 
θαξηεξήζαο ηήλ θάθσζηλ, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Θεία γέγνλαο ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε Πάλαγλε Παξζελνκήηνξ, ηή θαζαξφηεηη 
Αγγέινπο ππεξέρνπζα, ηφλ ππέξ πάληαο εκέ γνχλ γελφκελνλ, ξεξππσκέλνλ 
ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ πξεζβεηψλ ζνπ ελζένηο λάκαζη, 
παξέρνπζα εκλή ηφ κέγα έιενο. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Ζ ακίαληνο ακλάο ηνχ Λφγνπ, ε αθήξαηνο Παξζελνκήηνξ, ελ ηψ ηαπξψ 
ζεαζακέλε θξεκάκελνλ, ηφλ εμ απηήο αλσδίλσο βιαζηήζαληα κεηξνπξεπψο 
ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, Οίκνη ηέθλνλ κνπ! πψο πάζρεηο ζέισλ ξχζαζζαη, 
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή δ’  
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο 
ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε, θαί δηέζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα 
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ».  
 
Ραληηζκψ ζνπ ηψλ αηκάησλ, θαηεζβέζζεζαλ άλζξαθεο, ηήο πνιπζεταο, 
θάιαγμ ηψλ δαηκφλσλ βεβχζηζηαη, ε ηνχ Υξηζηνχ Δθθιεζία, θαηεξδεχζε δέ, 
Αζινθφξε πακκάθαξ, Μελά αμηάγαζηε.  
 
Σή ελ μχισ αλαξηήζεη, εηθνλίδεηο ηφ πάζεκα, ηνχ ηαπξνχ ηφλ φθηλ, Μάξηπο 
ηφλ πηθξφλ ζαλαηψζαληνο, ηνχο δέ μεζκνχο ππνκέλεηο, πξνμελνχληάο ζνη, 
απνιαχζεηο, ηάο ελ νπξαλνίο γελλαηφηαηε.  
 
Τπέξ θχζηλ αιγεδνλσλ, Αζιεηά πείξαλ έιαβεο, ν γάξ ζείνο έξσο, ζνχ 
θαηαθξαηήζαο ηήο θχζεσο, ιήζελ Μελά ελεπνίεη, εξεζίδσλ ζε, επεθηείλεζζαη, 
πξφο αηθηζκνχο αγαιιφκελνλ.  

Θενηνθίνλ  
αξθσζέληα απνξξήησο, ηφλ Θεφλ απεθχεζαο, εθ ηψλ ζψλ αηκάησλ, νίθνλ 



εαπηψ δνκεζάκελνλ, ηφλ ελ δπζί ηαίο νπζίαηο θαί ζειήζεζη, γλσξηδφκελνλ, 
ζενπξεπψο Απεηξφγακε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

χ κνπ ηζρχο  
Γψξνλ Θενχ, δέδνζαη θφζκσ θεξψλπκε, ηαίο πινπζίαηο, ράξηζη ιακπφκελνο, 
ψο ηήλ πεγήλ, έρσλ αιεζψο, ηψλ απαπγαζκάησλ, ηψλ ηή δε κάθαξ 
Θεφδσξε, εληεχζελ Γηδαζθάισλ, Αζθεηψλ θαί Μαξηχξσλ, ζπγρνξεχεηλ ηνίο 
δήκνηο εμίσζαη.  
 
Χ ηήο ζηεξξάο, θαί θαξηεξάο ζνπ εληάζεσο! ή ηπξάλλσλ, ζξάζνο 
θαηεπάηεζαο, δη’ ήο ζαθψο, ζχ ηήλ ππέξ λνχλ, ηήο αγαζαξρίαο εζράηελ 
καθαξηφηεηα, θαηέιαβεο ζεφθξνλ, αζσκάηνηο ζπκςάιισλ, Σή δπλάκεη ζνπ 
δφμα Φηιάλζξσπε.  
 
Ρήκα Θενχ, ζνί ελνηθήζαλ θαλφηαηα, ηψλ δνγκάησλ, πάλζνθε Θεφδσξε, 
ηνχο πνηακνχο βξχεη δαςηιψο, νίο λχλ εληξπθψληεο, νη θνηηεηαί ζνπ 
ζεφπλεπζηε, βνψκελ επραξίζησο, ελ θσλαίο αζηγήηνηο, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε.  

Θενηνθίνλ  
ινλ ελ ζνί, αλαθαηλίδεη ηφλ άλζξσπνλ, φισο φισ, Πάλαγλε ελνχκελνο, ν 
παηξηθνχο, θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ ζήλ γαζηέξα, νηθήζαη θαηαδεμάκελνο, 
ν πινχησ επζπιαγρλίαο, εθνπζίσο πησρεχζαο, θαί πινπηήζαο ηφλ θφζκνλ 
ζεφηεηη.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ε’  
«Αζεβείο νπθ φςνληαη, ηήλ δφμαλ ζνπ Υξηζηέ, αιι’ εκείο ζέ Μνλνγελέο, 
Παηξηθήο απαχγαζκα δφμεο ζεφηεηνο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, αλπκλνχκέλ ζε 
Φηιάλζξσπε».  
 
Μαξηπξίνπ ήζηξαςαο, θαηδξψο καξκαξπγαίο, ακαπξψζαο ηήλ δνθεξάλ, 
αζεταλ πάλζνθε, θαί θαηεθψηηζαο, ηψλ πηζηψλ πιεξψκαηα, Αζιεηά Μελά 
παλεχθεκε.  
 
Ζ θαλίζζε άπαζα, επίλνηα ερζξψλ, ηή ζηεξξά ζνπ ππνκνλή, νπ ιηκφο νπ 
κάζηηγεο, νπδέ θαηάθιεμηο, νπ ηξηβφισλ θάθσζηο, ζνχ ηφ πξφζπκνλ 
εκαχξσζε.  

Θενηνθίνλ  
Νενπξγεί θζαξέληα κε, ηηθηφκ, έλνο εθ ζνχ, ππέξ θχζηλ ν ιπηξσηήο, παιαηάο 
θαηάξαο κε, εθιπηξσζάκελνο, Θενκήηνξ άρξαληε, φλ ηθέηεπε ζσζήλαη εκάο.  
 

Σνχ Οζίνπ 



 
Ηλαηί κε απψζσ  

Ννχλ ςπρήλ ηε θαί ζψκα, ιφγσ θαζεξάκελνο, λαφο παλέληηκνο, ηνχ Θενχ 
ηψλ φισλ, ερξεκάηηζαο Πάηεξ Θεφδσξε, εφσδίαο ζχκα, φινλ ζαπηφλ Υξηζηψ 
πξνζθέξσλ, ηεξεχο θαί ζπζία γελφκελνο.  
 
Διιακπφκελνο κάθαξ, αίγιε ηή ηνχ Πλεχκαηνο, πάζηλ απήζηξαςαο, ζενιφγσ 
γιψζζε, ηήο Σξηάδνο ηφ θέγγνο ηφ άρξαληνλ, ηήο ζαξθψζεψο ηε, ηήο ππέξ 
λνχλ ηνχ Θενχ Λφγνπ, ηφ απφξξεηνλ Πάηεξ κπζηήξηνλ.  
 
Ννεξψο ηνίο Αγγέινηο, λχλ ζπλαπιηδφκελνο, Υξηζηφλ δπζψπεζνλ, ηψλ 
παζψλ ξπζζήλαη, θαί θηλδχλσλ ηνχο ζέ καθαξίδνληαο, θαί ηήλ ζήλ ηηκψληαο, 
παλεπθιεή θαί ζείαλ κλήκελ, πακκαθάξηζηε κάθαξ Θεφδσξε.  

Θενηνθίνλ  
Αλεθθξάζησ Παξζέλε, ηξφπσ ελνηθήζαο ζνη, άλζξσπνο γίλεηαη, ν πξφ ηψλ 
αηψλσλ, εθ Παηξφο αλαιάκςαο ηφλ δ’ άλζξσπνλ, εθ θζνξάο ιπηξνχηαη, θαί 
πξφο δσήλ θαί αθζαξζίαλ, επαλάγεη σο κφλνο θηιάλζξσπνο.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ο’  
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν πξνθήηεο, Ησλάο ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο, Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ Γπλάκεσλ».  
 
Αλάιγεηνο, δηακέλεηο ππξί δαπαλψκελνο, θαί ηξηρίλνηο, ηάο πιεπξάο 
πξνζηξηβφκελνο ξάθεζηλ, ε γάξ ζεία ράξηο, ζπκπαξνχζα Μελά ζε ελίζρπζε.  
 
Παξίζηαζν, πξφ βεκάησλ ηπξάλλσλ θξηλφκελνο, θαί ηήλ πιάλελ, ζηειηηεχσλ 
Μελά παλανίδηκε, ζεαπηφλ δέ ζηήιελ, επζεβείαο πηζηνίο παξερφκελνο.  
 
Ηδξψηί ζνπ, ηψλ αθψλσλ ηήλ πιάλελ εμήξαλαο, ηψλ εηδψισλ, ζεαπηφλ δέ 
λαφλ σθνδφκεζαο, ηήο ζεπηήο Σξηάδνο, Αζινθφξε Μελά αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ  
Ηάηξεπζνλ, ηά αλίαηα πάζε Παλάκσκε, ηήο ςπρήο κνπ, ηή κνηψζεη ηήο ζήο 
αγαζφηεηνο, αγαζφλ σηήξα, ηφλ Υξηζηφλ ηνίο ελ θφζκσ θπήζαζα.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ηιάζζεηί κνη  
σθξφλσο ζνπ ηήλ δσήλ, Θεφδσξε κάθαξ ήλπζαο, δηθαηνζχλε ζαθψο, 
αλδξεία θξνλήζεη ηε, ηεξπλφηαηνλ φρεκα, αξεηψλ εξκφζσ, ζεαπηψ ζεφθξνλ, 
ζηε.  
 
Μπξίδνπζηλ εππξεπψο, δνγκάησλ νη ζείνη ιφγνη ζνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ 
θαθψλ, αηξέζεσλ άπαληαο, αλάγνπζη Πάλζνθε, ηήο φξζνδνμίαο, πξφο 



κεηάξζηνλ αθξφηεηα.  
 
Αλέηεηιέ ζνη ηφ θψο, θαί ηνχηνπ Πάηεξ ε ζχδπγνο, λχλ επθξνζχλε ζαθψο, σο 
θνίλημ γάξ ήλζεζαο, Πακκάθαξ Θεφδσξε, θαί θαζάπεξ θέδξνο, επιεζχλζεο 
αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ  
σζείεκελ δηά ζνχ, ζενγελλήηνξ Παλάκσκε, θαί ηχρνηκελ αιεζψο, ηήο ζείαο 
ειιάκςεσο, Θενηφθε Άρξαληε, ηνχ εθ ζνχ αθξάζησο, ζαξθσζέληνο Τηνχ ηνχ 
Θενχ.  

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».  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Μάξηπξνο  
Ήρνο δ’   Δπεθάλεο ζήκεξνλ  

Σήο ζηξαηείαο ήξπαζε, ηήο επηθήξνπ, θαί αθζάξηνπ έδεημε, ζέ Αζινθφξε 
θνηλσλφλ, Μελά Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, ν ηψλ Μαξηχξσλ αθήξαηνο ζηέθαλνο.  

 Ο Οίθνο  
Μεγάιεο πξφμελνο εκίλ, ππάξρεη ζπκεδίαο, ε κλήκε ηψλ Μαξηχξσλ, θαηά 
παζψλ αλδξείαλ, θαί αξηζηείαλ θαη’ ερζξψλ επηδεηθλπκέλε, ελ θαηδξά θαί 
πξνζελεί νκνινγίαο ράξηηη, Γεχηε νχλ ελ ηαχηε, θηιένξηνη πάληεο 
επθξαλζψκελ, ηήο πξνζθαίξνπ επθξνζχλεο ηήλ θξείηνλα θαί ηειεσηέξαλ, 
Μελά ηνχ Αζιεηνχ ηήλ κλήκελ ηεινχληεο, θαί ιακβάλνληεο παζψλ δψξνλ ηήλ 
ιχζηλ, ηνχησλ δέ δνηήξ, Υξηζηφο ν Θεφο ππάξρεη, ν ηψλ Μαξηχξσλ αθήξαηνο 
ζηέθαλνο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ  
Σή ΗΑ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Μελά ηνχ 

ελ ηψ Κνηπαείσ.  
ηίρνη 

Αίγππηνο φλησο, εηηέθνη, ηίθηεη κέγα.  
Σκεζείο αιεζέο ηνχην Μελάο δεηθλχεη.  
Μελάο ελδεθάηε έηιε μίθνο γεζφζπλνο θήξ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Βίθησξνο.  
ηίρνη 

Οχ δεηιηψλ ήλ νπδέ Βίθησξ πξφο μίθνο,  
Πάζαλ καθξάλ πνπ θαξδίαο ζείο δεηιίαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Βηθεληίνπ Γηαθφλνπ.  
ηίρνη 

Βιεζείο ν Βηθέληηνο ελ θξνπξά θέξεη.  
Λπζείο δέ θξνπξάο ζαξθηθήο άλσ ηξέρεη.  
 



Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο Αγίαο Μάξηπξνο ηεθαλίδνο.  
ηίρνη 

Γέλδξνηο ηεθαλίο πξνζδεζείζα θνηλίθσλ,  
Σψλ Μαξηχξσλ ήλζεζελ σο θνίλημ κέζνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Παηξφο εκψλ Θενδψξνπ, Ζγνπκέλνπ 
ηνχ ηνπδίνπ.  

ηίρνη 
Πνιιάο ακνηβάο, Θεφδσξε Σξηζκάθαξ,  
Βίνπ κεηαζηάο, σο βηνχο εχ, πξνζδφθα.  
 

Σνχ Αγίνπ θαί καθαξίνπ Μαμίκνπ ηνχ δηά Υξηζηφλ αινχ, ηνχ ελ Μφζρα 
ζαπκαηνπξγνχ Ρψζζνπ.  

 
Σαίο απηψλ Αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή δ’  
«Ο δηαζψζαο ελ ππξί, ηνχο Αβξακηαίνπο ζνπ Παίδαο, θαί ηνχο Υαιδαίνπο 
αλειψλ, νηο αδίθσο δηθαίνπο ελήδξεπζαλ, ππεξχκλεηε Κχξηε, ν Θεφο ν ηψλ 
Παηέξσλ, επινγεηφο  εί».  
 
πλαπεβάινπ ηαίο πιεγαίο, ζπ ηνχο δεξκαηίλνπο ρηηψλαο, ηήο ακαξηίαο, θαί 
ζηνιήλ ελεδχζσ κεθέηη παιαίσζηλ δερνκέλελ Μαθάξηε, ήλ εμχθαλελ ε ράξηο 
επηθαλείζα.  
 
Σή ππξπνιήζεη ηψλ πνιιψλ, Μάξηπο θαί ζεπηψλ ζνπ αγψλσλ, ε αθαλζψδεο 
πνλεξά, αζετα ηεθξνχηαη αηκάησλ ηε, ηαίο ξναίο απνζβέλλπηαη, αγλσζίαο 
επεξκέλε ππξά Πακκάθαξ.  
 
Έρσλ αθζφλνπο δσξεάο, θαί ζαπκαηνπξγίαο πεγάδεηο, ηνίο ηήλ ζεπηήλ ζνπ 
ενξηήλ, εθηεινχζη Μελά αμηάγαζηε, θαί ζπκπξάηηεηο ηνίο ςάιινπζηλ, ν Θεφο ν 
ηψλ Παηέξσλ, επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ  
Δπινγεκέλνο ν θαξπφο, ηήο επινγεκέλεο γαζηξφο ζνπ, φλ επινγνχζηλ 
νπξαλψλ, αη Γπλάκεηο βξνηψλ ηε ζπζηήκαηα, ν εκάο ιπηξσζάκελνο, ηήο 
θαηάξαο ηήο αξραίαο Δπινγεκέλε.  
 

Σνχ Οζίνπ  
 

Θενχ ζπγθαηάβαζηλ  
Ηδψλ ν πξνγλψζηεο ζνπ, ηήο δηαλνίαο ηήλ θαζαξφηεηα, ινγηθψλ ζε 
πξνβάησλ, θαζεγεκφλα Πάηεξ πξνβάιιεηαη, ψ λχλ πακκάθαξ, θξαπγάδεηο 
Θεφδσξε, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  



 
Σφ ζείνλ εηθφληζκα, κνξθήο ηξηζκάθαξ ηήο αλζξσπίλεο Υξηζηνχ, πξνζθπλψλ 
δηεηέιεηο, ηνίο ζενκάρνηο αληηηαηηφκελνο, κέρξη ζαλάηνπ, θαί ςάιισλ 
Θεφδσξε, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ο ιφγνο ζνπ άιαηη, δηεξηπκέλνο ψθζε Θεφδσξε, θαί ν βίνο ζνπ Πάηεξ, 
ιειακπξπζκέλνο αίγιε ηνχ Πλεχκαηνο, ψ λχλ αζηξάπησλ, βνάο 
αγαιιφκελνο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ  
Ηδνχ λχλ πεπιήξσηαη, Γαπτδ ηνχ ζείνπ ε ζεία πξφξξεζηο, ιηηαλεχνπζηλ 
φλησο, ηψ ζψ πξνζψπσ Θενγελλήηνξ Αγλή, νη θεθηεκέλνη ηφλ πινχηνλ ηήο 
ράξηηνο, θαί επινγνχζη Θεφλ, ηφλ ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Σψλ Μαξηχξσλ  
 

Χδή ε’  
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Χξάζεο ψο άξηνο ελ ηψ κέζσ, ππξάο απηνκέλεο εμνπηψκελνο, ζχκα σο 
ακψκεηνλ, ηέιεηνλ σο ζθάγηνλ, σο ηεξείνλ έκςπρνλ, νινθαπηνχκελνο, θαί 
ζείαλ επσδίαλ εθπέκπσλ, ήλ Θεφο σζθξάλζε, Μελά Θενχ ζεξάπνλ.  
 
πξφκελνο Μάξηπο θαί ηξηβφινηο, νμέζη θεληνχκελνο ζπλέηξηςαο, θέληξα ηνχ 
αιάζηνξνο, μίθεη δέ ηεκλφκελνο, σο ελ εθηάζεη πίζηεσο, φπινηο δηέθνςαο, 
αλφκσλ θεθαιάο Αζινθφξε, κέιπσλ, επινγείηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Λπζείο ηήο ζαξθφο πιεγή ηνχ μίθνπο, ζηνξγή ζπλεδέζεο ηειεηφηεξνλ, Μάξηπο 
ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, πξφζσπνλ πξφο πξφζσπνλ, λχλ δέ νξάο Θενχκελνο, 
Μελά θαί κέιπεηο απηψ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Οηθεί ελ γαζηξί ζνπ ππέξ ιφγνλ, ν ιφγσ δεκηνπξγήζαο θηίζηλ άπαζαλ, 
βξέθνο θαζνξάηαη δέ, ζνχ απνηηθηφκελνο, φ πξφ αηψλσλ άρξαληε, εθ ηνχ 
Παηξφο γελλεζείο, φλ πάζα επινγεί θαί δνμάδεη, θηίζηο Θενηφθε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Οζίνπ  
 Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ  

εζνβεκέλνπο έδεημαο, ζενθφξε Θεφδσξε, ηνχο εθεπξεηάο ηψλ δπζζεβψλ 
αηξέζεσλ, δηδάζθσλ ηήλ άρξαληνλ, ηηκεηηθψο εηθφλα Υξηζηνχ, ζέβεηλ 
πξνζθπλείλ ηε, θαί ηηκάλ ζενθξφλσο, θαί κέιπεηλ ηψ Γεζπφηε, ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο.  



 
Γηά παληφο ηνχ βίνπ ζνπ, ζενθφξε Θεφδσξε, ηήο νξζνδνμίαο, νδεγφο 
γεγέλεζαη, θσζηήξ θαεηλφηαηνο, ζενεηδήο δηδάζθαινο, ηχπνο Μνλαζηψλ, θαί 
αθξηβήο λνκνγξάθνο, δηδάζθσλ αλακέιπεηλ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Δπί ηήο γήο εγψληζαη, επζεβείαο δηδάζθαινο, θαί ηήο αιεζείαο, αςεπδήο 
ζπλήγνξνο, Πακκάθαξ γελφκελνο, ελ νπξαλνίο δέ δψξνλ Θενχ, ηήο 
δηθαηνζχλεο αλεδήζσ ζηεθάλνπο, ηφλ δξφκνλ εθηειέζαο, θαί ηήλ πίζηηλ 
ηεξεζαο, Υξηζηφλ δνμνινγήζαο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Γλψζεη ηφλ λνχλ ειάκπξπλαο, ζσθξνζχλn ηήλ έθεζηλ, θαί ηφ ζπκηθφλ δέ ηή 
αλδξεία έδσζαο, ηζχλαο Θεφδσξε, δηθαηνζχλn πάλζνθε, ηεξνπξεπψο ηάο 
ςπρηθάο ζνπ δπλάκεηο, ζπκθψλσο αλακέιπσλ, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Δπινγεκέλε Γέζπνηλα, ηήο ςπρήο κνπ ηά ηξαχκαηα, θαί ηήο ακαξηίαο, ηάο 
νπιάο εμάιεηςνλ, Θεφλ ε θπήζαζα, ηψλ επί πάλησλ Κφξε αγλή, εθ 
παξζεληθήο απεηξνγάκνπ λεδχνο, φλ Παίδεο επινγνχζηλ, ηεξείο αλπκλνχζη, 
ιαφο ππεξπςνχζηλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

 Ο Δηξκφο  
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηπξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ 
Γεκηνπξγφλ, θαί ιπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Σψλ Μαξηχξσλ 
 

Χδή ζ’  
«Δχα κέλ ηψ ηήο παξαθνήο λνζήκαηη, ηήλ θαηάξαλ εηζσθίζαην, ζχ δέ 
Παξζέλε Θενηφθε, ηψ ηήο θπνθνξίαο βιαζηήκαηη, ηψ θφζκσ ηήλ εχινγίαλ 
εμήλζεζαο, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ».  
 
Γή ζνπ λχλ ηφ ζψκα ηφ ζηεξξφλ, Μαθάξηε, ελαζιήζαλ θαηεθάιπςε, θέξεη ηφ 
πλεχκα νπξαλφο δέ, ζχλ πλεχκαζη Μαξηχξσλ γεζφκελνλ, θαί θαηδξνηάηε 
δφμε ιακπφκελνλ, φζελ ζε πάληεο καθαξίδνκελ.  
 
Οηθείο κεη’ Αγγέισλ ελ θσηί, ηζάγγεινλ πνιηηείαλ αζπαζάκελνο, βιέπεηο λντ 
θεθαζαξκέλσ, Μελά ηήλ ηνχ Κπξίνπ ηεξπλφηεηα, πινπζίσο ηαίο εθείζελ 
ιακπφκελνο, θσηνρπζίαηο αμηάγαζηε.  
 
Ηδψλ ηφλ πνζνχκελνλ Υξηζηφλ, παλεχθεκε απνιαχεηο ηήο Θεψζεσο, έζηεο 
ηνχ πφζνπ επηθζάζαο, Μελά ηψλ εθεηψλ ηφ αθξφηαηνλ, εκψλ δέ κλεκνλεχεηο 
ηψλ πφζσ ζνπ κλήκελ ηεινχλησλ ηήλ παλίεξνλ.  

Θενηνθίνλ  



αξθί θαζ’ ππφζηαζηλ εκίλ εθχεζαο, Θεφλ Λφγνλ Μεηξνπάξζελε, φζελ 
θπξίσο Θενηφθνλ, θαξδία ζε θαί γιψζζε θεξχηηνληεο, θσλήλ ζνη ηνχ 
Γαβξηήι πξνζθζεγγφκεζα, Υαίξε βνψληεο πάλησλ Γέζπνηλα.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Δμέζηε επί ηνχησ  
Ρναίο ζνπ ηψλ δαθξχσλ σο Αζθεηήο, θαί πεγαίο ηψλ αηκάησλ σο Μάξηπο 
Υξηζηνχ, εθιακπξπλζείο, ιάκπεηο εθαηέξσζελ ηειαπγψο, δηθαηνζχλελ ζηε, 
πεξηβεβιεκέλνο σο ηεξεχο, ηψλ ζείσλ αλαθηφξσλ, ρνξεχσλ ελδνηάησ, πεξί 
Θεφλ Πάηεξ Θεφδσξε.  
 
Αγίσο ζνπ ηφλ δξφκνλ δηαδξακψλ, ελ Αγίσλ αγίνηο ζθελψκαζη, λχλ θαηνηθείο, 
ζηέθνο αθζαξζίαο απεηιεθψο, θαί βαζηιείαο έλδπκα, κεγαινπξεπέο ηε θαί 
ηεξφλ, ελ νηο εγιατζκέλνο, Θεφδσξε παξέζηεο, ηψ ζψ Γεζπφηε αγαιιφκελνο.  
 
Ηδείλ θαηεμηψζεο ηψλ αγαζψλ, ηήλ πεγήλ ζενθφξε Θεφδσξε, σο κεηειζψλ, 
βίνλ ελζεψηαηνλ αιεζψο, θαί ηήο ηνχ θφζκνπ ζρέζεσο, δηά πνιηηείαο 
εηιηθξηλνχο, ηφλ λνχλ ειεπζεξψζαο, θαί Μάξηπο ζηεθεθφξνο, γεγελεκέλνο 
ψθζεο άξηζηνο.  
 
Ρεκάησλ ζνπ ν θζφγγνο δψξνλ Θενχ, επί πάζαο ε θνχζζε παλεχθεκε, νηα 
βξνληή, ηάο ηήο νηθνπκέλεο εζραηηάο, σο πνηακνί δέ βξχνπζη, ηψλ ζψλ 
δηδαγκάησλ αη δηδαραί, Θεφδσξε δηφ ζε, σο ζείνλ ζεεγφξνλ, λχλ επαμίσο 
καθαξίδνκελ.  

Θενηνθίνλ  
Χξάζεο ψ Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ππέξ θχζηλ ηεθνχζα ελ ζψκαηη, ηφλ 
αγαζφλ, Λφγνλ εθ θαξδίαο ηήο εαπηνχ, φλ ν Παηήξ εξεχμαην, πάλησλ πξφ 
αηψλσλ σο αγαζφο, φ λχλ θαί ηψλ ζσκάησλ, επέθεηλα λννχκελ, εηθαί 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, ηαμηα, ξρίαη 
κεγαιχλνπζηλ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Μαξηχξσλ  
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο  

Σνχο νπξαλνχο αζηέξεο, θαηαθνζκνχζηλ Οηθηίξκνλ, ηήλ εθθιεζίαλ Μελάο δέ, 
Βίθησξ, Βηθέληηνο θνζκεί, θαί ηεθαλίο, δη’ ψλ ζψζνλ, εκάο ηνχο ζέ 
αλπκλνχληαο.  

Σνχ Οζίνπ  
Τπέξ ηψλ ζείσλ εηθνλσλ, ππέκεηλαο πάζαλ ζιίςηλ, βαζάλνπο θαί εμνξίαο, δηφ 
δηπινχλ θαί ηφ ζηέθνο, εθ δεμηάο ηνχ Τςίζηνπ, εδέμσ ζηε Πάηεξ.  

Θενηνθίνλ 



Δλ ζνί παλάρξαληε Κφξε, εζεσξήζεζαλ φλησο, αη ηνχ Κπξίνπ πνξείαη, θαί 
ηνχο βξνηνχο νδεγνχζηλ, έλζα ρνξείαη Αγγέισλ, θαί πάλησλ Αγίσλ δήκνη.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηά ζηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Δίηα ιέγνκελ.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησζελ ν Κχξηνο.  
 

Καί ςάιινκελ ηφ παξφλ ηδηφκεινλ Ήρνο β’. 
Γεχηε θίιαζινη ηήλ ηξηζαπγή ηψλ Μαξηχξσλ Σηκήζσκελ ρνξείαλ, Μελάλ ηε 
θαί Βίθησξα θαί Βηθέληηνλ, φηη αίκαηα έδσθαλ, θαί σλήζαλην ηήλ αηψληνλ 
δσήλ, δηφ θαί θαξηεξηθψο αληέιεγνλ ηψ εθεπξεηή ηψλ θαθψλ, Οπ 
πξνθξίλνκελ ηά θζαξηά ηψλ αθζάξησλ, νχ ζηξαηεπφκεζα βαζηιεί ζλεηψ 
γετλσ, αιιά ηψ δψληη βαζηιεί ζηξαηεπφκεζα, ηψ αεί βνψληη ηνίο πηζηνίο, Ο 
πηζηεχσλ εηο εκέ θάλ απνζάλε δήζεηαη.  

Γφμα... Ήρνο α’  Αλαηνιίνπ  
Σφλ αξηζηέα ηνχ Υξηζηνχ, Μελάλ ηφλ ανίδηκνλ, ζπλειζφληεο νη πηζηνί, 
εγθσκίνηο καξηπξηθνίο, θαί σδαίο πλεπκαηηθαίο επθεκήζσκελ, Οχηνο γάξ ηφλ 
πξφο ερζξνχο ανξάηνπο πφιεκνλ ππειζψλ, θαί λνκίκσο αζιήζαο, αμίσο ηφ 
ηήο λίθεο βξαβείνλ εδέμαην, Καί λχλ ελ νπξαλνίο κεη’ Αγγέισλ, ρνξεχσλ ηήλ 
αθαηάιπηνλ ρνξείαλ, αηηείηαη ηή νηθνπκέλε εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Παλεχθεκνη Μάξηπξεο  

Φσηφο ελδηαίηεκα Αγλή, κφλε ερξεκάηηζαο, ηνχ εθ Παηξφο αλαιάκςαληνο, 
φζελ θξαπγάδσ ζνη, Σήλ εζθνηηζκέλελ, ςπρήλ κνπ ηνίο πάζεζη, θσηί ηψλ 
αξεηψλ θαηαθαίδξπλνλ, θαί ελ ζθελψκαζη, θσηεηλνίο ζνπ θαηαζθήλσζνλ, ελ 
εκέξα ηήο θξίζεσο Άρξαληε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
θαγήλ ζνπ ηήλ άδηθνλ Υξηζηέ, ε Παξζέλνο βιέπνπζα, νδπξνκέλε εβφα ζνη, 
Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, πψο αδίθσο πάζρεηο; πψο ηψ μχισ θξέκαζαη, ν πάζαλ 
γήλ θξεκάζαο ηνίο χδαζη; Μή ιίπεο κνλελ κε, επεξγέηα πνιπέιεε, ηήλ κεηέξα, 
θαί δνχιελ ζνπ δένκαη.  
 

Καί ηά ινηπά ηνχ ξζξνπ, θαί απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΗΒ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ ηνχ Διεήκνλνο, θαί ηνχ 

Οζίνπ Παηξφο εκψλ Νείινπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ Ηεξάξρνπ.  



 
Ήρνο δ’  

Έδσθαο ζεκείσζηλ  
Δζθφξπηζαο έδσθαο, ηνίο δενκέλνηο ηφλ άξηνλ ζνπ, Ησάλλε ζαπκάζηε, έιενο 
κηκνχκελνο, ηνχ ζπκπαζεζηάηνπ ζηε Γεζπφηνπ, δηφ ζνπ κέλεη αιεζψο, εηο 
ηφλ αηψλα ε κλήκε Άγηε, ήλ πίζηεη ενξηάδνληαο, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο 
πεξίζσδε, πεηξαζκψλ ηε θαί ζιίςεσλ, ηεξάξρα παλφιβηε.  
 
νχ ηήλ θαζαξφηεηα, θαί ηνχ λνφο ηήλ επζχηεηα, θαί ηφλ ηξφπνλ ηφλ έλζενλ, ν 
βιέπσλ ηά θξχθηα, θαηηδψλ αλάγεη, εηο κέγηζηνλ ζξφλνλ, ρξίζαο ηψ κχξσ ζε 
ζνθέ, θαί ηειεηψζαο, θαί πνίκλεο νίαθαο, ζαθψο εγρεηξηζάκελνο, ήλ πξφο 
ιηκέλαο σδήγεζαο, ηνχ ελζένπ ζειήκαηνο, Ησάλλε ζεζπέζηε.  
 
Πάληα ηά αηηήκαηα, ηήο ζήο θαξδίαο ν Κχξηνο, αμηάγαζηε δέδσθε, πάζαο γάξ 
εηήξεζαο, ηάο λνκνζεζίαο, ηάο ζσηεξηψδεηο, ηφλ γάξ Θεφλ νινζρεξψο θαί 
ηφλ πιεζίνλ ζενκαθάξηζηε, σο ζεαπηφλ εγάπεζαο, θαί δενκέλνηο επήξθεζαο, 
δηά ηνχηφ ζε ζήκεξνλ, Ησάλλε γεξαίξνκελ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
Σί πκάο θαιέζσκελ  

Ήρνο πι. δ’  
Σί ζε λχλ θαιέζσκελ Άγηε; πνηακφλ ηήο λνεηήο, εθπνξεπφκελνλ Δδέκ, νρεηφλ 
ηψλ ηνχ Θενχ, ρνξεγνπκέλσλ δσξεψλ, πιεκκχξαλ, δηδαγκάησλ ηψλ ηήο 
ράξηηνο, θξαηήξα, ηήο ζνθίαο θαί ηήο γλψζεσο, πξνζεθηηθφλ ζπληνλψηαηνλ, 
δηδαθηηθφλ πξαθηηθψηαηνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σί ζε νλνκάζσκελ ζηε; γεσξγφλ ηψλ αζαλάησλ, πακκαθάξηζηε θπηψλ, 
θπηνπξγφλ ηνχ λννπκέλνπ, Παξαδείζνπ ηψλ πηζηψλ, λνκίκσλ, ζενζδφησλ 
εκπεηξφηαηνλ, δνγκάησλ, ζενπλεχζησλ επηζηήκνλα, εξκελεπηήλ 
επθπέζηαηνλ, θαί παηδεπηήλ ηθαλψηαηνλ, ηθέηεπε ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 
Σί ζε λχλ πξνζείπσ ζαπκάζηε; νξηζηήλ ηήο ζπδπγίαο, ζσθξνζχλεο 
βξαβεπηήλ, παηδεπηήλ ηψλ Μνλαδφλησλ, παξζελίαο νδεγφλ, δηθαίσο, 
ακθνηέξνηο ηαιαληεχνληα, σο πείξα, δηειζφληα ηά εθάηεξα, Πνιιά ηά ζά 
πξζηεξή καηα, θαί έλΘεφο ζνπ ε άζθεζηο, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο β’  Αλαηνιίνπ  
Ζ ηνχ ειένπο πεγή, ηνίο ελδεέζη πιεκκπξεί, επζπκπαζήηνπο νηθηηξκνχο, , 
Ησάλλεο ν Υξηζηνχ κηκεηήο, ν κέγαο πνηκήλ ηψλ Αιεμαλδξέσλ θαί θσζηήξ, 
Γεχηε θνξεζζψκελ νη πησρνί θαηά πλεχκα, κηκνχκελνη απηνχ ηήλ ηιαξφηεηα, 
θηιεπζπιάγρλσ γάξ ζηνξγή, Υξηζηφλ μελίζαο δηά ηψλ πελήησλ, σο πάιαη 
Αβξαάκ, ηνχ καθαξηζκνχ εμηψζε, θαί παξξεζία πξεζβεχεη, ειεεζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  



ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε  
Σί ζνη, ν ηαιαίπσξνο εγψ, Γέζπνηλα ηνχ θφζκνπ Πξνζνίζσ; εη’ κή δαθξχσλ 
πεγάο, θαί εμνκνιφγεζηλ ηψλ πεπξαγκέλσλ κνη, αιι’ ηιέσ ζνπ φκκαηη, 
επίβιεςνλ Κφξε, επί ηήλ αζζέλεηαλ, ηήο ηαπεηλήο κνπ ςπρήο, ιχζνλ, ηψλ 
παζψλ κνπ ηά λέθε, θαί ηήο θαηερνχζεο αριχνο, δένκαη απάιιαμνλ ηφλ 
δνχινλ ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ξχισ ηνχ ηαπξνχ ζε, Ηεζνχ, πξνζαλαξηεζέληα νξψζα, ε απεηξφγακνο, 
έθιαηε θαί έιεγε, Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, ίλα ηί εγθαηέιηπεο, εκέ ηήλ ηεθνχζαλ, 
κφλελ θψο απξφζηηνλ, ηνχ πξναλάξρνπ Παηξφο;ζπεχζνλ, θαί δνμάζζεηη 
φπσο, δφμεο επηηχρσζη ζείαο, νη ηά ζεία πάζε ζνπ δνμάδνληεο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ.  
ηηρ. Πξνζφκνηα ηνχ Ηεξάξρνπ. 

 
Ήρνο πι. α’  

Υαίξνηο αζθεηηθψλ  
Υαίξνηο ηήο Δθθιεζίαο θσζηήξ, ηήο νηθνπκέλεο ηφ πεξίβιεπηνλ θαχρεκα, ηφ 
θιένο Αιεμαλδξείαο, νξζνδνμίαο θξεπίο, εγθξαηείαο ζηάζκε θαί αζθήζεσο, 
ιηκήλ ηψλ ελ δάιε, θηλδπλεπφλησλ ε ιχηξσζηο, πχξγνο ηζρχνο, θαί θξνπξφο 
αζθαιέζηαηνο, λφκνο έκπξαθηνο, εππνηταο ην πέιαγνο, δφηεο ν ηιαξψηαηνο, 
ν πάζη ηά πξφζθνξα, λέκσλ πινπζίσο Πακκάθαξ, ηνίο ζνί ελ πίζηεη 
πξνζηξέρνπζη, Υξηζηφλ εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηψλ νζίσλ απηνχ. 
 
Υαίξνηο ν ηψλ πεηλψλησλ ηξνθεχο, ηψλ δενκέλσλ παξνρεχο αθζνλψηαηνο, ε 
βξχζηο ηήο ζπκπαζείαο, ε ηνχ ειένπο πεγή, θαηαπνλνπκέλσλ ε αληίιεςηο 
ρεξψλ ν πξνζηάηεο, ηψλ αζζελνχλησλ επίζθεςηο, γπκλεηεπφλησλ, αζθαιέο 
πεξηβφιαηνλ, ε νμπηάηε ηψλ πηπηφλησλ αλφξζσζηο, Πάηεξ ππεξνπξάληε, ηιέσ 
ζνπ φκκαηη, άλσζελ πξφζρεο θαί ζείαο, θηιαλζξσπίαο κεηάδνζηλ, Υξηζηφλ 
θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο εκψλ δπζψπεη, θαί κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Σί αληαπνδψζσκελ ηψ Κπξίσ.  
 
Υαίξνηο ρεηξαγσγία ηπθιψλ, παηδαγσγία ηήο λεφηεηνο έλδνμε, ηνχ γήξσο ε 
βαθηεξία, ηψλ πιαλσκέλσλ πνηκήλ, ηψλ ακαξηαλφλησλ ε δηφξζσζηο, ιεηκψλ 
επσδέζηαηνο, κπξνζήθε ηνχ Πλεχκαηνο, ηήο εππνηταο, πνηακφο ν αέλανο, 
θαηαγψγηνλ, ηήο Αγίαο Σξηάδνο ζεπηφλ, Μέκλεζν ηψλ πκλνχλησλ ζε, 
ξπφκελνο ζιίςεσλ, θαί ηψλ θηλδχλσλ θαί λφζσλ, θαί αησλίνπ θνιάζεσο, 
Υξηζηφλ ηθεηεχσλ, ηφλ παξέρνληα ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β’  
ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλζνπ, 
δη’ ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ, Σψλ δαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 



ακέκπησο εδήισζαο, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εηξήλελ 
αίηεζαη ηαίο ςπραίο εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο, έ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο  

Οξψζά ζε ζηαπξνχκελνλ, Υξηζηέ, ε ζέ θπήζαζα, ζξελσδνχζα, αλεβφα 
κεηξηθψο, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηνλ κνπ Σέθλνλ, πψο θέξεηο πάζνο 
επνλείδηζηνλ.  
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Ηεξάξρνπ 
Ήρνο πι. δ’  

Δλ ηή ππνκνλή ζνπ εθηήζσ ηφλ κηζζφλ ζνπ Πάηεξ, ζηε, ηαίο πξνζεπραίο 
αδηαιείπησο εγθαξηεξήζαο, ηνχο πησρνχο αγαπήζαο, θαί ηνχηνηο επαξθέζαο, 
Αιιά πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, Ησάλλε Διεήκνλ καθάξηε, ζσζήλαη ηάο 
ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Σνχ Οζίνπ   ν απηφο 
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, Νείιε Παηήξ εκψλ, ζηε, 
Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ   ν απηφο  
Ο δη’ εκάο γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, θαί ζηαχξσζηλ ππνκείλαο Αγαζέ, ν 
ζαλάησ ηνλ ζάλαηνλ ζθπιεχζαο, θαί Έγεξζηλ δείμαο σο Θεφο, κή παξίδεο 
νχο έπιαζαο ηή ρεηξί ζνπ, δείμνλ ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ ειεήκνλ, δέμαη ηήλ 
ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ πξεζβεχνπζαλ ππέξ εκψλ θαί ζψζνλ σηήξ εκψλ, 
ιαφλ απεγλσζκέλνλ. 
 

Καί απφιπζηο. 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, αλαγηλψζθεηαη είο Καλψλ ηήο Οθησήρνπ, 
θαί νη δχν παξφληεο ηψλ Αγίσλ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Ηεξάξρνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο ελ ηή ζ’ Χδή. 
 

Ησζήθ  
 

 Χδή α’   Ήρνο πι. δ’ 
«Ζ θεθνκκέλε ηήλ άηνκνλ έηεκε, θαί είδελ ήιηνο γήλ, ήλ νπθ εζεάζαην, 
αιάζηνξα ερζξφλ ην χδσξ θαηεπφληηζε, θαί άβαηνλ δηήιζελ Ηζξαήι, σδή δέ 
ελεκέιπεην, Σψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δε, δφμαζηαη».  



 
Σή ζπκπαζεία ηφλ λνχλ ιακπξπλφκελνο, θαί ηή αγάπε Υξηζηνχ, Πάηεξ 
ππξζεπφκελνο, ειεεκνζπλψλ, αζηξάπησλ ηαίο ιακπξφηεζη, ηνχ κφλνπ 
ειεήκνλνο Θενχ, δνρείνλ θαζαξψηαηνλ, Ησάλλε γέγνλαο, δην ζε καθαξίδνκελ.  
 
Σά δη’ αηψλνο αεί δηακέλνληα, ζθνπψλ ζνθψ ινγηζκψ, Πάηεξ Ηεξψηαηε, 
ειιάμσ ηψλ θζαξηψλ, πεξηθαλψο ηά άθζαξηα, θαί λχλ ηνχο νπξαλνχο 
πεξηπνιείο, βνψλ ζχλ αζσκάηνηο ρνξνίο, Σψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ 
δεδφμαζηαη.  
 
Ο ηνχ ειένπο δνηήξ ραξηηψζαο ζνπ, ηήλ ειεήκνλα πξίλ, ζηε δηάλνηαλ, 
ειέεζε πνιινχο, ηή ζεία κεζηηεία ζνπ, εγέλνπ γάξ παξάθιεζηο ςπρψλ, 
πελήησλ ηε πξνκήζεηα, Ησάλλε πάλζνθε, ζεφθξνλ Ηεξψηαηε,  

Θενηνθίνλ 
Ίλα ηνχο θάησ ηνίο άλσ ζπλάςεηελ, ν κφλνο πάλησλ Θεφο, κεηξάλ 
απεηξφγακνλ, ππέδπ θαί ζαξθφο, θαλείο ελ νκνηψκαηη, ηήο έρζξαο ηφ 
κεζφηνηρνλ ειψλ, εηξήλελ εκεζίηεπζε, θαί δσήλ εβξάβεπζε, θαί ζείαλ 
απνιχηξσζηλ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο. 
 

Άξδεη κε Νείινο γλσζηηθή παγθαξπία. Θενθάλνπο 
 

Χδή α’  Ήρνο πι. δ’  
«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν 
lζξαειίηεο αλεβφα, ηψ Λπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».  
 
Αξδείαηο ζνπ Μάθαξ ηαίο κπζηηθαίο, αξδεχσλ πινπζίσο, ηφλ ςπγέληα κνπ 
ινγηζκφλ, σο ζηάρπλ ηφλ χκλνλ ζνη πξνζθέξεηλ, ηαίο ζαίο πξεζβείαηο 
θαηαμίσζνλ.  
 
Ρεκάησλ ξναί ζνπ ψο εμ’ Δδέκ, παλφιβηε Νείιε, πξνεξρφκελαη πξνθαλψο, ηφ 
πξφζσπνλ άπαλ αελάσο, ηήο Δθθιεζίαο θαηαξδεχνπζη.  
 
Γνγκάησλ θαί ιφγσλ ν πνηακφο, ηψλ ζψλ ζενξξήκνλ, ηάο θαξδίαο ηψλ 
επζεβψλ, αξδεχσλ πνηίδεη, δπζζεβψλ δέ, θαηαπνληίδεη ηά ζπζηή καηα.  

Θενηνθίνλ 
Δμήκεζελ Δχαο ηαίο αθναίο, ηφλ ςπρνθζφξνλ, ν αιάζησξ θαί δπζκελήο, 
Υξηζηφλ δέ ηεθνχζα Θενκήηνξ, ηήλ ηνχηνπ βιάβελ εζεξάπεπζαο.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή γ’  
Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζπ κε 
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ε αθξφηεο, ηψλ πηζηψλ ηφ 



ζηήξηγκα, κνλε θηιάλζξσπε».  
 
Δππξεπήο ψζπεξ θφξε, εμ ειαηψλ ζηέθαλνλ, επηθεξνκέλε επψθζε ζνη 
Αμηάγαζηε, ηνχ Διεήκνλνο, ε επζπκπάζεηνο ράξηο, πξνζεθειθνκέλε ζε, 
πξφο ζείνλ έιενο.  
 
Ηεξφλ επί ζξφλνλ, ςήθσ Θενχ έλδνμε, Πάηεξ Ησάλλε θαζίζαο, θαζάπεξ 
Άγγεινο, ζχ πεπνιίηεπζαη, εηξεληθάο αλαθέξσλ, ηεξάο ζπζίαο ηε ηψ 
Παλνηθηίξκνλη.  
 
Σή πνιιή ζπκπαζεία, ηφλ ζπκπαζή Κχξηνλ, Πάηεξ ζεξαπεχσλ δη’ νίθηνλ, 
ζάξθα πησρεχζαληα, πησρνίο επήξθεζαο, μέλνπο αζηέγνπο ζπλήμαο, 
πιεξσηήο πξνζηάμεσλ, ζείσλ γελφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Δπί ζνί Παλαγία, ν ηνχ παληφο αίηηνο, δη’ ππεξβνιήλ επζπιαγρλίαο, ζέισλ 
εζθήλσζε, θαί θαζεγίαζε, ηήλ ηψλ αλζξψπσλ νπζίαλ, παξαβάζεη πξφηεξνλ, 
εμνιηζζήζαζαλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

χ εί ηφ ζηεξέσκα  
Ίλα ηά ραξίζκαηα, Πάηεξ ηνχ Πλεχκαηνο θέξε ζνπ, ν ινγηζκφο, ηνχο ηήο 
πνλεξίαο, ινγηζκνχο απεδίσμαο.  
 
Μχξνλ επσδέζηαηνλ, ηήο πξνζεπρήο εκίλ έπλεπζαο, ηεξνπξγέ, δηά ζεσξίαο, 
πξαθηηθήο εθηηζέκελνο.  
 
Έβιπζαο δηδάγκαηα, ζχ επνπξάληα Πάλζνθε, ψο εθ πεγήο, θαί ηήο 
Δθθιεζίαο, ηνχο ηξνθίκνπο, πινχηηζαο.  

Θενηνθίνλ 
Νέθξσζνλ ηφ θξφλεκα, ηφ ηήο ζαξθφο εκψλ Πάλαγλε, ε ηήλ πεγήλ, ηήο 
αζαλαζίαο, ηνίο αλζξψπνηο πεγάζαζα.  

 Ο Δηξκφο  
«χ εί ηφ ζηεξέσκα, ηψλ πξνζηξερφλησλ ζνη Κχξηε, ζχ εί ηφ θψο ηψλ 
εζθνηηζκέλσλ, θαί πκλεί ζε ηφ πλεχκα κνπ».  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Οζίνπ  
Ήρνο πι. δ’  Σή ππεξκάρσ 

Σάο θξπγαλψδεηο ηψλ παζψλ ηψλ εθ ηνχ ζψκαηνο, επαλαζηάζεηο ηκεηηθψο 
Νείιε Μαθάξηε, έλ αγξχπλσ ζνπ ζπλέθνςαο ηθεζία, αιι’ σο έρσλ παξξεζίαλ 
πξφο ηφλ Κχξηνλ, εθ παληνίσλ κε θηλδχλσλ ειεπζέξσζνλ, ίλα θξάδσ ζνη, 
Υαίξνηο Πάηεξ παγθφζκηε.  

Ο Οίθνο  
Σίο ζνπ ηψλ επηγείσλ, εμηζρχζεηε, Νείιε, εηπείλ ηήο πνιηηείαο ηά άζια, θαί ηνχ 
βίνπ ζνπ ηνχο ακέηξνπο κφρζνπο, θαί πνιινχο θφπνπο ζνπ, νχο επί γήο σο 



άζαξθνο εηέιεζαο; αιι’ φκσο ίδε, νχησ ζνη θξάδσ,  
Υαίξνηο, Θενχ πνηακέ ραξίησλ, ραίξνηο, Υξηζηνχ δηδαγκάησλ πιεκκχξα.  
Υαίξνηο, ηήο ζνθίαο θξαηήξ θαί ηήο γλψζεσο, ραίξνηο, αζαλάησλ θπηψλ ηφ 

γεψξγηνλ.  
Υαίξνηο δφγκα πξαθηηθψηαηνλ ζενπλεχζησλ ινγίσλ, ραίξνηο, λφκνπ 

εκπεηξφηαηε ζενζδφηνπ εξκελεχο.  
Υαίξνηο, ηνχ λννπκέλνπ Παξαδείζνπ θπηνπξγέ, ραίξνηο, ηήο παξζελίαο 

θπιαθηήξηνλ κέγα.  
Υαίξνηο, ηεξπλή θηζάξα ηνχ Πλεχκαηνο, ραίξνηο, παζψλ ξηδνηφκνο κάραηξα.  
Υαίξνηο, αλδξψλ δηθαίσλ ηφ έξεηζκα, ραίξνηο, πηζηψλ γεγελψλ ν πξνζηάηεο.  
Υαίξνηο, Πάηεξ παγθφζκηε.  
 

Κάζηζκα ηνχ Ηεξάξρνπ  
Ήρνο πι. δ’  

Σήλ νθίαλ θαί Λνγνλ  
Διεήκνλα γλψκελ αλαιαβψλ, επζπκπάζεηνο ψθζεο πξνζεπαξθψλ, πησρνίο 
ελδεέζη ηε, Ησάλλε ζεφπλεπζηε, δηά ηνχην θιήζηλ, ηή πξάμεη θαηάιιεινλ, 
παξά πάληαο κάθαξ, Αγίνπο επινχηεζαο, φζελ φ δνηήξ ζε, ηνχ ειένπο 
κεγάισο, ζεφθξνλ ειέεζε, θαί θαηδξψο θαηειάκπξπλελ, Ηεξάξρα παλφιβηε, 
πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο 
ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ Αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα… Σνχ Οζίνπ  
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο  

Καηαιακπξχλαο ζνπ ηφλ λνχλ ζεσξίαηο, ζενινγίαο πνηακνχο εμεξεχμσ, 
θαηαξδεχσλ θαξδίαο Νείιε ζενθφξε, ηψλ πίζηεη αξπνκέλσλ ζψλ δηδαρψλ, ηφ 
πφκα ηφ δηαπγέο ηε θαί θαζαξφλ, θαί ηηκψλησλ ηήλ κλήκελ ζνπ, ηήλ θσηαπγή 
ηε θαί ζεπηήλ, Οζίσλ εγθαιιψπηζκα, θαί Παηέξσλ ηφ θαχρεκα.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σή ζηαζεξά ζνπ Θενκήηνξ πξφο ηφλ Κηίζηελ, θαί ηή αιήθησ ηθεζία ηνχο ελ 
πίζηεη, ηνλ παλάγηνλ Σφθνλ ηφλ ζφλ ζεβνκέλνπο, εθ πάζεο ξχζαη αλάγθεο θαί 
ζπκθνξάο, θαί δίδνπ πξφο ηφλ Τηφλ ζνπ νηθεηαθήλ, παξξεζίαλ σο δπλαηή, 
εμεπκελίζαζζαη απηφλ, επξείλ εκάο δηάιπζηλ, ψλ ελ βίσ εκάξηνκελ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ εμ αηκάησλ ζνπ αγλψλ ζσκαησζέληα, θαί ππέξ έλλνηαλ εθ ζνχ εκλή 
ηερζέληα, επί μχινπ θξεκάκελνλ, κέζνλ ηψλ θαθνχξγσλ, νξψζα ηά ζπιάγρλα 
ήιγεηο θαί κεηξηθψο, ζξελνχζα εβφαο, Οίκνη! Σέθλνλ εκφλ, ηίο ε ζεία θαί 
άθαηνο, νηθνλνκία ζνπ δη’ ήο, εδψσζαο ηφ πιάζκα ζνπ; Αλπκλψ ζνπ ηφ 
εχζπιαγρλνλ.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή δ’  
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδνμαζά ζνπ ηήλ ζεφηεηα».  
 



Καζαξφλ θαηαγψγηνλ, ψθζεο ηήο Αγίαο Σξηάδνο, ζηε, θαί λανχ ζείνπ 
θεηκήιηνλ, θαί αξρηεξέσλ αθξνζίληνλ.  
 
Σή πνιιή ζπκπαζεία ζνπ, Κχξηνο πξνζέρσλ ν ζπκπαζέζηαηνο, ηήλ ςπρήλ 
ζνπ θαζεγίαζελ, Ησάλλε Πάηεξ Ηεξψηαηε.  
 
Δληνιψλ αθαηαίζρπληνο, γέγνλαο εξγάηεο ηνχ Παλνηθηίξκνλνο, θαί επιήζζεο 
αγαζψλ απηνχ, ελ ζθελαίο αγίσλ απιηδφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ηαζαί κνπ ηά ηξαχκαηα, Κφξε ηήο θαξδίαο θαί θαηεπφδσζνλ, ηήο ςπρήο κνπ 
ηά θηλήκαηα, εηο Θενχ Παξζέλε ηά ζειήκαηα.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Ο απηφο  
Δπαλάγαγε Πάλζνθε, ηήο ηψλ παζεκάησλ αηρκαισζίαο κε, σο αληίιπηξνλ 
θαί ηίκεκα, ηψ Θεψ πξνζάγσλ ηάο εληεχμεηο ζνπ.  
 
Ηεξψο αλαηάμαζζαη, ηήο ελ ηψ Υξηζηψ ζνθίαο ηά δφγκαηα, δνθηκάζαο δη’ 
αζθήζεσο, ζεαπηφλ Πακκάθαξ πξνεθάζεξαο.  
 
Λνγηζκψλ άπαλ χςσκα, Πάηεξ επαηξφκελνλ εηαπείλσζαο, ηή πιεκκχξα ηήο 
ζνθίαο ζνπ, αθαλίζαο ηνχησλ ηφ κλεκφζπλνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο Παηξί ζπλατδηνο, θαί σο Θεφο Λφγνο ηφ πξίλ αζψκαηνο, επ’ εζράησλ 
ζεζσκάησηαη, εμ αγλψλ αηκάησλ ζνπ Παλχκλεηε.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ε’  
«Σφλ εθ λπθηφο αγλσζίαο, επί ηήλ ςπράισηνλ νδφλ αεί πιαλψκελνλ, ηψ θσηί 
ηήο γλψζεψο ζνπ Κχξηε, πνδεγψλ κε ελ ηή ηξίβσ, ηψλ εληνιψλ ζνπ 
θαζνδήγεζνλ».  
 
Σνχ λεθξσζέληνο δη’ νίθηνλ, λέθξσζηλ εθνχζηνλ, Πάηεξ ζνθέ κηκνχκελνο, 
εζηαπξψζεο θφζκσ θαί ηνίο πάζεζη, θαί δσήο ππεξθνζκίνπ, θαηεμηψζεο 
αμηάγαζηε.  
 
Μαθαξηζκνχ εμηψζεο, πξάνο επζπκπάζεηνο, εηξεληθφο γελφκελνο, θαί 
πεηλψλησλ άξηνο αδαπάλεηνο, θαί πελήησλ ρνξεγία, πεξηβνιή ηε 
γπκλεηεχνπζη.  
 
Θείαηο κεζέμεζη Πάηεξ, θαηαθαιιπλφκελνο, νηά πεξ Άγγεινο, ηψ Θεψ 
ακέκπησο ηεξνχξγεζαο, ηνχο πηζηνχο θαηαθσηίδσλ, ηαίο ηεξαίο δηδαζθαιίαηο 
ζνπ.  



Θενηνθίνλ 
Σήλ ζθνηηζζείζαλ ςπρήλ κνπ, ηαίο θηιεδνλίαηο ηνχ βίνπ, αγλή Παλάκσκε, ηψ 
θσηί ηψ ζψ ηαχηελ θαηαχγαζνλ, ε ηφ θσο Υξηζηφλ ηεθνχζα, ηήο αγλσζίαο 
ζθφηνο ιχνληα.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη  
νθίαο νξεγφκελνο Πάλζνθε, ηήο ελζένπ, ζπνπδαίσο θαηέιηπεο, ηνχ βίνπ 
πάζαλ πξνζπάζεηαλ.  
 
Γλσζηψο ζχ ηφλ επέθεηλα γλψζεσο, Θενθάληνξ, λνεηψο θαηείιεθαο, ελψζεη 
ζεία κπνχκελνο.  
 
Νεθέιελ ζε ηνίο φκβξνηο ηήο γλψζεσο, Θενθφξε, πάζαλ θαηαθιχδνπζαλ, ηήλ 
αγλσζίαλ γηλψζθνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Χο θξίλνλ αλακέζνλ εθιάκπνπζαλ, ηψλ αθαλζψλ, επξψλ ν λπκθίνο ζε, 
Παξζελνκήηνξ εγάπεζελ.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ο’  
«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».  
 
Γεήζεζη θαί λεζηεία ζρνιάδσλ, θαί αγξχπλσο ηφλ Θεφλ ηθεηεχσλ, νπηαζηψλ, 
θαί νξάζεσλ ζείσλ, θαηεμηψζεο Θεφθξνλ παλφιβηε, κπνχκελνο ηά ππέξ 
λνχλ, δηαλνίαο ζνθέ θαζαξφηεηη.  
 
Χο Άγγεινο κεηά ζψκαηνο Πάηεξ, επί γήο επνιηηεχζσ ζπζίαο, εηξεληθάο, 
αλαηκάθηνπο ηή πίζηεη, ζπληεηξηκκέλε θαξδία θαί πλεχκαηη, Μαθάξηε ηψ 
πνηεηή, Ησάλλε πξνζθέξσλ γεζφκελνο.  
 
Ο βίνο ζνπ ππέξ ήιηνλ ιάκςαο, ζπκπαζείαο επαθήθελ αθηίλαο, ηφ ζθνηεηλφλ, 
λέθνο εμειαπλνχζαο, ηψλ δενκέλσλ πελίαο παλφιβηε, ζαιπνχζαο ηε ηνχο ηψ 
θξπκψ, ηψλ δεηλψλ θξαηνπκέλνπο Θεφπλεπζηε.  

Θενηνθίνλ 
Ννήζαληεο ζεεγφξνη Πξνθήηαη, κπζηεξίνπ ζνπ Παξζέλε ηφ βάζνο, 
πξνθεηηθψο, πξνθαηήγγεηιαλ ηνχην, θσηαγσγνχκελνη ζείσ ελ Πλεχκαηη, θαί 
λχλ εκείο πεξηθαλψο, ηάο εθβάζεηο νξψληεο πηζηεχνκελ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 



Ο απηφο  
νθίαο ηή δσξεά θνζκνχκελνο, θαί ηφλ βίνλ πνιηηεία θαηδξχλαο, ηεξνπξγφο, 
ερξεκάηηζαο ζείνο, ηψ Πιαζηνπξγψ κεζηηεχσλ θαί πιάζκαηη, θαί γέγνλαο 
πεξηθαλήο, θαί πεξίβιεπηνο Πάηεξ δηδάζθαινο.  
 
Σψ φξεη ηψλ αξεηψλ Πξνζήγγηζαο, θαί ηψ ζείσ θαιπθζείο Πάηεξ γλφθσ 
παξά Θενχ, ηψλ δνγκάησλ ηάο πιάθαο, ηάο ζενγξάθνπο εδέμσ παλφιβηε, θαί 
δεχηεξνο εκίλ Μσζήο, λνκνζέηεο εδείρζεο ηήο ράξηηνο.  
 
Ηέξεπζαο ζεαπηφλ εθνπζίσο, κπζηηθψο σο εζειφζπηνλ ζχκα, ηψ 
Πιαζηνπξγψ, παξηζηάκελνο Νείιε, θαί ζεσξία θαί πξάμεη θνζκνχκελνο, 
κλεκφλεπε νχλ θαί εκψλ, ηψλ πηζηψο εθηεινχλησλ ηήλ κλήκελ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Ηδφληεο ζπκβνιηθαίο εκθάζεζη, ηνχ θξηθηνχ ζνπ κπζηεξίνπ ηφ βάζνο, φηη 
Θεφο, ελ γαζηξί ζνπ ζθελψζεη, νη ζεεγφξνη Πξνθήηαη πξνήγγεηιαλ, 
Παλάκσκε, θαί λχλ εκείο, ηάο εθβάζεηο νξψληεο δνμάδνκελ.  

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».  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Ηεξάξρνπ  
Ήρνο β’  Σά άλσ δεηψλ  

Σφλ πινχηνλ ηφλ ζφλ, εζθφξπηζαο ηνίο πέλεζη, θαί ηψλ νπξαλψλ, ηφλ 
πινχηνλ λχλ απείιεθαο, Ησάλλε πάλζνθε, δηά ηνχην πάληεο ζε γεξαίξνκελ, 
εθηεινχληεο ηήλ κλήκελ ζνπ, ηήο ειεεκνζχλεο ψ επψλπκε.  

Ο Οίθνο  
Ίδηνλ θάιινο ελζείο ηή ςπρή ζνπ, ηήλ γλεζίαλ αγάπελ, θαί ηήλ σξαίαλ 
ζπκπάζεηαλ, θφξελ σξαίσο θεθνζκεκέλελ, ηήλ ειεεκνζχλελ, θιάδνηο ειαίαο 
ελ ηή λπθηί αςεπδψο, Ησάλλε εψξαθαο, ηιαξψο ζνη θζεγγνκέλελ, Δάλ θηήζε 
κε θίιελ θαί ζχλνηθνλ, άμσ ζε ελψπηνλ ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνχ, θαί πεηζζείο, 
ηνχ ζθνπνχ νπ δηήκαξηεο, ηήο ειεεκνζχλεο ψ επψλπκε.  
 

πλαμάξηνλ  
Σή ΗΒ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ 

Αξρηεπηζθφπνπ Αιεμαλδξείαο, ηνχ Διεήκνλνο.  
ηίρνη 

Ησάλλεο πέλεζη δνχο θαί ζθνξπίζαο,  
 πνία Υξηζηψ λχλ παξεζησο ιακβάλεη! 
ρεην αθηεάλσλ δπνθαηδεθάηε Διεεηήο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Νείινπ ηνχ Αζθεηνχ.  
ηίρνη 

Αίγππηνλ άξδεη Νείινο, αιιά θαί θηίζηλ. 
Λφγσ θαηάξδεη, θαί ζαλψλ, Νείινο κέγαο.  



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαξηίλνπ ηνχ 

ζαπκαηνπξγνχ, Δπηζθφπνπ Φξαγθίαο.  
ηίρνη 

Οπθ ήλ ν θφζκνο άμηφο ζνπ, Μαξηίλε.  
λ θαί ιηπψλ απήιζεο εηο θφζκνλ κέγαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Αρηά.  
ηίρνη 

Οηη Πξνθήηεο Αρηά, πξίλ ηεζλάλαη,  
Ηεξνβνάκ κάξηπο, πηφο Ναβάηνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Μαξηίλνπ, Δπηζθφπνπ 
Σαξαθίλεο.  

ηίρνη 
Κιένο θξάηηζηνλ εθ Θενχ ν Μαξηίλνο,  
Δίιεθελ, σο έιενλ ελδεδπκέλνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αλησλίνπ θαί ηψλ ζχλ 
απηψ.  

ηίρνη 
Ξίθνο Εεβηλάλ, Γεξκαλφλ, Νηθεθφξνλ.  
χλ Αλησλίσ δεηθλχεη ληθεθφξνπο.  
 

Ο ζηνο Νείινο ν εθ Κπλνπξίαο, αζθήζαο ελ ηνίο νξίνηο ηήο κεγίζηεο 
Λαχξαο ηνχ Άζσ, ν κεηά ζάλαην κπξνβιχηεο γελφκελνο, θαί πνιινχο ηψλ 
αζζελψλ ηαζάκελνο, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

 
Ο άγηνο παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππνιεσο Λέσλ ν ηχππεο, ελ εηξήλε 

ηειεηνχηαη. 
  
Ο άγηνο λενκάξηπο άββαο φ Νηγδειήο θαί ακνιαδάο, ν ελ 

Κσλζηαληηλνππφιε καξηπξήζαο θαηά ηφ 1726, μίθεη ηειεηνχηαη.  
 

Ο άγηνο λενκάξηπο Νηθφιανο, ν θαηά ηφ 1732 ελ Κσλζηαληηλνππνιε 
καξηπξήζαο, εθ ηήο ελνξίαο ηψλ έμ Μαξκάξσλ, μίθεη ηειεηνχηαη.  

 
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή δ’  
«Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ, θαηεπάηεζαλ ηήλ θιφγα ζαξζαιέσο, θαί εηο 
δξφζνλ ηφ πχξ, κεηέβαινλ βνψληεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο».  



 
Έξγνηο ηνχο ιφγνπο ηνχ σηήξνο, εβεβαίσζαο θαί καθαξηδνκέλσλ, 
ζπλεηάγεο ρνξψ, ππάξμαο ειεήκσλ, θαί θαζαξφο ηψ πλεχκαηη, Ησάλλε 
ζενθφξε.  
 
Μέιηηνο γεχζηο εδπηάηε, κεηελήλεθηαη εηο δφθηκνλ ρξπζφλ ζνη, ηή πινπζία 
ζνπ γάξ, πξνζέρσλ πξναηξέζεη, ν Πνηεηήο πινπζίαο ζνη, ρνξεγεί ηάο 
αληηδφζεηο.  
 
Φέγγεη Σξηάδνο αλεζπέξνπ, ιακπξπλφκελνο ζεξάπσλ ηήο Σξηάδνο, ηνπο 
ηηκψληάο ζε λχλ, θσηίδεηο κεισδνχληαο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μφλε ηφλ έλα ηήο Σξηάδνο, απεγέλλεζαο ελ δχν ηαίο νπζίαηο, ππνζηάζεη κηά, 
νξψκελνλ Παξζέλε, ψ κεισδνχκελ, Κχξηε, ν Θενο επινγεηφο εί.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο  
Καηαξδφκελνο Πάηεξ, πεηνίο νπξαλίνηο ψθζεο πνιχθνξνο, θαξπνχο 
σξαηνηάηνπο, πξνζάγσλ ηψ Γεζπφηε, ηνχο ελ πίζηεη θξαπγάδνληαο, Ο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο Δπινγεηφο εί.  
 
Ζζή Πακκάθαξ γιψζζα, θαηαξξάθηαο δνγκάησλ, αλαπεηάζζαζα, αηξέζεσο 
ηήλ πιάλελ, ζπληφκσο θαηαθιχδεη, ηνχο πηζηνχο εθδηδάζθνπζα, Ο ηψλ 
Παηέξσλ βνάλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Πνιηηείαλ Αγγέισλ, κεηά ζψκαηνο Πάηεξ, ελ γή εβίσζαο, θαί ζείαηο ζεσξίαηο, 
ηψλ άλσ ζεακάησλ, ελεηξχθαο θαί έςαιιεο, Ο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο 
επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Παξζεληθήο εθ λεδχνο, ζαξθσζείο επεθάλεο, εηο ζσηεξίαλ εκψλ, δηφ ζνπ ηήλ 
Μεηέξα, εηδφηεο Θενηφθνλ, επραξίζησο θξαπγάδνκελ, Ο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, 
Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ε’  
Νηθεηαί ηπξάλλνπ, θαί θινγφο ηή ράξηηί ζνπ γεγνλφηεο, νη ηψλ εληνιψλ ζνπ, 
ζθφδξα αληερφκελνη Παίδεο εβφσλ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Φσηαπγή άζηέξα, ν Υξηζηφο ελ χςεη ζε ηήο Δθθιεζίαο, αλαδείμαο Πάηεξ, δηά 
ζνχ ηνχο κέιπνληαο πίζηεη θσηίδεη, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  



 
Διεήκσλ ψθζεο, πξάνο επζπκπάζεηνο, άθαθνο Πάηεξ, πινχηνο πελνκέλσλ, 
θαί ζηνιή θαί έλδπκα γπκλεηεπφλησλ, Δπινγείηε κέιπσλ ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, 
θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σφλ ηνχ Μάξθνπ ζξφλνλ, ηεξψο εθφζκεζαο, έξγνηο ελζένηο, εμαηξέησο Πάηεξ, 
ειεεκνζχλε ηε θαη ζπκπαζεία, Διεήκσλ φζελ, ππέξ πάληαο θέθιεζαη, ηνχο ελ 
ζπκπαζεία, εθιάκςαληαο Αγίνπο.  

Θενηνθίνλ 
Ρείζξνπ δψληνο ψθζεο, Παλαγία ζθήλσκα, εμ νχ πηφληεο, νη ζαλαησζέληεο, 
ηήλ δσήλ θιεξνχκεζα αλαβνψληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Μνπζηθψλ νξγάλσλ  
Αξεηήο αληείρνπ ηήο ηειείαο, αγαζψλ ηφ πξψηνλ αγαπήζαο, θαί ηαίο απηνχ 
λχλ αζηξαπαίο, ιακπφκελνο θξαπγάδεηο, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε θαί ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Γλσζηηθήλ πινπηήζαο επηζηήκελ, πξαθηηθήο επέβεο επδνμίαο, ηήο ράξηηνο 
καξκαξπγάο, εθπέκπσλ ηνίο βνψζη, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Κνζκηθνχο ζνξχβνπο απνδξάζαο, εζπρίαο φξκσ πξνζσξκίζζεο, θαί ηψλ 
παζψλ ηάο πξνζβνιάο, ελέθξσζαο θξαπγάδσλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Αζθαιψο γηλψζθνληεο Παξζέλε, ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα Θεφλ Λνγνλ, πκλνχκέλ 
ζε παλεπζεβψο, νη πίζηεη κεισδνχληεο, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο  
«Μνπζηθψλ νξγάλσλ ζπκθσλνχλησλ, θαί ιαψλ απείξσλ πξνζθπλνχλησλ, 
εηθφλη ηή ελ Γεεξά, ηξείο Παίδεο κή πεηζζέληεο, ηφλ Κχξηνλ αλχκλνπλ, θαί 
εδνμνιφγνπλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Σνχ Ηεξάξρνπ 
 

Χδή ζ’  
«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ νκνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε Αγλή, 
ζχλ Αζσκάηνηο ρνξείαηο, ζέ κεγαιχλνληεο».  
 
Ηδνχ ζε κεηά ηέινο, κέζνλ ζπιιακβάλεη, δπάο, Αγίσλ Παηέξσλ ελ κλήκαηη, 
ηεξσηάηελ ηηκήλ ζνη, Πάηεξ πξνζλέκνπζα.  
 



Χο φξζξνο ψο εκέξα, Πάηεξ Ησάλλε, ε θσηαπγήο ζνπ εμέιακςε θνίκεζηο, 
θσηαγσγνχζα ηνπο πίζηεη, ζέ καθαξίδνληαο.  
 
πλήθζεο ηαίο ρνξείαηο, ηψλ Αξρηεξέσλ, ηψλ Πξνθεηψλ Απνζηφισλ 
Μαξηχξσλ ηε, κεζ’ ψλ κλεκνλεπε Πάηεξ, ηψλ αλπκλνχλησλ ζε.  
 
Ζ ζήθε έλζα θείηαη, Πάηεξ Ησάλλε, ηφ ηεξφλ ζνπ θαί Άγηνλ ιείςαλνλ, πεγή 
ζαπκάησλ ππάξρεη, ηνίο ζνί πξνζηξέρνπζη.  

Θενηνθίνλ 
Φαλείζα πιαηπηέξα, νπξαλψλ Παξζέλε, ηφλ ινγηζκφλ κνπ ζηελνχκελνλ 
πιάηπλνλ, ρσξεηηθφλ ραξηζκάησλ, ζείσλ δεηθλχνπζα.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο  
Ρεγλχληα πξνζπαζείαο ηήο θνζκηθήο, ηά δεζκά θαί Θεψ ζπγγηλφκελνλ, ζέ 
θαζνξψλ, Πάηεξ ν αιάζησξ βαξβαξηθάο, ζνί ηξηθπκίαο ήγεηξε, ιχεηλ ζνπ 
λνκίδσλ ηφ ζηαζεξφλ, ηή ζεία δέ πξνλνία, ηάο ηνχηνπ δηεθξνχζσ, 
κεραλνπξγίαο παλανίδηκε.  
 
Πινπζίαηο δηαιάκπσλ καξκαξπγαίο, δηδαραίο πνιπηξφπνηο ειάκπξπλαο, ηψλ 
επζεβψο, πίζηεη πξνζηφλησλ ζνη ηάο ςπράο, θαί γάξ θξαηήξη πάλζνθε, Νείιε 
ηήο ζνθίαο ηψ θαζαξψ, ηά ρείιε πξνζπειάζαο, εμήληιεζαο αθζφλσο, θαί 
ηνίο πνζνχζη κεηαδέδσθαο.  
 
Ηέξεπζαο πξνζχκσο Πάηεξ ζαπηφλ, κπζηηθψο σο ακψκεηνλ ζθάγηνλ, ηψ 
Πιαζηνπξγψ, ηνχηνλ αγαπήζαο εηιηθξηλψο, νχ λχλ ηψ ζξφλσ πάλζνθε, Νείιε 
παξηζηάκελνο εθηελψο, δπζψπεη ηνχο ελ πίζηεη, ηεινχληάο ζνπ ηήλ κλήκελ, 
επηηπρείλ ζνπ ηήο ιακπξφηεηνο.  

Θενηνθίνλ 
Αλψξζσζαο Παξζέλε ηήο γπλαηθφο, ηφ νιίζζεκα Λφγνλ θπήζαζα, ηφλ 
αλνξζνχλ, ηνχο θαηεξξαγκέλνπο σο αγαζφλ, θαί θξαηαηφλ δπλάκελνλ, ηφλ δη’ 
επζπιαγρλίαο ππεξβνιήλ, εθ ζνχ ζσκαησζέληα, θαί ζψζαληα ηφλ θφζκνλ, 
ηνίο παζνθηφλνηο απηνχ πάζεζηλ.  

 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, δην ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη 
κεγαιχλνπζηλ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Σνλ κηκεηήλ θαλέληα, ηνχ θηινηθηίξκνλνο Θενχ, πκλήζσκελ Ησάλλελ, φπσο 
ρξεψλ απνθνπήλ, θαί ιχζηλ πιεκκειεκάησλ, δη’ απηνχ ηχρσκελ πάληεο.  

Σνχ Οζίνπ 



Σαίο ηψλ δαθξχσλαξδείαηο, ηήλ ζήλ ςπρήλ εθπηάλαο, Νείιε ζεφθξνλ 
δπζψπεη, ηάο ηψλ ςπρψλ εκψλ πιχλαη, αθαζαξζίαο ηψλ πφζσ, ζέ 
αλπκλνχλησλ θαί δέζεη.  

Θενηνθίνλ 
Ο γιπθαζκφο ηψλ Αγγέισλ, ηψλ ζιηβνκέλσλ ε ραξά, Υξηζηηαλψλ ε 
πξαζηάηηο, Παξζέλε Μήηεξ Κπξίνπ, αληηιαβνχ κνπ θαί ξχζαη, ηψλ αησλίσλ 
βαζάλσλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα... Ήρνο πι. β’ 
ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ, εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη’ ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ, Σψλ δαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκπησο εδήισζαο, Παξξεζίαλ έρσλ πξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εηξήλελ 
αίηεζαη ηαίο ςπραίο εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο  

Παξζέλε παλακψκεηε, δπζψπεζνλ φλ έηεθεο, φπσο ζψζε, άπαλ γέλνο ηψλ 
βξνηψλ, θαί γάξ ζε Θενηφθνλ, θαί γιψζζε θαί θαξδία, νκνινγνχκελ 
Μεηξνπάξζελε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Ζ Άκεκπηνο σο είδέ ζε, επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα, αλεβφα 
κεηξηθψο, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ Σέθλνλ, κή θαηαιίπεο κε ηήλ 
δνχιελ ζνπ.  
 

Ζ ινηπή ηνπ ξζξνπ Αθνινπζία, θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
 

ΣΖ ΗΓ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 
 

Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ, Αξρηεπηζθφπνπ 
Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνχ Υξπζνζηφκνπ.  
 

ΔΝ ΣΧ ΜΗΚΡΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρ. δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
πξνζφκνηα ηξία, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ.  

 
Ήρνο α’  

Σψλ νπξαλίσλ 
Σφλ Βαπηηζηήλ εκηκήζσ, ζπλσλπκήζαο θαιψο, ηή εγθξαηεία Πάηεξ, θαί Ζιίαλ 
ηφλ κέγαλ, λεζηείαο θαί αγλείαο, δήισ ηξσζείο, ακθνηέξσλ Υξπζφζηνκε, 
βαζηιηθήο ηπξαλλίδνο θαηαηνικψλ, ψο πνηκήλ ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ.  
 



Θεία εκπλεχζεη ηνχ Λφγνπ, δηαδξακψλ γξαθηθψο, πάζαλ ηήλ γήλ ν θζφγγνο, 
ηψλ δνγκάησλ ζνπ Πάηεξ, εθψηηζε ηφλ θφζκνλ, αλνίμαο εκίλ, ηήο κεηαλνίαο 
ηήλ είζνδνλ, ηήλ ηε πελήησλ θξνληίδα αλαηππψλ, θαί Υξηζηνχ ηφ Δπαγγέιηνλ.  
 
Σφ θαζαξφλ ηήο ςπρήο ζνπ, θαί αθειίδσηνλ θψο, ειηαθάο αθηίλαο, 
θαηαιάκπεη ηψ θφζκσ, δνγκάησλ επζεβείαο, Πάηεξ ζνθέ, Ησάλλε 
Υξπζφζηνκε, θαί ηήλ αριχλ εθδηψθεη θαί δαδνπρεί, ηήλ νηθνπκέλελ πξφο 
επζέβεηαλ.  

Γφμα… Ήρνο δ’  
Γέγνλαο Υξπζφζηνκε, ζεφπλεπζηνλ φξγαλνλ, δη’ νχ εκίλ ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ 
εθψλεζε, ηή επζήκσ, γάξ βνή, δηέδξακε ηά πέξαηα, ν θζφγγνο ηήο 
δηδαζθαιίαο ζνπ, θαί κηκεηήο γελφκελνο ηψλ Απνζηφισλ ζηε, ηφλ ρψξνλ 
θαηέιαβεο εθείλνλ, φλ επφζεζαο, Πξέζβεπε ηψ Κπξίσ, Πακκαθάξηζηε, 
εηξελεχζαη ηφλ θφζκνλ, θαί ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Ρχζαη εκάο εθ ηψλ αλαγθψλ εκψλ, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, ε ηεθνχζα ηφλ 
ηψλ φισλ Πνηεηήλ, ίλα πάληεο θξάδσκέλ ζνη, Υαίξε ε κφλε πξνζηαζία ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο β’  
Οίθνο ηνχ Δθξαζά  

άιπηγμ ρξπζνεηδήο, ιακπξψο αλαβνψζα, ηά ζεία κεγαιεία, εδείρζεο 
Ησάλλε, εηο ηά ηνχ θφζκνπ πέξαηα.  
 
ηίρ. Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ 
 
Νφκνλ σο Μσυζήο, εδέμσ εθ Κπξίνπ, Υξπζφζηνκε ηφλ θφζκνλ, ζνθίδσλ θαί 
θσηίδσλ, ηνίο ζείνηο ζνπ δηδάγκαζηλ.  
 
ηίρ. Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ θαί νη φζηνί ζνπ 
αγαιιηάζνληαη 
 
Κήξπμ σο αιεζψο, ηήο ζείαο βαζηιείαο, εγέλνπ Υξπζνιφγε, βνψλ, 
Μεηαλνείηε, βπζίδσλ ηήλ απφγλσζηλ.  

Γφμα... κνηνλ  
Σξηάδνο ηήο ζεπηήο, ηήλ κίαλ κνλαξρίαλ, εδίδαμαο πηζηεχεηλ, Παηέξα Λφγνλ 
Πλεχκα, Υξπζφζηνκε Παηήξ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  φκνηνλ  
Παξζέλε ηφλ εθ ζνχ, ηερζέληα Θεφλ Λφγνλ, δπζψπεη Θενηφθε, κεηά ηνχ 
Υξπζνιφγνπ, ηνχ ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Νχλ απνιχεηο. Σφ Σξηζάγηνλ, θαί ηά ινηπά.  
 



 Απνιπηίθηνλ   Ήρνο πι. δ'  
Απηφκεινλ  

Ζ ηνχ ζηφκαηφο ζνπ θαζάπεξ ππξζφο εθιάκςαζα ράξηο, ηήλ νηθνπκέλελ 
εθψηηζελ, αθηιαξγπξίαο ηψ θφζκσ ζεζαπξνχο ελαπέζεην, ηφ χςνο εκίλ ηήο 
ηαπεηλνθξνζχλεο ππέδεημελ, Αιιά ζνίο ιφγνηο παηδεχσλ, Πάηεξ Ησάλλε 
Υξπζφζηνκε, πξέζβεπε ηψ Λφγσ Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκσλ.  
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ηηρνινγνχκελ ηήλ Α’ ηάζηλ ηνχ Α’ Καζίζκαηνο ηνχ 
Φαιηεξίνπ, Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο, θαί ςάιινκελ 
ηηρεξά Πξνζφκνηα γ’ δεπηεξνχληεο απηά.  
 

Ήρνο δ’  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  

Σήλ ρξπζήιαηνλ ζάιπηγγα, ηφ ζεφπλεπζηνλ φξγαλνλ, ηψλ δνγκάησλ πέιαγνο 
αλεμάληιεηνλ, ηήο Δθθιεζίαο ηφ ζηήξηγκα, ηφλ λνχλ ηφλ νπξάληνλ, ηήο ζνθίαο 
ηφλ βπζφλ, ηφλ θξαηήξα ηφλ πάγρξπζνλ, ηφλ πξνρένληα, πνηακνχο 
δηδαγκάησλ κειηξξχησλ, θαί αξδεχνληα ηήλ θηίζηλ, κεισδηθψο αλπκλήζσκελ.  
 
Σφλ αζηέξα ηφλ άδπηνλ, ηφλ αθηίζη θσηίδνληα, δηδαγκάησλ άπαζαλ ηήλ 
πθήιηνλ, ηήο κεηαλνίαο ηφλ θήξπθα, ηφλ ζπφγγνλ ηφλ πάγρξπζνλ, ηφλ 
πγξφηεηα δεηλήο, απνγλψζεσο αίξνληα, θαί δξνζίδνληα, εθηαθείζαο θαξδίαο 
ακαξηίαηο, Ησάλλελ επαμίσο, ηφλ Υξπζνιφγνλ ηηκήζσκελ.  
 
Ο επίγεηνο Άγγεινο, θαί νπξάληνο άλζξσπνο, ρειηδψλ ε εχιαινο θαί 
πνιχθσλνο, ηψλ αξεηψλ ηφ ζεζαχξηζκα, ε πέηξα ε άξξεθηνο, ηψλ πηζηψλ 
ππνγξακκφο, ηψλ Μαξηχξσλ εθάκηιινο, ηζνζηάζηνο, ηψλ αγίσλ Αγγέισλ, 
Απνζηφισλ, ν νκφηξνπνο ελ χκλνηο, κεγαιπλέζζσ Υξπζφζηνκνο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β’ 
ζηε ηξηζκάθαξ, αγηψηαηε Πάηεξ, ν πνηκήλ ν θαιφο, θαί ηνχ Αξρηπνίκελνο 
Υξηζηνχ Μαζεηήο, ν ηηζείο ηήλ ςπρήλ ππέξ ηψλ πξνβάησλ, απηφο θαί λχλ 
παλεχθεκε, Ησάλλε Υξπζφζηνκε, αίηεζαη πξεζβείαηο ζνπ, δσξεζήλαη εκίλ ηφ 
κέγα έιενο.  

Καί λχλ... ν απηφο  Θενηνθίνλ  
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ, ηφλ αιφρεπηνλ 
ηφθνλ; ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο, εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ 
ηήο αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη 
γελφκελνο άλζξσπνο δη’ ήκάο, νπθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι’ ελ 
δπάδη θχζεσλ αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, εκλή 
πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δίζνδνο, Φψο ηιαξφλ, ηφ Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά 



Αλαγλψζκαηα.  
 

Παξνηκηψλ ηφ Αλάγλσζκα. 
Μλήκε δηθαίνπ κεη' εγθσκίσλ, θαί επινγία Κπξίνπ επί θεθαιήλ απηνχ. 
Μαθάξηνο άλζξσπνο, φο εχξε ζνθίαλ, θαί ζλεηφο φο νίδε θξφλεζηλ. Κξείζζνλ 
γάξ απηήλ εκπνξεχεζζαη, ή ρξπζίνπ θαί αξγπξίνπ ζεζαπξνχο. Σηκησηέξα δέ 
εζηη ιίζσλ πνιπηειψλ, πάλ δέ ηίκηνλ νπθ άμηνλ απηήο εζηηλ. Δθ γάξ ηνχ 
ζηφκαηνο απηήο εθπνξεχεηαη δηθαηνζχλε, λφκνλ δέ θαί έιενλ επί γιψζζεο 
θνξεί. Σνηγαξνχλ αθνχζαηέ κνπ, ψ ηέθλα, ζεκλά γάξ εξψ, θαί καθάξηνο 
άλζξσπνο, φο ηάο εκάο νδνχο θπιάμεη. Αη γάξ εμνδνί κνπ, έμνδνη δσψο, θαί 
εηνηκάδεηαη ζέιεζηο παξά Κπξίνπ. Γηά ηνχην παξαθαιψ πκάο, θαί πξντεκαη 
εκήλ θσλήλ πηνίο αλζξψπσλ. ηη εγψ ε νθία θαηεζθεχαζα βνπιήλ, θαί 
γλψζηλ θαί έλλνηαλ εγψ επεθαιεζάκελ. Δκή βνπιή θαί αζθάιεηα, εκή 
θξφλεζηο, εκή δέ Ηζρχο. Δγψ ηνχο εκέ θηινχληαο αγαπψ, νη δέ εκέ δεηνχληεο 
επξήζνπζη ράξηλ. Ννήζαηε ηνίλπλ άθαθνη παλνπξγίαλ, νη δέ απαίδεπηνη 
έλζεζζε θαξδίαλ. Δηζαθνχζαηέ κνπ θαί πάιηλ, ζεκλά γάξ εξψ, θαί αλνίγσ 
απφ ρεηιέσλ νξζά. ηη αιήζεηαλ κειεηήζεη ν ιάξπγμ κνπ, εβδειπγκέλα δέ 
ελαληίνλ εκνχ ρείιε ςεπδψ. Μεηά δηθαηνζχλεο πάληα ηά ξήκαηα ηνχ ζηφκαηφο 
κνπ, νπδέλ ελ απηνίο ζθνιηφλ, νπδέ ζηξαγγαιηψδεο. Πάληα επζέα εζηί ηνίο 
λννχζη, θαί νξζά ηνίο επξίζθνπζη γλψζηλ. Γηδάζθσ γάξ πκίλ αιεζή, ίλα 
γέλεηαη ελ Κπξίσ ε ειπίο πκψλ, θαί πιεζζήζεζζε πλεχκαηνο. 

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα. 
ηφκα δηθαίνπ απνζηάδεη ζνθίαλ, ρείιε δέ αλδξψλ επίζηαληαη ράξηηαο. ηφκα 
ζνθψλ κειεηά ζνθίαλ, δηθαηνζχλε δέ ξχεηαη απηνχο εθ ζαλάηνπ. 
Σειεπηήζαληνο αλδξφο δηθαίνπ νπθ φιιπηαη ειπίο, πηφο γάξ δίθαηνο γελλάηαη 
εηο δσήλ,θαί ελ αγαζνίο απηνχ θαξπφλ δηθαηνζχλεο ηξπγήζεη. Φψο δηθαίνηο 
δηαπαληφο, θαί παξά Κπξίνπ επξήζνπζη ράξηλ θαί δφμαλ. Γιψζζα ζνθψλ 
θαιά επίζηαηαη, θαί ελ θαξδία απηψλ αλαπαχζεηαη ζνθία. Αγαπά Κχξηνο 
νζίαο θαξδίαο, δεθηνί δέ απηψ πάληεο άκσκνη ελ νδψ. νθία Κπξίνπ θσηηεί 
πξφζσπνλ ζπλεηνχ, θζάλεη γάξ ηνχο επηζπκνχληαο απηήλ, πξφ ηνχ 
γλσζζήλαη, θαί επρεξψο ζεσξείηαη ππφ ηψλ αγαπψλησλ απηήλ. Ο νξζξίζαο 
πξφο απηήλ νπ θνπηάζεη, θαί ν αγξππλήζαο δη' απηήλ, ηαρέσο ακέξηκλνο 
έζηαη. ηη ηνχο αμίνπο απηήο απηή πεξηέξρεηαη δεηνχζα, θαί ελ ηαίο ηξίβνηο 
θαληάδεηαη απηνίο επκελψο. νθίαο νπ θαηηζρχζεη πνηέ θαθία. Γηά ηαχηα θαί 
εξαζηήο εγελφκελ ηνχ θάιινπο απηήο θαί εθίιεζα ηαχηελ, θαί εμεδήηεζα εθ 
λενηεηφο κνπ, θαί εδήηεζα λχκθελ αγαγέζζαη εκαπηψ. ηη ν πάλησλ 
Γεζπφηεο εγάπεζελ απηήλ. Μχζηηο γάξ εζηη ηήο ηνχ Θενχ επηζηήκεο, θαί 
αηξέηηο ηψλ έξγσλ απηνχ. Οη πφλνη απηήο εηζηλ αξεηαί, ζσθξνζχλελ δέ θαί 
θξφλεζηλ αχηε δηδάζθεη, δηθαηνζχλελ θαί αλδξείαλ, ψλ ρξεζηκψηεξνλ νπδέλ 
εζηηλ ελ βίσ αλζξψπνηο. Δη δέ θαί πνιππεηξίαλ πνζεί ηηο, νίδε ηά αξραία θαί 
ηά κέιινληα εηθάδεηλ, επίζηαηαη ζηξνθάο ιφγσλ, θαί ιχζεηο αηληγκάησλ, 
ζεκεία θαί ηέξαηα πξνγηλψζθεη, θαί εθβάζεηο θαηξψλ θαί ρξφλσλ, θαί πάζη 
ζπκβνπιφο εζηηλ αγαζή. ηη αζαλαζία εζηίλ ελ απηή, θαί εχθιεηα ελ θνηλσλία 
ιφγσ απηήο. Γηά ηνχην ελέηπρνλ ηψ Κπξίσ, θαί εδεήζελ απηνχ, θαί είπνλ εμ 
φιεο κνπ ηήο θαξδίαο. Θεέ Παηέξσλ, θαί Κχξηε ηνχ ειένπο, ν πνηήζαο ηά 



πάληα ελ ιφγσ ζνπ, θαί ηή ζνθία ζνπ θαηαζθεπάζαο ηφλ άλζξσπνλ, ίλα 
δεζπφδε ηψλ ππφ ζνχ γελνκέλσλ θηηζκάησλ, θαί δηέπε ηφλ θφζκνλ ελ 
νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε, δφο κνη ηήλ ηψλ ζψλ ζξφλσλ πάξεδξνλ ζνθίαλ, θαί 
κή κε απνδνθηκάζεο εθ παίδσλ ζνπ, φηη εγψ δνχινο ζφο, θαί πηφο ηήο 
παηδίζθεο ζνπ. Δμαπφζηεηινλ απηήλ εμ αγίνπ θαηνηθεηεξίνπ ζνπ θαί απφ 
ζξφλνπ δφμεο ζνπ, ίλα ζπκπαξνχζά κνη δηδάμε κε, ηί επάξεζηφλ εζηη παξά 
ζνί. Καί νδεγήζε κε ελ γλψζεη, θαί θπιάμε κε ελ ηή δφμε απηήο. Λνγηζκνί γάξ 
ζλεηψλ πάληεο δεηινί θαί επηζθαιείο αη επίλνηαη απηψλ. 

νθίαο νινκψληνο ηφ Αλάγλσζκα. 
Δγθσκηαδνκέλνπ δηθαίνπ, επθξαλζήζνληαη ιανί, αζαλαζία γάξ εζηηλ ε κλήκε 
απηνχ, φηη θαί παξά Θεψ γηλψζθεηαη, θαί παξά αλζξψπνηο, θαί αξεζηή Κπξίσ 
ε ςπρή απηνχ. Δπηζπκήζαηε ηνηγαξνχλ, ψ άλδξεο, ζνθίαλ, θαί πνζήζαηε, θαί 
παηδεπζήζεζζε. Αξρή γάξ απηήο αγάπε, θαί ηήξεζηο λφκσλ. Σηκήζαηε 
ζνθίαλ, ίλα εηο ηφλ αηψλα βαζηιεχζεηε. Απαγγειψ πκίλ, θαί νπ θξχςσ αθ' 
πκψλ κπζηήξηα Θενχ. ηη απηφο θαί ηήο ζνθίαο νδεγφο εζηη, θαί ηψλ ζνθψλ 
δηνξζσηήο, θαί ελ ηή ρεηξί απηνχ πάζα θξφλεζηο, θαί εξγαζηψλ επηζηήκε. Ζ 
πάλησλ ηερλίηηο εδίδαμέ κε ζνθία, έζηη γάξ ελ απηή πλεχκα λνεξφλ, άγηνλ, 
απαχγαζκα θσηφο ατδίνπ, θαί είθσλ ηήο αγαζφηεηνο ηνχ Θενχ. Αχηε θίινο 
Θενχ θαί Πξνθήηαο θαηαζθεπάδεη. Δππξεπεζηέξα δέ εζηηλ ειίνπ, θαί ππέξ 
πάζαλ αζηέξσλ ζέζηλ, θσηί ζπγθξηλνκέλε, επξίζθεηαη πξνηέξα. Αχηε ηνχο 
ζεξαπεχζαληαο απηήλ εθ πφλσλ εξξχζαην, θαί σδήγεζελ ελ ηξίβνηο επζείαηο. 
Έδσθελ απηνίο γλψζηλ αγίαλ, θαί δηεθχιαμελ απηνχο απφ ελεδξεπφλησλ, θαί 
αγψλα Ηζρπξφλ εβξάβεπζελ απηνίο, ίλα γλψζη πάληεο, φηη δπλαησηέξα παληφο 
εζηηλ ε επζέβεηα, θαί νχ κή θαηηζρχζε πνηέ θαθία ζνθίαο, νχδ' νπ κή 
παξειεχζεηαη πνλεξνχο ειέγρνπζα ε δίθε. Δίπνλ γάξ ελ εαπηνίο, ινγηζάκελνη 
νπθ νξζψο. Καηαδπλαζηεχζσκελ ηφλ δίθαηνλ, κή θεηζψκεζα ηήο νζηφηεηνο 
απηνχ, κεδέ εληξαπψκελ πνιηάο πξεζβχηνπ πνιπρξνλίνπο, έζησ δέ εκψλ ε 
Ηζρχο λφκνο. Καί ελεδξεχζσκελ ηφλ δίθαηνλ, φηη δχζρξεζηνο εκίλ εζηη, θαί 
ελαληηνχηαη ηνίο έξγνηο εκψλ θαί επηθεκίδεη εκίλ ακαξηήκαηα παηδείαο εκψλ. 
Δπαγγέιιεηαη γλψζηλ έρεηλ Θενχ, θαί παίδα Κπξίνπ εαπηφλ νλνκάδεη. Δγέλεην 
εκίλ εηο έιεγρνλ ελλνηψλ εκψλ. Βαξχο εζηηλ εκίλ θαί βιεπφκελνο, φηη 
αλφκνηνο ηνίο άιινηο ν βίνο απηνχ, θαί εμειιαγκέλαη αη ηξίβνη απηνχ. Δηο 
θίβδεινλ εινγίζζεκελ απηψ ,θαί απέρεηαη ηψλ νδψλ εκψλ, σο απφ 
αθαζαξζηψλ, θαί καθαξίδεη έζραηα δηθαίσλ, ίδσκελ νχλ εί νη ιφγνη απηνχ 
αιεζείο, θαί πεηξάζσκελ ηά ελ εθβάζεη απηνχ. Όβξεη θαί βαζάλσ εηάζσκελ 
απηφλ, ίλα γλψκελ ηήλ επηείθεηαλ απηνχ, θαί δνθηκάζσκελ ηήλ αλεμηθαθίαλ 
απηνχ. Θαλάησ αζρήκνλη θαηαδηθάζσκελ απηφλ, έζηαη γάξ απηνχ επηζθνπή 
εθ ιφγσλ απηνχ. Σαχηα εινγίζαλην, θαί επιαλήζεζαλ, απεηχθισζε γάξ 
απηνχο ε θαθία απηψλ. Καί νχθ έγλσζαλ κπζηήξηα Θενχ, νπδέ έθξηλαλ, φηη ζχ 
εί Θεφο κφλνο, ν δσήο έρσλ θαί ζαλάηνπ εμνπζίαλ, θαί ζψδσλ ελ θαηξψ 
ζιίςεσο θαί ξπφκελνο εθ παληφο θαθνχ, ν νηθηίξκσλ θαί ειεήκσλ, θαί δηδνχο 
ηνίο Οζίνηο ζνπ ράξηλ, θαί ηψ ζψ βξαρίνλη ηνίο ππεξεθάλνηο αληηηαζζφκελνο. 
 

Δηο ηελ Ληηήλ, ηηρεξά ηδηφκεια.  
 



Ήρνο α’  Αλαηνιίνπ  
Φσζηήξ Ησάλλε, ζηφκα ρξπζεκθαλέο, εγθαιιψπηζκα ηψλ ζενπξγψλ αξεηψλ, 
θαί ελδηαίηεκα Γξαθψλ κπζηαξρηθψλ, ζχ ηνχ παλαρξάληνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, 
αθήξαηνο ζεζαπξφο ερξεκάηηζαο, φζελ επεχθξαλαο πάζαλ Δθθιεζίαλ, 
ζσηεξηψδεη ζνπ ιφγσ ππαξθηηθψ, Παξξεζίαλ νχλ επξάκελνο πξφο ηφλ Θεφλ, 
ελ ηή απνιαχζεη ηήο άλσ θιεξνπρίαο, πξέζβεπε ππέξ εκψλ, Πάηεξ αγηψηαηε.  

Ο απηφο 
Δμερχζε ε ράξηο ελ ρείιεζί ζνπ, ζηε Πάηεξ, Ησάλλε Υξπζφζηνκε, δηά ηνχην 
έρξηζέ ζε ν Θεφο, Αξρηεξέα ηνχ ιανχ απηνχ, πνηκαίλεηλ ηφ πνίκληνλ αχηνχ, ελ 
νζηφηεηη θαί δηθαηνζχλε, Γηφ πεξηδσζάκελνο ηήλ ξνκθαίαλ ηνχ δπλαηνχ, 
δηέθνςαο ηάο γισζζαιγίαο ηψλ αηξέζεσλ, θαί λχλ κή παχζε πξεζβεχσλ, 
εηξελεχζαη ηφλ θφζκνλ, θαί ζψζαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ήρνο β’  Σνχ ηνπδίηνπ 
έ ηφλ κέγαλ Αξρηεξέα θαί Πνηκέλα, ηφλ άθαθνλ θαί φζηνλ, ηήο κεηαλνίαο ηφλ 
θήξπθα, ηφ ρξπζίπλννλ ζηφκα ηήο ράξηηνο, αλεπθεκνχληεο πφζσ δεφκεζα, 
Μεηάδνο εκίλ ηψλ πξεζβεηψλ ζνπ Πάηεξ, εηο αληάκεηςηλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ο απηφο 
Γεσξγίνπ Νηθνκεδείαο 

Υξπζένηο ιφγνηο ζνπ ε Δθθιεζία, ψο θφζκσ ρξπζψ πεξηθνζκεζείζα, Ησάλλε 
Υξπζφζηνκε, λπκθηθψο ραίξνπζα βνά ζνη, θεθφξεζκαη εθ ζψλ ρξπζνβξχησλ 
λακάησλ, θαηαγιατζζείζα ρξπζνθαέζη θαί κειηρξχζνηο πφκαζηλ, εθ πξάμεσο 
γάξ εηο ζεσξίαλ αλάγνκαη, δηά ηψλ πξαέσλ ζνπ παξαηλέζεσλ, θαί πξφο 
Υξηζηφλ ηφλ λνεηφλ λπκθίνλ ελνχκαη, ζπκβαζηιεχνπζα απηψ, Γηφ θαί εκείο 
ζπλαζξνηζζέληεο ελ ηή κλήκε ζνπ θξάδνκελ, Μή απνθάκεο δεφκελνο, ππέξ 
εκψλ πξφο Κχξηνλ, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Ο απηφο 
Δίιεθαο Ηεξάξρα, ηήλ αλσηάησ θηινζνθίαλ, θαί έμσ θφζκνπ εγέλνπ, δψλ 
ππέξ ηά νξψκελα, θαί έζνπηξνλ αθειίδσηνλ Θενχ ζαθψο αλεδείρζεο, θαί ψλ 
αεί ελσκέλνο θσηί, θψο πξνζειάκβαλεο, θαί ηξαλφηεξνλ ηνχ καθαξίνπ 
έηπρεο ηέινπο, Πξέζβεπε Υξπζφζηνκε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ήρνο δ’ 
Ρήκαζη ρξπζαπγεζηάηνηο, ηά πέξαηα ζαθψο θαηήξδεπζαο, ρξπζφξξπηνλ 
έρσλ ηήλ ηε ςπρήλ θαί ηφ ζψκα παλφιβηε, θαί πάληα δηαρξπζψζαο ηνίο 
ιφγνηο ζνπ, ρξπζνπξγέ ηψλ δνγκάησλ ζνπ, θαί βίβινπο ζπγγξαςάκελνο 
ρξπζνγξαθηθάο, αλέπηεο εηο νπξαλνχο, Γηφ βνψκέλ ζνη, Υξπζνξξφα θαί 
Υξπζφζηνκε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γνμα… Ήρνο ν απηφο  
Γεξκαλνχ  

Έπξεπε ηή βαζηιίδη ηψλ πφιεσλ, Ησάλλελ απρείλ Αξρηεξέα, ψζπεξ ηηλά 
θφζκνλ βαζηιηθφλ, θαί ρξπζήιαηνλ ζάιπηγγα, πάληα πεξηερνχζαλ ηά πέξαηα, 
ηά ζσηήξηα δφγκαηα, θαί πάληαο ζπλαγείξνπζαλ, πξφο ζπλαζπηζκφλ 
αζκάησλ ζενπξεπψλ, πξφο φλ βνήζσκελ, Υξπζνιφγε θαί Υξπζφζηνκε, 
Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
έ ηείρνο θεθηήκεζα, Θενηφθε άρξαληε, θαί εχδηνλ ιηκέλα θαί νρχξσκα, δηφ 



δεφκεζα, νη ελ βίσ ρεηκαδφκελνη, Κπβέξλεζνλ θαί δηάζσζνλ εκάο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. α’  
Υαίξνηο αζθεηηθψλ αιεζψο  

Υαίξνηο ηφ ρξπζαπγέο θαί ηεξπλφλ, ηήο Δθθιεζίαο ηφ ζεφπλεπζηνλ φξγαλνλ, 
ε γιψζζα ε θηιαλζξψπσο, ηήο κεηαλνίαο εκίλ, ηνχο πνηθίινπο ηξφπνπο 
ππνγξάθνπζα, ν λνχο ν ρξπζίκνξθνο, ρειηδσλ ε ρξπζφζηνκνο, πεξηζηεξά 
ηε, ςαικηθψο ηά κεηάθξελα, ρξπζαπγίδνπζα, αξεηψλ ελ ρισξφηεηη, ξείζξνλ 
ρξπζνεηδέζηαηνλ, πξνρένλ ηά λάκαηα, ζηφκα ηφ ζείνλ θαί ζείαο, 
θηιαλζξσπίαο ερέγγπνλ, Υξηζηφλ θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο εκψλ δπζψπεη, ηφ 
κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ 
 
Υαίξνηο ηψλ νξθαλψλ ν Παηήξ, αδηθνπκέλσλ νμπηάηε βνήζεηα, πελήησλ ε 
ρνξεγία, ε ηψλ πεηλψλησλ ηξνθή, ηψλ ακαξηαλφλησλ ε δηφξζσζηο, ςπρψλ 
επζηνρψηαηνο, ηαηξφο θαί ζεκλφηαηνο, ζενινγίαο, πςειήο ε αθξίβεηα, ε 
ζαθήλεηα, ηψλ Γξαθψλ ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο, λφκνο ν πξαθηηθψηαηνο, θαλψλ ν 
επζχηαηνο, ε ζεσξία θαί πξάμηο, αη ηήο ζνθίαο αθξφηεηεο, Υξηζηφλ 
θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο εκψλ δπζψπεη, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. ηφκα δηθαίνπ κειεηήζεη ζνθίαλ.  
 
Οίθνλ ηψλ ηεξψλ αξεηψλ, ηεξσκέλνλ ζεαπηφλ απεηέιεζαο, ελ ζνί γάξ ηήλ 
θαηνηθίαλ, ψο ελ αγίσ λαψ, θαί θαζαξσηάησ Πάηεξ έζελην, ζνθψο 
θπβεξλήζαο γάξ, ηάο αηζζήζεηο ηνχ ζψκαηνο, ψο ελ αζχισ, ζεζαπξψ 
δηεηήξεζαο, ηήλ δηάλνηαλ, ηψλ παζψλ θαζαξεχνπζαλ, φζελ ζενεηδέζηαηνο, 
Πακκάθαξ γελφκελνο, ηήο Δθθιεζίαο πξνέζηεο, ηεξαξρία θνζκνχκελνο, 
Υξηζηφλ ηθεηεχσλ, ηφλ παξέρνληα ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. β’ 
άιπηγμ ρξπζφθσλνο αλεδείρζεο, Υξπζνξξήκνλ Υξπζφζηνκε, ρξπζνπξγψλ 
ηάο θαξδίαο ηψλ πηζηψλ, ηνίο ρξπζεπφλνηο ζνπ δηδάγκαζη, πξνθεηηθψο γάξ 
εμήιζελ ν θζνγγνο ηψλ δνγκάησλ ζνπ, ζηε Πάηεξ, θαί θφζκνπ παληφο ηά 
πέξαηα εθψηηζαο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Ο πνηεηήο θαί ιπηξσηήο κνπ Πάλαγλε, Υξηζηφο ν Κχξηνο, εθ ηήο ζήο λεδχνο 
πξνειζψλ, εκέ ελδπζάκελνο, ηήο πξψελ θαηάξαο, ηφλ Αδάκ ειεπζέξσζε, δηφ 
ζνη Πάλαγλε, σο ηνχ Θενχ Μεηξί ηε, θαί Παξζέλσ αιεζψο, βνψκελ αζηγήησο, 
ηφ Υαίξε ηνχ Αγγέινπ, ραίξε Γέζπνηλα, πξνζηαζία θαί ζθέπε, θαί ζσηεξία 
ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

 Απνιπηίθηνλ   Ήρνο πι. δ’  
Απηφκεινλ  



Ζ ηνχ ζηφκαηφο ζνπ θαζάπεξ ππξζφο εθιάκςαζα ράξηο, ηήλ νηθνπκέλελ 
εθψηηζελ, αθηιαξγπξίαο ηψ θφζκσ ζεζαπξνχο ελαπέζεην, ηφ χςνο εκίλ ηήο 
ηαπεηλνθξνζχλεο ππέδεημελ, Αιιά ζνίο ιφγνηο παηδεχσλ, Πάηεξ Ησάλλε 
Υξπζφζηνκε, πξέζβεπε ηψ Λφγσ Υξηζηψ ηψ Θεψ, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκσλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο δη’ εκάο γελλεζείο εθ Παξζέλνπ, θαί ζηαχξσζηλ ππνκείλαο αγαζέ, ν 
ζαλάησ ηφλ ζάλαηνλ ζθπιεχζαο, θαί έγεξζηλ δείμαο ψο Θεφο, κή παξίδεο νχο 
έπιαζαο ηή ρεηξί ζνπ, δείμνλ ηήλ θηιαλζξσπίαλ ζνπ Διεήκνλ, δέμαη ηήλ 
ηεθνχζάλ ζε Θενηφθνλ, πξεζβεχνπζαλ ππέξ εκψλ, θαί ζψζνλ σηήξ εκψλ, 
ιαφλ απεγλσζκέλνλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα.  
 

Ήρνο πι. δ’  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ  

Σήλ ζνθίαλ εμ χςνπο θαηακαζψλ, θαί ηήλ ράξηλ ηψλ ιφγσλ παξά Θενχ, ηνίο 
πάζηλ εμέιακςαο, σο ρξπζφο ελ θακίλσ, θαί ηήλ Αγίαλ Σξηάδα, Μνλάδα 
εθήξπμαο, ηήλ θηιάξγπξνλ πιάλελ, ηνμεχζαο ηνίο ιφγνηο ζνπ, φζελ θαί πξφο 
δήινλ, Βαζηιίδα ειέγμαο, αδίθσο ηήο πνίκλεο ζνπ, απειάζεο καθάξηε, Ησάλλε 
Υξπζφζηνκε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  
 

Γφμα... Σφ απηφ  
 

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Σήλ ςπρήλ κνπ Παξζέλε ηήλ ηαπεηλήλ, ηήλ ελ δάιε ηνχ βίνπ ηψλ πεηξαζκψλ, 
λχλ σο αθπβέξλεηνλ, πνληνπκέλελ ηψ θιχδσλη, ακαξηηψλ ηε θφξησ, 
θαλείζαλ ππέξαληινλ, θαί εηο ππζκέλα Άδνπ, πεζείλ θηλδπλεχνπζαλ, θζάζνλ 
Θενηφθε, ηή ζεξκή ζνπ πξεζβεία, θαί ζψζνλ παξέρνπζα, ζφλ ιηκέλα ηφλ 
εχδηνλ, ίλα πίζηεη θξαπγάδσ ζνη, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ δνχλαί κνη ηήλ άθεζηλ, ζέ γάξ έρσ ειπίδα, ν αλάμηνο δνχιφο 
ζνπ.  
 

Μεηά ηήλ β’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα  
 

Ήρνο γ’  
Θείαο πίζηεσο  

θεχνο έλζενλ ηήο Δθθιεζίαο, πινχηνο άζπινο ηήο επζεβείαο, αλεδείρζεο 
Ηεξάξρα Υξπζφζηνκε, ελ απαζεία θαηδξχλαο ηφλ βίνλ ζνπ, ηνίο δενκέλνηο 
επαληιήζαο ηφλ έιενλ, Πάηεξ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, δσξήζαζζαη 
εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο πι. α’  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  



Σφλ ιεηκψλα ηψλ ιφγσλ ηψλ ζενπλεχζησλ Γξαθψλ, ηφλ εκάο Οδεγνχληα 
πξφο ηήλ κεηάλνηαλ, ηφλ ηνχο πνηθίινπο πεηξαζκνχο ππνκείλαληα, ηφλ 
Υξπζφζηνκνλ πηζηνί, σο δηδαρζέληεο ππ’ απηνχ, Σηκήζσκελ θαηά ρξένο, 
πξεζβεχεη γάξ ηψ Κπξίσ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Σφ εμαίζηνλ ζαχκα ηφ ηήο ζπιιήςεσο, θαί ν άθξαζηνο ηξφπνο ν ηήο 
θπήζεσο, ελ ζνί εγλψξηζηαη, Αγλή Αεηπάξζελε, θαηαπιήηηεη κνπ ηφλ λνχλ, θαί 
εμηζηά ηφλ ινγηζκφλ, ε δφμα ζνπ Θενηφθε, ηνίο πάζηλ εθαπινπκέλε, πξφο 
ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ, Κάζηζκα  
 

Ήρνο δ’  
Δπεθάλεο ζήκεξνλ  

Σνίο ρξπζένηο ιφγνηο ζνπ, ε Δθθιεζία, αξδνκέλε άπαληαο, πνηίδεη λάκαηα 
ρξπζά, θαί ηαηξεχεη λνζήκαηα, ηψλ ζέ πκλνχλησλ, πακκάθαξ Υξπζφζηνκε.  

Γφμα... Ήρνο πι. α’  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ  

Οχηε έρζξα ζπλφδνπ νχζα παξάλνκνο, νχηε κίζνο Απγνχζηεο νχζεο 
παξάθξνλνο, ηάο αξεηάο ηάο ελ ζνί Πάηεξ θαηέζβεζαλ, αιι’ σο ρξπζφο ελ ηψ 
ππξί, δνθηκαζζείο ηψλ πεηξαζκψλ, θαζηθεηεχεηο απαχζησο, ηήλ Παλαγίαλ 
Σξηάδα, ππέξ ήο εγσλίζσ δέσλ ηψ πλεχκαηη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Σήλ ηαρείάλ ζνπ ζθέπελ θαί ηήλ αληίιεςηλ, θαί ηφ έιενο δείμνλ επί ηφλ δνχιφλ 
ζνπ, θαί ηά θχκαηα Αγλή θαηαπξάυλνλ, ηψλ καηαίσλ ινγηζκψλ, θαί ηήλ 
πεζνχζάλ κνπ ςπρήλ, αλάζηεζνλ Θενηφθε, νίδα γάξ νίδα Παξζέλε, σο 
πάληα φζα βνχιεη θαί δχλαζαη.  
 

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’  

Σφ ζηφκα κνπ ιαιήζεη ζνθίαλ, θαί ε κειέηε ηήο θαξδίαο κνπ ζχλεζηλ.  
ηίρ. Αθνχζαηε ηαχηα πάληα ηά έζλε.  
 

Πάζα πλνή.  
 



Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ.  
Δίπελ ν Κχξηνο, ν κή εηζεξρφκελνο δηά ηήο ζχξαο... 
 

Ο Ν’ 
 

Ήρνο β’  Γφμα...  
ήκεξνλ ζθηξηψζηλ ελ πλεχκαηη, Αξρηεξέσλ δήκνη, ζχλ εκίλ ηηκψληέο ζνπ ηήλ 
κλήκελ lεξάξρα, Υξπζφζηνκε ζηε, θσζηήξ ηήο Δθθιεζίαο. 

Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ πξεζβείαηο. 
 
ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο... 
 

Καί ηφ ηδηφκεινλ   Ήρνο πι. β’ 
Δμερχζε ε ράξηο ελ ρείιεζί ζνπ, ζηε Πάηεξ, θαί γέγνλαο Πνηκήλ ηήο ηνχ 
Υξηζηνχ Δθθιεζίαο, δηδάζθσλ ηά ινγηθά πξφβαηα, πηζηεχεηλ εηο Σξηάδα 
νκννχζηνλ, ελ κηά ζεφηεηη.  
 

Οη Καλφλεο ν ηήο Θενηφθνπ κεηά ηψλ Δηξκψλ, εηο ο’ , θαί ηνχ Αγίνπ εηο 
ε’.  
 

Χδή α’  Ήρνο πι. δ’  
Ο Δηξκφο 

«Τγξάλ δηνδεχζαο σζεί μεξάλ, θαί ηήλ Αηγππηίαλ, κνρζεξίαλ δηαθπγψλ, ν 
Ηζξαειίηεο αλεβφα, Σψ ιπηξσηή θαί Θεψ εκψλ άζσκελ».  
 
Πνιινίο ζπλερφκελνο πεηξαζκνίο, πξφο ζέ θαηαθεχγσ, ζσηεξίαλ επηδεηψλ, 
ψ Μήηεξ ηνχ Λφγνπ θαί Παξζέλε, ηψλ δπζρεξψλ θαί δεηλψλ κε δηάζσζνλ.  
 
Παζψλ κε ηαξάηηνπζη πξνζβνιαί, πνιιήο αζπκίαο, εκπηπιψζαί κνπ ηήλ 
ςπρήλ, εηξήλεπζνλ Κφξε ηή γαιήλε, ηή ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ παλάκσκε.  
 
σηήξα ηεθνχζάλ ζε θαί Θεφλ, δπζσπψ Παξζέλε, ιπηξσζήλαί κε ηψλ 
δεηλψλ, ζνί γάξ λχλ πξνζθεχγσλ αλαηείλσ, θαί ηήλ ςπρήλ θαί ηήλ δηάλνηαλ.  
 
Ννζνχληα ηφ ζψκα θαί ηήλ ςπρήλ, επηζθνπήο ζείαο, θαί πξνλνίαο ηήο παξά 
ζνχ, αμίσζνλ κφλε Θενκήηνξ, σο αγαζή αγαζνχ ηε ινρεχηξηα.  
 
Δλ ζιίςεη κε φληα θαί ζπκθνξά, επηζθνπήο ζείαο, θαί πξνλνίαο κφλε Αγλή, 
αμίσζνλ φπσο ζε δνμάδσ, ηήλ ζενδφμαζηνλ θαί ππεξάκσκνλ.  
 

 Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σνχ Πλεχκαηνο κέιπσ ζε ηφ ρξπζνχλ ζηφκα. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α’ Ήρνο πι. δ’ 



«Αξκαηειάηελ Φαξασ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Σήο κεηαλνίαο γεγνλψο ζεξκφηαηνο, θήξπμ Υξπζφζηνκε, κεηαλνείλ Πάηεξ, ηψ 
Θεψ κε πξέζβεπε, εμ φιεο ηήο θαξδίαο κνπ, θαί ηψλ πάιαη πηαηζκάησλ, 
ζεξαπεπζήλαη ηά ηξαχκαηα, ηή ζή ζπκπαζεία δπζψπεζνλ.  
 
ιελ ηήλ αίγιελ ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, Πάηεξ δεμάκελνο, νινιακπήο ψθζεο, 
ζηχινο πξνεγνχκελνο, ηήο Δθθιεζίαο, ζηε, θσηεηλή ηε λεθέιε, πακκάθαξ 
επηζθηάδνπζα, ηά ηψλ Οξζνδφμσλ ζπζηή καηα.  
 
Τπφ Υξηζηνχ πξνρεηξηζζείο Γηδάζθαινο, ζεία δηδάγκαηα, ρξπζνεηδεί γιψζζε, 
γλψκε ηε ζεφθξνλη, πινπζίσο ζχ επήγαζαο, ηνχ Θενχ πνηακφο γάξ, πδάησλ 
πιήξεο ηνχ Πλεχκαηνο, ψθζεο ζενθάληνξ Υξπζφζηνκε.  

Θενηνθίνλ 
Πεπνηθηικέλε πνηθηιία ράξηηνο, ζενραξίησηε, ηφλ ηνχ Παηξφο Λφγνλ, ζάξθα 
ρξεκαηίζαληα, δη’ επζπιαγρλίαλ άθαηνλ, ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ, επινγεκέλε 
γεγέλλεθαο, κείλαζα Παξζέλνο ακφιπληνο.  

Καηαβαζία 
Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη ηή 
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη,θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο,ηαχηεο ηά ζαχκαηα. 
 

Σήο Θενηνθνπ 
 

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».  
 
Πξνζηαζίαλ θαί ζθέπελ, δσήο εκήο ηίζεκη, ζέ Θενγελλήηνξ Παξζέλε, ζχ κε 
θπβέξλεζνλ, πξφο ηφλ ιηκέλα ζνπ, ηψλ αγαζψλ ε αηηία, ηψλ πηζηψλ ηφ 
ζηήξηγκα, κφλε Παλχκλεηε.  
 
Ηθεηεχσ Παξζέλε, ηφλ ςπρηθφλ ηάξαρνλ, θαί ηήο αζπκίαο ηήλ δάιελ, 
δηαζθεδάζαη κνπ, ζχ γάξ Θεφλπκθε, ηφλ αξρεγφλ ηήο γαιήλεο, ηφλ Υξηζηφλ 
εθχεζαο, κφλε Παλάρξαληε.  
 
Δπεξγέηελ ηεθνχζα, ηφλ ηψλ θαιψλ αίηηνλ, ηήο επεξγεζίαο ηφλ πινχηνλ, πάζηλ 
αλάβιπζνλ, πάληα γάξ δχλαζαη, ψο δπλαηφλ ελ ηζρπτ, ηφλ Υξηζηφλ θπήζαζα, 
Θενκαθάξηζηε.  
 
Υαιεπαίο αξξσζηίαηο, θαί λνζεξνίο πάζεζηλ, εμεηαδνκέλσ Παξζέλε, ζχ κνη 



βνήζεζνλ, ηψλ ηακάησλ γάξ, αλειιηπή ζε γηλψζθσ, ζεζαπξφλ παλάκσκε, 
θαί αδαπάλεηνλ.  
 

Σνχ Αγίνπ  
 Ο ζηεξεψζαο θαη’ αξράο 

Ννχλ ζχ Υξηζηνχ πεπινπηεθψο, ζή θαζαξά πνιηηεία, ηήο αλζξψπσλ 
ζσηεξίαο εγέλνπ, ζπλεξγφο πθεγεηήο, δεκεγφξνο Υξπζάζηνκε, δηδαζθαιίαο 
βξχσλ, ζσηεξηψδεηο ζεφπλεπζηε.  
 
Δθ ηψλ αζχισλ ζεζαπξψλ, ηνχ Πλεχκαηνο ζχ πινπηήζαο, εθ πεγψλ ηνχ 
ζσηεξίνπ αληιήζαο, ηήλ αέλανλ πεγήλ, ηψλ δηδαγκάησλ ήξδεπζαο, ηήο 
Δθθιεζίαο άπαλ, ζηε Πάηεξ ηφ πξνζσπνλ.  
 
Τινκαλνχζαο ηψλ ςπρψλ, Υξπζφζηνκε ηάο αξνχξαο, ηή παλζφθσ γεσξγία 
ηψλ ιφγσλ, εμεθάζεξαο ζαθψο, θαί θαξπνθφξνπο έδεημαο, ηνίο νπξαλίνηο 
φκβξνηο, ηαχηαο επάξδσλ Θεφιεπηε.  

Θενηνθίνλ 
Μψκνο ελ ζνί θαί κνιπζκφο, νπθ έζηηλ φισο Παξζέλε, ελδηαίηεκα δέ κάιινλ 
εθάλεο, νπξαλίσλ αξεηψλ, ελ ζνί γάξ θαηεζθήλσζε, ηψλ αξεηψλ ε πάζα, 
αγησζπλε Παλάκσκε.  

Καηαβαζία 
Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ. 
 

Καζηζκα  Ήρνο πι. δ’  
Σήλ νθίαλ θαί Λνγνλ  

Σήο αξξήηνπ ζνθίαο ζενπηηθψο, εμαληιήζαο ηφλ πινχηνλ ηφλ γλσζηηθφλ, 
πάζηλ εζεζαχξηζαο, νξζνδνμίαο ηά λάκαηα, ηψλ κέλ πηζηψλ θαξδίαο, ελζέσο 
επθξαίλνληα, ηψλ δέ απίζησλ αμίσο, βπζίδνληα δφγκαηα, φζελ δη’ ακθνηέξσλ, 
επζεβείαο ηδξψζηλ, εδείρζεο αήηηεηνο, ηήο Σξηάδνο ππέξκαρνο, Ησάλλε 
Υξπζφζηνκε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γνμα… Καί λχλ… Θενηνθηνλ 
Σφλ θινγκφλ ηήο γεέλλεο θαί εκπξεζκφλ, ηφλ θιαπζκφλ ηφλ ελ ηαχηε θαί 
νδπξκφλ, ηφλ ειεεηλφηαηνλ, ρσξηζκφλ θαί πηθξφηαηνλ, ηνχ ηψλ Αγίσλ θιήξνπ, 
θαί ηήο νκεγχξεσο, ελζπκνπκέλε θξίμνλ, ςπρή κνπ θαί ζηέλαμνλ, θαί ηά 
γξακκαηεία, ηψλ κπξίσλ ρξεψλ ζνπ, απαιείςαη επείρζεηη, θαηαλχμεσο 
δάθξπζη, ζπλεξγφλ αθαηαίζρπληνλ, έρνπζα ηήλ κφλελ Αγλήλ, δη’ ήο 
mαηηζκάησλ δίδνηαη ε άθεζηο, ηνίο απηήλ Θενηφθνλ, νξζνδφμσο δνμάδνπζη.  
 

Σήο Θενηφθνπ  
 

Χδή  δ’  
Ο Δηξκφο  



«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήο νηθνλνκίαο ζνπ ηφ κπζηήξηνλ, θαηελφεζα ηά έξγα ζνπ, 
θαί εδφμαζά ζνπ ηήλ Θεφηεηα».  
 
Σψλ παζψλ κνπ ηφλ ηάξαρνλ, ε ηφλ θπβεξλήηελ ηεθνχζα Κχξηνλ, θαί ηφλ 
θιχδσλα θαηεχλαζνλ, ηψλ εκψλ πηαηζκάησλ Θενλχκθεπηε.  
 
Δπζπιαγρλίαο ηήλ άβπζζνλ, επηθαινπκέλσ ηήο ζήο παξάζρνπ κνη, ε ηφλ 
εχζπιαγρλνλ θπήζαζα, θαί σηήξα πάλησλ ηψλ πκλνχλησλ ζε.  
 
Οη ειπίδα θαί ζηήξηγκα, θαί ηήο ζσηεξίαο ηείρνο αθξάδαληνλ, θεθηεκέλνη ζε 
Παλάκσκε, δπζρεξείαο πάζεο εθιπηξνχκεζα.  
 
Απνιαχνληεο Πάλαγλε, ηψλ ζψλ δσξεκάησλ ζνί ραξηζηήξηα, αλακέιπνκελ 
εθχκληα, νη γηλψζθνληέο ζε Θενκήηνξα.  
 
Δπί θιίλεο νδχλεο κνπ, θαί ηήο αξξσζηίαο θαηαθεηκέλσ κνη, σο θηιάγαζνο 
βνήζεζνλ, Θεφηνθε κφλε αεηπάξζελε.  
 

Σνχ Αγίνπ  
 

χ κνπ ηζρχο, Κχξηε  
Άιινλ εκίλ, ηψλ Απνζηφισλ νκφηξνπνλ, ν πξνλνία, πάλησλ 
πξνκεζνχκελνο, σο αγαζφο δέδσθε Υξηζηφο, ζέ ηήο νπξαλίνπ κπζηαγσγίαο 
ηφλ θήξπθα, θαί ζείνλ ππνθήηελ, κπζηεξίσλ ηψλ άλσ, Ησάλλε πακκάθαξ 
Υξπζφζηνκε.  
 
Σφλ ρξπζαπγή, θαί ρξπζνιφγνλ ηηκήζσκελ, Ησάλλελ, πάληαο ηφλ 
ρξπζψζαληα, ρξπζνεηδέζη καξκαξπγαίο, ηήο δηδαζθαιίαο, θαί θφζκνλ 
γιψζζα θαηδξχλαληα, ρξπζίνπ ιακπξνηέξα, θαί θσηφο πιεξεζηάηε, 
εθβξπνχζε ηήλ ράξηλ ηήλ έλζενλ.  
 
ινο Θενχ, γέγνλαο θαηνηθεηήξηνλ, φινο ψθζεο, φξγαλνλ ηνχ Πλεχκαηνο, 
αλαθσλνχλ, πάζεο αξεηήο, ζεφπλεπζηνλ κέινο, θαί ζσηεξίαο ππφζεζηλ, θαί 
θάιινο ππνθαίλνλ, νπξαλψλ βαζηιείαο, Ησάλλε πακκάθαξ Υξπζφζηνκε.  
 
χ ηνχ Θενχ, ηήλ επζπιαγρλίαλ εθήξπμαο, κεηαλνίαο, ηξφπνπο εθηηζέκελνο, 
θαί ηψλ θαθψλ ηήλ απνθπγήλ, άξηζηα δηδάζθσλ, πακκάθαξ θαί ηειεψηαηα, 
θαί έξγσλ ηψλ αξίζησλ, παξαηλέζεηο πθαίλσλ, παλζέβάζκηε Πάηεξ 
Υξπζφζηνκε.  

Θενηνθίνλ 
Μεηά Θεφλ, ζέ πξνζηαζίαλ θεθηήκεζα, ζχ γάξ Μήηεξ, Θενχ ερξεκάηηζαο, 
ηνχ Πνηεηνχ θαί Γεκηνπξγνχ, ηνχ ηήλ εκεηέξαλ, κνξθήλ ιαβνληνο Παλάκσκε, 
θαί ηαχηελ ζεζσθφηνο, εθ θζνξάο θαί ζαλάηνπ, θαί ηή δφμε ηή ζεία 
δνμάζαληνο.  

Καηαβαζία 



Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ 
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε. 
 
Σήο Θενηφθνπ  
 

Χδή ε’  
Ο Δηξκνο  

«Φψηηζνλ εκάο, ηνίο πξνζηάγκαζί ζνπ Κχξηε, θαί ηψ βξαρίνλί ζνπ ηψ 
πςειψ, ηήλ ζήλ εηξήλελ, παξάζρνπ εκίλ θηιάλζξσπε».  
 
Έκπιεζνλ Αγλή, επθξνζχλεο ηήλ δσήλ εκψλ, ηήλ ζήλ αθήξαηνλ δηδνχζα 
ραξάλ, ηήο επθξνζχλεο, ε γελλήζαζα ηφλ αίηηνλ.  
 
Λχηξσζαη εκάο, εθ θηλδχλσλ Θενηφθε Αγλή, ε αησλίαλ ηεθνχζα ιχηξσζηλ, θαί 
ηήλ εηξήλελ, ηήλ πάληα λνχλ ππεξέρνπζαλ.  
 
Λχζνλ ηήλ αριχλ, ηψλ πηαηζκάησλ κνπ Θεφλπκθε, ηψ θσηηζκψ ηήο ζήο 
ιακπξφηεηνο, ε θψο ηεθνχζα, ηφ ζείνλ θαί πξναηψληνλ.  
 
Ίαζαη Αγλή, ηψλ παζψλ κνπ ηήλ αζζέλεηαλ, επηζθνπήο ζνπ αμηψζαζα, θαί 
ηήλ πγείαλ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ παξάζρνπ κνη.  
 

Σνχ Αγίνπ  
 

Ίλα ηί κε απψζσ  
Δθθιεζίαο θσζηήξα, πάληεο ζέ γηλψζθνκελ θσηνεηδέζηαηνλ, θαί ςπρψλ 
ζσηήξα, αλαξπάδνληα ηαχηαο ηνχ θάξπγγνο, ηνχ ζαλαηεθφξνπ θαί πξφο 
δσήλ θαζνδεγνχληα, ηήλ αηψληνλ Πάηεξ ανίδηκε.  
 
Λχεηο ηάο παξαηάμεηο, ηψλ αηξεηηδφλησλ ζπ πεξηθξαμάκελνο, επζεβείαο 
φπινηο, θαί αλδξεία ςπρήο ηεξψηαηε, ζπγθξνηείο δέ ραίξσλ, πεξηθαλψο ηψλ 
Οξζνδφμσλ, ηάο ρνξείαο ζπλδέζκσ ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
Πιήξεηο ψζπεξ θηάιαη, αξσκάησλ ελζέσλ αη ζηαγφλεο ζνπ, θαί ηήλ 
νηθνπκέλελ, λνεηαίο επσδίαηο επθξαίλνπζη, ηή ηψλ λνεκάησλ, κπξεςηθή 
κπζηαγσγία, θαί ηψ θάιιεη ηψλ ιφγσλ ζνπ Πάλζνθε.  

Θενηνθίνλ 
Χο Θεφλ ζπιιαβνχζα, ηφλ δεκηνπξγφλ ηε θαί θηίζηελ θαί Κχξηνλ, γελεαί ζε 
πάζαη, ηψλ αλζξψπσλ Αγλή καθαξίδνπζη, θαί ηψλ Αζσκάησλ, αη λνεξαί 
Σαμηαξρίαη, σο Μεηέξα Θενχ ζε δνμάδνπζηλ.  

Καηαβαζία 
Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
έζρεο ελ κήηξα ηφλ επί πάλησλ Θεφλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ηήλ εηξήλελ βξαβεχνπζα. 



 
Σήο Θενηφθνπ  

 
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».  
 
Θαλάηνπ θαί ηήο θζνξάο φο έζσζελ, εαπηφλ εθδεδσθψο ηψ ζαλάησ, ηήλ ηή 
θζνξά, θαίζαλάησ κνπ θχζηλ, θαηαζρεζείζαλ Παξζέλε δπζψπεζνλ, ηφλ 
Κχξηφλ ζνπ θαί Τηφλ, ηήο ερζξψλ θαθνπξγίαο κε ξχζαζζαη.  
 
Πξνζηάηηλ ζε ηήο δσήο επίζηακαη, θαί θξνπξάλ αζθαιεζηάηελ Παξζέλε, ηψλ 
πεηξαζκψλ, δηαιχνπζαλ φρινλ, θαί επεξείαο δαηκφλσλ ειαχλνπζαλ, θαί 
δένκαη δηά παληφο, ηψλ παζψλ κνπ ξπζζήλαη παλάκσκε.  
 
Χο ηείρνο θαηαθπγήο θεθηήκεζα, θαί ςπρψλ ζε παληειή ζσηεξίαλ, θαί 
πιαηπζκφλ, ελ ηαίο ζιίςεζη Κφξε, θαί ηψ θσηί ζνπ αεί αγαιιφκεζα, ψ 
Γέζπνηλα θαί λχλ εκάο, εθ παζψλ θαί θηλδχλσλ δηάζσζνλ.  
 
Δλ θιίλε λχλ αζζελψλ θαηάθεηκαη, θαί νπθ έζηηλ ίαζηο ηή ζαξθί κνπ, αιι’ ε 
Θεφλ, θαί σηήξα ηνχ θφζκνπ, θαί ηφλ ιπηήξα ηψλ λφζσλ θπήζαζα, ζνχ 
δένκαη ηήο αγαζήο, Δθ θζνξάο λνζεκάησλ αλάζηεζνλ.  
 

Σνχ Αγίνπ  
 

Ηιάζζεηί κνη σηήξ  
νθία πλεπκαηηθή, ηνλ θφζκνλ φινλ επινχηηζαο, ηνχ ιφγνπ δηαλνκεχο, 
γελφκελνο πινχζηνο, πινπζία γάξ άλσζελ, ηεξάξρα ράξηο, εμερχζε ζνχ ηνίο 
ρείιεζηλ.  
 
Δηο πάζαλ σο αζηξαπή, ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο ζνπ, ε δχλακηο δέ ηψλ 
ζψλ ξεκάησλ, Υξπζφζηνκε, σο ζάιπηγμ παλεχζεκνο, νηθνπκέλεο πάληα, 
πεξηήρεζε ηά πέξαηα.  
 
Σφλ άλσζελ ζθαληφλ, ρηηψλα πεξηβαιιφκελνο, Πακκάθαξ ηψλ αξεηψλ, θαί 
ιφγσλ ιακπξφηεηα, πεξηπνηεζάκελνο, αιεζείαο ψθζεο, πεξηδέμηνλ 
εδξαίσκα.  

Θενηνθίνλ 
Ο παληνθξαηνξηθή, δπλάκεη θέξσλ ηά ζπκπαληα, ηφ αζζελέο ηήο ζαξθφο, εθ 
ζνχ πεξηβάιιεηαη, Παξζέλε παλάκσκε, επ’ επεξγεζία, ηψλ αλζξψπσλ ν 
Φηιάλζξσπνο.  

Καηαβαζία 
Σήλ ζείαλ ηαπηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο 



ζενκήηνξνο, δεχηε ηαο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ 
δνμάδνληεο. 
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. β’  
Σήλ ππέξ εκψλ  
Δθ ηψλ νπξαλψλ εδέμσ ηήλ ζείαλ ράξηλ, θαί δηά ηψλ ζψλ ρεηιέσλ, πάληαο 
δηδάζθεηο, πξνζθπλείλ ελ Σξηάδη ηφλ έλα Θεφλ, Ησάλλε Υξπζφζηνκε, 
πακκαθάξηζηε ζηε, επαμίσο επθεκνχκέλ ζε, ππάξρεηο γάξ θαζεγεηήο, σο 
ηά ζεία ζαθψλ.  

Ο Οίθνο 
Σψ ηψλ φισλ Πνηεηή θιίλσ ηφ γφλπ, ηψ πξναησλίσ Λφγσ ρείξαο εθηείλσ, 
ιφγνπ δεηψλ ράξηζκα, ίλα ζκλήζσ ηφλ ζηνλ, φλ απηφο εκεγάιπλε, θεζί γάξ 
ηψ Πξνθήηε, ν δψλ εηο ηνχο αηψλαο, Γνμάδσ ηνχο ελ πίζηεη δνμάδνληάο κε, Ο 
νχλ ελ ηνίο πάιαη ηφλ ακνπήι αλπςψζαο, εδφμαζε λχλ ηφλ Ηεξάξρελ, ηφ 
ηάιαληνλ γάξ φ επηζηεχζε, θαιψο εκπνξεπζάκελνο, ηψ Βαζηιεί πξνζήγαγε, 
δηφ θαί ππεξχςσζελ απηφλ ν ππεξνχζηνο, Σνχηνπ ράξηλ αηηψ ν αλάμηνο εγψ 
ιφγνλ δνζήλαί κνη, ίλα ηζρχζσ επζεβψο αλπκλήζαη απηφλ, Σψλ πεξάησλ γάξ 
ππάξρεη θαζεγεηήο, σο ηά ζεία ζαθψλ.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΓ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Ησάλλνπ, 

Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, ηνχ Υξπζνζηφκνπ.  
ηίρνη  
Μχζαο ν ρξπζνχο Ησάλλεο ηφ ζηφκα,  
Αθήθελ εκίλ άιιν ηάο βίβινπο ζηφκα.  
Ακθί ηξίηελ δεθάηελ ζίγεζελ ρξχζεα ρείιε.  
 

Σαίο ηνχ Υξπζνξξήκνλνο πξεζβείαηο, Υξηζηέ ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ 
εκάο. Ακήλ.  
 

Μλήκε ηνχ αγίνπ λένπ Οζηνκάξηπξνο Γακαζθελνχ Κσλζηαληηλνππνιίηνπ 
θαί ελ Κσλ)πφιε θαηά ηφ 1681 καξηπξήζαληνο.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή δ’   
Ο Δηξκφο  

«Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο, θαηαληήζαληεο Παίδεο, ελ Βαβηιψλη πνηέ, ηή πίζηεη ηήο 
Σξηάδνο, ηήλ θιφγα ηήο θακίλνπ, Καηεπάηεζαλ ςάιινληεο, Ο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Σήλ εκψλ ζσηεξίαλ, σο εζέιεζαο ψηεξ νηθνλνκήζαζζαη, ελ κήηξα ηήο 
Παξζέλνπ, θαηψθεζαο ηψ θνζκσ’ ήλ πξνζηάηηλ αλέδεημαο, Ο ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εΗ.  
 



Θεζαπξφλ ζσηεξίαο, θαί πεγήλ αθζαξζίαο ηήλ ζέ θπήζαζαλ, θαί πχξγνλ 
αζθαιείαο, θαί ζχξαλ κεηαλνίαο, ηνίο θξαπγάδνπζηλ έδεημαο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Θειεηήλ ηνχ ειένπο, φλ εγέλλεζαο Μήηεξ αγλή δπζψπεζνλ, ξπζζήλαη ηψλ 
πηαηζκάησλ, ςπρήο ηε κνιπζκάησλ, ηνχο ελ πίζηεη θξαπγάδνληαο, Ο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
σκάησλ καιαθίαο, θαί ςπρψλ αξξσζηίαο Θενγελλήηξηα, ηψλ πφζσ 
πξνζηφλησλ, ηή ζθέπε ζνπ ηή Θεία, ζεξαπεχεηλ αμίσζνλ, ε ηφλ σηήξα 
Υξηζηφλ, εκίλ απνηεθνχζα.  
 

Σνχ Αγίνπ  
 

Θενχ ζπγθαηάβαζηλ  
Υξεζηφηεηνο άβπζζνλ, θαί επζπιαγρλίαο κεκπεκέλνο Θενχ, εγγπψκελνο 
ψθζεο, ηήλ ζσηεξίαλ κεηαλννχζη ζεξκψο, θαί νινςχρσο Κπξίσ 
θξαπγάδνπζη, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ρπζκίδεηο Υξπζφζηνκε, ηαίο δηδαραίο ζνπ πάζαλ δηάλνηαλ, θαί ςπρψλ 
ζεξαπεχεηο, ηάο αξξσζηίαο σο ζπκπαζέζηαηνο, θαί επδξνκνχζη ζπκςάιιεηο 
γεζφκελνο, Δπινγεηφο ν Θεφο φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Τςψζεο γελφκελνο, εθιειεγκέλνο φζηνο άθαθνο, ηεξεχο ηνχ Τςίζηνπ, 
δηθαηνζχλελ ελδεδπκέλνο ιακπξψο, θαί επθξνζχλε θξαπγάδσλ Παλφιβηε, 
Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
πλέιαβεο Άρξαληε, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ θαί Κχξηνλ, επδνθήζαληα ζψζαη, 
ηφ ηψλ αλζξψπσλ γέλνο ζαλάηνπ θζνξάο, φλ επαμίσο πκλνχληεο 
θξαπγάδνκελ, Δπινγεηφο ν Θεφο ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Καηαβαζία 
Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηηζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ θηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί. 
 

Σήο Θενηφθνπ  
 

Χδή ε’  
Ο Δηξκφο  

«Σφλ Βαζηιέα ηψλ νπξαλψλ, φλ πκλνχζη, ζηξαηηαί ηψλ Αγγέισλ πκλείηε, θαί 
ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Σνχο βνεζείαο ηήο παξά ζνχ δενκέλνπο, κή παξίδεο Παξζέλε πκλνχληαο, θαί 
ππεξπςνχληάο ζε Κφξε εηο αηψλαο.  
 



Σψλ ηακάησλ ηφ δαςηιέο επηρέεηο, ηνίο πηζηψο πκλνχζί ζε Παξζέλε, θαί 
ππεξπςνχζη ηφλ αθξαζηφλ ζνπ ηφθνλ.  
 
Σάο αζζελείαο κνπ ηήο ςπρήο ηαηξεχεηο, θαί ζαξθφο ηάο νδχλαο Παξζέλε, ίλα 
ζε δνμάδσ ηήλ θεραξηησκέλελ.  
 
Σψλ πεηξαζκψλ ζχ ηάο πξνζβνιάο εθδηψθεηο, θαί παζψλ ηάο εθφδνπο 
Παξζέλε, φζελ ζε πκλνχκελ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Αγίνπ  
 

Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ  
Οη λνπλερψο ηνίο ιφγνηο ζνπ, νκηινχληεο Υξπζφζηνκε, ηήο ζενινγίαο, ηφ 
ζεπηφλ κπνχκεζα, θαί πάζαλ θαξπνχκεζα, ηψλ αγαζψλ ηήλ φλεζηλ, θαί ηήλ 
ηήο θαθίαο, απνθεχγνκελ βιάβελ, θνηλφλ γάξ πξπηαλείνλ, ζσηεξίαο εγέλνπ, 
βνψλ, Τπεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Τπέξ εκψλ δπζψπεζνλ, ηφλ Γεζπφηελ Υξπζφζηνκε, ηή ζπκπαζεζηάηε, 
παξξεζία ρξψκελνο, θαί ηή ειεήκνλη, θαί θηιαλζξψπσ Πάηεξ ζηνξγή, ζέ γάξ 
ηψ σηήξη, πξνβαιιφκεζα πίζηεη, κεζίηελ θαί πξνζηάηελ, θαί ζεξκφηαηνλ 
πξέζβπλ, ζεφθξνλ Ηεξάξρα, Πακκάθαξ Ησάλλε.  
 
Νεαληθήλ ηήλ έλζηαζηλ, αηαπείλσηνλ θξφλεκα, πξφο ηνχο αδηθνχληαο, 
βαζηιείο ελδέδεημαη, ζεξκψο πξντζηάκελνο, αδηθνπκέλσλ ζηε, θαί ηψλ 
νξθαλψλ, θαί ηψλ ρεξψλ θαί πελήησλ, Παηήξ γεγελεκέλνο, ζηνξγηθή 
δηαζέζεη, βνψλ, Τπεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
σκαηηθαίο κνξθψζεζη, θαί πνηθίινηο αηλίγκαζη, θαί ζπκβνιηθαίο θαί ηππηθαίο 
εκθάζεζη, ηήλ ζήλ πξνεκήλπνλ, νη ζεεγφξνη γέλλεζηλ, ηήλ ππεξθπά, θαί 
ζαπκαζηήλ ζνπ Παξζέλε, δηφ ζε γεγεζφηεο, επζεβψο αλπκλνχκελ, Υξηζηφλ 
ππεξπςνχληεο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Καηαβαζία 
Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο. 
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ζ’  
Ο Δηξκφο  

«Κπξίσο Θενηφθνλ, ζέ κνινγνχκελ, νη δηά ζνχ ζεζσζκέλνη Παξζέλε Αγλή, 
ζχλ αζσκάηνηο ρνξείαηο ζέ κεγαιχλνληεο».  
 
Ρνήλ κνπ ηψλ δαθξχσλ, κή απνπνηήζεο, ε ηφλ παληφο εθ πξνζψπνπ πάλ 



δάθξπνλ, αθεξεθφηα Παξζέλε Υξηζηφλ θπήζαζα Υαξάο κνπ ηήλ θαξδίαλ, 
πιήξσζνλ Παξζέλε, ε ηήο ραξάο δεμακέλε ηφ πιήξσκα, ηήο ακαξηίαο ηήλ 
ιχπελ εμαθαλίζαζα.  
 
Ληκήλ θαί πξνζηαζία, ηψλ ζνί πξνζθεπγφλησλ, γελνχ Παξζέλε θαί ηείρνο 
αθξάδαληνλ, θαηαθπγή ηε θαί ζθέπε θαί αγαιιίακα.  
 
Φσηφο ζνπ ηαίο αθηίζη, ιάκπξπλνλ Παξζέλε, ηφ δνθεξφλ ηήο αγλνίαο 
δηψθνπζα, ηνχο επζεβψο Θενηφθνλ ζέ θαηαγγέιινληαο.  
 
Καθψζεσο ελ ηφπσ, ηψ ηήο αζζελείαο, ηαπεηλσζέληα Παξζέλε ζεξάπεπζνλ, 
εμ αξξσζηίαο εηο ξψζηλ κεηαζθεπάδνπζα.  
 

Σνχ Αγίνπ  
 

Δμέζηε επί ηνχησ 
Σήο φλησο απνιαχσλ Πάηεξ δσήο, ππέξ ήο εγσλίζσ πξφο δχλακηλ, επί ηήο 
γήο, βίσ δηαπξέςαο αγγειηθψ, θαί ηνχ Υξηζηνχ θηεζάκελνο, γιψζζαλ θαί ηφ 
ζηφκα ηφ γαιελφλ, ζσζήλαη ζεεγφξε, δπζψπεη ηνχο ζέ πίζηεη, δηαθεξφλησο 
καθαξίδνληαο.  
 
Οη ιφγνη ζνπ Σξηζκάθαξ ιφγνη δσήο, ηήλ δσήλ πξνμελνχληεο ηήλ άιεθηνλ, ζέ 
γάξ πεγήλ, βξχνπζαλ αλέδεημελ ν Υξηζηφο, θαί πνηακφλ πξνρένληα, ζείσλ 
δηδαγκάησλ επηξξνάο, ηξπθήο φλησο ρεηκάξξνπλ, αθέζεψο ηε ξείζξνλ, θαί 
κεηαλνίαο ιακπξφλ θήξπθα.  
 
Μεζίηεο αλεδείρζεο Αξρηεξεχ, ηνχ Θενχ θαί αλζξψπσλ ππέξιακπξνο, ζχ 
γάξ θσζηήξ, ψθζεο επζεβείαο ζενθεγγήο, θαί ηήο ελζένπ γέγνλαο, 
ειεεκνζχλεο εηζεγεηήο, δην ζε Υξπζνιφγε, θαξδίαο δηαζέζεη, λχλ επαμίσο 
κεγαιχλνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Αγλή δεδνμαζκέλε Μήηεξ Θενχ, ηνπο πκλνχληάο ζε πφζσ πεξίζσδε, ηψλ 
πεηξαζκψλ, φρινλ δηαιχνπζα ζπκπαζψο, σο γάξ Θεφλ γελλήζαζα, πάληα 
δζα ζέιεηο επηηειείλ, αλχεηο αθσιχησο, θαί δχλαζαη Παξζέλε, δηφ ζε πάληεο 
κεγαιχλνκελ.  

Καηαβαζία 
Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ δέ, 
αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
βνάησ, Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ  
Σνίο ρξπζαπγέζη ιφγνηο ζνπ, ε Υξηζηνχ Δθθιεζία, θαηδξχλεηαη ιακπξχλεηαη, 
ψ Υξπζφζηνκε Πάηεξ, ςπραί δέ θαηεπθξαίλνληαη, ηψλ πηζηψλ γεξαίξνπζαη, 
ηήλ παλαγίαλ ζνπ κλήκελ, ζχ γάξ πάζηλ εθάλεο, ζσηεξίαο νδεγφο, θαί 



θήξπμ ηήο κεηαλνίαο.  
Έηεξνλ   Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Σφλ κεγαινθσλφηαηνλ, ηήο κεηαλνίαο θήξπθα, ηφλ ζεζαπξφλ ηψλ πελήησλ, 
ηφ ζηφκα ηήο Δθθιεζίαο, ηφ ρξχζενλ θαί εχιαινλ, ηψλ Γξαθψλ ηήλ 
ζαθήλεηαλ, Ησάλλελ ηφλ πάλζνθνλ, αλεπθεκήζσκελ πάληεο, σο ππ’ απηνχ 
ζηεξηρζέληεο.  
Θενηνθίνλ  
Παξζέλε παλακψκεηε, Κπξία κνπ θαί Γέζπνηλα, ηφλ ζφλ Τηφλ εθδπζψπεη, 
ζχλ ηψ θιεηλψ Υξπζνζηφκσ, πεηξαηεξίσλ ξχζαζζαη, παληνίσλ ηνχο 
πκλνχληάο ζε, θαί αησλίσλ άπαληαο, αγαζψλ αμηψζαη, δχλαζαη γάξ φζα 
ζέιεηο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ’  Έδσθαο ζεκείσζηλ  
Υξπζνχ ηειαπγέζηεξνλ, ηά ηεξά ζνπ δηδάγκαηα, πξνρεφκελνο πάλζνθε, 
πινπηίδεηο Υξπζφζηνκε, πελνκέλαο θξέλαο, θαί απνδηψθεηο, ηψλ παζεκάησλ 
ηήλ αριχλ, θηιαξγπξίαο πηθξφλ ρεηκψλά ηε, δηφ ζε καθαξίδνκελ, ρξεσζηηθψο 
θαί ηήλ θφληλ ζνπ, ηψλ ιεηςάλσλ ζεβφκεζα, σο πεγήλ αγηάζκαηνο.  
 
Ο ζηχινο ν πχξηλνο, ν πνηακφο ν ηνίο λάκαζη, ηψλ δνγκάησλ θαηάξξπηνο, ν 
λνχο ν νπξάληνο, ηήο ζενινγίαο, ηφ πάγρξπζνλ ζηφκα, ακαξησιψλ εγγπεηήο, 
ηήο κεηαλνίαο θήξπμ ν έλζενο, θσζηήξ ν δηαπγέζηαηνο, ν επνπξάληνο 
άλζξσπνο, ν καθάξηνο ζήκεξνλ, αλπκλείζζσ Υξπζφζηνκνο.  
 
Ήιηνο πνιχθσηνο, ηήλ νηθνπκέλελ ηνίο ιφγνηο ζνπ, θαηαπγάδσλ γεγέλεζαη, 
αζηήξ θαεηλφηαηνο, ιακπάο θαλνηάηε, ππξζφο ηνχο ζαιάζζε, ηή θνζκηθή 
δηαπαληφο, ρεηκαδνκέλνπο ν πξνζθαινχκελνο, πξφο φξκνλ γαιελφηαηνλ, ηήο 
ζσηεξίαο ελ ράξηηη, Υξπζφινγε Υξπζφζηνκε, πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Αδίθσο ηήο πνίκλεο ζνπ, απειαζείο Πάηεξ ζηε, πξνζσκίιεζαο ζιίςεζη, 
Πηθξαίο εμνξίαηο ηε, ελ αηο εμηψζεο, καθαξίνπ ηέινπο, νία γελλαίνο Αζιεηήο, 
θαηαπαιαίζαο ηφλ πνιπκήραλνλ, θαί λίθεο δηαδήκαηη, ζέ ν Υξηζηφο 
εζηεθάλσζε, Ησάλλε Υξπζφζηνκε, πξεζβεπηά ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

 Γφμα… Ήρνο πι. δ’  
Αλαηνιίνπ  

Υξπζένηο έπεζη, θαί ζενθζφγγνηο δηδάγκαζη, θαηαθνζκήζαο ηήλ ηνχ Θενχ 
Δθθιεζίαλ, πινχηνλ πλεπκαηηθφλ εζεζαχξηζαο ελ απηή, ηά ζά ζενπαξάδζηα 
ιφγηα, δηφ ζηέθαλνλ εμ αθεξάησλ αλζέσλ, πιεμακέλε ηνίο άζκαζη, ηή Ηεξά 
ζνπ πξνζθέξεη κλήκε, πάγρξπζε ηή ςπρή ζχλ ηή γιψηηε, Ησάλλε Θενζνθε, 
Αιι’ σο έρσλ παξξεζίαλ ζηε, πξέζβεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ 
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.  
 



Γνμνινγία Μεγάιε  
θαί Απνιπζηο.  

 
Γίδνηαη θαί άγηνλ έιαηνλ ηνίο Αδειθνίο.  

 
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, ηά Σππηθά, θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηνχ Αγίνπ ε γ’ θαί ο’ 

Χδή.  
 

Απφζηνινο.  
Αδειθνί, ηνηνχηνο εκίλ έπξεπελ Αξρηεξεχο... 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Ησάλλελ. 
Δίπελ ν Κχξηνο, Δγψ εηκη ε ζχξα...  
 

Κνηλσληθφλ. 
Δηο κλεκφζπλνλ αηψληνλ έζηαη Γίθαηνο, Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΣΖ ΗΓ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί παλεπθήκνπ Απνζηνινπ Φηιίππνπ, θαί ηνχ Αγίνπ 

ελδφμνπ Μεγαινκάξηπξνο Κσλζηαληίλνπ ηνχ εμ Όδξαο, ηνχ αζιήζαληνο ελ 
έηεη 1800 ελ ηή λήζσ ηήο Ρφδνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζνκνηα ηξία, δεπηεξνχληεο απηά.  

 
Ήρνο πι. β’  

ιελ απνζέκελνη  
Πξάμηλ κέλ επίβαζηλ, εηιηθξηλνχο ζεσξίαο, ζεσξίαλ ηέινο δέ, θηινζένπ 
πξάμεσο Μάθαξ ζέκελνο, ηφλ Υξηζηφλ εμίσζαο, ηνχ Παηξφο ηήλ δφμαλ, 
ππνδείμαί ζνη ηήλ άθξαζηνλ, θαί γάξ εθίεηαη, πάζα ινγηθή θχζηο έλδνμε, 
Θενχ ηνχ ππνζηήζαληνο, θαί ηνχ πνζνπκέλνπ ηεηχρεθαο, ηνχηνπ παξαπηίθα, 
δεμάκελνο ζθξαγίδα ηφλ Τηφλ, φλ παξξεζία δπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ 
εκψλ.  
 
Θείαηο αλαβάζεζη, δηαπαληφο θερξεκέλνο, σο Μσζήο ηφ πξφηεξνλ, ηφλ Θεφλ 
ζεάζαζζαη επεπφζεζαο, θαί γλσζηψο είδεο δέ, ηήλ απηνχ εηθφλα, δεδεγκέλνο 
πξφο εκθέξεηαλ, Παηξφο γάξ ζχληνκνο, γλψζηο ν Τηφο θαί απφδεημηο, Τηνχ δέ 
θαί Γελλήηνξνο, κία ε νπζία γλσξίδεηαη, θαί ε δηά πάλησλ, ηαπηφηεο 
αλαθαίλεηαη ζεπηψο, θαί βαζηιεία θαί δχλακηο, δφμα θαί πξνζθχλεζηο.  
 
ξγαλνλ θξνπφκελνλ, ηαίο ζετθαίο επηπλνίαηο, θαί ηαίο πθεγήζεζη, ηνχ Αγίνπ 
Πλεχκαηνο ερξεκάηηζαο, θαί ηφ ππεξθφζκηνλ, κεισδψλ ελ θφζκσ, ηνχ 



σηήξνο Δπαγγέιηνλ, ππξίλε γιψζζε ζνπ, πάζαλ ηήλ απάηελ θαηέθιεμαο, 
σο χιελ επθαηάπξεζηνλ, θαί σο ρφξηνλ γήο καξαηλφκελνλ, θαί ηφλ επί 
πάλησλ, Γεζπφηελ ηε θαί Κχξηνλ Υξηζηφλ, ηή νηθνπκέλε εθήξπμαο, Φίιηππε 
ζεζπέζηε.  

Γφμα... Ήρνο πι. β’ 
Βχδαληνο 

Σνχ κεγάινπ Φίιηππε θσηφο, ηαίο αζηξαπαίο ππξσζείο, παγθφζκηνο 
εμέιακςαο θσζηήξ, ηφλ Παηέξα δέ ηψλ θψησλ, ελ Τηψ δεηήζαο εχξεο, εληψ 
θσηί ηφ θψο γάξ επξίζθεηαη, θαί γάξ νχηνο ζθξαγίο ηζφηππνο, δειψλ ηφ 
αξρέηππνλ. λ Απφζηνιε δπζψπεη, ηνχο εζθξαγηζκέλνπο ηψ ζείσ, 
πεξηζψδεζζαη αίκαηη.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σίο κή καθαξίζεη ζε, Παλαγία Παξζέλε; ηίο κή αλπκλήζεη ζνπ, ηφλ αιφρεπηνλ 
ηφθνλ; ν γάξ αρξφλσο εθ Παηξφο εθιάκςαο Τηφο κνλνγελήο, ν απηφο εθ ζνχ 
ηήο Αγλήο πξνήιζελ, αθξάζησο ζαξθσζείο, θχζεη Θεφο ππάξρσλ, θαί θχζεη 
γελφκελνο άλζξσπνο δη’ εκάο, νχθ εηο δπάδα πξνζψπσλ ηεκλφκελνο, αιι’ ελ 
δπάδη θχζεσλ, αζπγρχησο γλσξηδφκελνο, Απηφλ ηθέηεπε, εκλή 
Πακκαθάξηζηε, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. δ’ 
 ηνχ παξαδνμνπ ζαχκαηνο 

Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! ν ηνχο ηρζχαο πνηέ, ζαγελεχσλ Απφζηνινο, 
ηψλ αλζξψπσλ γέγνλελ, αιηεχο ζενπξνβιεηνο, ιφγσλ ζαγήλε, έζλε 
εδψγξεζε. ηαπξνχ αγθίζηξσ, θφζκνλ αλείιθπζελ,  νίνλ ζήξακα, ηψ 
Υξηζηψ πξνζήγαγελ, ν ζενπξγφο! νχπεξ ηφ κλεκφζπλνλ, λχλ ενξηάδνκελ.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! απνζηαιείο εθ Θενχ, ν Απφζηνινο Φίιηππνο, 
κέζνλ ιχθσλ πξφβαηνλ, απηνήησο λχλ πξφεηζη, ηνχο ζήξαο άξλαο, πίζηεη 
αλέδεημε, ηφλ θφζκνλ ζείσο, κεηεζηνηρείσζελ.  έξγα πίζηεσο! ψ δπλάκεηο 
άξξεηνη! νχ ηαίο επραίο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ, σο κφλνο εχζπιαγρλνο.  
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! θξέαξ πεγάδνλ δσήλ, ελ ζνθίαο αληιήκαηη, ηνίο 
ελ θφζκσ πέθελελ, ν Απφζηνινο Φίιηππνο, αθ’ νχ πεξ ξείζξα, δνγκάησλ 
πξφεηζηλ, εμ νχ ζαπκάησλ, ξεχκαηα πίλνκελ,  νία δέδξαθε, θνβεξά 
ηεξάζηηα, ν ζενπξγφο! νχπεξ ηφ κλεκφζπλνλ πίζηεη γεξαίξνκελ.  

Γφμα... Ήρνο β’  Βπδαληίνπ 



Καηαιηπψλ ηά επί γήο, εθνινχζεζαο Υξηζηψ, θαί ζθξαγηζζείο ηψ εκθπζήκαηη 
ηνχ Αγίνπ Πλεχκαηνο, απεζηάιεο χη’ απηνχ, εηο Σά έζλε ηά απνισιφηα, 
επηζηξέθεηλ ηνχο αλζξψπνπο, εηο θψο ζενγλσζίαο, Φίιηππε Απφζηνιε, θαί 
ηειέζαο ηφλ αγψλα ηνχ ζείνπ ζνπ πφζνπ, δηά βαζάλσλ πνιππιφθσλ, ηήλ 
ςπρήλ ζνπ ηψ Θεψ παξέδσθαο, Απηφλ ηθέηεπε πακκαθάξηζηε, δσξεζήλαη 
εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζέ αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνχ Θενχ, θχιαμφλ κε ππφ 
ηήλ ζθέπελ ζνπ. 
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ’  
Απφζηνιε Άγηε Φίιηππε, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ, ίλα πηαηζκάησλ άθεζηλ, 
παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ.  

Απνιπηίθηνλ ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο α’   Σήο εξήκνπ πνιίηεο  

Σφλ ιακπξφλ γνλνλ Όδξαο θαί ηήο Ρφδνπ ηφ θαχρεκα, θαί Νενκαξηχξσλ ηφ 
θιένο, Κσλζηαληίλνλ ηηκήζσκελ, ελ χκλνηο θαί σδαίο πλεπκαηηθαίο, ηήλ 
κλήκελ εθηεινχληεο ηήλ απηνχ, ίλα ιάβσκελ πινπζίαλ ηήλ ακνηβήλ, παξά 
Θενχ θξαπγάδνληεο, δφμα ηψ ζέ δνμάζαληη Υξηζηψ, δφμα ηψ ζε εληζρχζαληη, 
θαί ελ πζηέξνηο θαηξνίο ζέ ζηεθαλψζαληη.  
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνληαη νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί 
ηνχ Απνζηφινπ ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Σφλ επθιεή Φίιηππνλ πκλψ ξνθξφλσο. Θενθάλνπο. 

 
Χδή α’  Ήρνο πι. β’ 

«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη, ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 
θαζνξψλ πνληνχκελνλ Θεψ, επηλίθηνλ σδήλ, εβφα άζσκελ».  
 
Σαίο ππεξθψηνηο αθηίζη ηήο ηνχ Υξηζηνχ, ζετθήο ιακπξφηεηνο, ελεδφκελνο 
ηξαλψο, ζενθήξπμ Φίιηππε ηαίο ζαίο, θαηά κέζεμηλ απγαίο, εκάο θαηαχγαζνλ.  
 
Ο ηνχ Παηξφο ζνη ηήλ δφμαλ δη’ εαπηνχ, ππνδείμαο Φίιηππε, ηψ ρνξψ ηψλ 
Μαζεηψλ, ζέ Υξηζηφο ελέηαμε ηήλ ζήλ, πξνγηλψζθσλ αξεηήλ, ζενκαθάξηζηε.  
 
Νχλ νπθ αηλίγκαζη βιέπεηο νπδέ ζθηαίο, νπδ’ εζφπηξνηο Πάλζνθε, ηήλ πεγήλ 
ηψλ αγαζψλ, νξεθηψλ ηφ έζραηνλ Υξηζηφλ, αιιά πξφζσπνλ νξάο, ζαθσο 
πξφο πξφζσπνλ.  

Θενηνθίνλ 
Δθιεινηπφησλ Αξρφλησλ εθ ηήο θπιήο, ηνχ Ηνχδα Πάλαγλε, ν Τηφο ζνπ θαί 



Θεφο, πξνειζψλ Ζγνχκελνο ηήο γήο, ηψλ πεξάησλ αιεζψο, λχλ 
εβαζίιεπζελ.  
 

Χδή γ’ 
«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».  
 
Τπάξρσλ έκπιεσο θσηφο, πξαθηηθήο ζεσξίαο, ηψ θσηί ηψ κεγάισ, 
γελνκέλσ κεζ’ εκψλ, θαηεμηψζεο Υξηζηψ, ιεηηνπξγήζαη, Φίιηππε ζεζπέζηε.  
 
Κξεπίο δνγκάησλ επζεβψλ, ή ζή κπζηαγσγία, ηνίο πηζηνίο αλεδείρζε, δη’ 
απηήο γάξ ηφλ Τηφλ, επέγλσκελ ζπκθπψο, ελσκέλνλ, φληα ηψ Γελλήηνξη.  
 
Λπρλία γέγνλαο ρξπζή, δαδνπρψλ ηνίο αλζξψπνηο, ηφ ατδηνλ θέγγνο, θαί 
θσηίδσλ ηή απηνχ, ηήλ νηθνπκέλελ ζαθψο, επηγλψζεη, Φίιηππε παλάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Δπί ζνί πάλαγλε ζεκλή, πεπνηζσο κή εθπέζσ, ηήο εηο ζέ πξνζδνθίαο, αιι’ 
σο Μήηεξ ζπκπαζήο, ηνχ θηιαλζξψπνπ Θενχ, ηψλ παγίδσλ, ηνχ ερζξνχ κε 
ιχηξσζαη.  
 

Κάζηζκα 
Ήρνο πι. δ’  Σήλ νθίαλ 

Διαηήξ ηψλ δαηκφλσλ αλαδεηρζείο, θαί θσζηήξ ηψλ ελ ζθφηεη απνθαλζείο, 
έδεημαο ηφλ Ήιηνλ, εθ Παξζέλνπ εθιάκςαληα, θαί λανχο εηδψισλ, ζπληξίςαο 
αλήγεηξαο, εθθιεζίαο Μάθαξ, εηο δφμαλ Θενχ εκψλ, φζελ ζε ηηκψκελ, θαί ηήλ 
ζείαλ ζνπ κλήκελ, ιακπξψο ενξηάδνκελ, θαί ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, 
Απφζηνιε Φίιηππε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... κνηνλ 
Ο κβξνθφξνο λεθέιε πλεπκαηηθή, αιεζψο αλεδείρζεο ηνίο επί γήο, πνηίδσλ 
σο άξνπξαλ, κπζηηθψο ηάο θαξδίαο εκψλ, δηαδξακψλ γάξ ηψ ιφγσ, 
δξνζίδεηο ηά πέξαηα, πεηνχο πξνρέσλ, ηά κχξα ηή ιάξλαθη, φζελ δηαπλεχζαο, 
ηαίο απίζηνηο θαξδίαηο, νζκήλ ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο, ελ απηαίο εζεζαχξηζαο, 
Απφζηνιε Φίιηππε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηελ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σήλ ςπρήλ κνπ Παξζέλε ηήλ ηαπεηλήλ, απφ βξέθνπο κνιχλαο ν κηαξφο, θαί 
ιφγνηο θαί πξάμεζηλ, εκαπηφλ θαηεξξχπσζα, θαί νπθ έρσ ηί πξάμαη, νπδέ 
θαηαθχγηνλ, αιι’ νπδ’ άιιελ ειπίδα, πιήλ ζνπ Κφξε επίζηακαη, Φεχ κνη ηψ 
αρξείσ! Γηά ηνχην ηθέηεο, πξφο ζέ ηήλ Παλάρξαληνλ, λχλ πξνζηξέρσ θαί 
δένκαη, νκνινγψλ ζνη ην, Ήκαξηνλ, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δνζήλαί κνη, εηο ζέ γάξ πάζαλ ειπίδα, αλέζεθα 
Γέζπνηλα.  
 

Χδή δ’ 



«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Ζιίνπ ζθήλσκα, Υξηζηνχ ηνχ φλησο θσηφο, θαί λαφο αλεδείρζεο ρσξεηηθφο, 
ηνχηνπ ηήο ιακπξφηεηνο, θαί νπξαλφο δφμαλ Θενχ, ηνίο αλζξψπνηο 
δηεγνχκελνο.  
 
Φζαξείζεο πάζεζη, ηήο αλζξσπφηεηνο, εκβιεζείο ζείνλ άιαο παξά Υξηζηνχ, 
ηαχηεο απεμήξαλαο, ηήλ ζεπεδφλα ηήλ δεηλήλ, ζενθάληνξ αμηάγαζηε.  
 
Ηζρχτ Φίιηππε, Υξηζηνχ ξσλλχκελνο, ηψλ δαηκφλσλ ηνχ ζηίθνπο θαί 
δπζζεβψλ, ψθζεο δπλαηψηεξνο, ηνίο επί γήο αλαβνψλ, δσήο ζείαο 
επαγγέιηα.  

Θενηνθίνλ 
Ληκέλα εχδηνλ, Υξηζηφο αλέδεημε, ηνίο ελ πίζηεη θαί πφζσ ζέ αιεζεί, Γέζπνηλα 
παλάκσκε, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, Θενηφθνλ θαηαγγέιινπζηλ.  
 

Χδή ε’ 
«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».  
 
Ηφλ ςπρφιεζξνλ ηνχ ερζξνχ, ηαίο αιεμηθάθνηο ζνπ, ζενξξήκνλ παιάκαηο 
εμήξαλαο, ηνχο ζαλαηεθφξσ θεθξαηεκέλνπο βπζψ, ραιεπήο αιγεδφλνο 
αλαξξπφκελνο.  
 
Ππξίπλνπο φινο αλαδεηρζείο ηή ηνχ Παξαθιήηνπ επηδεκία, θαί ράξηηη Φίιηππε, 
ηνχο απνςπγέληαο, ελ αζεταο θξπκψ, ηή ηήο πίζηεσο ζέξκε εδσνπνίεζαο.  
 
Πιεζίνλ γέγνλαο ηνχ Υξηζηνχ, ηάο ελδηδνκέλαο ζνη, ιακπεδφλαο ακέζσο 
δερφκελνο, θαί δηαβηβάδσλ ηνίο ζνί πξνζηξέρνπζη, θσηίδσλ θαί πξνζάγσλ, 
ηνχηνπο ηψ Κηίζηε ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Ο ιφγσ πάληα δεκηνπξγψλ, θαί ζνθή πξνλνία θπβεξλψλ, κφλνο σο βνχιεηαη 
Κχξηνο, άθξα επζπιαγρλία, δεκηνπξγείηαη εθ ζνχ, θαί ζάξμ αλεξκελεχησο 
Πάλαγλε γίλεηαη.  
 

Χδή ο’ 
«πλεζρέζε, αιι’ νπ θαηεζρέζε, ζηέξλνηο θεηψνηο Ησλάο, ζνχ γάξ ηφλ ηχπνλ 
θέξσλ, ηνχ παζφληνο, θαί ηαθή δνζέληνο, σο εθ ζαιάκνπ ηνχ ζεξφο αλέζνξε, 
πξνζεθψλεη δέ ηή θνπζησδία, Οη θπιαζζφκελνη κάηαηα θαί ςεπδή, έιενλ 
απηνίο εγθαηειίπεηε».  
 
Νεκνκέλελ, θαί ιπκαηλνκέλελ, βιέπσλ ηήλ πιάλελ ηνχ ερζξνχ, ηφ ηψλ 
αλζξψπσλ γέλνο, ηά ζά βέιε ηά εθνλεκέλα, ηνχο Απνζηφινπο ηείλαο 



εμαπέζηεηιαο, θαί δηήλνημαο ζψξαθνο πηχμηλ, Υξηζηέ ηνχ δξάθνληνο, άπαληαο 
ηήο απηνχ, ιχκεο θαί θζνξάο ψηεξ ηψκελνο.  
 
Τπεξηέξσ, θέγγεη θαηαιάκπσλ, ψθζεο θαζάπεξ αζηξαπή, ηή νηθνπκέλε 
θαίλσλ, θαί σο φξνο γιπθαζκφλ ζηαιάδσλ, σο Θενχ δξφζνο νπξαλφζελ 
πίπηνπζα, σο Απφζηνινο εθιειεγκέλνο, ηήλ δσδεθάξηζκνλ, θάιαγγα 
ζπκπιεξψλ, ηήλ ηψλ Μαζεηψλ Υξηζηνχ Παλφιβηε.  
 
Μπεζείο ζνπ, ηφ ηνχ κπζηεξίνπ, βάζνο ν ζείνο Μαζεηήο, σο πνηακφλ 
εηξήλεο, επηβιχδνληα ηξπθήο ρεηκάξξνπλ, σο επηθιχδνλ θχκα δφμαλ έζλεζη, 
ζέ εθήξπμε κεγαινθψλσο, θαί ηήλ ζήλ έλδνμνλ, θέλσζηλ Αγαζέ, ηήλ ππέξ 
εκψλ επεγγειίζαην.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξνπκέλνπο, θαί απνιιπκέλνπο, πάληαο ζαλάησ ηνχο βξνηνχο, ζχ ηφλ 
Υξηζηφλ ηεθνχζα, ηήλ αθήξαηνλ αζαλαζίαλ, αλεθαιέζσ πξφο δσήλ αηψληνλ, 
θαί εθψηηζαο εζθνηηζκέλνπο, θαί ειεπζέξσζαο, ιχζαζα ηά δεζκά, ηήο 
απαγσγήο εκψλ Παλχκλεηε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο πι. δ’ 
Χο απαξράο 

Ο καζεηήο θαί θίινο ζνπ, θαί κηκεηήο ηνχ πάζνπο ζνπ, ηή νηθνπκέλε Θεφλ ζε 
εθήξπμελ, ν ζεεγφξνο Φίιηππνο, Σαίο απηνχ ηθεζίαηο, εμ ερζξψλ παξαλφκσλ, 
ηήλ Δθθιεζίαλ ζνπ, δηά ηήο Θενηφθνπ ζπληήξεζνλ Πνιπέιεε.  

Ο Οίθνο 
Ρείζξα ιφγνπ παξάζρνπ κνη Κχξηε, ν πδάησλ ηήλ θχζηλ δεηκάκελνο, ηήλ 
θαξδίαλ κνπ ζηήξημνλ Γέζπνηα, ν ηήλ γήλ ζηεξεψζαο ηψ ιφγσ ζνπ, θαί 
θψηηζνλ κνπ ηήλ δηάλνηαλ, ν ηφ θψο ψο ρηηψλα αλαβαιιφκελνο, ίλα ιέγσ θαί 
ςάιισ ηά πξέπνληα, θαί αμίσο πκλήζσ ηφλ ζφλ Μαζεηήλ Πνιπέιεε.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΓ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ θαί παλεπθήκνπ 
Απνζηνινπ Φηιίππνπ, ελφο ηήο πξψηεο ρνξείαο ηψλ δψδεθα.  

ηίρνη 
Αξζείο Φίιηππνο εθ πνδψλ επί μχινπ,  
Σά ηψλ πνδψλ ζνη λίπηξα ψηεξ εθηίλεη.  
Ήξζεο θαθθεθαιήο δεθάηε Φίιηππε ηεηάξηε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ Μεγαινκάξηπξνο Κσλζηαληίλνπ 
ηνχ εμ’ Όδξαο, ηνχ αζιήζαληνο ελ έηεη 1800 ελ ηή λήζσ ηήο Ρφδνπ.  
 
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ’ 
«Οη Παίδεο ελ Βαβπιψλη, θακίλνπ θιφγα νχθ έπηεμαλ, αιι’ ελ κέζσ θινγφο 
εκβιεζέληεο, δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ 



Παηέξσλ εκψλ».  
 
Χο θέγγνο εμαπεζηάιεο, βνιίδνο δίθελ Απφζηνιε, ζειαζθφξνηο βνιαίο 
θαηαπγάδσλ, ηνχο ελ πίζηεη θξαπγάδνληαο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  
 
Πινπζίαηο θσηνρπζίαηο, ηνχ ζείνπ Μάθαξ θεξχγκαηνο, δηαιάκπσλ θαηδξψο 
ηνχο ελ ζθφηεη, κεισδείλ θαηεθψηηζαο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ρεηφξσλ αδνιεζρίαλ, θαί ιφγσλ πάζαλ δεηλφηεηα, ηψ ζπληφλσ ιφγσ 
εθληθήζαο, ηψ ηήο πίζηεσο έςαιιεο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Οπζίαο ππεξνπζίσο, Παξζέλε δχν γεγέλλεθαο, ελσκέλαο Αγλή αζπγρχησο, 
ηψ Υξηζηψ, ψ θξαπγάδνκελ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε’ 
«Νφκσλ παηξψσλ νη καθαξηζηνί, ελ Βαβπιψλη Νένη πξνθηλδπλεχνληεο, 
βαζηιεχνληνο θαηέπηπζαλ, πξνζηαγήο αινγίζηνπ, θαί ζπλεκκέλνη, ψ νχθ 
ερσλεχζεζαλ ππξί, ηνχ θξαηνχληνο επάμηνλ, αλέκειπνλ ηφλ Όκλνλ, Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Φψο ζε ηνχ θφζκνπ απεηέιεζε, ηφ παηξηθφλ θψο, Λφγνο ν ελππφζηαηνο, 
εθιεμάκελνο Απφζηνινλ, εθ ηνχ θφζκνπ Σξηζκάθαξ, θαί θαζνπιίζαο, ζεία 
δπλαζηεία ηή απηνχ, επαθήθελ αήηηεηνλ, σο νπιίηελ βνψληα, Σφλ Κχξηνλ 
πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ρψκε ηή ζεία δπλακνχκελνο, ηάο αληηπάινπο ηάμεηο ππεξελίθεζαο, ηήλ 
αηίζαζνλ παξάηαμηλ, ηήλ απηψλ θαηαιχζαο, ηελ γάξ εηξήλελ, θιήξνλ 
αλαθαίξεηνλ ιαβψλ, εηξελαίαλ θαηάζηαζηλ, εθχηεπζαο ηψ θφζκσ, Σφλ Κχξηνλ 
πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
ισ ηψ πφζσ πξνζεπέιαζαο, ηψ ζαξθσζέληη Λφγσ Θενχ Απφζηνιε, 
καζεηήο ηνχηνπ γελφκελνο, θαί ζείνο ππεξέηεο, θαί κπζηνιέθηεο, φζελ ππ’ 
απηνχ απνζηαιείο, εηο ηά έζλε εθήξπμαο, απηνχ ηήλ παξνπζίαλ, Σφλ Κχξηνλ 
πκλείηε θξαπγάδσλ, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
ινο ελψζε ππέξ έλλνηαλ, αλαιινηψησο φιε ηή αλζξσπφηεηη, φ ππέξζενο ελ 
κήηξα ζνπ, Παλαγία Παξζέλε, φζελ ελ δχν θχζεζη, γλσξίδεηαη Υξηζηφο, είο 
ππάξρσλ ακθφηεξα, φλ πκλνχληεο βνψκελ, Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί 
ππεξπςνχηε, είο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Χδή ζ’  
«Απνξεί πάζα γιψζζα, επθεκείλ πξφο αμίαλ, ηιηγγηά δέ λνχο θαί 



ππεξθφζκηνο, πκλείλ ζε Θενηφθε, φκσο αγαζή ππάξρνπζα, ηήλ πίζηηλ δέρνπ, 
θαί γάξ ηφλ πφζνλ νίδαο, ηφλ έλζενλ εκψλ, ζχ γάξ ρξηζηηαλψλ εί πξνζηάηηο, 
ζέ κεγαιχλνκελ».  
 
Νχλ απνξξήηνπ δφμεο, θαί θσηφο αλεζπέξνπ, εμησκέλνο έλζα ε 
αλέθθξαζηνο, ππάξρεη επθξνζχλε, έλζα ε ραξά ε άιεθηνο, ελ εθθιεζία, ηψλ 
πξσηνηφθσλ έλζα, δηθαίσλ αη ζθελαί, πάλησλ Υξηζηηαλψλ ππεξεχρνπ, 
Φίιηππε, πάλζνθε.  
 
Χξατζκέλνο θάιιεη, λνεηήο εππξεπείαο, θαί βαζηιείαο ζηέθνο πεξηθείκελνο, 
ζεφθξνλ θαί πινπζίαηο, Φίιηππε πεξηρεφκελνο, θσηνδνζίαηο, ηήο ηνχ 
ππεξνπζίνπ, θσηφο καξκαξπγήο, ραίξσλ ηψ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, ζξφλσ 
κάθαξ παξίζηαζαη.  
 
χλ Απνζηφινηο πάζη, ζεπηνίο ηε θαί Πξνθήηαηο, θαί ζχλ Αζινθφξνηο 
Φίιηππε Οζίνηο, Ηεξάξραηο Γηθαίνηο, ζχλ ηή Θενηφθσ πξέζβεπε, ιχζηλ 
πηαηζκάησλ, θαί ηψλ ακπιαθεκάησλ, δνζήλαη ηιαζκφλ, πίζηεη ηνίο ηήλ 
θσζθφξνλ θαί ζείαλ, κλήκελ ηεινχζί ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
εζαξθσκέλνλ Λφγνλ, ηφλ πξίλ άζαξθνλ φληα, ππεξθπψο Παξζελνκήηνξ 
ηέηνθαο, δηφ ζε Θενηφθνλ, πάληεο επζεβψο θεξχηηνκελ, αιεζεζηάηελ ζνί ηήλ 
πξνζεγνξίαλ, αξκφδνληεο Αγλή, ζχ γάξ ηήο ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαο, ξίδα 
θαζέζηε θαο.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Γξφκνλ σξαίσλ ζνπ πνδψλ, Φίιηππε αλαζηξέςαο, πνξείαλ ηήλ νπξάληνλ, 
αλειήιπζαο ραίξσλ, θαί ηή Σξηάδη παξεζηψο, ελ Παηξί ηεζέαζαη, Τηφλ θαί 
Πλεχκα ηφ ζείνλ, δηά ηνχηφ ζνπ πφζσ, ηήλ παλίεξνλ θαί ζείαλ, ενξηάδνκελ 
κλήκελ.  

Έηεξνλ,  Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 
Πλεχκαηνο ζείνπ αθηίλα, ζεζπέζηε δεδεγκέλνο, θαί θφζκνλ θαηαθσηίζαο, ηψ 
θζφγγσ ηψλ ζψλ ξεκάησλ, ππέξ εκψλ λχλ δπζψπεη, ηφλ Κχξηνλ ηνχ 
ζσζήλαη.  

Θενηνθίνλ  
Τπεξαγία Παξζέλε, δέεζηλ λχλ ηψ Τηψ ζνπ, ππέξ εκψλ ζχλ Φηιίππσ, ηψ 
ζείσ θαί ζεεγφξσ, πξνζθέξνπζα εθ παληνίσλ, θαθψλ πεξίζσδε πάληαο.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα 
ηξία, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ.  

 
Ήρνο α’  

Σψλ νχξαλίσλ ηαγκάησλ  
Σψλ νπξαλίσλ ζνπ θζφγγσλ ηά απερήκαηα, επί ηήο γήο πακκάθαξ, δηερχζε 
θαί ηαχηελ, επιήξσζε δνγκάησλ, δη’ ψλ ηφλ Τηφλ, ηψ Παηξί θαί ηψ Πλεχκαηη, 



ζενινγνχληεο Απφζηνιε κπζηηθψο, νκννχζηνλ δνμάδνκελ. (Γίο) 
 
Χο εσζθφξνλ ζε πάληεο ηψλ Απνζηφισλ Υξηζηνχ, θαί θαεηλφλ ιακπηήξα, 
ηήο ζεπηήο Δθθιεζίαο, Φίιηππε ηξηζκάθαξ, έρνληεο λχλ, ηάο ςπράο 
θσηηδφκεζα, θαί εθ θηλδχλσλ ιπηξνχκεζα δπζρεξψλ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ 
παλεχθε κε.  
 
Γηά ζηαπξνχ ηφλ αγψλα ηφλ ηήο αζιήζεσο, δηελεθψο ηήο λίθεο, αλεδήζσ 
ζηεθάλνπο, Φίιηππε αμίσο, κεζ’ ψλ εηζειζψλ, εηο ηά άλσ βαζίιεηα, 
ζπκπαξεδξεχεηο Απφζηνιε ηψ Υξηζηψ, θαί πξεζβεχεηο ηνχ ζσζήλαη εκάο.  

Γφμα… Ήρνο β’ 
Φηάιαη ηψλ αξσκάησλ ελ θφζκσ, αη ζηαγφλεο ζνπ νθέ, ψθζεζαλ Απφζηνιε 
Φίιηππε, πεξηθηξλψζαη ηνίο πηζηνίο, πφκα ηφ δσνπνηφλ, πξάμηλ γάξ εηο 
ζεσξίαο επίβαζηλ εζρεθψο, Υξηζηνχ Οπαδφο ερξεκάηηζαο, ηήλ ζηείξαλ θαί 
άηεθλνλ εζλψλ Δθθιεζίαλ, επηεθλσζείζαλ ελ απηψ, θαηαπνηθίιαο δηδαραίο, ήλ 
θαί λχλ δπζψπεη ιπηξσζήλαη, δεηλψλ θαί αλαγθψλ, δχλαζαη γάξ ελ Θεψ, 
πνιιά εγγίδσλ απηψ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ πάζαλ ειπίδα κνπ εηο ζέ αλαηίζεκη, Μήηεξ ηνχ Θενχ, θχιαμφλ κε ππφ 
ηήλ ζθέπελ ζνπ. 
 

Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ.  
 

Σά Σππηθά, εθ ηνχ Καλφλνο θαη ή γ’ θαί ο’ Χδή.  
 

Σφ Κνηλσληθφλ 
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. Αιιεινχτα. 
 

ΔΗΓΖΗ 
Απφ ηήο αχξηνλ αξρφκεζα ζχλ Θεψ, ηήο Νεζηείαο ηψλ Υξηζηνπγέλλσλ.  

Αξρή 
ΣΖ ΗΔ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ θαί Οκνινγεηψλ Γνπξία, ακσλά θαί 

Αβίβνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηέζζαξα, δεπηεξνχληεο δχν έμ απηψλ.  
 



Ήρνο δ’   Έδσθαο ζεκείσζηλ 
Άβηβνο ν πάλζνθνο, θαί ακσλάο ν ζαπκάζηνο, θαί Γνπξίαο φ έλδνμνο, 
θνηλήλ ζπζηεζάκελνη, ηνίο πηζηνίο ρνξείαλ, ελ αγαιιηάζεη, λχλ ζπγρνξεχνπζηλ 
εκίλ, νη Αζινθφξνη θαί ζπλεπθξαίλνληαη, ςπραίο ηαίο ηψλ Μαξηχξσλ γάξ, 
παξά Θενχ ηνχην δέδνηαη, ηά εληαχζα γηλφκελα, λενξψο ελνπηξίδεζζαη.  
 
Πφλνπο ππνκείλαληεο, ηψλ αθνξήησλ θνιάζεσλ, θαί γελλαίσο αζιήζαληεο, 
Σξηάδνο ηζάξηζκνη, ακσλά Γνπξία, θαί’ Άβηβε κάθαξ, ηήο αησλίνπ θαί 
ηεξπλήο, θαηαηξπθάηε λχλ απνιαχζεσο, θακάησλ ηήλ αληίδνζηλ, 
αληηκεηξνχληνο πκίλ Υξηζηνχ, φλ ζεξκψο ηθεηεχζαηε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο 
εκψλ.  
 
Μνλάδα ηξηζάξηζκνλ, νκνινγήζαληεο Άγηνη, ηψλ Διιήλσλ ειχζαηε, πνιχζενλ 
θξφλεκα, θαί κσξάλ ζνθίαλ, ηή λνκηδνκέλε, κσξία είλαη παξ’ απηνίο, 
ηαπξνχ δπλάκεη καθαξηψηαηνη, πθ’ νχ ελδπλακνχκελνη, ηάο ραιεπάο ηψλ 
θνιάζεσλ, ππεκείλαηε κάζηηγαο, ζαξζαιέσ θξνλήκαηη.  
 
ξκνλ πξφο αθχκαληνλ, θαί πξφο δσήλ αζηαζίαζηνλ, θαί ιηκέλα παλεχδηνλ, 
Αζινθφξνη Μάξηπξεο, πξνζθερσξεθφηεο, ηφ δηαησλίδνλ, ηήο απαζνχο 
δηακνλήο, θαί δηαξθνχζεο λχλ αληειιάμαζζε, ηψλ πφλσλ ηήλ αληίδνζηλ, θαί 
ηψλ θακάησλ ηά έπαζια, εθ Θενχ θνκηζάκελνη, επαμίσο Μαθάξηνη.  

Γφμα... Ήρνο β’ 
Ηθαζίαο Μνλαρήο 

Ζ Έδεζζα επθξαίλεηαη, φηη ελ ηή ζνξψ ηψλ Αγίσλ επινπηίζζε, Γνπξία 
ακσλά θαί Αβίβνπ, θαί ηφ θηιφρξηζηνλ πνίκληνλ, ζπγθαινπκέλε βνά, Γεχηε 
θηινκάξηπξεο ιακπξχλζεηε, ελ ηή κλήκε ηή θαηδξά, Γεχηε ψ θηιένξηνη 
θσηίζζεηε, Γεχηε ίδεηε θσζηήξαο νπξαλίνπο, ελ γή πεξηπιένληαο, Γεχηε θαί 
αθνχζαηε, νίνλ ζάλαηνλ πηθξφλ, νη γελλαίνη αδάκαληεο ππέζηεζαλ, δηά ηήλ 
αηειεχηεηνλ δσήλ, Γηφ θαί εγγπεηαί φληεο ηήο αιεζείαο, θφξελ δηέζσζαλ ελ 
κλήκαηη δψζαλ βεβιεκέλελ, θαί ηφλ ηνχηνπο αζεηήζαληα πακκίαξνλ, ηψ 
νιέζξσ παξέδσθαλ, σο θνλέα θαί αλειεήκνλα, θαί εθηελψο δπζσπνχζη, ηήλ 
Παλαγίαλ Σξηάδα, ηνχ ξπζζήλαη εθ θζνξάο θαί πεηξαζκψλ, θαί παληνίσλ 
θηλδχλσλ, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, απηψλ ηά κλεκφζπλα.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 

Σί ζνη, ν ηαιαίπσξνο εγψ, Γέζπνηλα ηνχ θφζκνπ πξνζάμσ, εηκή δαθξχσλ 
πεγάο, θαί εμνκνιφγεζηλ ηψλ πεπξαγκέλσλ κνη; Αιι’ ηιέσ ζνπ φκκαηη, 
επίβιεςνλ Κφξε, επί ηήλ αζζέλεηαλ ηήο ηαπεηλήο κνπ ςπρήο, ιχζνλ ηψλ 
παζψλ κνπ ηά λέθε, θαί ηήο θαηερνχζεο αριχνο, δένκαη απάιιαμνλ ηφλ 
δνχιφλ ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Ξχισ, ηνχ ηαπξνχ ζε Ηεζνχ, πξνζαλαξηεζέληα νξψζα, ε Απεηξφγακνο, 
έθιαηε θαί έιεγε, Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, ίλα ηί εγθαηέιηπεο, εκέ ηήλ ηεθνχζαλ, 
κφλελ θψο απξφζηηνλ, ηνχ πξναλάξρνπ Παηξφο;ζπεχζνλ θαί δνμάζζεηη 
φπσο, δφμεο επηηχρσζη ζείαο, νη ηά ζεία πάζε ζνπ δνμάδνληεο.  



 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 
Δί δέ βνχιεη, εηπέ ηά παξφληα Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α’ 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Θαχκα ζαπκάησλ αμίσο, ζαπκαζηψηεξνλ, ηψ θφζκσ αλεδείρζε, ηφ πκέηεξνλ 
ζαχκα, Μάξηπξεο Κπξίνπ, απφ δπζκψλ, ηψλ εζλψλ γάξ ηήλ θφξελ πνηέ, 
ηαθή δνζείζαλ αδίθσο, ηαίο κεηξηθαίο, δηεζψζαηε αγ θάιαηο πκείο.  
 
ηίρ. Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο δψζεη 
δχλακηλ θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
 
Μαξηπξηθψο ελαζινχληεο, ζενκαθάξηζηνη, ηάο ηψλ ερζξψλ αηθίαο, ψο πεξ 
ράξηλ πινπζίαλ, εδέμαζζε πξνζχκσο θαί νξεθηψλ, γεεξψλ απνιαχζεσο, 
εινγεθφηεο ηψλ ζείσλ ηή εθινγή, ηαίο πνηλαίο νχ θαηεθάκθζεηε.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα απηνχ 
ελ απηνίο. 
 
Γνπξίαλ πάληεο ηφλ κέγαλ, θαί γελλαηφηαηνλ, ζχλ ακσλά ηψ ζείσ, θαί Αβίβσ 
ηψ πάλπ, ηψ φληη ελ Λεπτηαηο, χκλνηο πηζηψο, επθεκήζσκελ ζήκεξνλ, φηη 
ζεξκφηαηνη πάλησλ πξναζπηζηαί, ελ ηαίο ζιίςεζηλ ππάξρνπζη.  

Γφμα... Ήρνο β’ 
Γεχηε θηινκάξηπξεο πάληεο, ηνχο ηνχ Υξηζηνχ αξηζηέαο, χκλνηο ηηκήζσκελ, 
Γνπξίαλ, Άβηβνλ θαί ακσλάλ, φηη παξαδφμσο ελεξγνχζη ηνίο ζαχκαζηλ, 
φξθσ γάξ νπ παξείδνλ κεηαλαζηεχζαη θφξελ, αιι’ εθπιεξνχληεο ηφ αίηεκα, 
ηήλ παίδα δηεζψζαλην, παξαλνκσ Γφηζσ, άκπλαλ πνηήζαληεο, Γη’ ψλ Υξηζηέ 
ν Θεφο, σο αγαζφο θαί θηιάλζξσπνο, ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 

Μφλε, ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, αζηελνρσξήησο ελ κήηξα,  εθπνθφξεζαο, 
άλζξσπνλ γελφκελνλ, δη’ αγαζφηεηα, Παλαγία Θεφλπκθε, δηφ δπζσπψ ζε, 
ηψλ ζηελνρσξνχλησλ κε, παζψλ απάιιαμνλ, φπσο, ηήλ ζηελήλ θαί επζείαλ, 
ηξίβνλ δηνδεχζαο πξνθζάζσ, ηήλ επί δσήλ Παξζέλε θέξνπζαλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Όβξεηο, ππνκείλαληα πνιιάο, θαί επί ηαπξνχ πςσζέληα, ηφλ ηνχ παληφο 
Πνηεηήλ, βιέςαζα Παλάρξαληε, έζηελεο ιέγνπζα, Τπεξχκλεηε Κχξηε, Τηέ θαί 
Θεέ κνπ, πψο ηηκήζαη ζέισλ ζνπ, ηφ πιάζκα Γέζπνηα, θέξεηο, ελ ζαξθί 
αηηκίαλ; Γφμα ηή πνιιή επζπιαγρλία, θαί ζπγθαηαβάζεη ζνπ Φηιάλζξσπε.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο πι. α’ 
Σά ζαχκαηα ηψλ Αγίσλ ζνπ Μαξηχξσλ, ηείρνο αθαηακάρεηνλ εκίλ 
δσξεζάκελνο, Υξηζηέ φ Θεφο, ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, βνπιάο εζλψλ 



δηαζθέδαζνλ, ηήο βαζηιείαο ηά ζθήπηξα θξαηαίσζνλ, σο κφλνο αγαζφο θαί 
θηιάλζξσπνο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ζηηρνινγίαλ ηνχ ςαιηεξίνπ αλαγηλψζθνληαη νί 
θαλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ Αγίσλ νχηνο, νχ ε αθξνζηηρίο.  

 
Σνχο ηξείο νκνχ ιέγνληαο αηλψ πξνθξφλσο. Θενθάλνπο.  

 
Χδή α’  Ήρνο δ’ 

«Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο, 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξή κσ 
εηξνπψζαην».  
 
Σξηάδνο ηήλ κνλαξρίαλ Άγηνη, ζενινγνχληεο ζεπηψο, πνιπαξρίαο άζηαηνλ 
αριχλ, επκαξψο δηειχζαηε, Αλαηνιήο πνιχθσηνη, ψζπεξ αζηέξεο 
αλαηείιαληεο.  
 
Οη ηξείο Οκνινγεηαί ηή ράξηηη, θαηαιακπφκελνη, ηήο αξρηθήο Σξηάδνο 
εκθαλψο, ηφ ηήο πιάλεο πνιχζενλ, θαξηεξηθήλ ηήλ έλζηαζηλ, επηδεηθλχληεο 
εμεθάληζαλ.  
 
Τκάο πξίλ πηνζεηήζαο Δλδνμνη, ζέζεη ν θχζεη Τηφο, ηήο λχλ απηψ δνζείζεο εθ 
Παηξφο, θιεξνπρίαο σο εχζπιαγρλνο, ζπγθιεξνλφκνπο έδεημε, βαζηιείαο 
ζπκκεηέρνληαο.  

Θενηνθίνλ 
νθίαο ηήο ππεξζφθνπ γέγνλαο, ζθελή Παλάκσκε, ηφλ εαπηήο γάξ νίθνλ εθ 
ηψλ ζψλ, παλαρξάλησλ αηκάησλ ζεκλή, νηθνδνκείλ επδφθεζε, πξφο 
ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Χδή γ’ 
«Δθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Σφ ζψκα ηνίο αηθηζκνίο, εζεινπζίσο θαί δεηλαίο κάζηημηλ, νη ηνχ Υξηζηνχ 
παξέδσθαλ, νκνινγεηαί θαί ζεξάπνληεο.  
 
Ρπζζήλαη ηψλ ραιεπψλ, ηήο ακαξηίαο ινγηζκψλ Άγηνη, ηνχο ηήλ πκψλ 
άζιεζηλ, πίζηεη αλπκλνχληαο πξεζβεχζαηε.  
 
Δλ μχισ θαξηεξηθψο, αλαξηεζέληεο νη ζεπηνί Μάξηπξεο, παλεπζεβψο 
άηξσηνλ, ηήλ νκνινγίαλ δηέζσζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηαζεψλ, ζε πεγήλ, ν ηήλ ζήλ κήηξαλ ππνδχο έδεημε, Μήηεξ Θενχ πάλαγλε, 



ηήλ εκήλ ςπρήλ νχλ ζεξάπεπζνλ.  
 

Κάζηζκα  Ήρνο α’ 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σξηάδνο ηήο ζεπηήο, θαηαγγέιινληεο πίζηηλ, πνιχζενλ νθνί, ηψλ εηδψισλ 
απάηελ, αλδξείσο θαζείιεηε, σο ηήο πίζηεσο πξφκαρνη, θφξελ δψζαλ δέ, 
θαηαθιεηζζείζαλ ελ ηάθσ, δηεζψζαηε, ζαλαηεθφξνπ θηλδχλνπ, πκάο 
καθαξίδνπζαλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ’  Σήλ νθίαλ 
Σψ ηαπξψ νπιηζζέληεο ηψ ηνχ Υξηζηνχ, ελ απηψ ηψλ ηπξάλλσλ πάζαλ 
ηζρχλ, αλδξείσο θαζείιεηε, ηήο πίζηεσο πξφκαρνη, ηήλ ασο ζεταλ πάζαλ, 
εηδψισλ ειέγμαληεο, θαί ηήλ Σξηάδα Άγηνη, πξνζχκσο θεξχμαληεο, φζελ 
επαμίσο, παξ’ απηήο ηνχο ζηεθάλνπο, ηήο λίθεο ειάβεηε, σο λνκίκσο 
αζιήζαληεο, Αζιεθφξνη Παλεχθεκνη, πξεζβεχζαηε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ 
πκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ ελ ζή γαζηξί, ζπιιαβνχζα αθιέθησο Μήηεξ Θενχ, ηψ 
θφζκσ εθχεζαο, ηφλ ηφλ θφζκνλ θαηέρνληα, θαί ελ αγθάιαηο έζρεο, ηφλ πάληα 
ζπλέρνληα, ηφλ ηξνθνδφηελ πάλησλ, θαί πιάζηελ θαί Κχξηνλ, φζελ δπζσπψ 
ζε, Παλαγία Παξζέλε, ξπζζήλαη πηαηζκάησλ κνπ, φηαλ κέιισ παξίζηαζζαη, 
πξφ πξνζψπνπ ηνχ Κηίζηνπ κνπ, Γέζπνηλα Θενηφθε αγλή, ηήλ ζήλ βνήζεηαλ 
ηφηε κνη δψξεζαη, θαί γάξ δχλαζαη πάληα, φζα ζέιεηο παλάκσκε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, ε ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδελ, ν κέλ θφζκνο αγάιιεηαη, 
δερφκελνο ηήλ ιχηξσζηλ, ηά δέ ζπιαγρλα κνπ θιέγνληαη, νξψζεο ζνπ ηήλ 
ζηαχξσζηλ, 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’ 
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ζηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
ηαζεξάλ ηήλ θαξηεξίαλ νη Αζινθφξνη, αλειεψο ζηξεβινχκελνη, πνηθίιαηο 
βαζάλνηο, πάζηλ επεδείμαλην, ζπκθψλσο θξαπγάδνληεο, Γφμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε.  
 
Οη ηήο Σξηάδνο ηζάξηζκνη ζηεθαλίηαη, ηξηζνθεγγεί ιακπάδη, ηνχο 
λχλεθηεινχληαο, κλήκελ ηήλ παλίεξνλ, απηψλ θαηαπγάδνπζη, πάζη ηάο ηάζεηο 
βξαβεχνληεο.  
 
Μεη’ επιαβείαο πξνζδξάκσκελ ηή θσζθφξσ, θαί θσηαπγεί ζεφθξνλεο, ζήθε 



ηψλ Μαξηχξσλ, βξχεη γάξ ηάκαηα, ηνίο πίζηεη θξαπγάδνπζη, Γνμα ηή δπλάκεη 
ζνπ Κχξηε.  
 
Ο κνινγνχληεο ηήο ζείαο νηθνλνκίαο, ηφ ππέξ λνχλ κπζηήξηνλ, γιψζζαηο 
ζενιφγνηο, πάζαλ αζεφηεηα, νη ζείνη θαί πάλζνθνη, Οκνινγεηαί θαηεδάθηζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Τπέξ έλλνηαλ εθχεζαο ψ Παξζέλε, θαί κεηά ηνθνλ ψθζεο, παξζελεχνπζα 
πάιηλ, Μέγα ηφ κπζηήξηνλ, ηήο θπνθνξίαο ζνπ, Μήηεξ αεηπάξζελε άρξαληε! 
 

Χδή ε’ 
«π Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Λακπξφηεζη ζαθψο, ηψλ αγψλσλ εθιάκπνληεο, εθαχιηζαλ ηψλ ηπξάλλσλ, ηφ 
αλίζρπξνλ ζξάζνο, ηήο πίζηεσο νη πξφβνινη.  
 
Δηο πάληα πξνθαλψο, νηθνπκέλεο ηά πέξαηα, ηά ζαχκαηα ηψλ Μαξηχξσλ, 
δηεδφζε θαί πάληαο, ηή πίζηεη εβεβαίσζαλ.  
 
Γή ψζπεξ αγαζή, ηά ηήο ράξηηνο ζπέξκαηα, δεμάκελνη πνιηηεία, θηινπφλσ 
πινπζίσο, νη ζείνη εγεψξγεζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο κφλνο αγαζφο, θαί πειάγεη ρξεζηφηεηνο, ηά ζχκπαληα Θενκήηνξ, 
ζπγθξαηψλ ζαίο αγθάιαηο, θξαηείζζαη θαηεμίσζελ.  
 

Χδή ο’ 
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο Κχξηε, ε’ Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη’ νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Ννκίκσο, σο θαινί ζηξαηηψηαη ζεφθξνλεο, εγθξαηεπζάκελνη πάληα, θαί 
ηξαλψο ηήλ πίζηηλ ηεηεξεθφηεο, ηφλ ηήο ζείαο, δηθαηνζχλεο ήξαηε ζηέθαλνλ.  
 
Σν πξίλ κέλ, ν Αββαθνχκ κεηάξζηνο αίξεηαη, ηή ηνχ Γεζπφηνπ πξνζηάμεη, δη’ 
πκψλ δέ θφξε ηπξαλλνπκέλε, ζεεγφξνη, ηή ζξεςακέλε απνθαζίζηαηαη.  
 
Αζηξάπηεη, ε ζνξφο ηψλ Μαξηχξσλ ηνίο ζαχκαζη, θαί πνηακνχο αλαβιχδεη, 
ηακάησλ πάζη ηνίο πξνζηνχζη, θαί ηνίο πίζηεη, ηήλ απηψλ θαξηεξίαλ 
ζαπκάδνπζη.  

Θενηνθίνλ 
έ κφλελ, ηψλ αθαλζψλ ελ κέζσ επξάκελνο, ψο θαζαξψηαηνλ θξίλνλ, θαί 
θνηιάδσλ άλζνο ψ Θενκήηνξ, ν Νπκθίνο ν λνεηφο ελ ζνί θαηεζθήλσζε.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β’  
Σά άλσ δεηψλ 

Δμ χςνπο ζνθνί, ηήλ ράξηλ θνκηζάκελνη, ηψλ ελ πεηξαζκνίο, πξντζηαζζε 



παλεχθεκνη, δηφ θφξελ Άγηνη, εθ ζαλάηνπ πηθξνχ ειπηξψζαζζε, πκείο γάξ 
φλησο ππάξρεηε, Δδέζζεο ε δφμα, θαί ηνχ θφζκνπ ραξά.  

Ο Οίθνο 
ηήο ηνχ ερζξνχ δνπιείαο κε ξχζαη,  Ηεζνχ δσνδφηα, ηαίο ηψλ ζψλ αζιεηψλ 
εληεχμεζη δπζσπνχκελνο, φπσο αδνχισηνλ θεθηεκέλνο, ηψλ παζψλ ηήλ 
ςπρήλ θαί ηφ ζψκα, αλεπθεκψ ηήλ αχηψλ νμπηάηελ βνήζεηαλ, πξνθζάζαληεο 
γάξ, ηνχ ζαλάηνπ εξξχζαλην θξάδνπζαλ ηήλ θφξελ, ήλ πεξ παξέζεην 
εθβνψζα ε κήηεξ ηνίο κάξηπζηλ, Τκείο φλησο ππάξρεηε, Δδέζζεο ε δφμα, θαί 
ηνχ θφζκνπ ραξα.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΔ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ θαί Οκνινγεηψλ 

Γνπξία, ακσλά θαί Αβίβνπ.  
ηίρνη 

Ξίθνο ηειεηνί ακσλάλ θαί Γνπξίαλ,  
Καί θιφμ Άβηβνλ, νηο ραξά θιφμ θαί μίθνο.  
Πχξ πέκπηε δεθάηε, Άβηβνλ πέθλε, ραιθφο εηάξνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Κπληηξηαλνχ, 
Δπηζθφπνπ ειεπθείαο, θαί κλήκε ηψλ επζεβψλ βαζηιέσλ, Ηνπζηίλνπ θαί 
ζενδψξαο, θαί ηνχ Αγίνπ Θσκά, Παηξηάξρνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο ηνχ λένπ.  

ηίρνη 
Εσήλ ν Θσκάο εθιηπψλ κεηξνπκέλελ,  
Εσήλ πξεπφλησο εχξελ νχ κεηξνπκέλελ.  
 
Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ, Διπηδίνπ, Μαξθέιινπ, 
Δπζηνρίνπ, θαί ηψλ ζχλ απηνίο.  

ηίρνη 
Πχξ, Διπίδηε, ζχλ δπζί ζηέγεηλ θίινηο,  
Ζ ηψλ επάζισλ ειπίο εξέζηδέ ζε.  
 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γεκεηξίνπ.  

ηίρνη 
Ο Γεκήηξηνο, ρεηξί ηκεζείο δεκίνπ,  
Γήκνηο αζιεηψλ ζπγρνξεχεη Κπξίνπ.  
 
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ’ 
«Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Αβξακηαίνπο ελ ηή θακίλσ ν ξπζάκελνο, νχηνο θαί ηήλ μέλελ θφξελ ηήο 
ραιεπήο, πεξηζηάζεσο δηέζσζε, ηή κεζηηεία λχλ, ηψλ απηνχ ζεξαπφλησλ σο 



εχζπιαγρλνο.  
 
Ηηακσηάηεο, απαλζξσπίαο δίθελ έδσθε, πάλησλ ηψλ θαθψλ αζξφσο 
απαηηεζείο, ν αιάζησξ θαί δπζψλπκνο, θξίζεη δηθαία ζνπ, Λφγε Θενχ ζνθία 
θαί δχλακηο.  
 
Νελεπξσκέλε, ηή πξφο πκάο ειπίδη Έλδνμνη, θφξε θαζεηξγκέλε ηάθσ κεηά 
λεθξψλ, πξνζδνθίαο νχ δηήκαξηελ, Δπινγεκέλνο εί, ν Θεφο κνπ βνψζα θαί 
Κχξηνο.  

Θενηνθίνλ 
Χο λεφζκεθηνλ, θαί θσηαπγείαο πέκπνλ έζνπηξνλ, αίγιελ ζετθήο Παξζέλε 
καξκαξπγήο, πξνζβαινχζάλ ζνη ερψξεζαο, Δπινγεκέλε ζχ, ελ γπλαημί 
παλάκσκε Γέζπνηλα.  
 

Χδή ε’ 
«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».  
 
Παγθφζκηνο ζήκεξνλ εκίλ, ιακπξά παλήγπξηο, ε ηψλ Μαξηχξσλ Υξηζηνχ, 
πεξηαπγάδνπζα ράξηηη, ηψλ ζαπκάησλ ηνχο πξνζηξέρνληαο, θαί ραξκνλή 
πλεπκαηηθή, πίζηεη θξαπγάδνληαο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Ραδίσο νη Οκνινγεηαί, ηήο ζήο ζεφηεηνο, πάζαλ θαηήξγεζαλ, ηήλ αζεφηεηα 
Γέζπνηα, ηψλ ηπξάλλσλ κή πηννχκελνη ηάο απεηιάο, αιι, επζζελψο 
αλαθξαπγάδνληεο, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Οη πάλζνθνη Οκνινγεηαί, νη πξντζηάκελνη, ηνχ ζείνπ δφγκαηνο, ερζξψλ ηάο 
θάιαγγαο ηξέπνληαη, δηά μίθνπο αλαηξνχκελνη, λίθελ παξάδνμνλ ζαθψο, θαί 
δηαιάκπνπζαλ δεδεηρφηεο, πίπηνληεο ηνχο ελαληίνπο γάξ ήηηεζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Φχζεζηλ νξψκελνλ δηηηαίο, Υξηζηφλ εγέλλεζαο, ηφλ κίαλ θέξνληα, ζαθψο 
ππφζηαζηλ ζχλζεηνλ, αλζξσπφηεηη ζεφηεηνο, ζπλεηζδξακνχζεο ππέξ λνχλ, 
φλησο θαζ’ έλσζηλ, φζελ πάληεο, ζέ επινγνχκελ Μαξία Θεφλπκθε.  
 

Χδή ζ’ 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο, ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Ρήζεζηλ επφκελνη ζείαηο, θαί ζενπλεχζηνηο ηνχ σηήξνο, Οκνινγεηαί 
ζενθεγγείο, ζηαπξφλ επ’ ψκσλ ραίξνληεο ήξαζζε, ηνίο δσεθφξνηο ίρλεζηλ, 
αθνινπζνχληεο αμηάγαζηνη.  
 



ισ ηψ θσηί ηήο Σξηάδνο, κεη’ επθξνζχλεο νη γελλαίνη, Οκνινγεηαί 
πξνζρσξνχληεο, ηά ηψλ αγψλσλ γέξα θνκίδνληαη, ηαίο Αζσκάηνηο ηάμεζηλ, 
αμησζέληεο ζπλαπιίδεζζαη.  
 
Νχλ νπθ ελ εζφπηξσ νξάηε, ηψλ καθαξίσλ ηάο ειπίδαο, Οκνινγεηαί ηνχ 
σηήξνο, ηήο αιεζείαο κάιινλ δέ πάλζνθνη, ηφ θάιινο ελνπηξίδεζζε, 
ζηεθαλεθφξνη παλζεβάζκηνη.  
 
Χο ηήο ππεξζένπ Σξηάδνο, ζαθψο ηζάξηζκνη θαλέληεο, Οκνινγεηαί ζεεγφξνη, 
ηή ηαχηεο αίγιε θαηαιακπξχλεζζε, σο δη’ απηήλ αζιήζαληεο, δσήο αθζάξηνπ 
αμηνχκελνη.  

Θενηνθίνλ 
αξθί επηδεκήζαη ζειήζαο, ν δηαθνζκήζαο πάληα Λφγνο, ελ ζνί 
θαηεζθήλσζε κφλελ, αγησηέξαλ πάλησλ επξάκελνο, θαί Θενηφθνλ έδεημελ, επ’ 
αιεζείαο Μεηξνπάξζελε.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Χο πάιαη δηεζψζαηε, πηθξνχ ζαλάηνπ Άγηνη, θφξελ ελ ηάθσ βιεζείζαλ, ηφλ δέ 
παξάλνκνλ Γφηζνλ, ζαλάησ παξεδψθαηε, θακέ ηψλ αθαζέθησλ κνπ, παζψλ 
λχλ εθιπηξψζαζζε, φπσο πκψλ ηήλ θσζθφξνλ, κλήκελ θαηδξψο ενξηάζσ.  

Θενηνθίνλ 
Ο πάληα ηή ζεφηεηη, πιεξψλ σο απεξίγξαπηνο, εθ ζνχ Θεφο απνξξήησο, 
εζσκαηψζε Παξζέλε, δη’ νίθηνλ αλνξζνχκελνο, ηφ ηνχ Αδάκ παξάπησκα, 
λένο Αδάκ γελφκελνο, φλ σο Τηφλ ζνπ δπζψπεη, ππέξ εκψλ Θενηφθε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ. Καί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΗΣ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ θαί Δπαγγειηζηνχ Μαηζαίνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα ηξία, δεπηεξνχληεο απηά.  
 

Ήρνο δ’  
Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 

Ο εκβαηεχσλ θαξδίαο ηψλ αλζξψπσλ, φηε ζνπ ηήλ έλζενλ γλψκελ 
Απφζηνιε, ζεία πξνγλψζεη εψξαθε, θαί εθ ηνχ θνζκνπ, ηήο αδηθίαο ζέ 
ειπηξψζαην, ηφηε ζε παγθφζκηνλ, θψο απεηξγάζαην, ηήο νηθνπκέλεο ηά 
πέξαηα, θαηαθσηίδεηλ, θαί δηαιάκπεηλ εγθειεπζάκελνο, νχ θαί ηφ ζείνλ 



Δπαγγέιηνλ, εμηψζεο ζαθψο αλαγξάςαζζαη, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη 
ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Ο εθ ηειψλνπ θιεζείο εηο καζεηείαλ, φηε ζε ν άλαξρνο Λφγνο εθψλεζελ, 
αθνινπζείλ πξνηξεπφκελνο, θαί θνηλσλίαλ, ηήο βαζηιείαο επαγγεηιάκελνο, 
ηφηε Πακκαθάξηζηε, πάληα αθέκελνο, θαί ηαξαρψδνπο ζπγρχζεσο, 
αλαρσξήζαο, απηψ ζπληφλσο επεθνινχζεζαο, θαί λχλ ζεφπηα 
εκθνξνχκελνο, ηήο αθξάζηνπ απηνχ ζεσξίαο ηξαλψο, θαζηθέηεπε ζψζαη, θαί 
θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Πξνθεηηθή ηηο ζαθψο νμπδεξθία, πάιαη κέλ ζε Άγηνλ, ιίζνλ ηεζέαηαη, επί ηήο 
γήο θπιηφκελνλ, θαί ηήο απάηεο, ηάο ειεπφιεηο θαηαιεαίλνληα, ν Λφγνο δέ 
πάλζνθε, ν ελππφζηαηνο, θψο ζε ηνχ θφζκνπ θαί θήξπθα, δηθαηνζχλεο, θαί 
αιεζείαο απνηεηέιεθε, ιειακπξπζκέλνλ ηαίο ιακπξφηεζη, ηνχ ηξηζειίνπ 
θσηφο Παλζεβάζκηε, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο δ’  
Καινχληη Υξηζηψ, πξφο καζεηείαλ νπξάληνλ, πξνζχκσο εθνινχζεζαο 
ζεφιεπηε, πάζαλ ζρνιήλ θξνληίδνο γετλεο, πθ’ έλ παξσζάκελνο, επαμίαλ 
γάξ ηήο άλσ βαζηιείαο, γλψκελ εππεηζψο άλαιαβφκελνο, ηήο ρακαηδήινπ 
πνιηηείαο, θαί δφμεο θελήο απέζηεο, Δπαγγειηζηήο απφ Σειψλνπ γελφκελνο, 
θψο ηε ηψλ ελ ζθφηεη ρξεκαηίζαο, θαί πεπιαλεκέλσλ νδεγφο πξφο ζσηεξίαλ, 
λχλ δέ πξεζβεπηήο παληφο ηνχ θφζκνπ ζεξκφηαηνο, θαί ηψλ ζέ γεξαηξνλησλ 
Μαηζαίε, θχιαμ ζσηήξηνο.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
 Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο  

σκαησζέληα ηφλ Κηίζηελ ηψλ απάλησλ, έζρεο ελ ηή κήηξα ζνπ, 
ζενκαθάξηζηε, αλακνξθνχληα ηφλ άλζξσπνλ, ηφλ πξίλ πεζφληα, ηή 
παξαβάζεη δηά ηνχ φθεσο, Θεφλ γάξ εγέλλεζαο, Λφγνλ αθξάζησο Αγλή, θαί 
ηήο θζνξάο ειεπζέξσζαο, ηήλ θχζηλ πάζαλ, παιαησζείζαλ δηά ηνχ ηφθνπ 
ζνπ, δηφ πκλνχκελ θαί δνμάδνκελ, ζνχ ηήλ ράξηλ Παξζέλε αλχκθεπηε, δη’ ήο 
ζθέπε θαί ζψδε, ηνχο ελ πίζηεη ζέ δνμάδνληαο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο δ’  
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  

Σή ηψλ ιφγσλ ζνπ ζάιπηγγη, ηνχο αλζξψπνπο ζπλήζξνηζαο, εηο Θενχ 
επίγλσζηλ Παλανίδηκε, θαί ηά ηήο πιάλεο αζξνίζκαηα, εθ γήο απεζφβεζαο, 
θαί εηο κίαλ ηνχο πηζηνχο, ηήλ νκφλνηαλ ίζπλαο, θαί πξεζβεχεηο λχλ, εθ 
θζνξάο θαί θηλδχλσλ ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ 
αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 



Ο ελ γιψζζε ππξίλε ζε, θαζνπιίζαο ηνχ Πλεχκαηνο, θξαηαηφλ αλέδεημε 
πνιεκήηνξα, θαηά ηήο πιάλεο Απφζηνιε, Υξηζηφο ν Θεφο εκψλ, παξ’ νχ 
έιαβεο ιακπξά, ηά βξαβεία ηήο ράξηηνο, φλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ 
ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.  
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 
Δηο ηά βάζε ηνχ Πλεχκαηνο, δηαθχςαο Απφζηνιε, πινχηνλ ηφλ αθέλσηνλ 
θαηελφεζαο, θαί εμ απηνχ αξπζάκελνο, ηήλ ράξηλ ηήλ άθζνλνλ, εκίλ 
επαγγειηθψο, πάζη ηαχηελ δηέλεηκαο, θαί πξεζβεχεηο λχλ, εθ θζνξάο θαί 
θηλδχλσλ ιπηξσζήλαη, ηνχο ελ πίζηεη εθηεινχληαο, ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ 
ζνπ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β’  
Δθ ππζκέλνο θαθίαο εζράηεο, πξφο αθξφηαηνλ χςνο αξεηήο, σο αεηφο 
πςηπέηεο, παξαδφμσο αλέδξακεο, Μαηζαίε παλεχθεκε, ηνχ γάξ θαιχςαληνο 
νπξαλνχο αξεηή, θαί ηήο ζπλέζεσο απηνχ πάζαλ ηήλ γήλ πιεξψζαληνο, 
Υξηζηνχ αθνινπζήζαο ηνίο ίρλεζη, κηκεηήο δηάππξνο ελ πάζηλ απηνχ 
πεθαλέξσζαη, επαγγειηδφκελνο εηξήλελ, δσήλ θαί ζσηεξίαλ, ηνίο 
πεηζαξρνχζηλ επζεβψο, ηνίο ζείνηο πξνζηάγκαζηλ, ελ νίο εκάο θαζνδήγεζνλ, 
επαξεζηνχληαο ηψ Κηίζηε, θαί ζέ καθαξίδνληαο.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο, έ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο γ’ 
Απφζηνιε Άγηε, θαί Δπαγγειηζηά Μαηζαίε, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ, ίλα 
πηαηζκάησλ άθεζηλ, παξάζρε ηαίο ςπραίο εκψλ.  
 

Καί Απφιπζηο  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνκελ ηνχο Καλφλαο ηήο Οθησήρνπ, 
θαί ηνχ Απνζηφινπ ηφλ παξφληα.  

 
Πνίεκα Θενθάλνπο.  

 
Χδή α’  Ήρνο δ’ 

«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο, ηαχηεο ηά ζαχκαηα».  
 
Πινπζίσο κεηάδνο κνη, ηήο ελνηθνχζεο ζνη ράξηηνο, Μαηζαίε παλέλδνμε, θαί 



ππεξέηα Υξηζηνχ, θαί βνήζνκαη, ιακπξψο αλαθεξχηησλ, θαί κέιςσ 
γεζφκελνο, ηά ζά ζαπκάζηα.  
 
Σειείσο θαηέιηπεο, ηψλ επηγείσλ ηήλ ζχγρπζηλ, ηνχ Λφγνπ ψο ήθνπζαο, ηνχ 
ζαξθσζέληνο θσλήο, θαί ηήο ράξηηνο, εδείρζεο νηθνλφκνο, θαί θήξπμ 
ζεφιεπηνο, ζενκαθάξηζηε.  
 
Απηφπηεο γελφκελνο, θαί ππεξέηεο δηέπξεςαο, ηνχ Λφγνπ Απφζηνιε, ηνχ 
πξφ αηψλσλ Παηξφο, θαί δηέδξακεο, απηνχ ηήλ παξνπζίαλ, επαγγειηδφκελνο, 
πάζη ηνίο έζλεζηλ.  

Θενηνθίνλ  
Θαλάηνπ θαζαίξεζηλ, θαί ηήο θζνξάο ηήλ θαηάιπζηλ, δσήο ηε θαλέξσζηλ, 
επεγγειίζσ νθέ, ηήο Παξζέλνπ γάξ, ελ κήηξα ελνηθήζαο, ν απεξηφξηζηνο, 
θφζκνλ αλέπιαζελ.  
 

Χδή γ’  
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ».  
 
Σνχο ζνχο Απνζηφινπο Θενχ Λφγε, θσζηήξαο αλέδεημαο δσήο, ηφλ δφθνλ 
απειαχλνληαο, ηήο αζεταο Γέζπνηα, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, ηφλ θφζκνλ 
φινλ θσηίδνληαο.  
 
Σή ζή θαζνπιίζαο, παληεπρία, Μαηζαίνλ ηφλ άξηζηνλ σηήξ, ηπξάλλσλ 
δπλαηψηεξνλ, ηνχηνλ εηξγάζσ Γέζπνηα, θαί θαζαηξέηελ έδεημαο, εηδψισλ 
πιάλεο Φηιάλζξσπε.  
 
Γιψζζεο ηήο ππξίλεο ζνπ ν θζφγγνο, δαηκφλσλ ελέπξεζε βσκνχο, Μαηζαίε 
ηφ ζεφηεπθηνλ, ηνχ Παξαθιήηνπ φξγαλνλ, δη’ νχ Υξηζηφο θεξχηηεηαη, Λφγνο ν 
ελππφζηαηνο.  

Θενηνθίνλ  
άιπηγμ ζενιφγνο θζεγγνκέλε, ζπληφλσο εθψηηζε ιανχο, Μαηζαίνπ ηνχ 
ζεφθξνλνο, ηήλ ηήο Σξηάδνο έιιακςηλ, ηήλ ππέξ λνχλ ηε ζάξθσζηλ, ηνχ 
Λφγνπ εθ ζνχ Παλάρξαληε.  

 Ο Δηξκφο  
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνλο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θαί ελ ηή ζεία δφμε ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ».  
 

Κάζηζκα   Ήρνο α’ 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  

Ο πξψηνο ηνχ Υξηζηνχ, Δπαγγέιηνλ γξάςαο, θαί πάζαλ δαδνπρψλ, ηήλ 
πθήιηνλ θηίζηλ, Μαηζαίνο ν ζνθψηαηνο, θαί Υξηζηνχ κχζηεο άξηζηνο, λχλ 
ηηκψκελνο, ηαίο ηεξαίο κεισδίαηο, πάζηλ άθεζηλ, ακαξηηψλ εμαηηείηαη, ηνίο 



πφζσ ηηκψζηλ απηφλ.  
Γφμα… Ήρνο πι. δ’  

Σήλ νθίαλ  
Σφλ ρξπζφλ θαηαιείςαο σο αιεζψο, ηφλ Υξηζηφλ δέ πνζήζαο θηιεπζεβψο, 
Μαηζαίε Απφζηνιε, ηψλ πεξάησλ εδείρζεο θσζηήξ, θαί εθ Σειψλνπ ψθζεο, 
Απφζηνινο έλδνμνο, καζεηήο γελφκελνο, θαί θήξπμ ηήο πίζηεσο. ζελ 
ζπλειζφληεο, θαηά ρξένο ηηκψκελ, ηήλ πάλζεπηνλ κλήκελ ζνπ, θαί πηζηψο 
ενξηάδνκελ, κεισ δνχληεο θαί ιέγνληεο. Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ 
ζνπ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Σήλ νπξάληνλ πχιελ θαί θηβσηφλ, ηφ παλάγηνλ φξνο ηήλ θσηαπγή, λεθέιελ 
πκλήζσκελ, ηήλ νπξάληνλ θιίκαθα, ηφλ ινγηθφλ Παξάδεηζνλ, ηήο Δχαο ηήλ 
ιπηξσζηλ, ηήο νηθνπκέλεο πάζεο, ηφ κέγα θεηκήιηνλ, φηη ζσηεξία, ελ απηή 
δηεπξάρζε, ηψ θφζκσ θαί άθεζηο, ηψλ αξραίσλ εγθιεκάησλ, δηά ηνχην 
βνψκελ απηή. Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελπίζηεη, ηφλ άρξαληνλ ηφθνλ ζνπ.  
 

Χδή δ’  
«Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ 
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε».  
 
Σψ ελππνζηάησ ζνπ Λφγσ Θεέ, κεκαζεηεπκέλνο δηέιπζε, θφζκνπ ζνθίαλ, ν 
ζεφπηεο Μαζεηήο, κεγαινθψλσο θξάδσλ ζνη. Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Σψ κεκαθαξηζκέλσ ππφ Υξηζηνχ, πνίαλ επθεκίαλ πξνζείπσκελ, ζνί 
ζεεγφξε; νπθ ηζρχεη γάξ βξνηφο, ηήλ επαλζνχζαλ ράξηλ ζνη, ιφγσ εμεηπείλ 
αμηάγαζηε.  
 
νχ ηφλ αθειίδσηνλ θαί αθξαηθλή, λνχλ ηεζεακέλνο ν Όςηζηνο, ψζπεξ 
ιακπάδα, εηο ιπρλίαλ πςειήλ, ηνίο ελ ηψ ζθφηεη θαίλνπζαλ, πάζη ζενθάληνξ 
πξνηέζεηθελ.  

Θενηνθίνλ  
Σήλ ηεηαπεηλσκέλελ θχζηλ βξνηψλ, ε επινγεκέλε αλχςσζαο, ηήλ ηνχ 
Τςίζηνπ, σο θπήζαζα ηζρχλ, ππεξθπψο παλάρξαληε, Μήηεξ σο Μαηζαίνο 
εδίδαμελ.  
 

Χδή ε’  
«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, επί ηή ζεία δφμε ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε Παξζέλε, 
έζρεο ελ κήηξα, ηφλ επί πάλησλ ζενλ, θαί ηέηνθαο άρξνλνλ Τηφλ, πάζη ηνίο 
πκλνχζί ζε, ηήλ εηξήλελ βξαβεχνπζα».  
 
Σήλ ράξηλ δεμάκελνο, ηνχ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο, ζείνλ ελδηαίηεκα εδείρζεο, 
ζείσο δηδάμαο, ζενγλσζίαο ηφ θψο, πηζηεπζείο ηά δφγκαηα Υξηζηνχ, 



γξάκκαζηλ εθηίζεζζαη, σο απηφπηεο ζεφθξηηνο.  
 
Ζ γιψζζά ζνπ θάιακνο, ηνχ Παξαθιήηνπ γέγνλελ, ελζέσο ηνχ ιχηξσζηλ 
δηδφληνο, ηνίο έπηγλνχζη ηήλ δεζπνηείαλ απηνχ, θαί ηαίο ζνθψλ εκπλένληνο 
ςπραίο, γλψζηλ επνπξάληνλ, ψ Μαηζαίε παλέληηκε.  
 
Αζηξάπηνληα ζαχκαζη, θαί ηακάησλ ράξηζη, ζέ Υξηζηφο εμέπεκςε ηψ θφζκσ, 
ηήλ ηψλ δαηκνλσλ θαηαπαηνχληα ηζρχλ, θαί ςπράο θσηίδνληα Πηζηψλ, 
πάλησλ ηψλ πκλνχλησλ ζε, ηήο εηξήλεο ηφλ θήξπθα.  

Θενηνθίνλ  
Παξζέλνο γεγέλλεθελ, Τηφλ ηφλ πξναηψληνλ, θχζηλ ελδπζάκελνλ αλζξψπσλ, 
ψο εθδηδάζθσλ ν ζεεγφξνο θεζί, θαί ζψζαληα ηαχηελ εθ θζνξάο, πάζεη ηψ 
ηνχ ζψκαηνο, θαί Παξζέλνο δηέκεηλελ.  
 

Χδή ο’  
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπνληηζέ κε θαηαηγίο πνιιψλ 
ακαξηεκάησλ, αιι’ σο Θεφο εθ θζνξάο αλάγαγε, ηήλ δσήλ κνπ Πνιπέιεε».  
 
Δπαγγειηζηήο απφ ηειψλνπ, ψο εθνινχζεζέ ζνη, κεηεζθεχαζηαη ν ζεεγφξνο, 
ηή παλαιθεί Παληνπξγέ δπλάκεη ζνπ, ν Μαηζαίνο ν παλάξηζηνο.  
 
Ρπζκίδεηαη ηνχ Δπαγγειίνπ, ηνίο ςπρνηξφθνηο ιφγνηο, ηψλ εζλψλ πιεζχο 
αλπςνπκέλε, πξφο αξεηψλ πςειψλ αθξφηεηα, ψ Μαηζαίε πακκαθάξηζηε.  
 
Μαηζαίνπ δσγξείηαη ζενπιφθνηο, ηνχ Μαζεηνχ δηθηχνηο, ηά ζπζηήκαηα ηψλ 
πηζηεπφλησλ, δηά παληφο πξφο ηήλ ζήλ επίγλσζηλ, Δπεξγέηα πνδεγνχκελα.  

Θενηνθίνλ  
Παξζέλνλ ηεθνχζαλ αλαγξάθσλ, επαγγειίδεηαί ζε, ηφλ ηά ζχκπαληα 
πεπνηεθφηα, άλεπ ζπνξάο θαί θζνξάο Παλάκσκε, ν Μαηζαίνο ν παλάξηζηνο.  

Ο Δηξκφο  
«Ήιζνλ εηο ηά βάζε ηήο ζαιάζζεο, θαί θαηεπφληηζέ κε, θαηαηγίο πνιιψλ 
ακαξηεκάησλ, αιι’ σο Θεφο εθ βπζνχ αλαγαγε, ηήλ δσήλ κνπ Πνιπέιεε».  
 

Κνληάθηνλ   Ήρνο δ’  
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ  

Σνχ ηεισλείνπ ηφλ δπγφλ απνξξίςαο, δηθαηνζχλεο ηψ δπγψ πξνζεξκφζζεο, 
θαί αλεδείρζεο έκπνξνο παλάξηζηνο, πινχηνλ θνκηζάκελνο, ηήλ εμ χςνπο 
ζνθίαλ, φζελ αλεθήξπμαο, αιεζείαο ηφλ ιφγνλ, θαί ηψλ ξα ζχκσλ ήγεηξαο 
ςπράο, θαζππνγξάςαο, ηήλ ψξαλ ηήο θξίζεσο.  

Ο Οίθνο 
Ζ ηνχ ερζξνχ κε ηπξαλλίο βηαδεηαη απιήζησο, θαί ηήο ςπρήο κνπ φινλ ηφλ 
ζπφξνλ θαζαξπάδεη, Μαηζαίε θίιε ηνχ Υξηζηνχ, αιι’ απηφο ηφλ ζπφξνλ ηψλ 
επρψλ ζνπ δεδσθψο, πξφο ζήλ δνπιείαλ θάξπσζνλ, θαί δείμνλ πκλσδφλ ζνπ 
ζκηθξφηαηνλ, θαί πθεγεηήλ κε ηψλ πνιιψλ ζνπ θαί κεγάισλ θαηνξζσκάησλ, 
θαί ηήο πξφο Υξηζηφλ ζνπ ζρέζεσο, ηά πάληα παξεπζχο εγθαηαιείςαο, 



εθνινχζεζαο ζεξκψο ηψ θεθιεθφηη, πξψηνο γεγνλψο Δπαγγειηζηήο ελ ηψ 
θφζκσ, θαζππνγξάςαο ηήλ ψξαλ ηήο θξίζεσο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΗΣ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ θαί 

Δπαγγειηζηνχ Μαηζαίνπ.  
ηίρνη 

«ψδεηο, Ηεζνχ θαί ηειψλαο, ζνί ράξηο».  
Οχησ βνά Μαηζαίνο εθ ππξφο κέζνπ.  
Αθάκαηνλ Μαηζαίνλ πχξ δεθάηε θηάλελ έθηε.  
 

Σαίο απηνχ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ’  
«Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ θηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Δρξεκάηηζαο ηνχ πξψηνπ απαπγάζκαηνο, ζείνλ εθηχπσκα, σο Μαζεηήο ηαίο 
απηνχ, αθηίζη ππξζνχκελνο, ψ ςάιισλ έιεγεο, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ Παηέξσλ 
Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Χο δηάθνλνλ ηνχ ιφγνπ Πακκαθάξηζηε, ζείνηο ζθελψκαζηλ, φπνπ Υξηζηφο 
θαηνηθεί, εθεί ζε θαηψθηζελ, σο ζνί ππέζρεην, ν ππέξζενο, ν ηψλ Παηέξσλ 
Κχξηνο, θαί Θεφο κφλνο ηψλ φισλ.  
 
Σά λνζή καηα Μαηζαίε θπγαδεχνληαη, θαί δξαπεηεχνπζηλ, ε ηψλ δαηκφλσλ 
πιεζχο, ηνίο ελ ζνί ραξίζκαζη, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο, ελ νίο έςαιιεο, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ  
Σήλ παλχκλεηνλ Παξζέλνλ εμηζηφξεζαο, ηνίο ζείνηο ιφγνηο ζνπ, ηφλ Πνηεηήλ 
ηνχ παληφο, ηεθνχζαλ Απφζηνιε, ψ πάληεο ςάιινκελ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Χδή ε’  
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
Νεχζεζη πξφο ζέ ηαίο αλελδφηνηο Μαηζαίνο ν ηεξψηαηνο Θενχκελνο, ζέζεη 
ρξεκαηίζαο ηε, θχζεη φπεξ πέθπθαο, ηήλ νηθνπκέλελ Γέζπνηα, είιθπζε 
ςάιιεηλ ζνη. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  
 



ζπεξ αζηξαπήλ ηή νηθνπκέλε, ν Λφγνο ηφλ ζενιφγνλ εμ, απέζηεηιε, δφθνλ 
κέλ δηψθνληα, έζλε δέ θσηίδνληα, ζενινγίαο δφγκαζηλ, φζελ θαί έςαιιε, Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Λφγσ θαζαξψ θαί δηαλνία, Θεψ ζνη πξνζνκηιήζαη εμεγέλεην, χιελ γάξ σο 
έηεκεο, ηνχησ πξνζεπέιαζαο, θαί ζπλεθξάζεο, Έλδνμε, φζελ θαί έςαιιεο, 
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Δπ’ επεξγεζία ηψλ αλζξψπσλ, ν Λφγνο ζσκαησζήλαη θαηεμίσζε, πχιελ 
παξζελίαο γάξ, ψδεπζελ ν Κχξηνο, θαί Θενηφθνλ έδεημε, δηφ θξαπγάδνκελ. 
Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο  
«Παίδαο επαγείο ελ ηή θακίλσ, ν ηφθνο ηήο Θενηφθνπ δηεζψζαην, ηφηε κέλ 
ηππνχκελνο, λχλ δέ ελεξγνχκελνο, ηήλ νηθνπκέλελ άπαζαλ, αγείξεη 
ςάιινπζαλ. Σφλ Κχξηνλ πκλείηε ηά έξγα, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνπο 
αηψλαο».  
 

Χδή ζ’  
«Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ 
δέ, αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο ζενκήηνξνο, θαί 
βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε».  
 
Κάιινπο λνεηνχ, εδέμσ δηάδεκα, ζείνλ Απφζηνιε, θαί ηήο βαζηιείαο δέ, 
εππξεπεζηάησ ζηέθεη θεθφζκεζαη, ρεηξί ηνχ Παληνθξάηνξνο, θαί δηαιάκπεηο 
ζνθέ, ζπλ Αγγέινηο, ζξφλσ παξηζηάκελνο, ηνχ Γεζπφηνπ Υξηζηνχ 
πακκαθάξηζηε.  
 
Ξχινπ ηήο δσήο, αμίσο ηεηχρεθαο, θήξπμ ηνχ δψληνο Θενχ, επαγγειηζάκελνο, 
δσήο ηψ θφζκσ ζείαλ επίζθεςηλ, ηψ γάξ θπηψ ηήο γλψζεσο, νπ δηεθζάξεο 
ηφλ λνχλ, δηακείλαο, άζεηζηνο αθξάδαληνο, Δθθιεζίαο θξεπίο πακκαθάξηζηε.  
 
Νχκθελ ηνχ Υξηζηνχ, ελζέσο εθφζκεζαο, Δπαγγειίσ ζνπ, ψζπεξ δηαδήκαηη, 
ηήλ Δθθιεζίαλ ζενκαθάξηζηε, θαί λχλ ηήλ ζείαλ κλήκελ ζνπ, παλεγπξίδεη 
θαηδξψο, ήλ ξπζζήλαη, πάζεο πεξηζηάζεσο, θαί θηλδχλσλ δεηλψλ θαζηθέηεπε.  

Θενηνθίνλ  
Κφιπσλ νπθ εθζηάο, αλάξρνπ Γελλήηνξνο, Λφγνο ν άλαξρνο, σο 
επαγγειίδεηαη, Μαηζαίνο γξάθσλ, Θεφο ζεζάξθσηαη, εθ ζνχ Αγλή παλχκλεηε, 
ηήλ ηψλ αλζξψπσλ κνξθήλ, νινηξφπσο, πάζαλ ελδπζάκελνο, θαί ηά ηαχηεο 
ιαβψλ ηδηψκαηα.  

Ο Δηξκφο  
«Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ πλεχκαηη, ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ 
δέ, αυισλ Νφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο ζενκήηνξνο, θαί 
βνάησ. Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε αγλή αεηπάξζελε».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  



Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ  
Σνχ ηεισλείνπ ηφλ δπγφλ, απνξξίςαο εκθξφλσο, Υξηζηψ θαηεθνινχζεζαο, ψ 
Μαηζαίε ζεφθξνλ, ηνίο ίρλεζη δέ ηνίο απηνχ, ζαπκαζηψο επφκελνο, ελ κεηνρή 
εγεγφλεηο, ηήο απηνχ βαζηιείαο, θαί ηήο δφμεο θνηλσλφο, θαί κχζηεο ηψλ 
απνξξήησλ.  

Θενηνθίνλ  
Σάο παλαγίαο ρείξάο ζνπ, Θενηφθε Παξζέλε, αίο ηφλ θηίζηελ εβάζηαζαο, 
έπαξνλ εηο πξεζβείαλ, ππέξ εκψλ δπζσπνχζα, φπσο ξχζεηαη εκάο, πάζεο 
πείξαο Γαηκφλσλ, θαί ηνχ ηπρείλ Παλάκσκε, ηψλ κειιφλησλ εθείλσλ, αγαζψλ 
αμηψζε.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα 
ηξία, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ.  

 
Ήρνο δ’  Έδσθαο ζεκείσζηλ  

Έιακςαο Απφζηνιε, θσηνεηδήο ψζπεξ ήιηνο, ηαίο αθηίζη ηνχ Πλεχκαηνο, θαί 
πάζαλ θαηεχγαζαο, νηθνπκέλελ κάθαξ, ηή ζενγλσζία, θαί απεδίσμαο αριχλ, 
πνιπζεταο Μαηζαίε πάλζνθε, δηφ ζνπ ηήλ ππέξθσηνλ, θαί αμηάγαζηνλ 
ζήκεξνλ, εθηεινχκελ παλήγπξηλ, σο πεγήλ αγηάζκαηνο. (Γίο) 
 
Δλ χςεη θαζήκελνο, ζενγλσζίαο Απφζηνιε, ππεδέμσ ηνχ Πλεχκαηνο, ηήλ 
αίγιελ θαλείζάλ ζνη, ηνχ ππξφο ελ είδεη, θαί γιψζζε ππξίλε, πάζαλ 
θαηέθιεμαο ζαθψο, ηήο αζεβείαο χιελ πνιχζενλ, δηφ ζε σο Απφζηνινλ, θαί 
ζεεγφξνλ γεξαίξνκελ, ηήλ αγίαλ ζνπ ζήκεξνλ, εθηεινχληεο παλήγπξηλ.  
 
Δβξφληεζαο πάλζνθε, ηή νηθνπκέλε δηδάγκαηα, ηεξά θαί ζσηήξηα, θαί πάζαλ 
εθάζεξαο, εηδσινκαλίαο, ηήλ θηίζηλ Μαηζαίε, θαί θαηεθψηηζαο ιανχο, 
Δπαγγειίνπ ηαίο επηιάκςεζηλ, εηδψισλ ηά ηεκέλε δέ, θαηαζηξεςάκελνο 
ράξηηη, Δθθιεζίαο εηο αίλεζηλ, ηνχ Θενχ σθνδφκεζαο.  

Γφμα… Ήρνο πι. δ’  
Κξνηήζσκελ ελ άζκαζη ζήκεξνλ πηζηνί, επί ηή κλήκε ηνχ ζεπηνχ 
Απνζηφινπ, θαί Δπαγγειηζηνχ Μαηζαίνπ, νχηνο γάξ ξίςαο ηφλ δπγφλ, θαί ηφλ 
ρξπζφλ ηνχ ηεισλείνπ, εθνινχζεζε Υξηζηψ, θαί θήξπμ ηνχ Δπαγγειίνπ ζείνο 
ερξεκάηηζελ, φζελ εμήιζε πξνθεηηθψο ν θζφγγνο απηνχ, εηο ηήλ νηθνπκέλελ, 
θαί πξεζβεχεη ζσ ζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ 
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.  
 

Γνμνινγία κεγάιε. Καί Απνιπζηο.  
 
Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, ηά Σππηθά θαί απφ ηνχ Καλφλνο ε γ’ θαί ο’ Χδή.  
 

Απφζηνινο πξφο Ρσκαίνπο. 
Αδειθνί, ιέγεη ε γξαθή. Πάο ν πηζηεχσλ επί Κχξηνλ, νπ θαηαηζρπλζήζεηαη…  



Εήηεη ηή γ’ ηήο ηεηάξηεο Δβδνκάδνο. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ. 
Σψ θαηξψ εθείλσ, παξάγσλ ν Ηεζνχο, είδελ άλζξσπνλ θαζήκελνλ…  

Εήηεη αββάησ ε’  
 

Κνηλσληθφλ 
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. Αιιεινχτα. 

Αξρή 
ΣΖ ΗΕ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Γξεγνξίνπ, Δπηζθφπνπ 

Νενθαηζαξείαο, ηνχ ζαπκαηνπξγνχ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 
Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα 
ηξία, δεπηεξνχληεο απηά.  

 
Ήρνο πι. δ’  

Σί πκάο θαιέζσκελ  
Σί ζε λχλ θαιέζσ Γξεγφξηε; πξαθηηθφλ, φηη ηά πάζε, θαζππέηαμαο ηψ λψ, 
ζεσξφλ, φηη εδξέςσ, ηήο ζνθίαο ηφλ θαξπφλ, ελζένπ, νπηαζίαο αμηνχκελνλ, 
θαί δφγκαηα, νπξάληα κπνχκελνλ, ηεξνπξγφλ ηεξψηαηνλ, ζαπκαηνπξγφλ 
ππεξζαχκαζηνλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σί πξνζαγνξεχζσ ζε ζηε; νδεγφλ ηψλ πιαλσκέλσλ, θαί λνζνχλησλ ηαηξφλ, 
ρνξεγφλ ηψλ πξφο ηήλ ρξείαλ, ηνίο αηηνχζη δαςηιή, δηψθηελ, ηψλ δαηκφλσλ 
ηζρπξφηαηνλ, αιείπηελ, ηνχ Μαξηχξσλ αγσλίζκαηνο, πξνθεηηθψο 
δηαιάκπνληα, ραξίζκαζηλ αμηάγαζηε, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Σί ζε λχλ πξνζείπσ Γξεγφξηε; θαζαηξέηελ ηήο αζένπ, δπζζεβείαο θξαηεξφλ, 
νξηζηήλ ηήο επζεβείαο, θαί δηδάζθαινλ εζλψλ, εηξήλεο, βξαβεπηήλ 
αθαηακάρεηνλ, πνιέκσλ, θαηαιχηελ αθαζαίξεηνλ, ελ φξεζη δηαηηψκελνλ, θαί 
βιέπνληα ηά ελ πφιεζηλ, ηθέηεπε, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. β’  
Δηο βάζνο ζεσξίαο ππειζψλ παλζφθσο, Ηεξάξρα Υξηζηνχ, ηήλ ζείαλ εκπήζεο 
ηήο Σξηάδνο θαλέξσζηλ, θαί πλεχκαηη πξνζβιέπσλ αθιηλψο, Υξηζηφλ ηφλ 
Θεφλ εκψλ, ηψλ ζαπκάησλ άβπζζνλ πεγάδεηο εκίλ, ηήλ πγξάλ πδάησλ θχζηλ, 
εηο ιηζψδε κεηαπνηήζαο, θαί λεσθφξνλ πιάλεο απαιιάμαο δνθεξάο, ηνχο 
δηψθηαο έπεηζαο πηζηνχζζαη ηήλ αιήζεηαλ, θαί ζηχινο επζεβείαο αξεηψλ 
νθζείο απηνίο, ηψλ ζαπκάησλ ππνθήηεο αλεγνξεχζεο, Γηφ δπζσπνχκέλ ζε, 
κή παχζε ππέξ εκψλ ηφλ σηήξα δπζσπείλ, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  



ιελ απνζέκελνη  
Γλψκε νιηζζήζαο ηε, θαί δνπισζείο ηή ηνχ πιάλνπ, απάηε Θεφλπκθε, πξφο 
ηήλ ππεξζαχκαζηνλ επζπιαγρλίαλ ζνπ, θαί ζεξκήλ δέεζηλ, Παλαγία Κφξε, 
θαηαθεχγσ ν παλάζιηνο, Γεζκνχ κε ιχηξσζαη, ηψλ πεηξαηεξίσλ θαί ζιίςεσλ, 
θαί ζψζνλ κε παλάκσκε, ηψλ δαηκνληθψλ επηζέζεσλ, ίλα ζε δνμάδσ, θαί 
πφζσ αλπκλψ θαί πξνζθπλψ, θαί κεγαιχλσ ζε Γέζπνηλα, ηήλ αεηκαθάξηζηνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Ξχισ ζε θξεκάκελνλ, κέζνλ ιεζηψλ θαζνξψζα, ε ρσξίο σδίλσλ ζε, θαί 
θζνξάο θπήζαζα Μεηξνπάξζελνο, ραιεπψ βέβιεηαη, ηήλ ςπρήλ Κχξηε, βέιεη 
ιχπεο θαί ζπαξάηηεηαη, πηθξά ζηελάδνπζα, ζπιάγρλα θαί θαξδίαλ ηήλ 
άρξαληνλ, θαί μένπζα ηνίο φλπμηλ, αθεηδψο ηάο φςεηο θαί πχξηλα, δάθξπα 
θελνχζα, κεη’ νηκσγήο ζνη θέθξαγε σηήξ, Οίκνη γιπθχηαηνλ ζπιάγρλνλ κνπ! 
πψο αδίθσο παζρεηο λχλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα… Ήρνο πι. β’  
Γξεγφξεζηο Θενχ, εδφζε ζνη ζνθέ θαηά ηφλ Γαληήι, ψζπεξ γάξ εθείλσ ηφ 
ελχπληνλ, νχησ ηφ ηήο πίζηεσο κπζηήξηνλ απεθαιχθζε ζνη, δηφ ζσζήλαη 
πξέζβεπε, ηάο ςπράο εκψλ ζηε Πάηεξ.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ  
Αξραγγειηθφλ ιφγνλ ππεδέμσ, θαί Υεξνπβηθφο ζξφλνο αλεδείρζεο, θαί ελ 
αγθάιαηο εβάζηαζαο Θενηφθε, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ  

Οξψζά ζε ζηαπξνχκελνλ, Υξηζηέ ε ζέ θπήζαζα, αλεβφα, ηί ηφ μέλνλ φ νξψ, 
κπζηήξηνλ Τηέ κνπ; πψο επί μχινπ ζλήζθεηο, ζαξθί θξεκάκελνο δσήο ρνξεγέ; 
 

Απνιπηίθηνλ   Ήρνο πι. δ’  
Δλ πξνζεπραίο γξεγνξψλ, ηαίο ηψλ ζαπκάησλ εξγαζίαηο εγθαξηεξψλ, 
επσλπκίαλ εθηήζσ ηά θαηνξζψκαηα, αιιά πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, Πάηεξ 
Γξεγφξηε, θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ, κή πνηε ππλψζσκελ, ελ ακαξηίαηο εηο 
ζάλαηνλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνληαη νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί 
ηνχ Αγίνπ ν παξψλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Σψ ηεξαηνπξγψ Γξεγνξίσ ηφλ έπαηλνλ πθαίλσ. Θενθάλνπο.  

 
Χδή α’  Ήρνο πι. δ’  

«Αξκαηειήηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  



 
Σψλ ζψλ ζαπκάησλ ελ εκνί Γξεγφξηε, ζείαλ ελέξγεηαλ, πεξηθαλψο Πάηεξ, θαί 
ηαλχλ αλάδεημνλ, εθ ηνχ βπζνχ ξπφκελνο, ηψλ πηαηζκάησλ κε κάθαξ, θαί ζή 
θσηίδσλ ιακπξφηεηη, φπσο επαμίσο πκλήζσ ζε.  
 
Χο εληξερήο θαί λνπλερήο θαί θξφληκνο, ηφ ηήο ςπρήο επγελέο, ηψλ ηήο 
ζαξθφο κάθαξ, εδνλψλ πξνέθξηλαο, ηά ηήο ζνθίαο δφγκαηα, θηινπφλσο 
ζπιιέγσλ, δη’ ψλ εθείλε Γξεγφξηε, ηξέθεηαη Θεψ πιεζηάδνπζα.  
 
Σήλ ζσθξνζχλελ αδειθήλ θηεζάκελνλ, σο ζπλεξγφλ ηψλ θαιψλ, ζέ 
θαζνξψλ φθηο, ν δεηλφο Γξεγφξηε, ζνί ηνχο βαζθάλνπο ήγεηξελ, νχο 
θαηήζρπλαο Πάηεξ, καθξνζπκία ηφ γχλαηνλ, πάζεη ζπζρεζέλ ηαζάκελνο.  
 
Δπί ηήο μέλεο δηαηξίβσλ ζηε, πάζηλ αηδέζηκνο, δη’ αξεηήλ ψθζεο, επζεβήο 
θηιφζενο, ζαπκαηνπξγίαο ράξηζκα, πξφο Θενχ δεδεγκέλνο, δη’ ήο γλσξίδε σο 
ήιηνο, ιάκςαο ελ ηψ θφζκσ Γξεγφξηε.  

Θενηνθίνλ  
Ρίδεο Αγλή βαζηιηθήο εβιάζηεζαο, θαί Βαζηιέα Υξηζηφλ, ηνλ ηνχ Θενχ Λφγνλ, 
ππέξ λνχλ θαί έλλνηαλ, ζεζαξθσκέλνλ ηέηνθαο, εμ αγλψλ ζνπ αηκάησλ, δηηηφλ 
ηήλ θχζηλ ππάξρνληα, θαί κνλαδηθφλ ηήλ ππφζηαζηλ.  
 

Χδή γ’ 
«Οζηεξεψζαο 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 Φηιάλζξσπε».  
 
Αλαθαζάξαο ζνπ ηφλ λνχλ, ηήο ηψλ παζψλ ηξηθπκίαο, θαί παλζφθνπ ζεσξίαο 
εκπιήζαο, αλεδείρζεο εππξεπέο, ζνθίαο ελδηαίηεκα, θαί πξνθεηείαο ράξηλ, 
θαηεπινπηίζζεο Γξεγφξηε.  
 
Σή ζενπλεχζησ ζπγγξαθή, πξνζνκηιήζαο πακκάθαξ, θαί Πνηθίιεο πνιηηείαο 
ηδέαλ, εθιεμάκελνο ζνθψο, Δλ αξεηήο εηθφληζκα, ελ ζεαπηψ ζεφθξνλ, 
απεθξηβψζσ Γξεγφξηε.  
 
Ο ζενθάλησξ κπεζείο, ηή ζεία κπζηαγσγία, ηφ κπζηήξηνλ ηήο ζενινγίαο, 
θαηεθψηηζελ εκάο, Σξηάδα νκννχζηνλ, νκνθπή ηε ζέβεηλ, άθηηζηνλ θαί 
ζπλατδηνλ.  
 
Τπφ Θενχ νδεγεζείο, σο πφζσ ηνχηνλ δεηήζαο, ηήλ αγλήλ θαί Θενηφθνλ 
Μαξίαλ, θαί ηφλ γφλνλ ηήο Βξνληήο, κπζηαγσγνχο εθέθηεζν, ηφ ηήο Σξηάδνο 
θέγγνο, ζέ ζενξξήκνλ δηδάζθνληαο.  

Θενηνθίνλ  
Ράβδνλ βιαζηήζαζαλ Υξηζηφλ, ηφ άλζνο ηήο αθζαξζίαο, θαί ρξπζνχλ 
ζπκηαηήξηνλ πάληεο, ζέ γηλψζθνκελ Αγλή, ζείαο νπζίαο θέξνπζαλ, ελ ηαίο 
αγθάιαηο Κφξε, άλζξαθα ζενκαθάξηζηε.  



 Ο Δηξκφο  
«Οζηεξεψζαο 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 Φηιάλζξσπε».  
 

Κάζηζκα   Ήρνο γ’  
Θείαο πίζηεσο  

Νένο γέγνλαο Μσζήο ηνίο έξγνηο, πιάθαο πίζηεσο επί ηνχ φξνπο, ηήο 
κπζηηθήο ζενθαλείαο δεμάκελνο, λνκνζεηήζαο ιανίο ηήλ επζέβεηαλ, ηνχ ηήο 
Σξηάδνο κπζηεξίνπ Γξεγφξηε, φζελ άπαληεο, Σηκψκελ πηζηνί ηήλ κλήκελ ζνπ, 
αηηνχληεο δηά ζνχ ηφ κέγα έιενο.  

Θενηνθίνλ 
Θεία γέγνλαο ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε Πάλαγλε Παξζελνκήηνξ, ηή θαζαξφηεηη 
Αγγέινπο ππεξέρνπζα, ηφλ ππέξ πάληαο εκέ γνχλ γελφκελνλ, ξεξππσκέλνλ 
ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ, πξεζβεηψλ ζνπ ελζένηο λάκαζη, 
παξέρνπζα ζεκλή ηφ κέγα έιενο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Ζ ακίαληνο Ακλάο ηνχ Λφγνπ, ε αθήξαηνο Παξζελνκήησξ, ελ ηαπξψ 
ζεαζακέλε θξεκάκελνλ, ηφλ εμ απηήο αλσδίλσο βιαζηήζαληα, κεηξνπξεπψο 
ζξελσδνχζα εθξαχγαδελ, Οίκνη Σέθλνλ κνπ! πψο πάζρεηο; ζέισλ ξχζαζζαη, 
παζψλ ηήο αηηκίαο ηφλ άλζξσπνλ.  
 

Χδή δ’ 
«χ κνπ ηζρχο, Κχξηε ζπ κνπ θαί δχλακηο, ζχ Θεφο κνπ, ζχ κνπ αγαιιίακα, ν 
Παηξηθνχο θφιπνπο κή ιηπψλ, θαί ηήλ εκεηέξαλ, πησρείαλ επηζθεςάκελνο, 
Γηφ ζχλ ηψ Πξνθήηε, Αββαθνχκ ζνη θξαπγάδσ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε».  
 
Γήλ ηήλ θαιήλ, Πάηεξ ζεφθξνλ εδήισζαο, θαί ηνχ ιφγνπ, ζπφξνλ 
εηζδεμάκελνο, εηο εθαηφλ εχαγγειηθψο, πνιιαπιαζηάδεηο, εηζέηη θαί λχλ 
Γξεγφξηε, πξνζάγσλ δηδαραίο ζνπ, ηνχο πηζηψο κεισδνχληαο, ηή δπλάκεη 
ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε.  
 
Χο αζηξαπή, Πάηεξ εθιάκςαο ν βίνο ζνπ, ηψλ δαηκνλσλ, πιάλελ 
εθπγάδεπζε, ηψ γάξ θσηί, ηήο ζήο αξεηήο, ηφ εθείλσλ ζθφηνο, πξνζνκηιήζαη 
νχθ ίζρπζε, δηφ ν λεσθφξνο, ςπρνθζφξνπ απάηεο, θπιηζζείο ψζπεξ ιίζνο 
θσηίδεηαη.  
 
Γλφθνλ θσηφο, ηνχ ζεηνηάηνπ ζεάζαζζαη, εμηψζεο, λφκνλ ηε ζεφγξαθνλ, σο 
Μσυζήο, Πάηεξ εηιεθψο, ηήο ζενινγίαο, ηφ αθξηβέο εθπεπαίδεπζαη, εληεχζελ 
λνκνζέηεο, ηή Υξηζηνχ Δθθιεζία, αλεδείρζεο ζεφθξνλ Γξεγνξηε.  
 
Ρεηνξηθήλ, εξεζρειίαλ εμέθιηλαο, θαί ηψ ιφγσ, Πάηεξ ηψ ηήο ράξηηνο, 
θαηαπγαζζείο, απνζηνιηθήλ, φλησο εμνπζίαλ, θαηά δαηκφλσλ επινχηεζαο, 
ηήλ ζήλ γάξ δξαπεηεχεη, απαζηξάπηνπζαλ αίγιελ, ν ηνχ ζθφηνπο πξνζηάηεο 



Γξεγφξηε.  
Θενηνθίνλ  

Ζ θηβσηφο, πφξξσζελ ζέ πξνεηχπσζε, δεμακέλε, λφκνλ ηνλ ζεφγξαθνλ, ηήλ 
ελ γαζηξί, ηφλ δσαξρηθφλ, Λφγνλ ζπιιαβνχζαλ, αλεξκελεχησο Παλάκσκε, 
ηφλ ηξέθνληα πινπζίσο, ηάο ςπράο ηψλ βνψλησλ, ηή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε.  
 

Χδή ε’  
«Ηλα 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».  
 
Γεσξγία ζψλ ιφγσλ, ηάο θερεξζσκέλαο θαξδίαο σκάιηζαο, θαί ηφλ ζείνλ 
ζπφξνλ, ελ απηαίο Ηεξάξρα θαηέβαιεο, θαί θαξπφλ πνιχρνπλ, ηψ Λπηξσηή 
ηήλ ζσηεξίαλ, ηψλ πηζηψλ ζενξξήκνλ πξνζήγαγεο.  
 
Ο Θενχ παξαζηάηεο, δήισ ππξαθηνχκελνο ρξίεη ζε Φαίδηκνο, Ηεξέα Πάηεξ, 
ηψ Θεψ ηψ ηά ζχκπαληα βιέπνληη, επζεβψο ζαξξήζαο, θαί ηή ζεπηή ζνπ 
πνιηηεία, πεπνηζψο ζενξξήκνλ Γξεγφξηε.  
 
Ρναίο ηψλ ζψλ δνγκάησλ, ηάο εηδσιηθάο ππξπνιήζεηο θαηέζβεζαο, θαί ηαίο 
δηδαραίο ζνπ, ηνχο πηζηνχο εβεβαίσζαο Πάλζνθε, αλαβάο εηο χςνο, ψο 
ακνπήι ηαίο ζεσξίαηο, θαί σο δέλδξνλ θαλείο ηνίο δηψθνπζη.  
 
Ηεξάξρα ζεφθξνλ, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο δεηλψλ κε ιπηξνχκελνο, ηψλ εκψλ 
πηαηζκάησλ, ηφ ρεηξφγξαθνλ Πάηεξ δηάξξεμνλ, ηεξεχο ππάξρσλ, θαί εθ Θενχ 
ηήλ εμνπζίαλ, εηιεθψο αθηέλαη ηά πηαίζκαηα.  

Θενηνθίνλ  
Χξαηψζεο Παξζέλε, ηνίο ηήο παξζελίαο ζνπ αρξάληνηο θάιιεζη, θαί ηήο 
πξψηεο Δχαο, πεξηέζηεηιαο αίζρνο ηφ δχζκνξθνλ, ηφλ Υξηζηφλ ηεθνχζα, 
πεξηβνιήλ αζαλαζίαο, ραξηδφκελνλ ηνίο ζέ γεξαίξνπζηλ.  
 

Χδή ο’  
«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».  
 
Σήλ ιίκλελ ζαπκαηνπξγψλ, αδειθνθηφλνλ εμήξαλαο, θαί πνηακνχ ηάο νξκάο, 
αλέζηεηιαο Πάλζνθε, ηήλ ξάβδνλ πεμάκελνο, ηήλ θαί παξαρξήκα, 
δελδξσζείζαλ ζείσ λεχκαηη.  
 
Ο δήινο ν ηνχ Θενχ, θαηέθαγέ ζε Γξεγφξηε, κή θαξηεξψλ γάξ νξάλ, Θεφλ 
πβξηδφκελνλ, ιαφλ καηαηφθξνλα, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, ζενξξήκνλ 
εμσιφζξεπζαο.  
 



Νελέθξσηαη βνπιεζείο, εμνπζελείλ ζε ν δείιαηνο, Δβξαίνο ν δπζζεβήο, Θενχ 
ζε δνμάδνληνο, ζεφθξνλ Γξεγφξηε, ηψλ απηνχ δνγκάησλ, πιεξσηήλ 
αλαδεηθλχκελνλ.  

Θενηνθίνλ  
Δπήιζε ηφ παληνπξγφλ, επί ζέ Πλεχκα Παλάκσκε, θαί Λφγνο ν ηνχ Θενχ, ελ 
ζνί θαηεζθήλσζε, θαί ζάξμ ερξεκάηηζελ, αλεθδηεγήησο, δηακείλαο 
αλαιινίσηνο.  

 Ο Δηξκφο  
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζνλ κνπ, ν Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 

Κνληάθηνλ   Ήρνο β’ 
Σά άλσ δεηψλ  

Θαπκάησλ πνιιψλ, δεμάκελνο ελέξγεηαλ, ζεκείνηο θξηθηνίο, ηνχο δαίκνλαο 
επηφεζαο, θαί ηάο λφζνπο ήιαζαο ηψλ αλζξψπσλ, πάλζνθε Γξεγφξηε, δηφ 
θαιή ζαπκαηνπξγφο, ηήλ θιήζηλ εμ έξγσλ θνκηζάκελνο.  

Ο Οίθνο  
Πφζελ απάξμνκαη ηνχο επαίλνπο εμπθαίλεηλ ν ηάιαο, θαζνξψλ ηά πνιιά θαί 
ππεξζαχκαζηα πξάγκαηα; Δάλ απφ ηνχ βίνπ ηνχ Οζίνπ εγρεηξήζσ, ηφ 
ζχλνινλ νπθ ηζρχσ, πάληα γάξ λνχλ ππεξβαίλεη ν έλζενο βίνο απηνχ, Δάλ 
απφ ηψλ ζαπκάησλ, θαί ελ ηνχησ ινηπφλ αηζρπσζήζνκαη, ππέξ ηήλ ςάκκνλ 
γάξ ππάξρνπζη, δηά ηνχην αθνχεη ζαπκαηνπξγφο, ηήλ θιήζηλ εμ έξγσλ 
θνκηζάκελνο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ  
Σή ΗΕ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ αγίνηο Παηξφο εκψλ Γξεγνξίνπ, 

Δπηζθφπνπ Νενθαηζαξείαο ηνχ ζαπκαηνπξγνχ.  
ηίρνη 

Ο Γξεγφξηνο, ζαπκαηνπξγψλ θαί πάιαη,  
Θεψ παξαζηάο, ζαπκαηνπξγεί ηη πιένλ.  
Δβδνκάηε δεθάηε ηε κέγαο ζάλε ζαπκαηνπξγνο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ θαί Οκνινγεηνχ Λαδάξνπ ηνχ 
Εσγξάθνπ.  

ηίρνη 
Οπ δσγξαθεί ζε Λάδαξνο θαί λχλ Λφγε,  
Αιιά βιέπεη ζε δψληα, κή ιεπηφλ ρξφαηο.  
 

Σή απηή εκέξα Μλήκε ηψλ Οζίσλ Εαραξίνπ ηνχ θπηνηνκνπ, θαί’ 
Ησάλλνπ, θαί δηήγεζηο σθέιηκνο.  
 

Ο ζηνο Γελλάδηνο, ν ελ ηή κνλή ηνχ Βαηνπεδίνπ αζθήζαο, θαί 
δνρεηάξεο (ηξνθνδφηεο) απηήο ψλ, θαί ηφ ζαχκα ηνχ έιαηνλ αλαβιχζαληνο εθ 
θελνχ πίζνπ ηδψλ, ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  



 
Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Λνγγίλνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Έρεηο αζιεηήλ Υξηζηέ Λνγγίλνλ κέγαλ.  
Έρεηο δέ θαί Λνγγίλνλ αζθεηήλ κέγαλ.  
 

Σή αχηή εκέξα, ν άγηνο Γελλάδηνο, Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, 
ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Ο Γελλάδηνο εχξε ηήλ Δδέκ ζηέθνο,  
Φαλείο λνεηήλ πξφο παιαίζηξαλ γελλάδαο.  
 

Σή αχηή εκέξα, ν άγηνο Μάμηκνο, Παηξηάξρεο Κσλζηαληηλνππφιεσο, ελ 
εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Μάμηκνο σδίλεζε, θαί ηεθψλ ηέθλα,  
Πξάμεηο αγλάο, άπεηζηλ αγλφο εθ βίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Ηνπζηίλνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Αζθεηηθφο άγξππλνο νθζαικφο κχεη,  
Ηνπζηίλνο, ηφ ζαχκα ηψλ εζθεθφησλ.  
 

Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ’ 
«Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλη πνηέ, δηά ηνχην νη Παίδεο, 
ελ ηή θακίλσ αγαιινκέλσ πνδί, σο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο έςαιινλ, 
Δπινγεηφο φ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Παηέξσλ ηφ θαχρεκα, θαί Γηδαζθάισλ ηφ ζεκλνιφγεκα, θσζηήξ ηήο 
Δθθιεζίαο, ηήο επζεβείαο ζηχινο αθξάδαληνο, ζχ θαζσξάζεο, θξαπγάδσλ 
Γξεγφξηε, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Αζηξάςαο ηνίο ζαχκαζη, ηήλ νηθνπκέλελ εθσηαγψγεζαο, δηά ηνχην ζεφθξνλ, 
ζπλαζξνηζζέληεο ζέ καθαξίδνκελ, νη ηψλ ζψλ ιφγσλ, ηξπθψληεο θαί 
ςάιινληεο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ηάκαηα Πάλζνθε, ηνίο αζζελνχζη πάζηλ επήγαζαο, εμερχζε γάξ ράξηο, 
δαςηιεζηάηε ζνχ ελ ηνίο ρείιεζη, ζαπκαηνπξγίαο, δη’ ήο αλαθξάδνκελ, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ  
Νχλ πάληα πεπιήξσηαη, θσηφο ηνχ ζείνπ, δηά ζνχ Πάλαγλε, ζχ γάξ πχιε 
εθάλεο, δη’ ήο ηψ θφζκσ Θεφο σκίιεζε, θαηαθσηίδσλ ηνχο πίζηεη 
θξαπγάδνληαο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  



 
Χδή ε’  

«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».  
 
Οη δηά ζνχ πινπηήζαληεο, ηήο Σξηάδνο ηήλ έιιακςηλ, ηήο νκννπζίνπ, θαί 
ζεπηήο Γξεγφξηε, ηήλ ζήλ λχλ παλήγπξηλ, επηηεινχληεο ράξηηη, 
ζαπκαηνπξγηθή, θαηαιακθζήλαη αηηνχκελ, βνψληεο, Σφλ Γεζπφηελ, ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Νενθαλέο ψο έζνπηξνλ, δεδεγκέλνο παλφιβηε, ηάο καξκαξπγάο, ηήο αξρηθήο 
ζεφηεηνο, ηφλ θφζκνλ εθψηηζαο, αληαλαθιάζεηο πέκπσλ θσηφο, ηνίο 
κεισδηθψο, νξζνδνμία βνψζηλ, Οη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Τπφ Θενχ ζθεπφκελνο, επζεβείαο ππφζεζηο, ηνίο ζενζεβέζηλ, εθξνπξήζεο 
πάλζνθε, εηο φξνο ηζηάκελνο, ψο λνκνζέηεο άιινο Μσζήο, ηφλ Γεκηνπξγφλ, 
θαί Λπηξσηήλ εθδηδάζθσλ, Γξεγφξηε θξαπγάδεηο, ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Φσηφο αδχηνπ γέγνλαο, ελδηαίηεκα Πάλαγλε, ηαίο ηήο παξζελίαο, θαιινλαίο 
αζηξάπηνπζα, θαί πάληαο θαηεχγαζαο, ηνχο Θενηφθνλ ζε αιεζή, 
θαζνκνινγνχληαο, εθ ςπρήο θαί βνψληαο, Οη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο 
αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο 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 επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ’  
«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».  
 
Αξίζηεο πνιηηείαο ιάκςαο θσηί, λχλ θσηί ηψ κεγάισ παξέζηεθαο, 
ζενπξγηθαίο, ζαπκαηνπνηταηο ψο ληθεηήο, θαηεζηεκκέλνο ζηε, Πάηεξ, Ηεξάξρα 
ζαπκαηνπξγέ, Γξεγφξηε ζεφθξνλ, θσζηήξ ηήο Δθθιεζίαο, ηψλ Οξζνδφμσλ 
εγθαιιψπηζκα.  
 
Ηζχλεζζαη δπζψπεη ζαίο πξνζεπραίο, ηφ βαζίιεηνλ λχλ ηεξάηεπκα, ηφ 
εθιεθηφλ, θαί εγηαζκέλνλ ζαπκαηνπξγέ, θαί ηνχο πηζηψο ηήλ κλήκελ ζνπ, λχλ 



επηηεινχληαο επηηπρείλ, ηήο άλσ βαζηιείαο, Γξεγφξηε ζεφθξνλ, αμησζήλαη 
θαζηθέηεπε.  
 
Νηθήζαο ηψλ δαηκφλσλ ηάο πξνζβνιάο, θαί ζαξθφο ππνηάμαο ηφ θξφλεκα, 
θαί ηεξεχο, άθαθνο θαί φζηνο γεγνλψο, δηθαηνζχλεο έλδπκα, πεξηβεβιεκέλνο 
ζαπκαηνπξγέ, παξίζηαζαη ηψ ζξφλσ, ηνχ πάλησλ Βαζηιέσο, λχλ παξξεζία 
πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ  
Χξάζεο ψ Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ππέξ θχζηλ ηεθνχζα ελ ζψκαηη, ηφλ 
αγαζφλ, Λφγνλ εθ θαξδίαο ηήο εαπηνχ, φλ ν Παηήξ εξεχμαην, 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  
Σψλ Μαζεηψλ νξψλησλ ζε  

Σφλ ελ πνηθίινηο ζαχκαζηλ, Ηεξάξρελ, αλαθαλέληα δφθηκνλ ελ ηψ θφζκσ, 
ζείαηο επθεκήζσκελ κεισδίαηο, Γξεγφξηνλ θηιένξηνη, φπσο ηαίο ηνχηνπ 
πξεζβείαηο, ιάβσκελ ιχζηλ πηαηζκάησλ.  

Θενηνθίνλ  
Ο ηήο δσήο ηήο ζείαο θαί καθαξίαο, θζνλήζαο κνη ηήο πάιαη ελ Παξαδείζσ, 
ερζξφο ν δνιηψηαηνο θαί παλνχξγνο, θαί ηήο Δδέκ εμφξηζηνλ, πνηήζαο κε 
ζαλαηνχηαη, ηή ζή γελλήζεη Παξζέλε.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα 
ηξία, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ.  

 
Ήρνο πι. α’  Υαίξνηο αζθεηηθψλ  

Υαίξνηο ζενινγίαηο ζαθψο, ηεξσηάηαηο ηεξψο ζεκλπλφκελνο, ν ζηχινο ηήο 
Δθθιεζίαο, ε ηψλ δνγκάησλ θξεπίο, ηφ ηνχ Παξαθιήηνπ ζείνλ φξγαλνλ, ν 
λνχο ν νπξάληνο, ε θηζάξα ηνχ Πλεχκαηνο, πνηκήλ ν κέγαο, θαί Υξηζηνχ 
Αξρηπνίκελνο, ζξέκκα γλήζηνλ, θαί αξλίνλ πξαφηαηνλ, θξήλε 
αλαβιπζηάλνπζα, δνγκάησλ ηά λάκαηα, θαί ηακάησλ ηά ξείζξα, ηεξνκχζηα 
Γξεγφξηε, Υξηζηφλ εθδπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο. (Γίο) 
 
Υαίξνηο, Ηεξαξρψλ θαιινλή, ηψλ αξεηψλ ηφ δηαπγέο θαηαγψγηνλ, ε ζηάζκε 
ηήο Δθθιεζίαο, ηεξσζχλεο θαλψλ, πνηακφο λακάησλ ζείσλ έκπιεσο, εμ ψλ 
θαηαξδεχεηαη, ε πθήιηνο άπαζα, πξφο επθαξπίαλ, ςπρηθήλ θαί ζσηήξηνλ, θαί 
αηξέζεσλ, απνπιχλεηαη βφξβνξνο, Άλζξσπε επνπξάληε, επίγεηε Άγγειε, 
ζηφκα ηφλ λφκνλ ηφλ ζείνλ, εκκειεηήζαλ Γξεγφξηε, Θενχ θιεξνλφκε, ηνχ 
παξέρνληνο ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  



 
κβξνηο ζψλ ηεξψλ πξνζεπρψλ, ιίκλελ εμήξαλαο πνηέ κάρεο πξφμελνλ, θαί 
ξείζξνλ ηή δελδξσζείζε, ξάβδσ αηάθησο ζνθέ, επηθιχδνλ είξγεηο ζεία ράξηηη, 
βσκνχο θαηεδάθηζαο, ηψλ δαηκνλσλ Γξεγφξηε, ηήο απηζηίαο, ηφλ ρεηκψλα 
δηέιπζαο, ζεξκνηάηαηο ζνπ, πξφο Θεφλ παξαθιήζεζη, ζαχκαζηλ εβεβαίσζαο, 
ςπράο θαί πξνζήγαγεο, ηψ επεξγέηε ηψλ φισλ, παξ’ νχ ηφλ άμηνλ είιεθαο, 
κηζζφλ, δλ δπζψπεη, ηαίο ςπραίο εκψλ δνζήλαη, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα… Ήρνο πι. δ’  
Σφλ πεξηβφεηνλ ελ ζαχκαζηλ Ηεξάξρελ, θαί ηά άςπρα αηδνχκελα παξαδφμσο 
κεηεβάιιεην, ιίκλε γάξ ερεξζνχην, αδειθνχο λνπζεηνχζα, ξάβδνο δέ 
εδελδξνχην, πνηακφλ ραιηλνχζα, ιίζνο ιφγσ κεηεηέζε, κεηαθέξσλ ηνχο 
απίζηνπο πξφο ηήλ ηνχ Θενχ επίγλσζηλ, δη’ ήο ηφ κέγα έιενο, παξάζρνπ ν 
Θεφο ηαίο ςπραίο εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Ζ ζθέπε ζνπ Θενηνθε Παξζέλε, ηαηξείνλ ππάξρεη πλεπκαηηθφλ, ελ απηή γάξ 
θαηαθεχγνληεο, ςπρηθψλ λνζεκάησλ ιπηξνχκεζα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σφλ Δκκαλνπήι ακλφλ Θενχ θαί Λφγνλ, βιέπνπζα ζαξθί θξεκάκελνλ ελ 
μχισ, Ακλάο ε κφλε ακίαληνο θαί Παξζέλνο, ιχπε ζπλείρεην δαθξχνπζα.  
 

Δηο ηφλ ηίρ. ηψλ Αίλσλ, ηά ηηρ. ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα… Ήρνο δ’  
Ηεξσζχλεο ηήλ θήθνλ, ζεφζελ δεμάκελνο, θαί ηφ ζείνλ δέξαο εμ χςνπο 
πεξηβαιφκελνο, ηνχο πξίλ ηήο απηζηίαο πηνχο, ηέθλα θσηφο, θαί θιεξνλφκνπο 
αλέδεημαο Θενχ, ζνθίαο ράξηηνο, εθρπζείζεο ελ ρείιεζί ζνπ, παξαδφμσλ 
πξαγκάησλ απηνπξγέ, πακκάθαξ Γξεγφξηε, δηφ θαί λχλ ελ ηή κλήκε ζνπ, 
αίηεζαη Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Δθ παληνίσλ θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ θχιαηηε, εχινγεκέλε Θενηφθε, ίλα 
ζε δνμάδσκελ, ηήλ ειπίδα ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Δδσθαο ζεκείσζηλ  

ηαπξνχκελνλ βιέπνπζα, ε παλακψκεηνο Γένπνηλα, ηφλ Γεζπφηελ ηήο 
θηίζεσο, ζξελνχζα εθξαχγαδελ, Οίκνη ζείνλ Σέθλνλ! πψο θέξεηο νδπλαο, 
Θεφο ππάξρσλ απαζήο; Αγγέισλ ηάμεηο ηξφκσ εμέζηεζαλ, νξψζαη ηφ 
κπζηήξηνλ, ηήο ζήο αθάηνπ ζηαπξψζεσο, Ηεζνχ παληνδχλακε, ν σηήξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απνιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ ΗΖ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Πιάησλνο θαί Ρσκαλνχ.  
 



ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ζη’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηξία.  

 
Σνχ Αγίνπ Πιάησλνο  

 
Ήρνο πι. δ’  

Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο  
Πιήξεο γελλαίνπ θξνλήκαηνο, ηήλ ηψλ κειψλ εθθνπήλ, θαί ηνκήλ ηήλ ηνχ 
ζψκαηνο, θαί ηφ πχξ ηφ άζηεθηνλ, ηφλ ιηκφλ θαί ηφλ ζάλαηνλ, αλδξεηνηάηε 
γλψκε ππέθεξεο, ηήλ δη’ αηψλνο απνθεηκέλελ ζνη, δφμαλ ζεξψκελνο, ηήλ κή 
δηαπίπηνπζαλ, θαί πξννξψλ, ηήλ δηαησλίδνπζαλ, καθαξηφηεηα.  
 
Πάζαλ ππεξβάο ηήλ αίζζεζηλ, θαί πξφο ηήλ άλσ δσήλ, κεηαζείο ηήλ δηάλνηαλ, 
ινγηζκψ ζεφθξνλη, θαί ςπρή κεγαιφθξνλη, ηήο επηειείαο θαί ηαπεηλφηεηνο, 
ηψλ νξσκέλσλ θαηαπεθξφλεθαο, φζελ μεφκελνο, θαί ππξί θιεγφκελνο, ππέξ 
Υξηζηνχ, Μάξηπο αλδξηθψηαηα, δηεθαξηέξεζαο.  
 
Πάζαλ ηνχ ερζξνχ ηήλ έθνδνλ, θαί δησθηψλ ηάο νξκάο, θαηαιχζαο ηή ράξηηη, 
ηφλ ηήο λίθεο ζηέθαλνλ, αλεδήζσ Παλφιβηε, ηήο αθεξάηνπ αγαιιηάζεσο, θαί 
ηήο αθξάζηνπ θαηαμηνχκελνο, ζείαο ειιάκςεσο, έλζα λχλ γελφκελνο, 
ακαξηηψλ, αίηεζαη ηήλ άθεζηλ, ηνίο επθεκνχζί ζε.  
 

Καί ηξία ηνχ Αγίνπ Ρσκαλνχ  
 

Ήρνο δ’  
ο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ  

Σή αζθήζεη ππξνχκελνο, ηή αζιήζεη ζηνκνχκελνο, ηαίο πνιιαίο θνιάζεζη 
ιηπαηλφκελνο, μίθνο γεγέλεζαη δίζηνκνλ, ζπγθφπηνλ ηάο θάιαγγαο, ηψλ 
δαηκφλσλ Ρσκαλέ, Αζιεηψλ εγθαιιψπηζκα, ζείνλ θαχρεκα, ηήο ζεπηήο 
Δθθιεζίαο σξαηφηεο, ηψλ ελ αίκαηη ηδίσ, ηειεησζέλησλ παλεχθεκε.  
 
Αλαξηήζεη μεφκελνο, θαί εηξθηή ζπγθιεηφκελνο, θαί ηήλ γιψζζαλ έλδνμε 
αθαηξνχκελνο, θαί παξεηάο ζπληξηβφκελνο, θαί ηέινο καθάξηνλ, ηή βηαία 
πληγκνλή, Αζινθφξε δερφκελνο, απεξίηξεπηνο, αηαπείλσηνο ψθζεο 
ζπλεξγεία, Ρσκαλέ Πλεχκαηνο ζείνπ, φζελ πηζηψο επθεκνχκέλ ζε.  
 
Ρεηνξεχεη ηφ λήπηνλ, θαί εθπιήηηεη ηνχο άθξνλαο, θαί ζεπηαίο ελζηάζεζηλ 
σξατδεηαη, θαί ηειεηψζεη ιακπξχλεηαη, πινπηήζαλ ηήλ εχθιεηαλ, ηψλ Αγίσλ 
Αζιεηψλ, ψλ ηφλ δήινλ εθηήζαην, αμηάγαζηε, Ρσκαλέ γελλαηφθξνλ, κεζ’ νχ 
ιχζηλ, νθιεκάησλ εκίλ πάζη, θαηαπεκθζήλαη ηθέηεπε.  

Γφμα... Ήρνο πι. β’ 
Φνβεξά θαί παξάδνμα, ηά ηξφπαηα Κχξηε ηνχ Μάξηπξφο ζνπ, ηψλ γάξ αιηέσλ 
δειψζαο ηήλ παξξεζίαλ, θαί ηήλ θελνξξάθνπ ζενινγίαλ, ηήλ Πιάησλνο 



κπζνινγίαλ, θαί ηήλ ηστθήλ θιπαξίαλ, ιφγνηο θαί έξγνηο θαηέξξαμεηήλ δνξάλ 
απνδαξείο, θαί ηήλ θάξαλ εθηκεζείο, ηή ρχζεη ηψλ αηκάησλ απηνχ, ηφλ ερζξφλ 
απέπλημελ, Αιι’ ψ Μαξηχξσλ ηφ θιένο, ν παξξεζία θεξχμαο ηφ φλνκα 
Υξηζηνχ ηφ κέγα, αίηεζαη ζαπκαηνπξγέ, Πιάησλ πακκαθάξηζηε, ηαίο ςπραίο 
εκψλ δνζήλαη ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Θενηφθε, ζχ εί ε άκπεινο ε αιεζηλή, ε βιαζηήζαζα ηφλ θαξπφλ ηήο δσήο. έ 
ηθεηεχνκελ, πξέζβεπε, Γέζπνηλα, κεηά ηψλ Απνζηφισλ, θαί πάλησλ ηψλ 
Αγίσλ, ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ. 

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  
Σξηήκεξνο αλέζηεο  

Λαφλ ηφλ αλνκψηαηνλ, αδίθσο θαζεινχληά ζε, επί μχινπ, ε Παξζέλνο θαί 
Αγλή, θαί Μήηεξ ζνπ νξψζα, σο πκεψλ πξνέθε, ηά ζπιάγρλα ψηεξ 
δηεηέηξσην.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 
Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ, θαί Απφιπζηο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ αλαγηλψζθνληαη νη Καλφλεο ηήο 

Οθησήρνπ, θαί ηνχ Αγίνπ Πιάησλνο ν παξψλ, νχ ε αθξνζηηρίο.  
 

Σψλ ζψλ επαίλσλ, ψ Πιάησλ, κέιπσ πιάηνο. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α’  Ήρνο πι. δ’ 
«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Σήο αησλίνπ βαζηιείαο Έλδνμε, ηφ θαζαξψηαηνλ, ρνξνβαηψλ πιάηνο, απφ 
πάζεο ζιίςεσο, θαί πεηξαζκψλ ζηελψζεσο, ηνχο πκλνχληάο ζε ζψζνλ, 
αλεπηζηξφθσο νδεχνληαο, ηήλ πξφο νπξαλφλ ηξίβνλ θέξνπζαλ.  
 
Χρπξσκέλνο επζεβείαο πξφβνινο, θαί πχξγνο άζεηζηνο, αλαδεηρζείο 
Πιάησλ, πάζαλ αγξηφηεηα, ηψλ πεηξαζκψλ ππέκεηλαο, θαί ηάο ηψλ 
αιγεδφλσλ, ζηελνρσξίαο ππήλεγθαο, ζεία πιαηπλφκελνο ράξηηη.  
 
Νεαληθήλ επηδεηθλχο ηήλ έλζηαζηλ, ηφ ηήο λερξψζεσο, θαί ηήο θζνξάο πάρνο, 
δηά ηήο αζιήζεσο, απεηηλάμσ Πάλζνθε, θαί ηφλ ηήο αθζαξζίαο, ρηηψλα 
πεξηβαιιφκελνο, ραίξσλ ηψ Γεζπφηε παξίζηαζαη.  

Θενηνθίνλ  
εζαξθσκέλνλ ηψ Παηξί ζπλάλαξρνλ, θαί ζπλατδηνλ, κνλνγελή Λφγνλ, ππέξ 
λνχλ γεγέλλεθαο, επινγεκέλε Πάλαγλε, Θενηφθνλ δηφ ζε, νξζά θξνλνχληεο 



θεξχηηνκελ, θαί παλεπζεβψο ζε δνμάδνκελ.  
 

Χδή γ’  
«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 Φηιάλζξσπε».  
 
ζπεξ αλάιγεηνο ππξφο, ηήλ θιφγα ηήλ δξηκπηάηελ, θαξηεξψηαηα Πακκάθαξ 
ππέζηεο, επζεβείαο πξνθαλψο, ηψ δήισ ππξπνινχκελνο, θαί ηψ ππξί ηψ 
ζείσ, πεππξζεπκέλνο ηήο πίζηεσο.  
 
Νεαληθψο ππέξ Υξηζηνχ, πακκάθαξ εγσληζκέλνο, νπξαλίνπο δσξεάο 
εθνκίζσ, θαί ζηεθάλνπο παξ’ απηνχ, ηνχο αεί δηακέλνληαο, θαί ζηεθεθφξνο 
ψθζεο, Πιάησλ ζεφθξνλ καθάξηε.  
 
Δπί ηνχ μχινπ ζνχ ηαζέλ, ηφ θαξηεξψηαηνλ ζψκα, Καηεμαίλεην δεηλψο ηαίο 
αηθίαηο, αιι’ αληείρε ηήο ςπρήο, ν ηφλνο δπλακνχκελνο, ηψ ηνχ Γεζπφηνπ 
θίιηξσ, θαί βαζηιείαο ηψ έξσηη.  

Θενηνθίνλ  
Πχιε θσηφο θσηηζηηθαίο, ηνχ Πλεχκαηνο δαδνπρίαηο, ιακπξπλζείζα Θενηφθε 
ππάξρεηο, δηά ζνχ γάξ πξφο εκάο, ν Λφγνο θαηειήιπζε, θαηαθσηίδσλ 
πάληαο, ζείσ θσηί ηνχο πκλνχληάο ζε.  

 Ο Δηξκφο  
«Ο ζηεξεψζαο θαη’ αξράο, ηνχο νπξαλνχο ελ ζπλέζεη, θαί ηήλ γήλ επί πδάησλ 
εδξάζαο, ελ ηή πέηξα ηκε Υξηζηέ, ηψλ εληνιψλ ζνπ ζηήξημνλ, φηη νχθ έζηη 
πιήλ ζνπ, Άγηνο κφλε Φηιάλζξσπε».  
 

Κάζηζκα   Ήρνο πι. δ’  
Σήλ φθίαλ  

Σψλ αγψλσλ ηψ πιάηεη Μάξηπο ζνθέ, πιαηπλφκελνλ πίζηεη παλεπθιεψο, 
ερζξνχ απεζηέλσζαο, κεραλάο θαί εθάληζαο, θαί θαιψο ηειέζαο, ηφλ δξφκνλ 
ηφλ έλζενλ, Παξαδείζνπ πιάηνο, γεζφκελνο έθζαζαο, φζελ Δθθιεζία, 
πιαηπζκψ επζεβείαο, αζηξάπηνπζα ζήκεξνλ, ενξηάδεη ηήλ κλήκελ ζνπ, θαί 
βνά ζνη Μαθάξηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα… Ήρνο α’  
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ  

Χξαίνο πεθπθψο, λεαλίαο Πακκάθαξ, ερζξφλ ηφλ παιαηφλ, πηεξληζηήλ 
εηξνπψζσ, ηνίο πφλνηο ηνχ ζψκαηνο, θαί ηψ ζζέλεη ηήο ράξηηνο, φζελ άπαζα, 
ε Δθθιεζία ζπκθψλσο, Πιάησλ έλδνμε, επηηειεί ζνπ ηήλ κλήκελ, Υξηζηφλ 
κεγαιχλνπζα.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Κπβέξλεζνλ Αγλή, ηήλ αζιίαλ ςπρήλ κνπ, θαί νίθηεηξνλ απηήλ, ππφ πιήζνπο 
πηαηζκάησλ, εηο βπζφλ νιηζζαίλνπζαλ, απσιείαο Παλάκσκε, θαί ελ ψξα κε, 
ηή θνβεξά ηνχ ζαλάηνπ, ειεπζέξσζνλ, θαηεγνξνχλησλ δαηκφλσλ, θξηθηήο 



απνθάζεσο.  
Ζ ηαπξνζενηνθίνλ  

Χ ζαχκαηνο θξηθηνχ! ψ θαηλνχ κπζηεξίνπ! εβφα ε Αγλή, θαί παλάκσκνο 
Κφξε, ελ μχισ σο έβιεςελ, απισζέληα ηφλ Κχξηνλ, ν ηά ζχκπαληα, ελ ηή 
δξαθί πεξηθέξσλ, σο θαηάθξηηνο, ππφ θξηηψλ παξαλφκσλ, ζηαπξψ 
θαηαθξίλεηαη.  
 

Χδή δ’  
«χ κνπ ηζρχο, 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 ζνη θξαπγάδσ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε».  
 
Αλαθξαζείο, φινο αγάπε ηνχ θηίζαληνο, νχθ εζζάλνπ, πφλσλ ηψλ ηνχ 
ζψκαηνο, ηήλ εκπαζή, ζάξθα θαί ζλεηήλ, θαί ηνχο δεξκαηίλνπο, ρηηψλαο 
απνδπζάκελνο, ηφ δε ηήο ζσθξνζχλεο, θαί ηφ ηνχ ζσηεξίνπ, ελδπζάκελνο 
Πιάησλ ηκάηηνλ.  
 
Ηεξνπξγφο, ζείνο εδείρζεο σο άκσκνλ, ηεξείνλ, άξζελ ηε θαί ηέιεηνλ, 
νινθαπηψλ, Μάξηπο ζεαπηφλ, ηψ ππέξ ηψλ πάλησλ, ηπζέληη απνιπηξψζεσο, 
ςπρήλ γάξ ππξαθηψζαο, ηνχ Γεζπφηνπ ηψ θίιηξσ, θιεγνκέλεο ζαξθφο 
θαηεθξφλεζαο.  
 
Νένπο ηνχο ηξείο, ελ Βαβπιψλη κηκνχκελνο, ηφ πακθάγνλ, πχξ νχθ 
εδεηιίαζαο, αιιά ζηεξξψο θαί λεαληθψο ηνχηνπ εθαξηέξεηο, ηήλ θιφγα ηήλ 
αθαηάζρεηνλ, δηφ ζε δξνζνβφινο, ζχλ εθείλνηο άμίσο, ππεδέμαην ζάιακνο 
Έλδνμε.  

Θενηνθίνλ  
Χο εθ θπιήο, ηήο βαζηιίδνο ππάξρνπζα, ηφλ ηψλ φισλ, θαηεμνπζηάδνληα, 
Λνγνλ Θενχ, ηέηνθαο εκίλ, ζάξθα γεγνλφηα, θαί κείλαληα αλαιινίσηνλ, δηφ ζε 
Θενηφθνλ, αιεζψο θαί θπξίσο, Παλαγία Παξζέλε δνμάδνκελ.  
 

Χδή ε’  
«Ίλα ηί κε απψζσ, απν ηνχ πξνζψπνπ ζνπ, ηφ θψο ηφ άδπηνλ, θαί εθάιπςέ 
κε, ηφ αιιφηξηνλ ζθφηνο ηφλ δείιαηνλ; αιι’ επίζηξεςφλ κε, θαί πξφο ην θψο 
ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηάο νδνχο κνπ θαηεχζπλνλ δένκαη».  
 
Νπζηαγκφλ ζνίοβιεθάξνηο, χπλνλ δέ ζνίο φκκαζη, Μάξηπο νπθ έδσθαο, έσο 
νχ ηφλ χπλνλ, ηνλ καθάξηνλ θαί νθεηιφκελνλ, ηνίο Θεφλ πνζνχζηλ, αγαπεηνίο 
χπλσζαο Πιάησλ, δηά μίθνπο ηήλ θάξαλ ηεκλφκελνο.  
 
ζπεξ ελ αιινηξίσ, ζψκαηη Παλεχθεκε, πάζρσλ εγψληζαη, σο αζινχλησλ 
άιισλ, ζεαηήο ζχ γελφκελνο ήζιεζαο, ηψ γάξ ζείσ πφζσ, ππξπνιεζείο ηψλ 
πξνθεηκέλσλ, αηθηζκψλ νχθ εθξφληηζαο έλδνμε.  
 



Πινχηνλ εχξεο θαί δφμαλ, πινχηνλ αλαθαίξεηνλ, δφμαλ ακάξαληνλ, ελ 
επνπξαλίνηο, ζχλ Αγγέινηο ρνξεχσλ ζθελψκαζη, θαί ηήο αθεξάηνπ, θαί 
δηαξθνχο αζαλαζίαο, γεγνλψο ελ κεζέμεη Παλάξηζηε.  

Θενηνθίνλ  
Λχζηλ ακαξηεκάησλ, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, παξάζρνπ ηνίο δνχινηο ζνπ, ξπνκέλε 
ηνχηνπο, πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ, θαί ηήο ηψλ βιαζθήκσλ, 
αηξεηηθψλ επηθξαηείαο, Θενηφθε Παξζέλε παλχκλεηε.  
 

Χδή ο’  
«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».  
 
Αλψηεξνο ηψλ παζψλ, θαί ηψλ βαζάλσλ γελφκελνο, ηάο ηήο ζαξθφο εθηνκάο, 
ππέθεξεο έλδνμε, Υξηζηφλ γάξ ζπιιήπηνξα, ζπλεξγφλ ηε είρεο, ελ αγψζη 
ξσλλχληα ζε.  
 
Σψ ηήο ςπρήο λνεξψ, ηή εππξεπεία ηνχ θηίζαληνο, ελαηελίδσλ αεί, θαί 
θαηνπηξηδφκελνο, ηφ θάιινο ηφ άξξεηνλ, ηήο ηψλ νξσκέλσλ, επηειείαο 
θαηεθξφλεζαο.  

Θενηνθίνλ  
Χο έκςπρνο θηβσηφο, ηφλ Ννκνδφηελ ερψξεζαο, σο άγηνο δέ λαφο, εδέμσ ηφλ 
Άγηνλ, γελφκελνλ άλζξσπνλ, επ’ επεξγεζία, ηψλ αλζξψπσλ Αεηπάξζελε.  

 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».  
 

Κνληάθηνλ  
ηνχ Αγίνπ Ρσκαλνχ  

Ήρνο δ’  Δπεθάλεο ζήκεξνλ  
Χο αζηεξα κέγηζηνλ, ε Δθθιεζία, Ρσκαλέ παλεχθεκε, ζέ θεθηεκέλε αιεζψο, 
θσηαγσγείηαη ηνίο άζινηο ζνπ, ηήλ θσηνθφξνλ δνμάδνπζα κλήκελ ζνπ.  
 

Έηεξνλ ηνχ Αγίνπ Πιάησλνο  
Ήρνο γ’  

Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ  
Ζ αγία κλήκε ζνπ, ηήλ νηθνπκέλελ επθξαίλεη, ζπγθαινχζα άπαληαο, ελ ηψ 
παλζέπησ λαψ ζνπ, έλζα λχλ, κεη’ επθξνζχλεο ζπλαζξνηζζέληεο, άζκαζη, 
ζάο άξηζηείαο Πιάησλ πκλνχκελ, θαί ελ πίζηεη εθβνψκελ, Βαξβάξσλ ξχζαη 
ηήλ πφιηλ ζνπ Άγηε.  

Ο Οίθνο  
Σψλ Διιήλσλ ιηπψλ άπαζαλ ηήλ καηαηφηεηα, ηψλ Υξηζηνχ Μαβεηψλ ηά 
ςπρσθειή δηδάγκαηα εγάπεζε ιίαλ Πιάησλ ν ζεφθξσλ, Γηφ θαί ψθζε πάζηλ 
αηδέζηκνο, θαί άγθπξα πίζηεσο ελ ηή πνηξίδη, ήο θαί ε θιήζηο ζαθψο Άγθπξα 



ππάξρεη, Καιψο γάξ ηνχηνλ εθζξεςακέλε, βεβαίαλ ζθέπελ θαη’ ερζξψλ, θαί 
αληηιήπηνξα ζεξκφλ ελ πνιέκνηο επξίζθεη, θαζ’ εθάζηελ εθβνψζα πξφο 
απηφλ, Βαξβάξσλ ξχζαη ηήλ πφιηλ ζνπ Άγηε.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΗΖ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Πιάησλνο.  

ηίρνη 
Μηθξνχ ιαζψλ παξήιζελ εκάο ν πιάησλ,  
Πιάησλ εθείλνο, φλ πιαηχ θηείλεη μίθνο.  
Ογδνάηε δεθάηε ηε Πιάησλα άνξ θαηέπεθλελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ρσκαλνχ.  
ηίρνη 

Σν θαξηεξφθξνλ Ρσκαλνχ πάο ζαπκάζεη.  
χλ ραξκνλή γάξ πληγκνλήλ εθαξηέξεη.  
 

Σή απηή εκέξα, ηφ Άγηνλ λήπηνλ, εξσηεζέλ παξά ηνχ Δπάξρνπ, πνίνλ 
δεί ζέβεηλ Θεφλ, θαί εηπφλ, Σφλ Υξηζηφλ, μίθεη ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Κφιπνπο Αβξαάκ λήπηνλ ιαρφλ μίθεη,  
Σνίο Βεζιεέκ ζχλεδξνλ ψθζε λεπίνηο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ άξηπξνο Ρσκαλνχ Γηαθφλνπ, ηνχ 
Παιαηζηηλνχ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Εαθραίνπ, Γηαθφλνπ ηήο ελ 
Γαδείξνηο Δθθιεζίαο, θαί Αιθαίνπ.  

ηίρνη 
Εαθραίνο εθρεί πινχηνλ ν πξίλ εκίζε.  
Ο λχλ δέ, σηήξ, αίκα ρεί πάλ εθ μίθνπο.  
Αιθαίε θαξηέξεζνλ, εηηέκλε θάξαλ,  
Καί θιήξνλ έμεηο ηήλ άηκεηνλ Σξηάδα.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ’  
«Θενχ ζπγθαηάβαζηλ ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλη πνηε, δηά ηνχην νη Παίδεο, 
ελ ηή θακίλσ αγαιινκέλσ πνδί, σο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο έςαιινλ, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Ννκίκσο αζιήζαληα, θαί ηνχο ερζξνχο ζνπ θαηαπαηήζαληα, ηψ ηήο λίθεο 
ζηεθάλσ, ν αζινζέηεο ζέ εζηεθάλσζε, κεγαινθψλσο βνψληα θαί ιέγνληα, 
Δπινγεηφο φ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Μεηέζηεο γεζφκελνο, πξφο ηφλ αεί ζνη πάιαη πνζνχκελνλ, νχ ηφ άρξαληνλ 



πάζνο ηφ ζσηεξίαο αλζξψπνηο αίηηνλ, γεγελεκέλνλ κηκνχκελνο έςαιιεο, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Δμέζηεζαλ άπαζαη, ηήλ θαξηεξίαλ ηήο ζήο αζιήζεσο, νπξαλψλ αη Γπλάκεηο, 
θαί ηψλ αλζξψπσλ νη ηφηε βιέπνληεο, ππεξθπψο γάξ εβφαο ηεκλφκελνο, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ  
Λπζέληεο Παλάκσκε, ηψ ζείσ ηφθσ ηήο παξζελίαο ζνπ, ηψλ δεζκψλ ηνχ 
ζαλάηνπ, θαί ηήο θαηάξαο ηνχ πξσηνπιάζηνπ Αδάκ, ζέ Θενηφθνλ 
θξνλνχληεο θξαπγάδνκελ, Δπινγεηφο φ Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Χδή ε’  
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο 
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχ ηνπο ηδψλ, ηφλ Γεκηνπξγφλ 
θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
Πεξηθαλείο αγψλαο κέλ, εγσλίζσ Παλεχθεκε, πεξηθαλεζηέξαλ δέ πνιιψ ηήλ 
εχθιεηαλ, Υξηζηφο, ζνη δεδψξεηαη, θαί δη’ αηψλνο κέλνπζαλ, ελ επνπξαλίνηο, 
ζέ ζθελαίο θαηνηθίζαο, πξνζχκσο κεισδνχληα, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Χο πξεζβεπηήλ πηζηφηαηνλ, ψο πξνζηάηελ ζεξκφηαηνλ, ηψ Πακβαζηιεί θαί 
Πνηεηή ηήο θηίζεσο, ζέ λχλ πξνβαιιφκεζα, ππέξ πκψλ δπζψπεζνλ, ηή 
καξηπξηθή ζνπ, παξξεζία πξεζβεχσλ, ηψλ ζέ πκλνινγνχλησλ, θαί πηζηψο 
κεισδνχλησλ, Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Παξαιαβείλ εμίσζαη, βαζηιείαλ αζάιεπηνλ, δηά ηήο νηθείαο ελεξγνχο ζνπ 
πίζηεσο, σο ζνί επεγγείιαην, ν αςεπδήο δηδφλαη Θεφο, ππέξ νχ ηφ ζψκα, θαί 
ππξί θαί βαζάλνηο, παξέδσθαο θξαπγάδσλ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Λφγνλ Θενχ ηφλ άλαξρνλ, θαί Παηξί ζπλλννχκελνλ, ηφλ εθ ηνχ κή φληνο 
παηξηθψ βνπιήκαηη, ην πάλ ζπζηεζάκελνλ, ζενπξεπψο γεγέλλεθαο, ζάξθα 
γεγνλφηα, δη’ εκάο ηνχο αλζξψπνπο, δην ζε Θενηφθνλ, νξζνδφμσο 
θξνλνχληεο, Υξηζηφλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο  
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ εκκαλψο 
εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχ ηνπο ηδψλ, ηφλ Γεκηνπξγφλ 
θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ’  
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν χςηζηνο 
εθψλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, Παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο 



άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 
Άγε δή ηφλ ζενζηεθή, θηινκάξηπξεο πκλήζσκελ Μάξηπξα, ηφλ εμαπιψζαληα 
ηήο επζεβείαο απηνχ ηά θιήκαηα, ηήο γάξ ακπέινπ ηήο δσήο, θπηεία 
γελφκελνο, θαξπφλ πξνβάιιεηαη, θαηαλχμεσο εκίλ νίλνλ βξχνληα.  
 
Σίκηνο έλαληη Θενχ, ηψλ Μαξηχξσλ θαζνξάηαη ν ζάλαηνο, ηήο ατδίνπ γάξ θαί 
αλσιέζξνπ γίλεηαη πξφμελνο, παλαιεζέζηαηα δσήο, θαί θιήξνλ αζάλαηνλ, 
θαί δφμαλ άθζαξηνλ, θαί πινπζίαλ ρνξεγεί ηήλ αληίδνζηλ.  
 
ιελ ζνπ Μάξηπο ηήλ δσήλ, ηψ Γεζπφηε θαί Θεψ αθηέξσζαο, θαί σο 
επάξεζηνλ δψζαλ ζπζίαλ ζαπηφλ πξνζήγαγεο, δηφ Σξπθήο ηήο ππέξ λνχλ, 
Πιάησλ θαηεμίσζαη, αιιά δπζψπεζνλ, ιπηξσζήλαη πεηξαζκψλ ηνχο 
πκλνχληάο ζε.  

Θενηνθίνλ  
ψζφλ κε Μήηεξ ηνχ Θενχ, ε γελλήζαζα Υξηζηφλ ηφλ σηεξά κνπ, Θεφλ θαί 
άλζξσπνλ δηπινχλ ηήλ θχζηλ νπ ηήλ ππφζηαζηλ, κνλνγελή κέλ εθ Παηξφο, εθ 
ζνχ δέ απάηνξα, θαί αλαιινίσηνλ, δην πάληεο ζε αεί κεγαιπλνκελ.  

 Ο Δηξκφο  
«Έθξημε πάζα αθνή, ηήλ απφξξεηνλ Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, φπσο ν χςηζηνο 
εθψλ θαηήιζε κέρξη θαί ζψκαηνο, Παξζεληθήο απφ γαζηξφο, γελφκελνο 
άλζξσπνο, δηφ ηήλ άρξαληνλ, Θενηφθνλ νη πηζηνί κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ  
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε  

Οξψλ ζνπ ηφ αήηηεηνλ, Μεγαινκάξηπο έλδνμε, ν ηχξαλλνο πξφο πιεηφλσλ, 
βαζάλσλ πείξαλ ερψξεη, φλ θαηαπηχζαο ράξηηη, Υξηζηνχ ππεξελήζιεζαο, 
κέρξη ζαλάηνπ πάλζνθε, δηφ θαί λχλ ζηεθεθφξνο, ζπκβαζηιεχεηο ηψ Κηίζηε.  

Θενηνθίνλ  
Μαξία θαζαξψηαηνλ, ρξπζνχλ ζπκηαηήξηνλ, ηήο αρσξήηνπ Σξηάδνο, δνρείνλ 
γέγνλαο φλησο, ελ ψ Παηήξ επδφθεζελ, ν δέ Τηφο εζθήλσζε, θαί Πλεχκα ηφ 
Παλάγηνλ, επηζθηάζαλ ζνη Κφξε, αλέδεημε Θενηφθνλ.  
 

Καί ε ινηπή ηνχ ξζξνπ Αθνινπζία θαί απφιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ ΗΘ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Πξνθήηνπ Αβδηνχ, θαί ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Βαξιαάκ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκε ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
πξνζφκνηα ηξία.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ  



 
Ήρνο α’  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 

Γνρείνλ ηνχ Πλεχκαηνο ιακπξφλ, Αβδηνχ γελφκελνο, θαί παξ’ απηνχ 
θσηηδφκελνο, ζενεηδέζηαηνλ, Πξνθεηείαο ηξφπνλ, θαί κειιφλησλ πξφγλσζηλ, 
θαί γλψζηλ αιεζείαο επινχηεζαο θαί λχλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο 
εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Δηο ραξαθηεξίδεηαη Θεφο, πξψηνηο ηδηψκαζη, θαί θαη’ νπζίαλ γλσξίζκαζη, 
ηνχησλ νη έλδνμνη, θαί ζεπηνί πξνθήηαη, κεηνρή θαί ράξηηη, δεπηέξσο θαηά 
ζέζηλ κεηέρνπζη, θαηαιακπξχλνληνο, ηνχ Κπξίνπ ηνχο ζεξάπνληαο, ηνχο 
νηθείνπο, ηδία ιακπξφηεηη.  
 
Αδχηνπ πιεξνχκελνο θσηφο, θαί δφμαλ Θεψκελνο, ηήλ ππέξ λνχλ θαί 
δηάλνηαλ, θαί παξηζηάκελνο, ηψ Γεζπφηε πάλησλ, Αβδηνχ καθάξηε, θαί ζείνο 
ππνθήηεο γελφκελνο, απηφλ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κεγα έιενο.  
 

Καί ηξία ηνχ Μάξηπξνο  
 

Ήρνο δ’  Χο γελλαίνλ  
Αλδξηάληνο ζηεξξφηεξνο, θαί ραιθνχ δπλαηψηεξνο, θαί ζηδήξνπ γέγνλαο 
ηζρπξφηεξνο, παξαρσξεί γάξ ηεθφκελνλ, θαί ζάηηνλ ιπφκελνλ, ηνχησλ 
έθαζηνλ ππξί, βία ηνχηνπ ληθψκελνλ, ζνχ δέ άθακπηνο, δεμηά ηεηακέλε ηψλ 
αλζξάθσλ, θιεγνκέλε παξαδφμσο, πεξηεγέλεην Πάλζνθε.  
 
Ηεξεχο ψζπεξ πέθελαο, θαί Θεψ παξηζηάκελνο, θαί απηψ Μαθάξηε 
πξνζεξρφκελνο, νχθ αιινηξίσ ελ αίκαηη, νηθείσ δέ κάιηζηα, θαί ρεηξί 
καξηπξηθή, επσδίαο ζπκίακα, πξνζελήλνραο, νπ δαηκφλσλ απάηαηο, ηψ 
Υξηζηψ δέ, ηψ σηήξη θαί Γεζπφηε, θαί εζαεί βαζηιεχνληη.  
 
Ηεξέα πξνζάγνληα, θαί ακλφλ πξνζαγφκελνλ, ηφλ απηφλ ακθφηεξα ζέ 
Παλεχθεκε, πεξηραξψο Ολνκάδνκελ, σο φληα εθάηεξα, ζεαπηφλ δε ηψ Θεψ, 
ψο παλάκσκνλ ζθάγηνλ, σινθαχησζαο, ηψ ππξί ηψλ βαζάλσλ, φλ δπζψπεη, 
ηνχ ζσζήλαη ηνχο ηηκψληαο, ηήλ παλανίδηκνλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Φσηνθφξνλ παιάηηνλ, ηνχ Γεζπφηνπ ππάξρνπζα, θαί θσηφο λεθέιε 
ζενραξίησηε, ηνχ εθ ηήο ζήο αλαηείιαληνο, λεδχνο παλάκσκε, θσηαγψγεζνλ 
εκψλ, θαί ςπρήλ θαί δηάλνηαλ, θαί ηά ζθάλδαια, αθαλίζαζα πάληα ηνχ 
δνιίνπ, ηή πξεζβεία ζνπ Παξζέλε, ηφλ ινγηζκφλ εκψλ ζηήξημνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χο εψξαθε Κχξηε, ε Παξζέλνο θαί Μήηεξ ζνπ, ελ ηαπξψ θξεκάκελνλ 
εμεπιήηηεην, θαί αλαθξάδνπζα έιεγε, Σί ζνη αληαπέδσθαλ, νη πνιιψλ ζνπ 
δσξεψλ, απνιαχζαληεο Γέζπνηα; Αιιά δένκαη, κή κε κφλελ εάζεο ελ ηψ 
θφζκσ, αιιά ζπεχζνλ αλαζηήλαη, ζπλαληζηψλ ηνχο Πξνπάηνξαο.  
 



Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηή ο’ Οθησήρνπ.  
 
Καί ηά ινηπά ηνχ Δζπεξηλνχ θαί Απφιπζηο.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνκελ έλα Καλφλα ηήο Οθησήρνπ, θαί 

ηψλ Αγίσλ ηνχο εθεμήο δχν.  
 
Ο Καλψλ ηνχ Πξνθήηνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Σφ ηνχ βιέπνληνο Αβδηνχ κέιπσ θιένο. Θενθάλνπο.  

 
Χδή α’  Ήρνο πι. α’  

«Σψ ζσηήξη Θεψ, ηψ ελ ζαιάζζε ιανλ, πνζίλ αβξφρνηο νδεγήζαληη, θαί 
Φαξαψ παλζηξαηηά θαηαπνληίζαληη, απηψ κφλσ άζσκελ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σψ ζσηήξη Θεψ, πξνθεηηθή παξεζηψο, λχλ παξξεζία θαζηθέηεπε, 
θσηηζηηθαίο καξκαξπγαίο θαηαιακπξχλεζζαη, Αβδηνχ ηνχο πίζηεη ζε, 
θαηαγεξαίξνληαο.  
 
Ο ηά πάληα ζαθψο, πξνγλσζηηθψο ζεσξψλ, ηήο ζήο θαξδίαο ηφ αζφισηνλ, 
θαί θαζαξφλ θαί θσηαπγέο, κάθαξ Θεψκελνο, Πξνθήηελ ζεφιεπηνλ, ζέ 
πξνρεηξίδεηαη.  
 
Σάο νξάζεηο ηδψλ, ηάο αιεζψο εθ Θενχ, ζνί δεηθλπκέλαο πξνεγφξεπζαο, ηψλ 
δπζζεβνχλησλ αδειθψλ, παλσιεζξίαλ δεηλήλ, θαί ηνχησλ ηήλ έλδηθνλ, 
Μάθαξ απψιεηαλ.  

Θενηνθίνλ  
Οη ζσζέληεο ηψ ζψ, Θενγελλήηνξ αγλή, αζπνξσ,  ηφθσ δπζσπνχκέλ ζε, 
Σήο θνζκηθήο πεξηθνξάο, εκάο δηάζσζνλ, ζπκθψλσο θξαπγάδνληαο, χκλνλ 
επηλίθηνλ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Μάξηπξνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σνχο θαξηεξνχο ζνπ, Βαξιαάκ, κέιπσ ηφλνπο. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α’  Ήρνο δ’   
«Άζνκαί ζνη Κχξηε ν Θεφο κνπ, φηη εμήγαγεο ιαφλ, εθ δνπιείαο Αηγχπηνπ, 
εθάιπςαο δέ άξκαηα, Φαξαψ θαί ηελ δχλακηλ».  
 
Σαηο ηήο ζήο αζιήζεσο ιακπεδφζη, πεξηιακπφκελνο εκάο, ηνχο πίζηεη 
ηηκψληαο, ηήλ κλήκελ ζνπ πεξίζσδε, Βαξιαάκ ηαίο πξεζβείαηο ζνπ.  
 
Ο ηφ πχξ καξάλαο ηήο αζεβείαο, ζενζεβείαο αθξηβνχο, ππξί ζενπλεχζησ, 



ηηκάζζσ κεισδήκαζη, Βαξιαάκ ν ζαπκάζηνο.  
 
Τπέξ ηήο επζεβείαο εγσληζκέλνο, ζηεθαλεθφξε Βαξιαάκ, ζηεθάλσ ηήο 
δφμεο λχλ, αμίσο ηεηίκεζαη, δεμηά, παληνθξάηνξη.  
 
ζέλνο ζνη δεδψξεηαη ν Γεζπφηεο, θαηά πνηθίισλ αηθηζκψλ, Παλφιβηε 
Μάξηπο, εληεχζελ θαί λελίθεθαο, ηψλ αζέσλ ηφ θξχαγκα.  

Θενηνθίνλ  
Κιίκαμ εδείρζεο νπξαλνκήθεο, δη’ ήο σκίιεζελ εκίλ, ν Λφγνο Παξζέλε, ήλ 
πάιαη πξνεψξαθελ, Ηαθψβ ν πξνπάησξ ζνπ.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ  
 

Χδή γ’   
«Γπλάκεη ηνχ ηαπξνχ ζνπ Υξηζηέ, ζηεξέσζφλ κνπ ηήλ δηάλνηαλ, εηο ηφ πκλείλ 
θαί δνμάδεηλ ζνπ, ηήλ ζσηήξηνλ Αλάιεςηλ».  
 
Τδάησλ κπζηηθψλ πνηακφο, εθ ηήο αβχζζνπ πξνεξρφκελνο, ηψλ ραξηζκάησλ 
ηνχ Πλεχκαηνο, Αβδηνχ κάθαξ γεγέλεναη.  
 
Βνπιήζεη θαί πξνλνία Θενχ, πξναγνξεχεηλ ηά εζφκελα, θαί πξναγγέιιεηλ ηά 
κέιινληα, πξνεβιήζεο Αμηάγαζηε.  
 
Λακπφκελνο ηψ ζείσ θσηί, θαί νπξαλίσ πξνεγφξεπζαο, ηήλ εζνκέλελ ηνίο 
έζλεζη, ζσηεξίαλ Παλανίδηκε.  

Θενηνθίνλ  
Δζθήλσζελ ν Λφγνο ελ ζνί, Παξζελνκήηνξ, δηαζψδεη δέ, ηνχο Θενηφθνλ 
θξνλνχληάο ζε, κεζηηεία ζνπ παλάκσκε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  
Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε  

Άπαο ηήο ζαξθφο ν ζπλδεζκνο, θαί ε αξκνλία ζνχ ηψλ κειψλ δηειχεην, αιι’ 
ν ηφλνο δηεηεξείην, ηήο ςπρήο ζνπ αδηάξξεθηνο.  
 
Ρχκελ επζζελψο ππήλεγθαο, ηψλ δηνξπηηφλησλ ζνχ ηάο πιεπξάο Παλανίδηκε, 
θαξηεξίαλ αθκαηνηάηελ, ζηαζεξψο επηδεημάκελνο.  
 
Σίο ζνπ ηφ ζηεξξφλ θαί εχηνλνλ, θαί ηήο δηαλνίαο ηφ αθαηάπιεθηνλ θξφλεκα, 
ηνίο επαίλνηο εγθσκηάζεη, θαη’ αμίαλ Πακκαθάξηζηε; 

Θενηνθίνλ  
Έζηε ηήο θζνξάο ν ζάλαηνο, ηήο ελππνζάηνπ δηά ζαξθφο δσήο Πάλαγλε, ηνίο 
αλζξψπνηο θαλεξσζείζεο, εθ γαζηξφο ζνπ ζενλχκθεπηε.  

Ο Δηξκφο  
«Σφμνλ δπλαηψλ εζζέλεζε, θαί νη αζζελνχληεο πεξηεδψζαλην δχλακηλ, δηά 
ηνχην εζηεξεψζε, ελ Κπξίσ ε θαξδία κνπ».  



 
Καζηζκα ηνχ Πξνθήηνπ  

Ήρνο α’  Σφλ ηάθνλ ζνπ, σηήξ  
Ο κέγαο Αβδηνχ, επηιάκςεζη ζείαηο, ηφλ λνχλ θσηνεηδή, θεθηεκέλνο ζεζπίδεη, 
ηά κέιινληα Πλεχκαηη, ηψ Αγίσ θζεγγφκελνο, ηνχηνλ ζήκεξνλ, 
επζεβνθξφλσο ηηκψληεο, εθηειέζσκελ, ηήλ ηεξάλ απηνχ κλήκελ, θαξδίαο 
θσηίδνπζαλ.  

Γφμα… Σνχ Μάξηπξνο  
Ήρνο δ’  Ο πςσζείο  

Χο ζηξαηηψηεο ηνχ Υξηζηνχ αθαηάπιεθηνο, θαί ηξνπαηνχρνο αιεζήο θαί 
αήηηεηνο, ηψλ αζιεηψλ ηφ θαχρεκα Παλέλδνμε, ζηέθνο ηφ ακάξαληνλ, 
νπξαλφζελ εθηήζσ, ραίξσλ ζχλ Αγγέινηο δέ, θαί ρνξεχσλ απαχζησο, ηαίο 
ζαίο πξεζβείαηο ζψδε ηνχο πηζηψο, αλεπθεκνχληαο ηήλ ζείαλ ζνπ άζιεζηλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ  
Οχ 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 νξψζά ζε Υξηζηέ, Οίκνη! πνζεηλφηαηε Ηεζνχ, αλεβφα, 
πψο ν δνμαδφκελνο, σο Θεφο ππ’ Αγγέισλ, ππφ αλφκσλ λχλ βξνηψλ Τηέ, 
ζέισλ ζηαπξνχζαη; Τκλψ ζε Μαθξφζπκε.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ  
 

Χδή δ’   
«Δηζαθήθνα ηήλ αθνήλ, ηήο δπλαζηείαο ηνχ ηαπξνχ, ψο Παξάδεηζνο ελνίγε 
δη’ απηνχ, θαί εβφεζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Πξνθεηείαο ηήλ ράξηλ, παζψλ σο πξνθαζάξαο ηήλ ςπρήλ, δηά Πλεχκαηνο 
Αγίνπ εηιεθψο, αλεβφεζαο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Ο Πξνθήηεο ν κέγαο, Πλεχκαηνο Αγίνπ αζηξαπή, δαδνπρνχκελνο, εθψηηζελ 
εκάο, ηνχ θξαπγάδεηλ ζνη, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Νπκθνζηφινο εδείρζεο, ηήο Δθθιεζίαο Μάθαξ εθ ηψλ, πξνζεζπίζαο ηφλ 
σηήξα πξνειζείλ, ψ θξαπγάδνκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ  
Σφλ Παηξί ζπλάλαξρνλ, θαί ζπλατδηνλ Λφγνλ θαί ηψ Πλεχκαηη, απεγέλλεζαο 
Αγλή ζενπξεπψο, ψ θξαπγάδνκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  
 

Σνχο νπξαλνχο ε αξεηή ζνπ  



Ρεηνξηθήλ αδνιεζρίαλ απσζάκελνο, δηδαράο δέ Απνζηφισλ πξνζεθάκελνο, 
ηήο αιεζείαο έλδνμε, Μάξηπο αιεζήο ερξεκάηηζαο.  
 
Ο ηνχ ππξφο επηνλσηέξαλ ηήλ πξναίξεζηλ, θεθηεκέλνο ηπξάλλσλ ηήλ 
απφλνηαλ, θαηαβαιψλ εθξαχγαδεο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Τπέξ Υξηζηνχ κέρξη ζαλάηνπ Καξηεξφςπρε, θαί ππξί θαί βαζάλνηο 
αλζηζηάκελνο, κεγαινθψλσο έςαιιεο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
πληνλσηάηαηο πξνζπκίαηο Πακκαθάξηζηε, θερξεκέλνο ηελ πιάλελ 
θαηεπάηεζαο, θαί ζενθξνλσο έςαιιεο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  

Θενηνθίνλ  
σκαησζείο εθ ηήο Παξζέλνπ ν αζψκαηνο, ηνίο αλζξψπνηο επεδήκεζε, δηφ 
ελ πίζηεη θξάδνκελ, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 

Σνχ Πξνζήηνπ  
 

Χδή ε’   
Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε, ψζνλ εκάο, ζχ γάξ εί Θεφο εκψλ, εθηφο 
ζνπ άιινλ νπθ νίδακελ.  
 
Οξζξίζαο πξφο ηφλ Κχξηνλ είιεθαο, νπξαλφζελ, ηήλ ράξηλ ηνχ Πλεχκαηνο, 
ηνχ Παλαγίνπ ζεφπλεπζηε.  
 
πιιήπηνξα ηφλ βίνλ ηφλ έλζενλ, θεθηεκέλνο, νξάλ θαηεμίσζαη, ηφλ ανξάησο 
λννχκελνλ.  
 
Αλέηεηιέ ζνη θψο Πακκαθάξηζηε, ψο Πξνθήηε, θαί ε ηνχηνπ ζχδπγνο, ζνί 
επθξνζχλε δεδψξεηαη.  

Θενηνθίνλ  
Βνπιήκαηη ηά ζχκπαληα Πάλαγλε, ν πνηήζαο, εθ ζνχ πεπιαζηνχξγεηαη, ην 
θαζ’ εκάο ν ππέξζενο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο αλαηείιαο ην θψο  
Ο γεγνλψο ηνχ Υξηζηνχ, κηκεηήο παζεκάησλ, θαί Μάξηπο αλακέιπεη, Γφμα 
ζνη δφμα ζνη, Ηεζνχ Τηέ ηνχ Θενχ.  
 
Τπνκνλήο ζνηπνιχο, ν κηζζφο θαί ηήο λίθεο, ν ζηέθαλνο επιάθε, Γφμα ζνη 
κέιπνληη, Ηεζνχ Τηέ ηνχ Θενχ.  
 
Βέιε ξεκάησλ ηψλ ζψλ, ηψλ ερζξψλ ελ θαξδίαηο, θαηέπεμαο θξαπγάδσλ, 
Γφμα ζνη δφμα ζνη,  Ηεζνχ Τηέ ηνχ Θενχ.  

Θενηνθίνλ  



Άγηνλ φξνο Αγλή, θαί ψο ζθελή Τςίζηνπ, θξνλνχληέο ζε Παξζέλε, Γφμα ζνη 
θξαπγάδνκελ, Θενηφθε, εκψλ ε ειπίο.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ  
 

Χδή ζη’   
Δθχθισζέ κε άβπζζνο, ηαθή κνη ηφ θήηνο εγέλεην, εγψ δέ εβφεζα πξφο ζέ 
ηφλ θηιάλζξσπνλ, θαί έζσζέ κε ε δεμηά ζνπ Κχξηε.  
 
Γπλάκεη ζείνπ Πλεχκαηνο, εψξαο Πξνθήηα ηά κέιινληα, ηνχο ηχπνπο 
δερφκελνο ηψλ ζείσλ εκθάζεσλ, σο ελ θαηφπηξσ, ηή ηήο ςπρήο ιακπξφηεηη.  
 
Ηιέσζαη ηφλ Κχξηνλ, Πξνθήηα πακκάθαξ πξεζβείαηο ζνπ, ηνίο πίζηεη ηήλ 
κλήκελ ζνπ ηεινχζηλ αηηνχκελνο, ηήλ ηψλ πηαηζκάησλ, δσξήζαζζαη 
ζπγρψξεζηλ.  
 
Ηιάζζεηη ηνίο δνχινηο ζνπ, θαί ηνχηνηο πηαηζκάησλ ζπγρψξεζηλ, παξάζρνπ 
Φηιάλζξσπε έρσλ δπζσπνχληά ζε, ηφλ ζφλ Πξνθήηελ, θφζκσ ζε 
πξναγγείιαληα.  

Θενηνθίνλ  
Οπζηψζαο άπαληα, ηψ ιφγσ ηήο ζείαο δπλάκεσο, αγθάιαηο βαζηάδεηαη ηαίο 
ζαίο Απεηξφγακε, φλ εθδπζψπεη, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  
 

Δβφεζε, πξνηππψλ  
Ραπηδέζζσ, δεμηά ππξνπκέλε ηά πξφζσπα, ηψλ δαηκφλσλ, ηψλ πηζηψλ δέ 
θαξδίαη ζθηξηάησζαλ, θαί ηψλ Αζσκάησλ, αη ρνξείαη θαηδξψο 
επθξαηλέζζσζαλ.  
 
Λακπξχλεηαη, ηψλ θαιψλ ζνπ αγψλσλ ηά ηξφπαηα, θαί ηάο λίθαο, θαί ηψλ 
άζισλ νξψζα ηά έπαζια, ε ηψλ πξσηνηφθσλ, εθιεθηή θαί θσζθφξνο 
νκήγπξηο.  
 
Αλάζηεηε, νη θαινί λχλ δσγξάθνη ηνχ Μάξηπξνο, ηήλ εηθφλα, ηαίο πκψλ 
επηερλίαηο ιακπξχλαηε, ηφλ αγσλνζέηελ, ελ απηή πξνθαλψο εγραξάηηνληεο.  

Θενηνθίνλ  
Αγάιιεηαη, επί ζνί Θενκήηνξ παλάκσκε ε Πξνκήησξ, ηήο αξραίαο θαηάξαο 
ηψ ηφθσ ζνπ, ειεπζεξσζείζα, ηνχ ζαλάηνπ πηθξάο θαηαθξίζεσο.  

Ο Δηξκφο  
«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο Ησλάο, ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο, Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ Γπλάκεσλ».  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ  
Σή ΗΘ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ πξνθήηνπ Αβδηνχ.  



ηίρνη 
Έθεζελ άλ ηη κέιινλ Αβδηνχ πάιηλ,   
Δη κή ηειεπηήλ είρελ αηδείζζαη ηάρα.  
Δλλεαθαηδεθάηε βίνλ Αβδηνχ εμεπέξεζελ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Βαξιαάκ.  
ηίρνη 

χλ ιηβαλσηψ, Βαξιαάκ, ηφ πχξ θέξσλ,  
Δχνζκνο ψθζεο ιηβαλσηφο Κπξίσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Άδε ηνχ ζαπκαηνπξγνχ.  
ηίρνη 

Γηςεηηθή ηηο ψο έιαθνο εηο χδσξ,  
Άδεο ν Μάξηπο έηξερε πξφο ηφ μίθνο.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη εθαηφλ πεληήθνληα ζηξαηηψηαη μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

Σεηκεκέλαο ηξείο, Υξηζηέ, πεληεθνληάδαο,  
Σξηηηή ζηεθψλ γέξαηξε πεληεθνληάδη.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη δψδεθα ζηξαηηψηαη μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

«ηξαηεχνκαί ζνη ζήκεξνλ δηά μίθνπο»,  
Σψ Πακβαζηιεί δσδεθάο ζηξαηνχ ιέγεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αγαπίνπ.  
ηίρνη 

Κάλ εζπαξάρζελ Αγάπηνο ζεξίνηο,  
ηήλ πίζηηλ αζάιεπηφο εηκί ζνη, Λφγε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Ζιηνδψξνπ, ηνχ ελ Μαγηδψ 
ηήο Πακθπιίαο.  

ηίρνη 
Ζιηφδσξνο Υξηζηφλ Ήιηνλ βιέπσλ,  
Αλψηεξνο πέθελε βαζάλσλ ζθφηνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αλζίκνπ, ζαιιειαίνπ, 
Υξηζηνθφξνπ, Δπθεκίαο θαί ηψλ ηέθλσλ απηψλ, θαί ηνχ Αγίνπ Παγραξίνπ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ  
 

Χδή δ’   
«Ο ελ θακίλσ ππξφο, ηνχο πκλνιφγνπο ζψζαο Παίδαο, επινγεηφο ν Θεφο, ν 



ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Τπεξθπήο αιεζψο, ηψλ Πξνθεηψλ ηψλ ζψλ ε δφμα, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν 
ηψλ Παηέξσλ εκψλ. 
 
Μεηά Θενχ θαηνηθείλ, εμησκέλνο αλακέιπεηο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  
 
Δλ ηνίο Πξνθήηαηο ηνίο ζνίο, ηήλ ζείαλ ράξηλ ζνπ δεηθλχεηο, Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ  
Λειπηξσκέλνη ηψ ζψ, Παξζέλε ηφθσ κεισδνχκελ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ 
Παηέξσλ εκψλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  
 

Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο  
Μεηά Μαξηχξσλ ρνξνχ, σο αήηηεηνο Μάξηπο, θαηεμίσζαη Υξηζηψ, 
κεγαινθψλσο θξαπγάδεηλ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Μεηά ιακπάδσλ θαηδξψο, εηο ηφλ ζείνλ λπκθψλα, εηζειήιπζαο Υξηζηψ, 
Μεγαινκάξηπο θξαπγάδσλ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Δπηνλσηέξαλ ππξφο, δεμηάλ θεθηεκέλνο, παξαζηάηεο δεμηφο, ηψ ζψ Γεζπφηε 
θξαπγάδεηο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ  
Λειπηξσκέλνη ηή ζή, παλαρξάλησ γελλήζεη, πκλνχκέλ ζε Πηζηνί, 
αθαηαπαχζησο βνψληεο, Δπινγεκέλνο Αγλή, ν ζήο θνηιίαο θαξπφο.  
 

Σνχ Πξνθήηνπ  
 

Χδή ε’   
«Σφλ εθ Παηξφο πξφ αηψλσλ, γελλεζέληα Τηφλ θαί Θεφλ, θαί επ’ εζράησλ ηψλ 
ρξφλσλ, ζαξθσζέληα εθ Παξζέλνπ Μεηξφο, ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, 
εηο πάληαο ηνπο αηψλαο».  
 
Παξά Θενχ θσηηζζέληεο, νη Πξνθήηαη πξνζεζπίδνπζη, ηψλ εζνκέλσλ ηήλ 
γλψζηλ, ζενθξφλσο αλαθξάδνληεο, ηεξείο πκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ 
εηο ηνπο αηψλαο.  
 
ζπεξ ππξζφο ελ πειάγεη, ηνίο ελ ζθφηεη κάθαξ έθαλαο, ηαίο ζετθαίο 
θξπθησξίαηο, Αβδηνχ θαηαπγαδφκελνο, Σφλ Υξηζηφλ θξαπγάδσλ, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Καηά ηήλ ζείαλ νπζίαλ, ηψ Παηξί ζνπ νκννχζηνο, εκίλ νκφθπινο ψθζεο, 



ζαξθσζείο εμ απεηξαλδξνπ Μεηξφο, δηφ ζε πκλνχκελ, θαί ππεξπςνχκελ, 
Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Μάξηπξνο  
 

Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο  
Πάζαλ θαζείιεο ηνχ έρζξνχ, ηήλ παλνπιίαλ Βαξιαάκ αμηάγαζηε, έθιεμαο 
εηδσιηθήλ θαληαζίαλ, θξαπγάδσλ, έ ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Χξατζκέλνο εππξεπψο, Υξηζηψ παξέζηεο Αζιεηά παλανίδηκε, αίκαηη 
καξηπξηθψ, βεβακκέλελ πνξθχξαλ θνξψλ, ηφλ Γεζπφηελ, πκλείο εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Σήο επζεβείαο ηψ ππξί, πεππξζεπκέλνο σο αθάλζαο θαηέθιεμαο, πάζαο ηάο 
δαηκνληθάο, θαληαζίαο θξαπγάδσλ, Τκλείηε θαί ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο 
αηψλαο.  

Θενηνθίνλ  
Οη επινγνχληέο ζε πηζηψο, ππφ Κπξίνπ επινγνχληαη Παλάκσκε, ηίθηεηο γάξ 
ηφλ επινγνχληα, ηήλ θηίζηλ Γεζπφηελ, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο.  

Ο Δηξκφο  
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ελ Βαβπιψλη ηνχο παίδαο ηψλ Δβξαίσλ, 
δηαζψζαληα Θεφλ, ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 

Σνχ Πξνθήηνπ  
 

Χδή ζ’  έ ηήλ ππέξ λνχλ  
Λφγσ ζετθψ, θαί πξάμεη θνζκνχκελνο, επηεξψζεο ηψ πλεχκαηη, Αβδηνχ 
ζεζπέζηε, θαί ηά κέιινληα βιέπεηλ θαηεμίσζαη.  
 
Έλζα Πξνθεηψλ, ρνξείαη ζθελνχκελνο, θαί Αγίσλ ιακπξφηεηεο, δπζψπεη ηφλ 
Κχξηνλ, ηνχ ζσζήλαη ηνχο πίζηεη επθεκνχληάο ζε.  
 
ινο ηψ Θεψ, ζεξκψο αλαθείκελνο, θαζαξψο πξνζσκίιεζαο, ηαίο ζείαηο 
εκθάζεζηλ, ψλ θαί λχλ απνιαχεηο Πακκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ  
έ ηήλ ηνχ θσηφο, ιπρλίαλ πκλνχκελ Αγλή, ζέ θαί πιάθα ηήο ράξηηνο, ηφλ 
Λφγνλ ζαξθνχκελνλ, δεμακέλελ εηδφηεο κεγαιχλνκελ.  
 

Σνχ Μαξηπξνο  
 

Λίζνο αρεηξφηκεηνο  



Νφκνο εγθσκίσλ εηηάηαη, ηψ ηψλ αγψλσλ ζνπ κεγέζεη, κφλνο ν Γεζπφηεο ζε 
Υξηζηφο, δνμάδεηλ νίδε ζεία ιακπξφηεηη, φλ εθηελψο δπζψπεζνλ, ππέξ ηψλ 
πίζηεη αλπκλνχλησλ ζε.  
 
ινλ ζεαπηφλ ηψ Κπξίσ, ζπζίαλ δψζαλ πξνζελέγθαο, φινο ηήο απηνχ 
βαζηιείαο ζπγθιεξνλφκνο ψθζεο θαί κέηνρνο, θαί ζχλ απηψ γεζφκελνο, λχλ 
βαζηιεχεηο Παλανίδηκε.  
 
Τπέξ ηήο ζήο ψηεξ αγάπεο, αίκαηνο κέρξη θαί ζαλάηνπ, μίθεη θαί ππξί θαί 
βαζάλνηο, ν ζείνο Μάξηπο αληηηαμάκελνο, ηήο παξά ζνχ θηιάλζξσπε, 
αζαλαζίαο αληειάβεην.  

Θενηνθίνλ 
έ ηήλ πξζζηαζίαλ ηνχ θφζκνπ, θαί Θενκήηνξα Παξζέλνλ, πάζεο ηήο δσήο 
κνπ πξνζηάηηλ, θαί ζσηεξίαλ ραίξσλ πξνβάιινκαη, ζχ γάξ Θεφλ γελλήζαζα, 
ζψδεηλ ηζρχεηο ηνχο πκλνχληάο ζε.  

 Ο Δηξκφο  
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θπζεηο, δην επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 
Ζ ινηπή αθνινπζία ηνχ ξζξνπ θαί Απνιπζηο. 

Αξρή 
ΣΖ Κ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Σά Πξνεφξηηα ηήο ελ ηψ Ναψ εηζφδνπ ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ, θαί 

κλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκσλ Γξεγνξίνπ ηνχ Γεθαπνιίηνπ, θαί ηνχ  ελ 
Αγίνηο Παηξφο εκψλ Πξφθινπ, Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ζη’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηψλ Πξνενξηίσλ.  
 

Ήρνο α’ 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Λακπαδεθφξνη Παξζέλνη, ηήλ Αεηπάξζελνλ, θαηδξψο νδνπνηνχζαη, 
πξνθεηεχνπζηλ φλησο, ελ πλεχκαηη ηφ κέιινλ, λαφο γάξ Θενχ, ε Θενηφθνο 
ππάξρνπζα, πξφο ηφλ Ναφλ κεηά δφμεο παξζεληθήο, λεπηφζελ εκβηβάδεηαη.  
 
Δπαγγειίαο αγίαο, θαί ν θαξπφο επθιεήο, ε Θενηφθνο φλησο, αλεδείρζε ηψ 
θφζκσ, σο πάλησλ ππεξηέξα, ή επζεβψο, πξνζαγνκέλε ελ νίθσ Θενχ, ηήλ 
πξνζεπρήλ ηψλ ηεθφλησλ απνπιεξνί, ζπληεξνπκέλε ζείσ Πλεχκαηη.  
 



Δπνπξαλίσ ηξαθείζα, Παξζέλε άξησ πηζηψο, ελ ηψ Ναψ Κπξίνπ, απεθχεζαο 
θφζκσ, δσήο άξηνλ ηφλ Λφγνλ, ψ σο λαφο, εθιεθηφο θαί παλάκσκνο, 
πξνεκλεζηεχζεο ηψ Πλεχκαηη κπζηηθψο, λπκθεπζείζα ηψ Θεψ θαί Παηξί.  
 

Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ, φκνηα 
Σάο νπξαλίνπο ζθελψζεηο, ελ επθξνζχλε νηθψλ, θαί ζχλ Αγγέινηο Πάηεξ, 
παξεζηψο παξξεζία, ηψ ζξφλσ ηνχ Κπξίνπ, ηνίο επί γήο εθηεινχζη ηήλ 
κλήκελ ζνπ, ηψλ εγθιεκάησλ ηήλ ιχζηλ, θαί ηψλ παζψλ, δσξεζήλαη 
θαζηθέηεπε.  
 
Σψλ πξνζεπρψλ ηή δξεπάλε, Πάηεξ Γξεγφξηε, ηάο ηψλ παζψλ αθάλζαο, 
εθηεκψλ θαί λεψζαο, αξφηξσ εγθξαηείαο, ηήλ γήλ ηήο ςπρήο, θαηεβάινπ ηά 
ζπέξκαηα, ηήο επζεβείαο ελ ηαχηε, δη’ ψλ εκίλ, εθβιαζηάλεηο ηακάησλ 
θαξπνχο.  
 
Σψλ αξεηψλ ζε δνρείνλ, θαινχκελ ζηε, σο εζπρίαο θίινλ, αγξππλίαο 
εξγάηελ, θαί ζηήιελ ζσθξνζχλεο, θαί πξνζεπρήο, ελδηαίηεκα άζπινλ, θαί 
ηψλ ζαπκάησλ ηακείνλ, θαί πξεζβεπηήλ, ηψλ ηηκψλησλ ζε Γξεγφξηε.  
 

Γνμα… Καί λχλ… Ήρνο δ’  
ήκεξνλ ν ζενρψξεηνο λαφο, ε Θενηφθνο, ελ Ναψ Κπξίνπ πξνζάγεηαη, θαί 
Εαραξίαο ηαχηελ ππνδέρεηαη, ήκεξνλ ηά ηψλ Αγίσλ Αγηα αγάιινληαη, θαί ν 
ρνξφο ηψλ Αγγέισλ κπζηηθψο παλεγπξίδεη, κεζ’ ψλ θαί εκείο ενξηάδνληεο 
ζήκεξνλ, ζχλ ηψ Γαβξηήι εθβνήζσκελ, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά 
ζνχ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ Πξφθινπ.  
 

Ήρνο δ’ 
Δδσθαο ζεκείσζηλ 

Γνγκάησλ θαηδξφηεηη, θαί ηή ηνχ βίνπ ιακπξφηεηη, επζεβψο θαηεθφζκεζαο, 
Πξφθιε παλανίδηκε, ηήλ ηεξαξρίαλ, θαί ηήο Δθθιεζίαο, ζηχινο εδείρζεο 
αιεζψο, θαηαθσηίδσλ πάληαο ηνίο ιφγνηο ζνπ, Γην ζε καθαξίδνκελ, θαί ελ 
ςαικνίο ηε θαί άζκαζη, ηήλ αγίαλ θαί πάλζεπηνλ, ενξηάδνκελ κλήκελ ζνπ.  
 
ηίρ. Σίκηνο ελαληίνλ Κπξίνπ ν ζάλαηνο ηψλ νζίσλ απηνχ. 
 
Λακπξψο εδνγκάηηζαο, θαί ζενθξφλσο εθήξπμαο, Θενηνθνλ ηήλ άρξαληνλ, 
Κφξελ σο θπήζαζαλ, ηφλ πξφ ηψλ αηψλσλ, Κηίζηελ θαί Γεζπφηελ, Τηφλ θαί 
Λφγνλ ηνχ Παηξφο, θαί επ’ εζράησλ δη’ εκάο άλζξσπνλ, γελφκελνλ ζειήκαηη, 
θαί κή ηξαπέληα ηήο θχζεσο, θαί Νεζηφξηνλ ήζρπλαο, αζεβή θαί παξάθξνλα.  
 
ηίρ. Οη Ηεξείο ζνπ Κχξηε ελδχζνληαη δηθαηνζχλελ θαί νη φζηνί ζνπ 
αγαιιηάζνληαη 
 



Νακάησλ εμήληιεζαο, ηψλ ρξπζαπγψλ παλανίδηκε, ηνχ ζνθνχ ζενθήξπθνο, 
νχπεξ θαί δηάδνρνο, θαί ηήο επζεβείαο, ψθζεο θαί θαζέδξαο, επηζηεξίδσλ 
δηδαραίο, ηήο αιεζείαο Υξηζηνχ ηφ πνίκληνλ, θαί ηνχηνπ ηφ αγλφηαηνλ, θαί 
παλζεβάζκηνλ ιείςαλνλ, ψζπεξ θφζκνλ ηεξπλφηαηνλ, ηή Δθθιεζία 
απέδσθαο.  

Γφμα… Καί λχλ… Ήρνο δ’  
Γεχηε πάληεο νη πηζηνί, ηήλ κφλελ ακψκεηνλ εγθσκηάζσκελ, ηήλ εθ ηψλ 
Πξνθεηψλ πξνθεξπρζείζαλ, θαί ελ ηψ λαψ πξνζελερζείζαλ, ηήλ πξφ ηψλ 
αηψλσλ πξννξηζζείζαλ Μεηέξα, θαί επ’ εζράησλ ηψλ ρξφλσλ, αλαδεηρζείζαλ 
Θενηφθνλ, Κχξηε, πξεζβείαηο απηήο, ηήλ εηξήλελ ζνπ παξάζρνπ εκίλ, θαί ηφ 
κέγα έιενο.  
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Αγίσλ 
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.  

Γφμα… Καί λχλ… Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο ν απηφο 

Σαρχ πξνθαηάιαβε 
Υαξάλ πξνκλεζηεχεηαη, ζήκεξνλ Άλλα εκίλ, ηήο ιχπεο αληίζεηνλ, θαξπφλ 
βιαζηήζαζα, ηήλ κφλελ Αεηπάξζελνλ, ήλ πεξ δή θαί πξνζάγεη, ηάο επράο 
εθπιεξνχζα, ζήκεξνλ γεζνκέλε, ηψ Ναψ ηνχ Κπξίνπ, σο φλησο λαφλ ηνχ 
Θενχ Λφγνπ, θαί Μεηέξα αγλήλ.  
 

Καί απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ, Κάζηακα 
 

Ήρνο α’  
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Αηλέζαηε παξζέλνη, θαί Μεηέξεο πκλήζαηε, ιανί δνμνινγείηε, ηεξείο 
επινγήζαηε, ηήλ άρξαληνλ Μεηέξα ηνχ Θενχ, ζαξθί γάξ λεπηάδνπζα Ναψ, ηψ 
ηνχ Νφκνπ πξνζελέρζε, ψζπεξ λαφο Κπξίνπ αγηψηαηνο, Γηφ ενξηήλ 
πλεπκαηηθήλ, ηεινχληεο αλαθξάμσκελ, Υαίξε Παξζέλε δφμα, ηνχ γέλνπο ηψλ 
αλζξψπσλ.  
 

Μεηά ηήλ β’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα 
 

Ήρνο δ’  
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Γαπίδ πξννδνπνίεζνλ, ελ ηψ Ναψ ηνχ Θενχ, θαί ραίξσλ ππφδεμαη ηήλ 
Βαζηιίδα εκψλ, θαί ηαχηε εθβφεζνλ, Δίζειζε ε Κπξία, εηο λαφλ Βαζηιέσο, 



είζειζε, ήο ε δφμα, θεθξπκκέλσο λνείηαη, εμ ήο κέιη θαί γάια κέιιεη πεγάζεηλ, 
πάζη ηφ θψο ν Υξηζηφο.  
 

Δίηα ιέγνληαη νη Καλφλεο, ν Πννεφξηηνο, θαί ηψλ Αγίσλ νη δχν.  
 
Καλσλ ν Πξνέξηηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο θαηά αιθάβεηνλ κέρξη ηήο 

εβδφκεο σδήο.  
 

Πνίεκα, Ησζήθ 
 

Χδή α’  Ήρνο δ’  Ο Δηξκφο 
«Αλνίμσ ην ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο, ηαχηεο ηήλ Δίζνδνλ».  
 
Αγίσλ εηο Άγηα, ε Παλαγία θαί άκσκνο, νηθήζαη πξνέξρεηαη, Τπεξαγίνπ Θενχ, 
φπσο γέλεηαη, λαφο εγηαζκέλνο, θαί ηαχηεο πξνηξέρνπζη, θφξαη λεάληδεο.  
 
Βνπιή πξναηψληνο, ηνχ πξφ αηψλσλ Θενχ εκψλ, εηο πέξαο πξνέξρεηαη, 
πξνεξρνκέλεο ζνπ, αλαηξαθήλαη, εηο Άγηα Αγίσλ, εηο Λφγνπ θαηνίθεζηλ, Κφξε 
παλάκσκε.  
 
Γελλήηνξεο έλζενη, ζέ ηνχ Θενχ ηήλ Γελλήηξηαλ, γελλήζαζζαη κέιινπζαλ, 
αλαηηζέαζηλ, εηο ηά Άγηα, ηξαθήλαη ηψλ Αγίσλ, επρήλ ήλπεξ εχμαλην, 
πιεξνχληεο Πάλαγλε.  
 
Γπλάκσζνλ Γέζπνηλα, ηφ αζζελέο ηήο θαξδίαο κνπ, θαί ζηήξημνλ πάζεζη, 
πεξηηξεπφκελνλ, φπσο πίζηεη ζε, θαί πφζσ καθαξίδσ, ηήλ Αεηκαθάξηζηνλ, θαί 
παλακψκεηνλ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
Ησζήθ 

 
Χδή α’  Ήρνο πι. δ’  

«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Νελεθξσκέλελ εδνλαίο ηνχ ζψκαηνο, ηήλ ηαπεηλήλ κνπ ςπρήλ, ζαίο 
πξνζεπραίο Πάηεξ, δψσζνλ Γξεγφξηε, δσήλ γάξ λχλ απείιεθαο, ηήλ αγείξσ 
λεθξψζαο, ηά επί γήο κέιε έλδνμε, ηνίο αζθεηηθνίο αγσλίζκαζηλ.  
 
Καηαθξαηήζαο εδνλψλ ηνχ ζψκαηνο, λνχ γελλαηφηεηη, εθ λεαξάο Πάηεξ, 
ειηθίαο φξγαλνλ, ηνχ Πλεχκαηνο γεγέλεζαη, ηάο απηνχ ελεξγείαο, πεξηθαλψο 
εηζδερφκελνο, θαί ζενεηδήο γλσξηδφκελνο.  



 
Έξσηη ζείσ ηήο ζαξθφο ηνχο έξσηαο, ελαπεκάξαλαο, θαί ζεαπηψ Μάθαξ, 
εκλεζηεχζσ ζχδπγνλ, αγλείαλ εμ ήο ηέθλα ζνη, εγελλήζεζαλ πάζαη, αη αξεηαί 
παλανίδηκε, ηέθλνλ ζε Θενχ εξγαζάκελαη.  

Θενηνθίνλ 
Ζ απφ γήο πξφο νπξαλφλ δηήθνπζα, θιίκαμ νχξάληνο, δη’ ήο Θενχ Λφγνο, ηνίο 
βξνηνίο σκίιεζελ, επινγεκέλε Πάλαγλε, αλεξκήλεπηνλ ζαχκα, αθαηαλφεηνλ 
φξακα, ζψδε ηνχο εηο ζέ θαηαθεχγνληαο.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Πξφθινπ 
Θενθάλνπο 

 
Χδή α’  Ήρνο α’  

«νχ ε ηξνπαηνχρνο δεμηά, ζενπξεπψο ελ ηζρχτ δεδφμαζηαη, αχηε γάξ 
Αζάλαηε, σο παλζζελήο, ππελαληίνπο έζξαπζε, ηνίο, Ηζξαειίηαηο, νδφλ βπζνχ 
θαηλνπξγήζαζα».  
 
Πξάμεη ηε θαί ιφγσ αιεζεί, ηψλ λνεξψλ Αξραγγέισλ γελφκελνο, ζχκκνξθνο 
ζεφιεπηε, θαί ζχλ απηνίο, ηψ ζξφλσ παξηζηάκελνο, ηήο ζεπηήο Σξηάδνο, 
Πξφθιε δπζψπεη ζσζήλαη εκάο.  
 
Ίρλεζηλ επφκελνο ζνθέ, ηνχ Υξπζνξξήκνλνο Πάηεξ ανίδηκε, ηνχηνπ ηφ 
ζεβάζκηνλ, ηεξσζχλεο ζείνλ έλδπκα, θιήξνλ σο παηξψνλ, απείιεθαο 
αμηάγαζηε.  
 
Πάιαη ηφλ Θεφλ επί ηήο γήο, ηνχ Ζζατνπ βνψληνο ελ πλεχκαηη, ήμεηλ ν 
Νεζηφξηνο, θξελνβιαβψο, δηαβάιισλ ηήλ ζάξθσζηλ, ππφ ζνχ Σξηζκάθαξ, 
ζπλνδηθψο θαηαβέβιεηαη.  
 
Λφγνηο ζενπλεχζηνηο ηήλ θξηθηήλ, εθ ηήο Παξζέλνπ εηξάλσζαο ζάξθσζηλ, 
Πξφθιε ηνχ Θενχ εκψλ, θαί Θενηφθνλ ηαχηελ εθήξπμαο, δφγκαζη παλζφθνηο, 
ηψλ Απνζηφισλ επφκελνο.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή γ’  Ο Δηξκφο 
«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θάλ ηή ζεπηή Δηζφδσ ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ».  
 
Δμάξρνπζαη θφξαη ηήο Παξζέλνπ, ιακπάδαο θαηέρνπζαη θαηδξψο, ηφ κέιινλ 
ππνγξάθνπζηλ, εθ ηαχηεο γάξ ηερζήζεηαη, ν θσηηζκφο ηήο γλψζεσο, ιχσλ 
ηήο πιάλεο ηήλ δφθσζηλ.  
 
Εεινχζα ηήλ πάιαη ζενθξφλσο, ε Άλλα επρήλ απνπιεξνί, θαί ζέ 



πξνζαλαίζεηαη, ηψ ηεξψ Παλάκσκε, Ηεξσηάηελ ζχιιεςηλ, κέιινπζαλ έμεηλ θαί 
γέλλεζηλ.  
 
Ήιηνο εθήπισζελ αθηίλαο, νξψλ ηήλ λεθέιελ ηνχ θσηφο, εθαπινπκέλελ 
λεχκαηη, Θενχ έλδνλ εηο Άγηα, εμ ήο νκβξήζεη άθεζηο, ηνίο ρεξζσζείζηλ 
εγθιήκαζηλ.  
 
Θενί κε Θεφο ελ ζνί ζθελψζαο, δη’ νίθηνλ παλάρξαληε Αγλή, θιαπέληα 
βξψζεη πξφηεξνλ, απάηε ηε ηνχ φθεσο, θαί ηήο θζνξάο ηήλ άθζαξηνλ, πάιηλ 
ηξπθήλ αληηδίδσζηλ.  
 

Σνχ Αγ. Γξεγνξίνπ 
 

Οπξαλίαο αςίδνο 
Αξεηψλ ελ ηψ φξεη, αλαδξακψλ φζηε, γλφθνλ ζεσξίαο ππήιζεο, θαί 
θαηελφεζαο, φζνλ ερψξεζαο, ηφλ αθαηάιεπηνλ θχζεη, θσηηζκνχ αλάπιεσο, 
Πάηεξ γελφκελνο.  
 
Ο ηερζείο ελ ζπειαίσ, δηά βξνηψλ ιχηξσζηλ, πάιαη ζε ζπειαίσ, πακκάθαξ 
ελδηαηηψκελνλ, θέγγεη θαηήζηξαςελ, επνπξαλίσ σο Παχινλ, θσηαπγή 
δεηθλχσλ ζε, Πάηεξ Γξεγνξηε.  
 
Ζ νπξάληνο πχιε, ε ηνχ Υξηζηνχ άρξαληνο, Μήηεξ πξνζβνιαίο ζε, Γαηκφλσλ 
πεξηθπθινχκελνλ, Πάηεξ επηέξσζε, θαί δπλαηφλ ελ ηζρχτ, θαη’ απηψλ 
εηξγάζαην, Πλεχκαηνο ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε κφλε ηεθνχζα, ηφλ ηνχ παληφο Κχξηνλ, Υαίξε ηήλ δσήλ ηνηο αλζξψπνηο, 
ε πξνμελήζαζα, Υαίξε θαηάζθηνλ, θαί αιαηφκεηνλ φξνο, Σψλ πηζηψλ ηφ 
ζηήξηγκα, ραίξε Παλάκσκε.  
 

Σνχ Αγ. Πξφθινπ 
 

Ο κφλνο εηδψο 
Φψο ηφ εθ θσηφο ζενπηηθψο, Πακκάθαξ πξνζιαβφκελνο, ηή Δθθιεζία θψο 
ερξεκάηηζαο, δηφ θαί θψο ζνη ζείνλ αλέηεηιε, λνεηψο σο γέγξαπηαη, ψ 
θαηαιακπφκελνο, ηνχο πκλνχληαο θσηίδεηο ηήλ κλήκελ ζνπ.  
 
αιπίζαο δνγκάησλ ηή βξνληή, σο ηείρε θαηαβέβιεθαο, Ηεξηρνχληηα ηψλ 
αηξέζεσλ, ηά ζξάζε πάληα θαί ηά ζηξαηεχκαηα, θαί ληθήζαο ηξφπαηα, 
αλεζηήζσ ζάξθσζηλ ηνχ Θενχ εθ Παξζέλνπ θεξχμαο ηξαλψο.  
 
Πεγή ηήο ζνθίαο πξνζβαιψλ, ηφ ζηφκα ζνπ ζεφιεπηε, θαί ηήο ηνχ Πλεχκαηνο 
αξπζάκελνο, ζνθίαο Πξφθιε ηά ζεία λάκαηα, ζνιεξνχο θαηέθιπζαο, 
πνηακνχο παλφιβηε, Νεζηνξίνπ ηά άζεζκα δφγκαηα.  

Θενηνθίνλ 



Ο άλσ Παηξί κνλνγελήο, αθξάζησο ζπλλννχκελνο, κνλνγελήο εθ ζνχ θάησ 
άρξαληε, ππέξ αηηίαλ θαί λνχλ γεγέλλεηαη, θαί ζενί ηφλ άλζξσπνλ, εθ ζνχ 
παλακψκεηε, Θενηφθε Παξζέλε αλχκθεπηε.  

Ο Δηξκφο 
«Ο κφλνο εηδσο ηήο ηψλ βξνηψλ, νπζίαο ηήλ αζζέλεηαλ, θαί ζπκπαζψο απηήλ 
κνξθσζάκελνο, πεξίδσζφλ κε εμ χςνπο δχλακηλ, ηνχ βνάλ ζνη, Άγηνο, ν λαφο 
ν έκςπρνο, ηήο αθξάζηνπ ζνπ δφμεο Φηιάλζξσπε».  
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ  
Ήρνο δ’  

Σαρχ πξνθαηάιαβε 
Σή ζεία ιακπξφηεηη, θαηαπγαδφκελνο, ηφ ζθφηνο εδίσμαο, ηψλ ςπρνθζφξσλ 
παζψλ, Γξεγφξηε ανίδηκε, ήξζεο πξφο απαζείαο, θαζαξψηαηνλ χςνο, 
ήζηξαςαο παξαδφμσο, ηακάησλ αθηίλαο, ζθελψζαο εηο άδπηνλ θψο, ηήο 
βαζηιείαο Υξηζηνχ.  

Γφμα… 
Σνχ Αγίνπ Πξφθινπ, ν απηφο 

Δπεθάλεο ζήκεξνλ 
Δλ ηψ χςεη Κχξηνο, ηήο Δθθιεζίαο, αιεζψο ζε έζεην, ψζπεξ αζηέξα θαεηλφλ, 
θσηαγσγφπληα ηνχο ςάιινληαο, Πξφθιε ηφ θιένο, Παηέξσλ ανίδηκε.  

Καί λχλ… Πξνεφξηηνλ, ν απηφο 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Ο λαφο ν ηνχ Θενχ, ε πνιπηίκεηνο παζηάο, ελ ηψ νίθσ ηνχ Θενχ, κεηά 
ιακπάδσλ θαεηλψλ, ελ επθξνζχλε πξνέξρεηαη ηνχ εηζαρζήλαη, θαί ραίξεη επ’ 
απηή, ν Εαραξίαο νξψλ, ηήλ δήισζηλ ηξαλψο, ηψλ ηεξψλ πξνθεηψλ, 
απαξρνκέλελ ήδε πεξαηνχζζαη, θαί γεζνζχλσο βνά πξφο απηήλ, Υαξάλ 
κελχεη, ε πξφνδνο ζνπ, Κφξε παξζελνκήηνξ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή δ’  Ο Δηξκφο 
«Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ, 
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε, Γνμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε».  
 
Ηεξαί πξνήγγεηιαλ γιψζζαη εκλή, έζεζζαη ρσξίνλ ζε θχζεσο, ηήο 
αρσξήηνπ, δηά ηνχην ζε ρνξνί, παξζεληθνί πξνπέκπνπζη, ιακπαδεθνξνχληεο 
εηο Άγηα.  
 
Κιένο απελέγθαην Ησαθείκ, Άλλε ζπκβαδίδσλ θαί θέξσλ ζε, κεη’ 
επθξνζχλεο, εηο ηφλ άγηνλ Ναφλ, λαέ Θενχ πάλαγλε, άρξαληε παλάκσκε 
Γέζπνηλα.  
 
Λχεηαη απφθαζηο πξνγνληθή, ήλζεζελ ηδνχ γάξ ε άκπεινο, ήηηο ηφλ βφηξπλ, 
ηφλ αθήξαηνλ εκίλ, θαξπνγνλήζεη θέξνληα, νίλνλ επθξνζχλεο ηνίο πέξαζη.  



 
Μφλελ ζεπαλάκσκνλ ν πιαζηνπξγφο, Λφγνο επξεθψο θαηεζθήλσζε, ζνχ ελ 
λεδχτ, εξγαδφκελνο εκψλ, ηήλ ζσηεξίαλ Άρξαληε, ράξηηη δη’ άθαηνλ έιενο.  
 

Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
 

χ κνπ ηζρχο, Κχξηε 
Ο δη’ εκάο, μέλε θαζνδσ Γξεγφξηε, ρξεκαηίζαο, μέλνο αγαζφηεηη, ζέ δη’ απηφλ, 
μέλνλ θαζνξψλ, ηήο ελεγθακέλεο, γελφκελνλ εγθαιίζαην, θαί ζείνλ 
θιεξνλφκνλ, ηήο απηνχ βαζηιείαο, αξεηαίο ιακπξπλζέληα εηξγάζαην.  
 
Γηά Υξηζηφλ, ηφλ δη’ εκάο λεπηάζαληα, θαί παηδίνλ, ζηε γελφκελνλ, παίδσλ 
ζρνιή, δέδσθαο ζαπηφλ, λήπηνο θαθία, ζεφθξνλ Πάηεξ γελνκελνο, θαί ζεία 
ηαπεηλψζεη, ηνχ ερζξνχ ηήλ θαθίαλ, εηαπείλσζαο κάθαξ Γξεγφξηε.  
 
Οκβξνηο ηψλ ζψλ, Πάηεξ δαθξχσλ Γξεγφξηε, ψο πεξ δξφζσ, ζεία 
αξδεπφκελνο, πάζαλ εβιάζηεζαο αξεηήλ, πάζαλ επθαξπίαλ, δηθαηνζπλεο 
εμήλζεζαο, σο μχινλ θαξπνθφξνλ, δηεμφδνηο πδάησλ, θπηεπζείο ηήο ηειείαο 
αζθήζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Μήηεξ Θενχ, επινγεκέλε Παλάκσκε, ηήο ςπρήο κνπ, ηξαχκαηα ζεξάπεπζνλ, 
ηάο εδνλάο, ζβέζνλ ηήο ζαξθφο, ηήλ εζθνηηζκέλελ, θαξδίαλ κνπ 
θσηαγψγεζνλ, εηξήλεπζνλ ηφλ λνχλ κνπ, θαί παληνίαο εθ βιάβεο, θαί ερζξψλ 
επεξείαο κε ιχηξσζαη.  
 

Σνχ Αγίνπ Πξφθινπ 
 

ξνο ζε ηή ράξηηη 
Υξπζίνλ θαζάπεξ, ελ ππξί Ηεξψηαηε, ηήο εγθξαηείαο ζνπ ζνθέ, ζψκα 
θαζάξαο ηφ ζεπηφλ, σξαίνλ απέδεημαο, ηψ Πνηεηή, ηεξσζχλεο εληεχζέλ ζνη, 
θαηαζηνιή αησλίσο θεράξηζηαη.  
 
Ρεκάησλ ν θζφγγνο, θαί δνγκάησλ ε εχερνο, ηψλ δηδαγκάησλ ζνπ βξνληή, 
ηήλ Δθθιεζίαλ ηνχ Θενχ, ζνθψο θαηαζέιγνπζα, αηξεηηθψλ απνζνβεί ηήλ 
ζξαζχηεηα, ηεξνθάληνξ Πξφθιε παλανίδηκε.  
 
Γλψζεσο ηήο ζείαο, ελ κπήζεη γελφκελνο, ψο ηεξάξρεο ηεξφο, αγαζνδφησο 
εθεμήο, ηνίο πάζη κεηέδσθαο, ηνχ θσηηζκνχ, θαί ηήο ελζένπ ιακπξφηεηνο, εηο 
ζσηεξίαλ ςπρψλ Αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Άλζξαθα ηφλ ζείνλ, ελ λεδχτ Παλάκσκε, εηζδεμακέλε ππέξ λνχλ, νπ 
θαηεθιέρζεο αιεζψο, ε βάηνο γάξ πφξξσζελ, ζπκβνιηθψο, ηήλ ζήλ ινρείαλ 
εηθφληδελ, εηο ζσηεξίαλ εκψλ θαί αλάπιαζηλ.  
 

Πξνεφξηηνο 



 
Χδή ε’  Ο Δηξκφο 

«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, ελ ηή ζεπηή Δηζφδσ ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε 
Παξζέλε, έλδνλ εηζήιζεο ελ ηψ Ναψ ηνχ Θενχ, ψζπεξ θαζαξψηαηνο λαφο, 
πάζη ηνίο πκλνχζί ζε, ηήλ εηξήλελ βξαβεχνπζα».  
 
Νεθέιαη ξαλάησζαλ, δηθαηνζχλελ ζήκεξνλ, σο ελ νπξαλψ γάξ εθαπινχηαη, 
ζεία λεθέιε ελ ηψ λαψ ηνχ Θενχ, ήηηο απνζηάμεη γιπθαζκφλ, πάζαλ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ, ηήλ πηθξίαλ εμαίξνληα.  
 
Ξέλε ζνπ ε ζχιιεςηο, μέλε ζνπ θαί ε γέλλεζηο, μέλε ζνπ ε Πξφνδνο Παξζέλε, 
μέλε ε έλδνλ ηνχ ηεξνχ αγσγή, μέλα θαί παξάδνμα ηά ζά, ιφγνλ 
ππεξβαίλνληα, θαί δηάλνηαλ Άρξαληε.  
 
ιελ ζε εγίαζε, ηφ πλεχκα ηφ Παλάγηνλ, έλδνλ ηνχ λανχ δηαηησκέλελ, θαί 
ηξεθνκέλελ ηξνθήλ νπξάληνλ, Νχκθε ηνχ Παηξφο πεξηθαιήο φζελ 
ερξεκάηηζαο, θαί ηνχ Λφγνπ Γελλήηξηα.  
 
Πξφο ζέ κνπ ηήλ άπαζαλ, ειπίδα Κφξε ηίζεκη, πξφο ηνχο νηθηηξκνχο ζνπ 
θαηαθεχγσ, βιάβεο δαηκφλσλ δείμνλ ακέηνρνλ, ηήλ θαηαπεζνχζάλ κνπ 
ςπρήλ, θαί εμαζζελήζαζαλ, εδνλψλ επηθιχζεζη.  
 

Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
 

Ίλα ηί κε απψζσ 
Γεσξγία ηνχ ιφγνπ, άκπεινο θαηάθαξπνο εδείρζεο ζηε, αξεηψλ πεπείξνπο, 
θαί κεγίζηνπο πξνζθέξνπζα βφηξπαο, ζσηεξίαο νίλνλ, πλεπκαηηθφλ 
βιχδνληαο Πάηεξ, θαί πηζηψλ ηάο θαξδίαο επθξαίλνληα.  
 
Ζ πεξίδνμνο Ρψκε, Πάηεξ εμ Δψαο ζε ιακπηήξα άδπηνλ, δεμακέλε πίζηεη, 
εθσηίζζε ζεπηνίο ζνπ ραξίζκαζη, ηφλ Υξηζηφλ γάξ είρεο, ελ ηή ςπρή θαζάπεξ 
θέγγνο, ηνχο νξψληάο ζε Πάηεξ απγάδνληα.  
 
Σφλ εθέξπνληα φθηλ, θαί παξαηεξνχληά ζνπ πηέξλαλ Γξεγφξηε, εγξεγφξζεη 
ζεία, ελ νδνίο ηήο δσήο πνξεπφκελνο, σο Θενχ ζεξάπσλ, σο εληνιψλ απηνχ 
εξγάηεο, εζαλάησζαο ζζέλεη ηνχ Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Πξνζηαζία ηνχ θφζκνπ, Μήηεξ αεηπάξζελε ζχ κε θπβέξλεζνλ θαί νδήγεζφλ 
κε, εηο επζείαλ νδφλ θαί θαηεχζπλνλ, πξφο δηθαηνζχλεο, ηξίβνπο νξζάο ηφλ 
ινγηζκφλ κνπ, ηήο ςπρήο ηαο πνξείαο επζχλνπζα.  
 

Σνχ Αγίνπ Πξφθινπ 
 

Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη 
Φσηνθφξνο σο ιπρλία, πακκάθαξ γελφκελνο, ηήο αγίαο Δθθιεζίαο, εθάλεο 



ππέξκαρνο, θαί Θενχ εηξάλσζαο, ηήλ εθ Παξζέλνπ Παλαγίαο, γέλλεζηλ 
άηξεπηνλ Έλδνμε.  
 
Σήλ ζάξθσζηλ ηνχ Θενχ, εθ Παξζέλνπ ηήλ έλδνμνλ, ηψλ δνγκάησλ ελ 
ζθελδφλε, ελζείο σο αιιφθπινλ, Γνιηάζ θαηέβαιεο, ηνχ Νεζηνξίνπ ηήλ 
ζξαζείαλ, γλψκελ σο πάιαη ν ζείνο Γαπίδ.  
 
Σψλ ηνχ Παχινπ δηδαγκάησλ, ππάξρσλ αλάπιεσο, θαί ηήλ ηνχηνπ θαηηδψλ, 
νπηαζίαλ Παλάξηζηε, Διηζαίνο δεχηεξνο, ελαπεθάλζεο ρξίζκα ζείνλ, 
ηεξσζχλεο ρξηζζείο κπζηηθψο.  

Θενηνθίνλ 
Οπ ζχγρπζηλ, νπ θπξκφλ ελ ηή κήηξα εδέμαην, ηήο Παξζέλνπ ν Θεφο, ελ 
ζαξθί πξνεξρνκελνο, Αιι’ φ ήλ κεκέλεθε, Θεφο θαί άλζξσπνο αηξέπησο, ηαίο 
ελεξγείαηο δεηθλχκελνο.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ο’  Ο Δηξκφο 
«Σήλ ζείαλ ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο 
ζενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ 
δνμάδνληεο».  
 
Ρσζζέληεο ηή ζεία ράξηηη, νη ζείνη ηήο Παξζέλνπ γελλήηνξεο, ηαχηελ σο 
άκσκνλ, πεξηζηεξάλ εηο ηά Άγηα, αλαηξαθήλαη πφζσ αλαηηζέαζη.  
 
νχ ηήο κειινχζεο εηζδέρεζζαη, ηφ θψο ηφ εθ θσηφο πξνεξρφκελνλ, θψηα 
πθάπηνπζαη, θφξαη ζεκλαί πξνπνξεχνληαη, θσηνεηδή πξφο ζείνλ Ναφλ 
ρνξεχνπζαη.  
 
Σφ πιήξεο δφμεο παιάηηνλ, ηφ κέγα Πξνθεηψλ πεξηήρεκα, ζξφλνο ν άγηνο, 
έλδνλ εηο Άγηα ηίζεηαη, ηψ Βαζηιεί ηψλ φισλ εηνηκαδφκελνο.  
 
Τκλψ ζνπ Κφξε ηήλ ζχιιεςηλ, πκλψ ζνπ ηήλ απφξξεηνλ γέλλεζηλ, πκλψ ηήλ 
ζθέπελ ζνπ, βιάβεο δη’ ήο πάζεο ξχνκαη, νπξφο ηήλ ζήλ γαιήλελ 
θαηεπεηγφκελνο.  
 

Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
 

Ηιάζζεηί κνη σηήξ 
Σή λεχζεη ηή πξφο Θεφλ, Θενχκελνο ηεξψηαηε, ζεσξηψλ κπζηηθψλ, θαί ζείσλ 
ειιάκςεσλ, Πξνθήηεο σο έλζενο, σο Θενχ ζεξάπσλ, εμηψζεο ζεία ράξηηη.  
 
Ζ ζχρσο ζνπ ηήλ δσήλ, δηαηειέζαο Γξεγφξηε, ζνξχβσλ βησηηθψλ, εδείρζεο 
αλψηεξνο, παζψλ πςειφηεξνο, θαί ηήο γήο απάζεο, μέλνο ηε θαί 
παξεπίδεκνο.  



 
Χο έζνπηξνλ θαζαξφλ, ηήλ ζείαλ αίγιελ επινχηεζαο, σο ζθεχνο δέ ηεξφλ, 
λαφλ θαηεθφζκεζαο, ηψλ άλσ Γξεγφξηε, θαί ηψλ πξσηνηφθσλ, Δθθιεζίαλ 
θαηεθαίδξπλαο.  

Θενηνθίνλ 
Μαξία ηφ θαζαξφλ, ηνχ Βαζηιέσο παιάηηνλ, γελφκελφλ κε ιεζηψλ, 
αθάζαξηνλ ζπήιαηνλ, επραίο ζνπ θαζάξαζα, ηνχ εθ ζνχ ηερζέληνο, λαφλ 
άγηνλ αλάδεημνλ.  
 

Σνχ Αγίνπ Πξφθινπ 
 

Δθχθισζελ εκάο 
Μεγάιεο επηβάο θαζέδξαο, ζηε, κεγίζηνηο θαηνξζψκαζη, θαηεθφζκεζαο 
απηήλ ζενπξεπψο, φζελ ζπλειζνληεο επθεκνχκέλ ζε, Αξρηεξεχ 
κεγαινθψλσο Πξφθιε ανίδηκε.  
 
Χο άιιελ θηβσηφλ ηή Δθθιεζία Υξηζηνχ, ηφ ζψκα ηνχ πακκάθαξνο, 
Υξπζνζηφκνπ ελαπέδσθαο ηαίο ζαίο, Πξφθιε παξαηλέζεζη θαί εχθξαλαο, ηψλ 
επζεβψλ, ρνξνζηαζίαο ηή παξνπζία απηνχ.  
 
Κπθιψζαληαο σο ζήξαο εμεδίσμαο, αηξέζεσλ ηήο πνίκλεο Υξηζηνχ, ηνχο 
πξνκάρνπο ελ ηή ξάβδσ λνεηψο, ηψλ ζψλ δηδαρψλ Πξφθιε καθάξηε, πξφο δέ 
λνκήλ, νξζνδνμίαο ηήλ πνίκλελ ίζπλαο.  

Θενηνθίνλ 
Χξάζεο Υεξνπβίκ ζενραξίησηε, Παξζέλε ππεξέρνπζα, ηφλ επ’ ψκσλ γάξ 
νρνχκελνλ απηψλ, Άρξαληε αγθάιαηο ζνπ εβάζηαζαο, φζελ αεί, ζέ Θενηφθε 
πάληεο δνμάδνκελ.  

Ο Δηξκφο 
«Δθχθισζελ εκάο εζράηε άβπζζνο, νπθ έζηηλ ν ξπφκελνο, εινγίζζεκελ ψο 
πξφβαηα ζθαγήο, ζψζνλ ηφλ ιαφλ ζνπ ν Θεφο εκψλ, ζχ γάξ ηζρχο, ηψλ 
αζζελνχλησλ θαί επαλφξζσζηο».  
 

Κνληάθηνλ Πξνεφξηηνλ 
Ήρνο δ’  Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δπθξνζχλεο ζήκεξνλ, ε νηθνπκέλε, επιεξψζε άπαζα, ελ ηή επζήκσ Δνξηή, 
ηήο Θενηφθνπ θξαπγάδνπζα, Αχηε ππάξρεη, ζθελή επνπξάληνο.  

Ο Οίθνο 
Ο ηψλ απάλησλ Πνηεηήο, ν Πιάζηεο θαί Γεζπφηεο, αξξήησ επζπιαγρλία 
θακπηφκελνο, θαί κφλε θηιαλζξσπία ηή απηνχ, φλπεξ ηαίο νηθείαηο 
θαηεζθεχαζε ρεξζίλ, ηδσλ πεζφληα ψθηεηξε, θαί αλαζηήλαη ηνχηνλ επδφθεζε, 
πιάζεη ζεηνηέξα, θαί θελψζεη ηή ηδία, σο αγαζφο θχζεη θαί ειεήκσλ, Γηφ ηήλ 
Μαξηάκ κεζίηηλ ιακβάλεη, σο παξζέλνλ θαί αγλήλ, ηνχ κπζηεξίνπ, εθ ηαχηεο 
ηφ εκψλ θνξέζαη ψο εβνπιήζε, Αχηε ππάξρεη ζθελή επνπξάληνο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 



Σή Κ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Γξεγνξίνπ ηνχ 
Γεθαπνιίηνπ.  

ηίρνη 
Υάξαμ θχθισ ζνπ, θαί κεηά δσήο ηέινο,  
Ζ δψζα, Γξεγφξηε, ηνχ Θενχ ράξηο.  
Δηθάδη Γξεγφξηνο θεθιήζθεην εηο πφινλ επξχλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Πξφθινπ, 
Αξρηεπηζθφπνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο, φο ερξεκάηηζε καζεηήο ηνχ καθαξίνπ 
Ησάλλνπ ηνχ Υξπζνζηφκνπ, θαί ηνχ ζξφλνπ δηάδνρνο.  

ηίρνη 
Έρεη ζε, Πξφθιε, ε νπξάληνο λχζζα,  
Υαίξνληα έλδνλ θαί ζέ ζχλ Υξπζνζηφκσ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Γαζίνπ, ηνχ 
ελ Γνξπζηφισ.  

ηίρνη 
Δκειιε θαί Γάζηνο αζιήζαο μίθεη,  
Αζιεηηθφλ ζηέθαλνλ επξείλ εθ μίθνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Νηξζά Δπηζθφπνπ, θαί 
Ησζήθ καζεηνχ απηνχ, θαί εηέξσλ ζχλ απηψ ηειεησζέλησλ ελ Πεξζίδη.  

ηίρνη 
Θλήζθνπζηλ άκθσ Νηξζάο, Ησζήθ άκα,  
Φφλσ καραίξαο, σο Απφζηνινο ιέγεη.  
χλ Ησάλλε θαί αβσξίσ, ιίζνηο  
Ηζάθηνλ θηείλνπζηλ νηθέηαη ιίζσλ.  
Σφλ Γετζαδέη θαί ζπλάζινπο ηξείο άκα,  
Λφγραηο θαηαθηείλνπζηλ ερζξνί Σξηάδνο.  
Θέθιαλ, Βανπζάλ, Γελαρίδα παξζέλνπο.  
Άζινο μίθνπο έδεημελ αζινπαξζέλνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Δπζηαζίνπ, Θεζπεζίνπ 
θαί Αλαηνιίνπ.  

ηίρνη 
Κάξαο ηξηψλ ηέκλνπζη λεθξψλ νη πιάλνη,  
Οπδ’ εηο λεθξνχο δεηθλπληεο νίθηνλ, ψ πιάλεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Θενθηίζηνπ, φο θαί Παηξίθηνο θαί 
Δπλνχρνο ήλ επί ζενδψξαο ηήο Απγνχζηεο.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Πξνεφξηηνο 
 



Χδή δ’  Ο Δηξκφο 
«Οπθ ειάηξεπζαλ, ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Φσηνθφξνλ ζε, σο ήιηνλ εηζδέρεηαη, λαφο ν άγηνο, έλδνλ αζηξάπηνπζαλ, 
αθηίλαο ηνίο πέξαζη, ζσηεξηψδεηο αγλή, ππεξάγηνλ, λαφλ γελέζζαη 
κέιινπζαλ, ηνχ Τηνχ Θενχ Παξζέλε.  
 
Υείξαο άπαληεο, θξνηήζαηε ιπηξψζεσο, ζχκβνια θέξνπζαλ, ηήλ 
Απεηξφγακνλ, νξψληεο, Αγγέινπ γάξ, ρεηξί εθηξέθεηαη, ηφλ νπξάληνλ, άξηνλ 
εκίλ σο κέιινπζα, απνξξήησο απνηίθηεηλ.  
 
Φπραί άπαζαη, Γηθαίσλ ππνρζφληνη, επαγγειίδεζζε, πεξηζηεξά ε ρξπζή, 
θαηάπαπζηλ θέξνπζα, θαηαθιπζκνχ λνεηνχ, πεθαλέξσηαη, θαί εηο Αγίσλ 
Άγηα, εχζεβψο πεξηρνξεχεη.  
 
Χο σξαία, ηφλ σξαίνλ απεθχεζαο, ηήλ ακνξθίαλ εκψλ, πξνζεπαλάγνληα 
λχλ, εηο πξψηελ εκθέξεηαλ, Κφξε παλάκσκε, ψ θαί ςάιινκελ, Ο ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εη.  
 

Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
 

Θενχ ζπγΚαηάβαζηλ 
Γαθξχσλ πξνζρχζεζη, ηήο ακαξηίαο ηφ πχξ θαηέζβεζαο, απαζείαο δέ χδσξ, 
θαί ηακάησλ θαζαξά λάκαηα, ηνίο κεισδνχζη πεγάδεη Γξεγφξηε, Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Φινγίλσ ελ άξκαηη, ζεπηήο αγάπεο θαί ηειεηφηεηνο, επηβάο πξφο ηφ χςνο, 
αλεθνκίζζεο ελ ψ εθέθηεζν, ηφ ζφλ θξαπγάδσλ ζενθξφλ πνιίηεπκα, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Παζψλ θαηεθνίκεζαο, ηάο ηξηθπκίαο αγξχπλνηο ζηάζεζη, θνηκεζείο δέ ηφλ 
χπλνλ, ηφλ ηνίο αγίνηο Πάηεξ αξκφδνληα, πξφο θψο κεηήιζεο θξαπγάδσλ 
Γξεγφξηε, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξφλ ρξεκαηίζαληα, ηή ακαξηία θαί απνιιχκελνλ, ηήλ δσήλ ε ηεθνχζα, 
αγλή Παξζέλε δψσζνλ ζψζνλ κε, θαί ηήο γεέλλεο εμάξπαζνλ ςάιινληα, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Σνχ Αγίνπ Πξφθινπ 
 

έ λνεηήλ, Θενηφθε 
ψκα θαί λνχλ, θαί ςπρήλ εθάζεξαο, ηή αθαηξέζεη ηψλ παζψλ, Ηεξάξρα 
Πξφθιε ζνθέ, φζελ εδνγκάηηζαο, ζψκα θαί ςπρήλ θαί λνχλ, ηφλ εθ Παξζέλνπ 



ηερζέληα Θεφλ, δίρα ηξνπήο δηά ηφ ζψζαη, εκάο αλαδεμάκελνλ.  
 
Πχξ λνεηφλ, ηαίο θξεζίλ αλάςαο ζνπ, ηήλ θξπγαλψδε θαί ζαζξάλ, Νεζηνξίνπ 
ηνχ δπζζεβνχο, αίξεζηλ θαηέθιεμαο, φζελ ζνχ δεφκεζα, ηάο θξπγαλψδεηο 
εκψλ εδνλάο, ηαίο πξφο Θεφλ ηθεζίαηο, ζπκθιέμαο απνθάζαξνλ.  
 
χ πξφο Υξηζηφλ, θεθηεκέλνο Άγηε, ηήλ παξξεζίαλ ηνχο ελ γή, επθεκνχληαο 
κεισδηθψο, κλήκελ ζνπ ηήλ έλδνμνλ, πάζεο πεξηζηάζεσο, εθιπηξσζήλαη 
ηθέηεπε, ηφλ αηλεηφλ αλπκλνχληαο, Θεφλ Πξφθιε ζεζπέζηε.  

Θενηνθίνλ 
Φέξεηο Θεφλ, ζάξθα πεξηθείκελνλ, ελ ηαίο αγθάιαηο ζνπ Αγλή, ψζπεξ ζξφλνο 
Υεξνπβηθφο, θέξνληα ηψ ξήκαηη, πάληα ηήο δπλάκεσο, ψ κεισδνχκελ θαί 
ιέγνκελ, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 

Πξνεφξηηνο 
 

Χδή ε’,  ήο ε Αθξνζηηρίο θαηά Αιθάβεηνλ. Έρεη δέ έλ έθαζηνλ ηψλ 
ηξνπαξίσλ απηήο ζηνηρεία ηέζζαξα.  
 

Ο Δηξκφο 
«Άθνπε Κφξε Παξζέλε αγλή, εηπάησ δή ν Γαβξηήι, βνπιήλ Τςίζηνπ αξραίαλ 
αιεζηλήλ, γελνχ πξφο ππνδνρήλ εηνίκε Θενχ, δηά ζνχ γάξ φ αρψξεηνο 
βξνηνίο ζπλαλαζηξέθεηαη, δηφ θαί ραίξσλ βνψ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Άθνπε ζχλεο πξεζβχηα ζνθέ, ηψ Εαραξία Άλλα θεζί, Βνπιήζεη ζεία ήλ έζρνλ 
παίδα ζεκλήλ, γελλαία ςπρή ππφδεμαη, Γη’ απηήο γάξ έζηαη ιχηξσζηο, θαί εηο 
λαφλ ηφλ άγηνλ, αλάζνπ ηαχηελ βνψλ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ 
Κχξηνλ.  
 
Δπινγεηφο κφλνο Κχξηνο, εβφεζελ ν ηεξεχο, Εσήο εηζφδνπο λχλ ππεκθαίλεηο 
ζαθψο, εκίλ θαλεξψζαο φπεξ κέιιεη νηθείλ, ζενρψξεηνλ παιάηηνλ, Υξηζηφο ν 
Βαζηιεχο ηνχ παληφο, πξφο δλ βνά πάζα γή, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ηδνχ πξεζβχηα ζνθψηαηε, ε Άλλα έθεζελ επιαβψο, Καιιίζηελ παίδα, ήλ 
δέδσθέ κνη Θεφο, ιακπξψο ππνδέρνπ θαί πξνθήηεπε, Μφλελ κέιινπζαλ εηο 
πξάγκαηα, πξνθέξεηλ ηά θεξχγκαηα, κεζ’ ψλ βνάο Πξνθεηψλ, Δπινγείηε, 
πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Νχλ έγλσλ γχλαη ζαθέζηαηα, πξνθξφλσο έθε ν γεξαηφο, Ξχινλ ελ κέζσ σο 
εθβιαζηάλεη λανχ, πεξ εμαλζήζεη ζείνλ φλησο θαξπφλ, Παξαδείζσ 
εηζνηθίδνληα, ηνχο βξψζεη εμσζζέληαο θζνξάο, αλαβνψληαο ραξά, Δπινγείηε, 
πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 



Ρεηφλ αξξήησλ κπήζεσλ, ε ζή ςπρή Κφξε ζεκλή, αθψο ππάξμεη ν 
Πξέζβπο έθε ηξαλψο, Σφλ ζείνλ ηδνχ Παξζέλε νίθεη λαφλ, Τπ’ Αγγέινπ 
ηξεθνκέλε γάξ, βνπιήο κεγάιεο Άγγεινλ θπήζεηο, ψ κεισδψ, Δπινγείηε, 
πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Φσλήλ ζνη άδνκελ Κφξε αγλή, πεξηραξψο ηνχ Γαβξηήι, Υαίξε ηήο πάλησλ 
αηηία κφλε ραξάο, Φπρψλ ραίξε θαζαξηήξηνλ, Χο θπήζαζα ηήλ θάζαξζηλ, 
εκψλ θαί απνιχηξσζηλ, ηψλ κεισδνχλησλ απηψ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
 

Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 
Σαίο πξφο Θεφλ δεήζεζηλ, επηκφλσο ρξεζάκελνο, είιεθαο Πακκάθαξ, ηφ 
πηζηψο αηηνχκελνλ, λπθηφο γάξ θαζεχδνληη, επηθαλείο ζνη’ Άγγεινο, κάραηξαλ 
θινγίλελ, επηδίδσζη πάζε, εθηέκλνπζαλ θαξδίαο, θαί ππξί ζε αυισ, 
θαζαίξνπζαλ θαί δφμε, θσηίδνπζαλ αξξήησο.  
 
Ο ινιακπήο, σο ήιηνο, λνεηψο αλαηέηαιθαο, θέγγεη αξεηψλ, πεξηθαλψο 
Γξεγφξηε, ζαπκάησλ ηε ιάκςεζη, πεξηαπγάδσλ πάζαλ ηήλ γήλ, θαί 
θσηαγσγψλ, ηνχο επζεβψο κεισδνχληαο, νη παίδεο επινγείηε, ηεξείο 
αλπκλείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Αγγειηθήο αθήθναο, πκλσδίαο Γξεγφξηε, έηη ελδεκψλ, ελ ηψ ζλεηψ ζνπ 
ζψκαηη, πθ’ ήο ηάο αηζζήζεηο ζνπ, ηάο ηήο ςπρήο ζαθψο εδπλζείο, θαί 
ζενεηδήο θαί θσηαπγήο εγλσξίζζεο, θξαπγάδσλ, Σφλ Γεζπφηελ, ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ηφλ Κξηηήλ θαί Κχξηνλ, ππέξ ιφγνλ θπήζαζα, ηνχηνλ σο Τηφλ ζνπ, Παλαγία 
αίηεζαη, ελ σξαηήο θξίζεσο, ηήο θαηαδίθεο θαί ηνχ ππξφο, ζθφηνπο αθεγγνχο, 
θαί ηνχ βξπγκνχ ηψλ νδφλησλ, ιπηξψζαζζαη ηνχο πίζηεη, επζεβψο 
κεισδνχληαο, Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Αγίνπ Πξφθινπ 
 

Δλ θακίλσ παίδεο, Ηζξαήι 
Χο ρσλεία ηή θσηνιακπεί, Παλέλδνμε αγλεία, ηά πάζε ηά ηήο ζαξθφο, 
απνθαζάξαο ψο ρξπζφο, ηνίο πάζηλ εμήζηξαςαο αλακέιπσλ, Πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Χο νξγάλσ Μάθαξ ηήο ζεπηήο, ζνχ γιψηηεο ζειγνκέλε, ηψ θζφγγσ ε 
Δθθιεζία, ηνχ Θενχ ηήλ επί γήο, ζσηήξηνλ θάζνδνλ αλακέιπεη, πάζη 
θσλνχζα ηξαλψο θαί εθβνψζα, έ ππεξπςνχκελ, Υξηζηέ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Λχξα ζεία ψθζεο αιεζψο, ηφλ θζφγγνλ ελερνχζα, ηνίο πίζηεη 



πξνζδερνκέλνηο, ηνχ Θενχ ηήλ πξφο εκάο, ζσηήξηνλ ζάξθσζηλ, ζείε Πξφθιε, 
Πάηεξ Πακκάθαξ, θαί ηήλ ηνχ Νεζηνξίνπ, δπζζεβή καηαίαλ, θσλήλ 
απνζνβνχζα.  

Θενηνθίνλ 
πληεξήζαο ζήκαληξα ηήο ζήο, Παξζέλε παξζελίαο, αιψβεηα ν Γεζπφηεο, 
πξνειήιπζε Υξηζηφο, εθ ζνχ ππέξ έλλνηαλ εηο ηφ ζψζαη, ηνπο βνψληαο, Σφλ 
Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Δλ θακίλσ παίδεο Ηζξαήι, ψο ελ ρσλεπηεξίσ ηψ θάιιεη ηήο επζεβείαο, 
θαζαξψηεξνλ ρξπζνχ, απέζηηιβνλ ιέγνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Πξνεφξηηνο  Χδή ζ’  
 

Ήο ε Αθξνζηηρίο, Ησζήθ 
 

Ο Δηξκφο 
«Άπαο γεγελήο, ζθηξηάησ ηψ Πλεχκαηη, ιακπαδνπρνχκελνο, παλεγπξηδέησ 
δέ, αχισλ λφσλ θχζηο γεξαίξνπζα, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ ηήο Θενκήηνξνο, θαί 
βνάησ, Υαίξνηο πακκαθάξηζηε, Θενηφθε Αγλή αεηπάξζελε».  
 
Ίδε ηνχ Θενχ, ηφ φξνο ηφ άγηνλ, κεηά ιακπάδσλ θαηδξψλ, έλδνλ εηο ηά Άγηα, 
βαδίδεη ιίζνο εμ νχ ηκεζήζεηαη, θαί ηνπο βσκνχο θαί μφαλα, δαηκνληθά 
ιεπηπλεί, ηνχο βξνηνχο δέ, εαπηνχ εξγάζεηαη, θαί λανχο θαί ζεπηά θαηαγψγηα.  
 
κνζε Θεφο, θαί λχλ εθπεπιήξσθε, θπιήο Ηνχδα εκίλ, δνχο ηήλ αεηπάξζελνλ, 
ήο ε θνηιία μχινλ βιαζηήζεη δσήο, ζαλαηεθφξνπ βξψζεσο, απνιπηξνχκελνλ, 
ηνχο ηή πηψζεη ηαχηεο ππνθχςαληαο, θαί θιαπέληαο απάηε ηνχ φθεσο.  
 
ηφκαηη ιακπξψ, ε Άλλα εβφεζελ, ελ ηψ λαψ ηνχ Θενχ, νί πξνζαλαηίζεκη, 
ήλ κνη παξέζρνπ παίδα ψ Γέζπνηα, εμ ήο δη’ νίθηνλ άθαηνλ, ζσκαηνθφξνο 
Οθζείο, δηαζψζεηο, θφζκνλ φλπεξ έπιαζαο, κεγαιχλσλ απηήλ ψο κεηέξα 
ζνπ.  
 
Ζχγαζελ ηδνχ, εκέξα ζσηήξηνο, ηνίο ελ λπθηί ηψλ δεηλψλ, πχιε επνπξάληνο, 
λανχ ηάο πχιαο αλαπεηάζαζα, κεηά ιακπάδσλ πξφεηζηλ, έλδνλ εηο Άγηα, πθ’ 
αγίαο, ηξέθεζζαη δπλάκεσο, εηο αγίαλ Θενχ θαηαζθήλσζηλ.  
 
Φψηηζνλ Αγλή, ςπρήο κνπ ηά φκκαηα, θψο ε θπήζαζα, φπσο κή επέιζε κνη, 
ηήο ακαξηίαο ζθφηνο βαζχηαηνλ, κεδέ βπζφο θαιχςε κε ηήο απνγλψζεσο, 
αιι’ απηή κε, ζψζνλ θαί θπβέξλεζνλ, πξφο ιηκέλα ηνχ ζείνπ ζειήκαηνο.  
 

Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
 

Δθξημε πάζα αθνή 



Ηδξψζη ηνίο αζθεηηθνίο, ακαξηίαο ελαπέζβεζαο άλζξαθαο, θαί νπξαλφζελ 
ζαθψο, ππξφο ελ είδεη ράξηλ εηζδέδεμαη, νπ θαηαθιέγνπζαλ νθέ, κάιινλ δέ 
δξνζίδνπζαλ, θαί ελ ηζρχτ ζε, δπλαηφλ θαηά παζψλ απνθαίλνπζαλ.  
 
Χο ξφδνλ ηαίο αζθεηηθαίο, Πάηεξ ήλζεζαο θνηιάζη Γξεγνξηε, σο θξίλνλ 
εχνζκνλ, δηφ πεγάδεη κχξνλ εδχπλννλ, ηά ζά νζηέα δαςηιψο, νζκήο δσήο 
πιήξεηο γάξ, αη ζηαγφλεο ζνπ, ψο θηάιαη αξσκάησλ εδείρζεζαλ.  
 
ήκεξνλ δήκνο ζχλ εκίλ, Αζθεηψλ ηε θαί Οζίσλ επθξαίλεηαη, Παηξηαξρψλ 
Πξνθεηψλ, επί ηή κλήκε ηή ζή Γξεγφξηε, ζπλενξηάδνπζηλ εκίλ, Απφζηνινη 
Μάξηπξεο, κεζ’ ψλ κλεκφλεπε, ηψλ ηηκψλησλ ζε πηζηψο αμηάγαζηε.  
 
Ζ ζήθε έλζα ηφ ζεπηφλ, θαί πνιχαζινλ ζνπ ζψκα θαηάθεηηαη, ζαπκάησλ 
ράξηλ εκίλ, αλαπεγάδεη Πάηεξ Γξεγφξηε, θαζαγηάδνπζα εκψλ, ςπράο θαί ηά 
ζψκαηα, ηψλ πινπηεζάλησλ ζε, θαί πξνζηάηελ θαί ζεξκφλ αληηιήπηνξα.  

Θενηνθίνλ 
Φσλήλ ζνη ηήλ ηνχ Γαβξηήι, νη πηζηνί πεξηραξψο πξνζθζεγγφκεζα, Υαίξε 
Παξάδεηζε, δσήο ηφ μχινλ αλαβιαζηήζαζα, Υαίξε ε ιχζηο ηήο αξάο, 
Μαξηχξσλ ζηεθάλσκα, Οζίσλ θαχρεκα, θαί αλζξψπσλ επζεβψλ ηφ 
θξαηαίσκα,  
 

Σνχ Αγίνπ Πξφθινπ 
 

Σχπνλ ηήο αγλήο 
Σχπνπο θαί ζθηάο παξέδξακεο, θαί ηήλ αιήζεηαλ Υξηζηφλ Καηελφεζαο, 
αλαγελλεζείο, δηά ινπηξνχ ηνχ Βαπηίζκαηνο, Ηεξεχο ηε ρξηζζείο ηεξψηαηνο, 
φζελ θαί Θενηφθνλ, ηήλ ηνχηνλ ηέμαζαλ εθήξπμαο.  
 
Σξφπνπο ηεξνχο θαί δφγκαηα, ηνχ Υξπζνζηφκνπ κάθαξ ελζηεξληζάκελνο, 
δήινλ ηε απηνχ, ηφλ ηεξφλ ηφλ ηήο πίζηεσο, εμεξεχμσ δνγκάησλ ζνπ πέιαγνο, 
αηξέζεσο ρεηκάξξνπο, απνμεξαίλνληαο ελ ράξηηη.  
 
ηήζνλ ηεξαίο πξεζβείαηο ζνπ, ηφ θαζ’ εκψλ θιπδψληνλ εγεηξφκελνλ, θαί 
απέιαζνλ, ηφλ πεηξαζκφλ θαί ζθνηφκαηλαλ, θαί αλζξψπσλ παληνίσλ ηήλ 
θάθσζηλ, σο έρσλ παξξεζίαλ, πξφο ηφλ σηήξα θαί Θεφλ ήκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Χ ηψλ ππέξ λνχλ ζαπκάησλ ζνπ! ηφλ ηνχ Θενχ γάξ Λφγνλ ζάξθα γελφκελνλ, 
κφλε ηέηνθαο, ππεξθπψο Μεηξνπάξζελε, ηφλ ηά ζχκπαληα ζείσ βνπιήκαηη, 
ζνθψο δηαθξαηνχληα, θαί θπβεξλψληα θαί ζπλέρνληα.  

Ο Δηξκφο 
«Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ, ππξπνινπκέλε βάηνο έδεημελ άθιεθηνο, θαί 
λχλ θαζ’ εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ αγξηαίλνπζαλ, θαηαζβέζαη αηηνχκελ ηήλ 
θάκηλνλ, ίλα ζε Θενηφθε, αθαπαχζησο κεγαιχλσκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 



ηνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
Σψλ Μαζεηψλ νξψλησλ ζε 

Σήλ ζάξθα θαζππέηαμαο ηψ λντ ζνπ, θαί ήζθεζαο ζεφθξνλ κεγαινθξφλσο, 
φζελ θαί κεηάξζηνο γελφκελνο, αληαλαθιάζεηο έιαβεο, ελ νπξαλνίο κεη’ 
Αγγέισλ, αηλείλ ηφλ πάλησλ σηήξα.  

Σνχ Αγίνπ Πξφθινπ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Χο αξεηψλ νκφηξνπνο, ηνχ ζνθνχ Υξπζνζηφκνπ, θαί ηνχ εθείλνπ γέγνλαο, 
ζξφλνπ έλδνμε Πξφθιε, δηάδνρνο ζενθήξπμ, θαζειψλ Νεζηνξίνπ, ηνχ 
δπζζεβνχο ηήλ αίξεζηλ, Θενηφθνλ θπξίσο θαί άιεζψο, ηήλ Αγλήλ εθήξπμαο 
θαί Παξζέλνλ, κεζ’ ήο ππέξ ηήο Πνίκλεο ζνπ, ηνλ Υξηζηφλ εθδπζψπεη.  

Πξνεφξηηνλ, φκνηνλ 
Θενχ ζνθίαο ηέκελνο, θαί ππέξηεξνλ ζξφλνλ, ηψλ Υεξνπβίκ ππάξρνπζαλ, ηήλ 
αγλήλ Θενηφθνλ, επηξέπηζνλ Εαραξία, ηνχ λανχ ηάοεηζφδνπο, ηά ηψλ Αγίσλ 
Άγηα, ππνδέμαζζαη ηαχηελ, θαί ζχλ εκίλ, άδε πξνεφξηηνλ ηή Παξζέλσ, εμ ήο 
Υξηζηφο ν Κχξηνο, ζαξθσζείο θφζκνλ ζψδεη.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηψλ Αίλσλ.  
ηηρεξά Πξνζφκνηα 

 
Ήρνο α’  

Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Γεχηε πηζηνί ζπλειζφληεο, σδαίο ηηκήζσκελ, ηήλ εθ κεηξφο αγφλνπ, 
παξαδφμσο ηερζείζαλ, Θεφλπκθνλ Μεηέξα, ηνχ Πνηεηνχ, θαί ζχλ παξζέλνηο 
ιακπάζη ηε, πξνζππαληήζσκελ ηαχηε ελ ηψ Ναψ, εηζηνχζε εηο ηά Άγηα.  
 
ηίρ: Απελερζήζνληαη ηψ Βαζηιεί.  
 
Καζάπεξ άλζε πνηθίια, πεξηδξεςάκελνη, εθ λνεηψλ ιεηκψλσλ, ηψλ ηνχ 
Πλεχκαηνο ιφγσλ, επαίλσλ ηνχο ζηεθάλνπο ραξκνληθψο, ηή Παξζέλσ 
ζπκπιέμσκελ, θαί πξνεφξηηνλ ηνχηνπο δψξνλ αχηή, επαμίσο 
πξνζθνκίζσκελ.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ελ επθξνζχλε.  
 
Δπηξεπηδέζζσζαλ πχιαη, θαί αλνηγέζζσζαλ, αη ηνχ Νανχ Κπξίνπ, θαί ηφλ 
νίθνλ ηήο δφμεο, θαί κφλελ ππεξηέξαλ ηψλ νπξαλψλ, ππέξ λνχλ 
ρξεκαηίζαζαλ, ππνδερέζζσζαλ ραίξνπζαη θαί Υξηζηφλ, ηφλ σηήξα 
αλπκλείησζαλ.  

Γφμα… Καί λχλ... Ήρνο α’  
Γεσξγίνπ Νηθνκεδείαο 

Αγαιιηάζζσ ζήκεξνλ, ν νπξαλφο άλσζελ, θαί αη λεθέιαη επθξνζχλελ 
ξαλάησζαλ, επί ηά ιίαλ παξάδνμα, κεγαιεία ηνχ Θενχ εκψλ, Ηδνχ γάξ ε 
πχιε, ε θαηά Αλαηνιάο βιέπνπζα, απνθπεζείζα εθ ζηείξαο αθάξπνπ, εμ 
επαγγειίαο, θαί ηψ Θεψ αθηεξσζείζα εηο Καηνίθεζηλ, ζήκεξνλ ελ ηψ Ναψ, σο 



άκσκνο πξνζθνξά πξνζάγεηαη, Αγαιιηάζζσ ν Γαπτδ θξνχσλ ηήλ θηλχξαλ, 
Απελερζήζνληαη θεζί ηψ Βαζηιεί παξζέλνη νπίζσ απηήο, αη πιεζίνλ απηήο 
απελερζήζνληαη, έζσ ελ ηή ζθελή ηνχ Θενχ, έλδνλ ηνχ ηιαζηεξίνπ απηνχ, 
αλαηξαθήλαη εηο θαηνίθεζηλ, ηνχ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο αξξεχζησο 
γελλεζέληνο, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Ζ ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ θαί Απφιπζηο 

Αξρή 
ΣΖ ΚΑ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Ζ ελ ηψ Ναψ Δίζνδνο ηήο Τπεξαγίαο Θενηφθνπ.  

 
Δηο ην Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα ηξία, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ.  
 

Ήρνο α’  
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Δθ ηνχ Κπξίνπ ιαβφληεο, επαγγειίαο θαξπφλ, Ησαθείκ θαί Άλλα, ηνχ Θενχ ηήλ 
Μεηέξα, εππξφζδεθηνλ ζπζίαλ, ελ ηψ Ναψ, πξνζελήλνραλ ζήκεξνλ, θαί 
Εαραξίαο, ν κέγαο Αξρηεξεχο, επινγήζαο ππεδέμαην.  
 
Ζ ηψλ Αγίσλ Αγία, ελ ηνίο Αγίνηο νηθείλ, αμίσο πξνζελέρζε, σο ζεφδεθηνλ 
ζχκα, θαί ηαχηεο αη παξζέλνη ηαίο αξεηαίο, εγθνζκνχκελαη έκπξνζζελ, 
ιακπαδνπρνχζαη πξνζέθεξνλ ηψ Θεψ, ψζπεξ ζθεχνο Ηεξψηαηνλ.  
 
Δμαλνηγέζζσ ε πχιε, ηνχ ζενδφρνπ Νανχ, ηφλ γάξ λαφλ ηνχ πάλησλ, 
Βαζηιέσο θαί ζξφλνλ, ζήκεξνλ ελ δφμε έλδνλ ιαβψλ, Ησαθείκ αλαηίζεηαη, 
αθηεξψζαο Κπξίσ ηήλ εμ απηνχ, εθιερζείζαλ εηο Μεηέξα απηνχ.  

Γφμα… θαί λχλ…  
Ήρνο πι. δ’  

Ο Γαπτδ πξναλεθψλεη ζνη Άρξαληε, πξννξψλ ηήλ αθηέξσζηλ, ηήο εηζφδνπ 
ζνπ ελ ηψ Ναψ, ελ ή ηά πέξαηα ζήκεξνλ ενξηάδνληα, δνμνινγνχζί ζε 
παλχκλεηε, Σήλ γάξ πξφ ηφθνπ Παξζέλνλ, θαί κεηά ηφθνλ κείλαζαλ άθζνξνλ, 
Μήηεξ ηνχ Λφγνπ ηήο δσήο, ζήκεξνλ ελ ηψ Ναψ εηζεξρνκέλελ, ν Εαραξίαο 
επθξαίλεηαη, απνιαβψλ ζε Γέζπνηλα, θαί ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ αγάιινληαη, 
ππνδεμάκελά ζε ηήλ ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ, Γην θαί εκείο ελ σδαίο εθβνψκέλ 
ζνη, Τπεξ εκψλ δπζψπεζνλ, ηφλ Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ εκψλ, δσξεζήλαη εκίλ 
ηφ κέγα έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ 
ηηρεξά Πξνζφκνηα 

 
Ήρνο β’  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Πχιαη ηνχ Ηεξνχ, εηζδέμαζζε Παξζέλνλ, εηο Άγηα Αγίσλ, ακφιπληνλ ζθελήλ ηε, 
Θενχ ηνχ Παληνθξάηνξνο.  



 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ηψ Βαζηιεί.  
 
Παξζέλνη ηήλ αγλήλ, πξνπέκςαηε Παξζέλνλ, θαηδξψο ιακπαδνπρνχζαη, εηο 
Άγηα Αγίσλ, ψο Νχκθελ ηνχ Παληάλαθηνο.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ελ επθξνζχλε.  
 
Άξηνλ ε ινγηθή, παζηάο Θενχ ηνχ Λφγνπ, ρεηξί ζείνπ Αγγέινπ, δέρεηαη 
θαηνηθνχζα, Αγίσλ εηο ηά Άγηα.  

Γφμα… Καί λχλ… κνηνλ 
Φψο ζε ηφ ηξηιακπέο, αλάςαλ Θενηφθε, ελ ηψ Ναψ ηήο δφμεο, νπξάληνλ 
ηξνθήλ ζνη, εθπέκπεη κεγαιχλνλ ζε.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ’  
ήκεξνλ ηήο επδνθίαο Θενχ ηφ πξννίκηνλ, θαί ηήο ηψλ αλζξψπσλ ζσηεξίαο ε 
πξνθήξπμηο, Δλ Ναψ ηνχ Θενχ ηξαλψο ε Παξζέλνο δείθλπηαη, θαί ηφλ Υξηζηφλ 
ηνίο πάζη πξνθαηαγγέιιεηαη, Απηή θαί εκείο κεγαινθψλσο βνήζσκελ, Υαίξε 
ηήο νηθνλνκίαο ηνχ Κηίζηνπ ε εθπιήξσζηο.  
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΝ ΣΧ ΜΔΓΑΛΧ ΔΠΔΡΗΝΧ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ζηηρνινγνχκελ ηήλ α’ ηάζηλ ηνχ α’ Καζίζκαηνο 
ηνχ Φαιηεξίνπ. Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ 
ηά παξφληα πξνζφκνηα ηηρεξά.  

 
Ήρνο α’ 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
ήκεξνλ πηζηνί ρνξεχζσκελ, ελ ςαικνίο θαί χκλνηο, ηψ Κπξίσ άδνληεο, 
ηηκψληεο θαί ηήλ απηνχ, εγηαζκέλελ ζθελήλ, ηήλ έκςπρνλ θηβσηφλ, ηήλ ηφλ 
αρψξεηνλ Λφγνλ ρσξήζαζαλ, πξνζθέξεηαη γάξ Θεψ, ππεξθπψο ηή ζαξθί 
λεπηάδνπζα, θαί Αξρηεξεχο ν κέγαο, Εαραξίαο δέρεηαη, επθξαηλφκελνο 
ηαχηελ, σο Θενχ θαηνηθεηήξηνλ.  
 
ήκεξνλ λαφο ν έκςπρνο, ηήο αγίαο δφμεο, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ε κφλε 
ελ γπλαημίλ, επινγεκέλε Αγλή, πξνζθέξεηαη ηψ Ναψ, ηψ λνκηθψ θαηνηθείλ εηο 
ηά Άγηα, θαί ραίξνπζη ζχλ απηή, Ησαθείκ θαί ε Άλλα ηψ πλεχκαηη, θαί 
παξζεληθαί ρνξείαη, ηψ Κπξίσ άδνπζη ςαικηθψο κεισδνχζαη, θαί ηηκψζαη ηήλ 
Μεηέξα απηνχ.  
 
χ ηψλ Πξνθεηψλ ηφ θήξπγκα, Απνζηφισλ δφμα, θαί Μαξηχξσλ θαχρεκα, 
θαί πάλησλ ηψλ γεγελψλ ε αλαθαίληζηο, Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, δηά γάξ ζνχ 
ηψ Θεψ θαηειιάγεκελ, Γηφ ηηκψκελ ηήλ ζήλ, ελ ηψ λαψ ηνχ Κπξίνπ 



πξνέιεπζηλ, θαί ζχλ ηψ Αγγέισ πάληεο, ςαικηθψο ηφ Υαίξέ ζνη, ηή 
παλζέκλσ βνψκελ, ηή πξεζβεία ζνπ ζσδφκελνη.  
 

Έηεξα ηηρεξά Πξνζφκνηα 
 

Ήρνο δ’  Χο γελλαίνλ 
Σψλ Αγίσλ εηο Άγηα, ε Αγία θαί άκσκνο, ελ Αγίσ Πλεχκαηη εηζνηθίδεηαη, θαί δη’ 
Αγγέινπ εθηξέθεηαη, ηψ φληη ππάξρνπζα, αγηψηαηνο λαφο, ηνχ Αγίνπ Θενχ 
εκψλ, ηνχ ηά ζχκπαληα, αγηάζαληνο ηαχηεο εηζνηθήζεη, θαί Θεψζαληνο ηήλ 
θχζηλ, ηήλ ηψλ βξνηψλ νιηζζήζαζαλ.  
 
Αη λεάληδεο ραίξνπζαη, θαί ιακπάδαο θαηέρνπζαη, ηήο ιακπάδνο ζήκεξνλ 
πξνπνξεχνληαη, ηήο λνεηήο θαί εηζάγνπζηλ, απηήλ εηο ηά Αγηα, ηψλ Αγίσλ 
Ηεξψο, πξνδεινχζαη ηήλ κέιινπζαλ, αίγιελ άξξεηνλ, εμ απηήο αλαιάκςεηλ 
θαί θσηίζεηλ, ηνχο ελ ζθφηεη θαζεκέλνπο, ηήο αγλσζίαο ελ Πλεχκαηη.  
 
Γεζνκέλε ππφδεμαη, Εαραξία εβφεζελ, Άλλα ε παλεχθεκνο, ήλ εθήξπμαλ, 
Θενχ Πξνθήηαη ελ Πλεχκαηη, θαί ηαχηελ εηζάγαγε, εηο ηφλ άγηνλ Ναφλ, ηεξψο 
αλαηξέθεζζαη, φπσο γέλεηαη, ηνχ Γεζπφηνπ ηψλ φισλ, ζείνο ζξφλνο, θαί 
παιάηηνλ θαί θιίλε, θαί θσηαπγέο ελδηαίηεκα.  

Γφμα… Καί λχλ… 
Ήρνο πι. δ’ 

Μεηά ηφ ηερζήλαί ζε, Θεφλπκθε Γέζπνηλα, παξεγέλνπ ελ Ναψ Κπξίνπ, ηνχ 
αλαηξαθήλαη εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ, σο εγηαζκέλε, Σφηε θαί Γαβξηήι 
απεζηάιε πξφο ζέ ηήλ παλάκσκνλ, ηξνθήλ θνκίδσλ ζνη, Σά νπξάληα πάληα 
εμέζηεζαλ, νξψληα ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ ελ ζνί ζθελψζαλ, Γηφ άζπηιε 
ακφιπληε, ε ελ νπξαλψ θαί επί γήο δνμαδνκέλε, Μήηεξ Θενχ, ζψδε ηφ γέλνο 
εκψλ.  
 

Δίζνδνο. Φψο ηιαξφλ, Πξνθείκελνλ ηήο εκέξαο, θαί ηά Αλαγλψζκαηα.  
 

Σήο Δμνδνπ ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 40, 15, 7, 9, 14, 28-29) 

Διάιεζε Κχξηνο πξφο Μσχζήλ, ιέγσλ. Δλ εκέξα κηά ηνχ κελφο ηνχ πξψηνπ 
ζηήζεηο ηήλ θελήλ ηνχ Μαξηπξίνπ. Καί ζήζεηο ηήλ Κηβσηφλ ηνχ Μαξηπξίνπ, 
θαί ζθεπάζεηο απηήλ ηψ θαηαπεηάζκαηη. Καί εηζνίζεηο ηήλ ηξάπεδαλ θαί ηήλ 
Λπρλίαλ, θαί ζήζεηο ηφ ζπκηαηήξηνλ ηφ ρξπζνχλ, εηο ηφ ζπκηάλ ελαληίνλ ηήο 
Κηβσηνχ ηνχ Μαξηπξίνπ. Καί επηζήζεηο ηφ θάιπκκα ηνχ θαηαπεηάζκαηνο επί 
ηήλ ζχξαλ ηήο θελήο ηνχ Μαξηπξίνπ. Καί ιήςε ηφ έιαηνλ ηνχ ρξίζκαηνο, θαί 
ρξίζεηο ηήλ θελήλ θαί πάληα ηά ελ απηή, θαί αγηάζεηο απηήλ θαί πάληα ηά 
ζθεχε απηήο, θαί έζηαη αγία. Καί αγηάζεηο ηφ ζπζηαζηήξηνλ, θαί έζηαη ηφ 
ζπζηαζηήξηνλ άγηνλ ηψλ αγίσλ. Καί επνίεζε Μσυζήο πάληα φζα ελεηείιαην 
απηψ Κχξηνο, νχησο επνίεζε. Καί εθάιπςελ ε λεθέιε ηήλ θελήλ ηνχ 
Μαξηπξίνπ, θαί δφμεο Κπξίνπ επιήζζε ε θελή. Καί νπθ εδπλήζε Μσυζήο 
εηζειζείλ εηο ηήλ ζθελήλ ηνχ Μαξηπξίνπ, φηη επεζθίαδελ επ' απηήλ ε λεθέιε, 



θαί δφμεο Κπξίνπ επιήζζε ε θελή. 
Βαζηιεηψλ Γ' ην Αλάγλσζκα 

(Κεθ. 8, 1-11) 
Δγέλεην, σο ζπλεηέιεζε νινκψλ ηνχ νηθνδνκήζαη ηφλ νίθνλ Κπξίνπ θαί 
εμεθθιεζίαζε πάληαο ηνχο Πξεζβπηέξνπο Ηζξαήι ελ ηψλ, ηνχ αλελεγθείλ ηήλ 
Κηβσηφλ ηήο δηαζήθεο Κπξίνπ εθ πφιεσο Γαπτδ, αχηε εζηί ηψλ. Καί ήξαλ νη 
Ηεξείο ηήλ Κηβσηφλ, θαί ηφ θήλσκα ηνχ Μαξηπξίνπ θαί πάληα ηά ζθεχε ηά 
άγηα ηά ελ ηψ θελψκαηη ηνχ Μαξηπξίνπ. Καί ν Βαζηιεχο, θαί πάο Ηζξαήι, 
έκπξνζζελ ηήο Κηβσηνχ, θαί εηζθέξνπζηλ νη Ηεξείο ηήλ Κηβσηφλ ηήο Γηαζήθεο 
Κπξίνπ εηο ηφλ ηφπνλ απηήο, εηο ηφ Γαβίξ ηνχ νίθνπ, εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ, 
ππφ ηάο πηέξπγαο ηψλ Υεξνπβίκ. ηη ηά Υεξνπβίκ δηαπεπεηαζκέλα ηαίο 
πηέξπμηλ επί ηφλ ηφπνλ ηήο Κηβσηνχ, θαί πεξηεθάιππηνλ ηά Υεξνπβίκ επί ηήλ 
Κηβσηφλ, θαί επί ηά άγηα απηήο επάλσ. Καί νπθ ήλ ελ ηή Κηβσηψ, πιήλ αη δχν 
πιάθεο ιίζηλαη, πιάθεο ηήο δηαζήθεο, άο έζεθελ εθεί Μσυζήο ελ Υσξήβ, άο 
δηέζεην Κχξηνο. Καί εγέλεην, σο εμήιζνλ νη ηεξείο εθ ηνχ Αγίνπ, θαί ε λεθέιε 
έπιεζε ηφλ νίθνλ Κπξίνπ. Καί νπθ εδχλαλην νη ηεξείο ζηήλαη ιεηηνπξγείλ απφ 
πξνζψπνπ ηήο λεθέιεο, φηη έπιεζελ ε δφμα Κπξίνπ ηφλ νίθνλ Κπξίνπ. 

Πξνθεηείαο Ηεδεθηήι ηφ Αλάγλσζκα 
(Κεθ. 43, 27 & 44, 14) 

Σάδε ιέγεη Κχξηνο, Έζηαη απφ ηήο εκέξαο ηήο νγδφεο θαί επέθεηλα, 
πνηήζνπζηλ νη Ηεξείο επί ηφ ζπζηαζηήξηνλ ηά νινθαπηψκαηα πκψλ, θαί ηά ηνχ 
ζσηεξίνπ πκψλ, θαί πξνζδέμνκαη πκάο, ιέγεη Κχξηνο Κχξηνο. Καί επέζηξεςέ 
κε θαηά ηήλ νδφλ ηήο πχιεο ηψλ Αγίσλ ηήο εμσηέξαο, ηήο βιεπνχζεο θαηά 
Αλαηνιάο, θαί αχηε ήλ θεθιεηζκέλε. Καί είπε Κχξηνο πξφο κε. Τηέ αλζξψπνπ, 
ε πχιε αχηε θεθιεηζκέλε έζηαη, νπθ αλνηρζήζεηαη, θαί νπδείο νχ κή δηέιζε δη' 
απηήο, φηη Κχξηνο ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι εηζειεχζεηαη δη' απηήο, θαί έζηαη 
θεθιεηζκέλε. Γηφηη ν Ζγνχκελνο νχηνο θάζεηαη ελ απηή ηνχ θαγείλ άξηνλ 
ελψπηνλ Κπξίνπ, θαηά ηήλ νδφλ ηνχ Αηιάκ ηήο πχιεο εηζειεχζεηαη, θαί θαηά 
ηήλ νδφλ απηνχ εμειεχζεηαη. Καί εηζήγαγέ κε θαηά ηήλ νδφλ ηήο πχιεο ηήο 
πξφο Βνξξάλ θαηέλαληη ηνχ νίθνπ, θαί είδνλ, θαί ηδνχ πιήξεο δφμεο ν νίθνο 
Κπξίνπ. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ 
ηηρεξά ηδηφκεια 

 
Ήρνο α’  Γεσξγίνπ Νηθνκεδείαο 

Αγαιιηάζζσ ζήκεξνλ ν νπξαλφο άλσζελ, θαί αη λεθέιαη επθξνζχλελ 
ξαλάησζαλ, επί ηά ιίαλ παξάδνμα, κεγαιεία ηνχ Θενχ εκψλ, ηδνχ γάξ ε 
πχιε, ε θαηά Αλαηνιάο βιέπνπζα, απνθπεζείζα έθ ζηείξαο αθάξπνπ, εμ 
επαγγειίαο, θαί ηψ Θεψ αθηεξσζείζα εηο θαηνίθεζηλ, ζήκεξνλ ελ ηψ Ναψ, σο 
άκσκνο πξνζθνξά πξνζάγεηαη, Αγαιιηάζζσ ν Γαπτδ, θξνχσλ ηήλ θηλχξαλ, 
Απελερζήζνληαί θεζη, ηψ Βαζηιεί παξζέλνη νπίζσ απηήο, αη πιεζίνλ απηήο 
απελερζήζνληαη, έζσ ελ ηή ζθελή ηνχ Θενχ, έλδνλ ηνχ ηιαζηεξίνπ απηνχ, 
αλαηξαθήλαη εηο θαηνίθεζηλ, ηνχ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο αξξεχζησο 
γελλεζέληνο, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  



Ήρνο δ’  Σνχ απηνχ 
ήκεξνλ ν ζενρψξεηνο λαφο, ε Θενηφθνο ελ Ναψ Κπξίνπ πξνζάγεηαη, θαί 
Εαραξίαο ηαχηελ ππνδέρεηαη, ήκεξνλ ηά ηψλ Αγίσλ Άγηα αγάιινληαη, θαί ν 
ρνξφο ηψλ Αγγέισλ, κπζηηθψο παλεγπξίδεη, κεζ’ ψλ θαί εκείο ενξηάδνληεο 
ζήκεξνλ, ζχλ ηψ Γαβξηήι εθβνήζσκελ, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά 
ζνχ, ν έρσλ ην κέγα έιενο.  

Ο απηφο 
Γεχηε πάληεο νη ιανί, ηήλ κφλελ ακψκεηνλ εγθσκηάζσκελ, ηήλ εθ ηψλ 
Πξνθεηψλ πξνθεξπρζείζαλ, θαί ελ Ναψ πξνζελερζείζαλ, ηήλ πξφ αηψλσλ 
πξννξηζζείζαλ Μεηέξα, θαί επ’ εζράησλ ηψλ ρξφλσλ, αλαδεηρζείζαλ 
Θενηφθνλ, Κχξηε πξεζβείαηο απηήο, ηήλ εηξήλελ ζνπ παξάζρνπ εκίλ, θαί ηφ 
κέγα έιενο.  

Γφμα… Καί λχλ... Ήρνο πι. α’ 
Λένληνο Ματζηνξνο 

Δπέιακςελ εκέξα ραξκφζπλνο, θαί ενξηή παλζεβάζκηνο, ήκεξνλ γάξ ε 
πξφ ηφθνπ Παξζέλνο, θαί κεηά ηφθνλ Παξζέλνο κείλαζα, ελ ηψ Ναψ 
πξνζάγεηαη, θαί ραίξεη Εαραξίαο ν πξέζβπο, ν γελέηεο ηνχ Πξνδξφκνπ, θαί 
βνά γεζνζχλσο, Ήγγηθελ ε πξνζδνθία ηψλ ζιηβνκέλσλ, ελ Ναψ αγίσ σο 
αγία, αθηεξσζήλαη εηο θαηνίθεζηλ ηνχ Παληάλαθηνο, Δπθξαηλέζζσ Ησαθείκ ν 
πξνπάησξ, θαί ε Άλλα αγαιιηάζζσ, φηη πξνζήλεγθαλ Θεψ, ψο ηξηεηίδνπζαλ 
δάκαιηλ, ηήλ ακψκεηνλ Γέζπνηλαλ, Μεηέξεο ζπγράξεηε, παξζέλνη 
ζθηξηήζαηε, θαί ζηείξαη ζπγρνξεχζαηε, φηη ελέσμελ εκίλ ηήλ νπξαλψλ 
βαζηιείαλ, ε πξννξηζζείζα Παληάλαζζα, Υαίξεηε ιανί θαί αγαιιηάζζε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο πι. α’ 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξεη ν νπξαλφο θαί ε γή, ηφλ νπξαλφλ ηφλ λνεηφλ πνξεπφκελνλ, νξψληεο 
εηο ζείνλ νίθνλ, αλαηξαθήλαη ζεπηψο, ηήλ Παξζέλνλ κφλελ θαί ακψκεηνλ, 
πξφο ήλ εθπιεηηφκελνο, Εαραξίαο εβφεζε, Πχιε Κπξίνπ, ηνχ Νανχ ππαλνίγσ 
ζνη, πχιαο ραίξνπζα, ελ απηψ πεξηρφξεπε, έγλσλ γάξ θαί πεπίζηεπθα, σο 
ήδε ε ιχηξσζηο, επηδεκήζεη πξνδήισο, ηνχ Ηζξαήι θαί ηερζήζεηαη, εθ ζνχ 
Θεφο Λφγνο, ν δσξνχκελνο ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ηψ Βαζηιεί.  
 
Άλλα ε ζεία ράξηο ζαθψο, ραξηησζείζαλ ηήλ αγλήλ Αεηπάξζελνλ, πξνζάγεη 
κεη’ επθξνζχλεο, εηο ηνλ Ναφλ ηνχ Θενχ, πξνζθαιεζακέλε πξνπνξεχεζζαη, 
απηήο ηάο λεάληδαο ιακπαδεθφξνπο θαί ιέγνπζα, Άπηζη ηέθλνλ, ηψ δνηήξη 
γελήζεηη, θαί αλάζεκα, θαί επψδεο ζπκίακα, Δίζειζε εηο ηά άδπηα, θαί γλψζη 
κπζηήξηα, θαί εηνηκάδνπ γελέζζαη, ηνχ Ηεζνχ νηθεηήξηνλ, ηεξπλφλ θαί σξαίνλ, 
ηνχ παξέρνληνο ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ελ επθξνζχλε.  



 
Έλδνλ ελ ηψ Ναψ ηνχ Θενχ, ν ζενρψξεηνο λαφο αλαηίζεηαη, Παξζέλνο ε 
Παλαγία, λεάληδέο ηε απηήο, λχλ ιακπαδεθφξνη πξνπνξεχνληαη, θηξηά 
γελλεηφξσλ, ε ζπδπγία ε άξηζηνο, Ησαθείκ ηε, θαί ε Άλλα ρνξεχνληεο, φηη 
έηεθνλ, ηήλ ηφλ Κηίζηελ θπήζαζαλ, Ήηηο πεξηρνξεχνπζα, εηο ζεία ζθελψκαηα, 
θαί ηξεθνκέλε Αγγέινπ, δηά ρεηξφο ε παλάκσκνο, Υξηζηνχ ψθζε Μήηεξ, ηνχ 
παξέρνληνο ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα… Καί λχλ… Ήρνο πι. β’ 
εξγίνπ Αγηνπνιίηνπ 

ήκεξνλ ηά ζηίθε ηψλ Πηζηψλ ζπλειζφληα, πλεπκαηηθψο παλεγπξίζσκελ, θαί 
ηήλ ζεφπαηδα Παξζέλνλ θαί Θενηφθνλ, ελ Ναψ Κπξίνπ πξνζαγνκέλελ, 
επζεβψο αλεπθεκήζσκελ, ηήλ πξνεθιερζείζαλ εθ παζψλ ηψλ γελεψλ, εηο 
θαηνηθεηήξηνλ ηνχ Παληάλαθηνο Υξηζηνχ, θαί Θενχ ηψλ φισλ, Παξζέλνη, 
ιακπαδεθνξνχζαη πξνπνξεχεζζε, ηήο Αεηπαξζέλνπ ηηκψζαη, ηήλ ζεβάζκηνλ 
πξφνδνλ, Μεηέξεο, ιχπελ πάζαλ απνζέκελαη, ραξκνληθψο 
ζπλαθνινπζήζαηε, πκλνχζαη ηήλ Μεηέξα ηνχ Θενχ γελνκέλελ, θαί ηήο ραξάο 
ηνχ θφζκνπ ηήλ πξφμελνλ, Άπαληεο νχλ ραξκνληθψο, ηφ ραίξε ζχλ ηψ Αγγέισ 
εθβνήζσκελ, ηή Κεραξηησκέλε, ηή αεί πξεζβεπνχζε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ’  
ήκεξνλ ηήο επδνθίαο Θενχ ηφ πξννίκηνλ, θαί ηήο ηψλ αλζξψπσλ ζσηεξίαο ε 
πξνθήξπμηο, Δλ Ναψ ηνχ Θενχ ηξαλψο ε Παξζέλνο δείθλπηαη, θαί ηφλ Υξηζηφλ 
ηνίο πάζη πξνθαηαγγέιιεηαη, Απηή θαί εκείο κεγαινθψλσο βνήζσκελ, Υαίξε 
ηήο νηθνλνκίαο ηνχ Κηίζηνπ ε εθπιήξσζηο.  

Δθ ηξίηνπ 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα 
 

Ήρνο α’ 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Γηθαίσλ ν θαξπφο, Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο, πξνζθέξεηαη Θεψ, Ηξψ  ελ αγίσ, 
ζαξθί λεπηάδνπζα, ε ηξνθφο ηήο δσήο εκψλ, ήλ επιφγεζελ, ν ηεξφο 
Εαραξίαο, Σαχηελ άπαληεο, σο ηνχ Κπξίνπ Μεηέξα, πηζηψο καθαξίζσκελ.  

Γφμα… Καί λχλ… 
Πάιηλ ηφ απηφ 

 
Μεηά ηήλ β’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα 

 
Ήρνο δ’ 

Καηεπιάγε Ησζήθ 
Πξφ ζπιιήςεσο Αγλή, θαζεγηάζζεο ηψ Θεψ, θαί ηερζείζα επί γήο, δψξνλ 



πξνζήρζεο λχλ απηψ, απνπιεξνχζα παηξψαλ επαγγειίαλ, Σψ ζείσ δέ Ναψ, 
σο ζείνο φλησο λαφο, εθ βξέθνπο θαζαξψο, κεηά ιακπάδσλ θαηδξψλ, 
απνδνζείζα ψθζεο δνρείνλ, ηνχ απξνζίηνπ θαί ζείνπ Φσηνο, Μεγάιε φλησο, 
ε πξφνδνο ζνπ, κφλε Θεφλπκθε θαί αεηπάξζελε.  

Γφμα… Καί λχλ… 
Πάιηλ ηφ απηφ 

 
Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ, Κάζηζκα 

 
Ήρνο πι. δ’ 

Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 
Αγαιιηάζζσ ν Γαπτδ ν πκλνγξάθνο, θαί ρνξεπέησ Ησαθείκ ζχλ ηή Άλλε, φηη 
γφλνο άγηνο εμ απηψλ πξνήιζε, Μαξία ε θσηνθφξνο ζεία ιακπάο, θαί ραίξεη 
εηζεξρνκέλε ελ ηψ Ναψ, ήλ θαί βιέπσλ επιφγεζελ, ν Βαξαρίνπ πηφο, θαη 
ραίξσλ αλεθξαχγαδε, Υαίξε ζαχκα παγθφζκηνλ.  

Γφμα… Καί λχλ… 
Πάιηλ ηφ απηφ 

 
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’  
Άθνπζνλ ζχγαηεξ, θαί ίδε, θαί θιίλνλ ηφ νχο ζνπ, θαί επηιάζνπ ηνχ ιανχ ζνπ, 
θαί ηνχ νίθνπ ηνχ παηξφο ζνπ, θαί επηζπκήζεη ν Βαζηιεχο ηνχ θάιινπο ζνπ.  
ηίρ. Δμεξεχμαην ε θαξδία κνπ ιφγνλ αγαζφλ.  
 

Πάζα πλνή 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Λνπθάλ 
Δλ ηαίο εκέξαηο εθείλαηο, αλαζηάζα Μαξηάκ…  
 

Ο Ν’   Δίζ’ νχησ 
 

Γφμα… Ήρνο β’ 
ήκεξνλ ν λαφο ν έκςπρνο, ηνχ κεγάινπ Βαζηιέσο, ελ Ναψ εηζέξρεηαη, απηψ 
εηνηκαζζήλαη, εηο ζείαλ θαηνίθεζηλ, Λανί αγαιιηάζζε.  

Καί λχλ… Σφ απηφ 



 
Δίηα, ηίρ. Διέεζφλ κε ν Θεφο…  
 

Καί ςάιινκελ ηδηφκεινλ 
Ήρνο δ’  Σνχ απηνχ 

ήκεξνλ ν ζενρψξεηνο λαφο, ε Θενηφθνο ελ Ναψ Κπξίνπ πξνζάγεηαη, θαί 
Εαραξίαο ηαχηελ ππνδέρεηαη, ήκεξνλ ηά ηψλ Αγίσλ Άγηα αγάιινληαη, θαί ν 
ρνξφο ηψλ Αγγέισλ, κπζηηθψο παλεγπξίδεη, κεζ’ ψλ θαί εκείο ενξηάδνληεο 
ζήκεξνλ, ζχλ ηψ Γαβξηήι εθβνήζσκελ, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά 
ζνχ, ν έρσλ ην κεγα έιενο.  
 

Οη Καλφλεο. Καλψλ πξψηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο κέρξη ηήο δ’ Χδήο.  
 

χ ηήλ ράξηλ, Γέζπνηλα, ηψ ιφγσ δίδνπ.  
 

Πνίεκα ηνχ θπξίνπ Γεσξγίνπ 
 

Χδή α’  Ήρνο δ’ 
Ο Δηξκφο 

«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί ιφγνλ εξεχμνκαη, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ 
γεζφκελνο, ηαχηεο ηήλ Δίζνδνλ».  
 
νθίαο παλάρξαληε, ζέ ζεζαπξφλ επηζηάκελνη, θαί ράξηηνο βξχνπζαλ, πεγήλ 
αέλανλ, ηάο ηήο γλψζεσο, αηηνχκέλ ζε ξαλίδαο, επφκβξεζνλ Γέζπνηλα, ηνχ 
αλπκλείλ ζε αεί.  
 
Τπέξηεξνο Πάλαγλε, ηψλ νπξαλψλ ρξεκαηίζαζα, λαφο θαί παιάηηνλ, ελ ηψ 
Ναψ ηνχ Θενχ, αλαηίζεζαη, απηψ εηνηκαζζήλαη, εηο ζείαλ θαηνίθεζηλ, ηήο 
παξνπζίαο απηνχ.  
 
Σφ θψο αλαηείιαζα, ε Θενηφθνο ηήο ράξηηνο, πάληαο θαηειάκπξπλε, θαί ηήλ 
ζπλεγάγεην ηήλ ππέξιακπξνλ, απηήο θαηαθνζκήζαη, παλήγπξηλ άζκαζη, 
δεχηε ζπλδξάκσκελ.  
 
Ζ πχιε ε έλδνμνο, ε ινγηζκνίο αδηφδεπηνο, ηάο πχιαο δηάξαζα, ηάο ηνχ Νανχ 
ηνχ Θενχ, λχλ πξνηξέπεηαη, εκάο ζπλεηζειζφληαο, ηά ζεία ζαπκάζηα, 
θαηαηξπθήζαη απηήο.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Πνίεκα ηνχ Κπξίνπ Βαζηιείνπ 
 

Χδή α’   Ήρνο α’ 
«Χδήλ επηλίθηνλ, άζσκελ πάληεο, Θεψ ηψ πνηήζαληη, ζαπκαζηά ηέξαηα, 



βξαρίνλη πςειψ, θαί ζψζαληη ηνλ Ηζξαήι, φηη δεδφμαζηαη».  
 
πλδξάκσκελ ζήκεξνλ, ηή Θενηνθσ, Σηκψληεο ελ άζκαζη, θαί 
παλεγπξίζσκελ, πλεπκαηηθήλ ενξηήλ, ελ ηψ Ναψ γάξ ηψ Θεψ, δψξνλ 
πξνζθέξεηαη.  
 
Χδαίο αλπκλήζσκελ, ηήο Θενηφθνπ, ηήλ έλδνμνλ πξφνδνλ, ηψ Ναψ γάξ 
ζήκεξνλ, σο θαί λαφο ηνχ Θενχ, πξνζθέξεηαη πξνθεηηθψο, δψξνλ 
πνιχηηκνλ.  
 
Ζ Άλλα ε άκεκπηνο, εγαιιηάην, σο δψξνλ πνιχηηκνλ, ηψ Θεψ 
πξνζθέξνπζα, ελ ηψ λαψ κεηξηθψο, Ησαθείκ δέ ζχλ απηή, παλεγπξίδεη 
θαηδξψο.  
 
Γαπτδ ν πξνπάησξ ζε, χκλεζε πάιαη, Παξζέλε Θεφλπκθε, ζπγαηέξα ιέγσλ 
ζε, ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνχ, φλ θαί ηεθνχζα κεηξηθψο, βξέθνο εζήιαζαο.  
 
αξθί ηξηεηίδνπζα, ε Θενηφθνο, Κπξίσ πξνζάγεηαη, Εαραξίαο ηαχηελ δέ, ν 
Ηεξεχο ηνχ Θενχ, δεμάκελνο ελ ηψ Ναψ, ραίξσλ αλέζεην.  
 
Παξζέλνη ρνξεχζαηε, ιακπαδεθφξνη, εμάξμαηε ζήκεξνλ, θαί κεηέξεο άζαηε, 
ηή Βαζηιίδη Μεηξί, πξνζεξρνκέλε ηψ Ναψ, ηνχ Βαζηιέσο Υξηζηνχ.  

Γφμα… 
Σξηάο νκννχζηε, Πάηεξ θαί Λφγε, θαί Πλεχκα ηφ Άγηνλ, ζέ πηζηψο δνμάδνκελ, 
σο Πνηεηήλ ηνχ παληφο, θαί ζνί βνψκελ επζεβψο, ζψζνλ εκάο ν Θεφο.  

Καί λχλ…  
Βαθήο εμ αηκάησλ ζνπ, ηήλ αινπξγίδα, θνξέζαο Παλάρξαληε, πξνειζψλ 
αλέπιαζελ, ν Βαζηιεχο θαί Θεφο, ηφ γέλνο άπαλ ηψλ βξνηψλ, ηή επζπιαγρλία 
απηνχ.  

Καηαβαζία 
«Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε, Υξηζηφο εμ νπξαλψλ, απαληήζαηε, Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη».  
 

Χδή γ’ 
Ο Δηξκφο 

«Σνχο ζνχο πκλνιφγνπο Θενηφθε, σο δψζα θαί άθζνλνο πεγή, ζίαζνλ 
ζπγθξνηήζαληαο, πλεπκαηηθφλ ζηεξέσζνλ, θάλ ηή ζεπηή Δηζφδσ ζνπ, 
ζηεθάλσλ δφμεο αμίσζνλ».  
 
Νπκθνζηφινο ζήκεξνλ εδείρζε, ηεξπλφο ηήο Παξζέλνπ ν λαφο, θαί ζάιακνο 
δερφκελνο, ηήλ έκςπρνλ παζηάδα Θενχ, ηήλ θαζαξάλ θαί άκσκνλ, θαί 
ιακπξνηέξαλ πάζεο θηίζεσο.  
 
Γαπτδ πξνεμάξρσλ ηήο ρνξείαο, ζθηξηά θαί ρνξεχεη ζχλ εκίλ, θαί Βαζηιίδα 



θξάδεη ζε, πεπνηθηικέλελ Άρξαληε, παξηζηακέλελ πάλαγλε, ελ ηψ Ναψ ηψ 
Βαζηιεί θαί Θεψ.  
 
Δμ ήο ε παξάβαζηο πξνήιζελ, ε πάιαη ηψ γέλεη ηψλ βξνηψλ, εθ ηαχηεο ε 
αλφξζσζηο, θαί αθζαξζία ήλζεζελ, ε Θενηφθνο ζήκεξνλ, πξνζαγνκέλε ελ 
ηψ νίθσ Θενχ.  
 
θηξηψζηλ Αγγέισλ ζηξαηεγίαη, θαί πάλησλ αλζξψπσλ ε πιεζχο, θαί πξφ 
πξνζψπνπ Πάλαγλε, πξνζηξέρνπζί ζνπ ζήκεξνλ, ιακπαδεθφξνη θξάδνπζαη, 
ηά κεγαιείά ζνπ ελ νίθσ Θενχ.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ 
Παλεγπξίζσκελ θηιένξηνη, θαί ζπλεπθξαλζψκελ ηψ πλεχκαηη, ελ ηή αγία 
Δνξηή, επσρνχκελνη ζήκεξνλ, ζπγαηξφο ηνχ Βαζηιέσο, θαί Μεηξφο ηνχ Θενχ 
εκσλ.  
 
Ησαθείκ επθξαίλνπ ζήκεξνλ, θαί αγάιινπ Άλλα ηψ πλεχκαηη, ηήλ γελλεζείζαλ 
εμ πκψλ, ηψ Κπξίσ πξνζάγνληεο, ηξηεηίδνπζαλ σο δάκαιηλ, ζεκλήλ ηήλ 
Παλάκσκνλ.  
 
Σφ ηνχ Θενχ θαηνηθεηήξηνλ, ελ Ναψ αγίσ πξνζθέξεηαη, ε Θενηφθνο Μαξηάκ, 
ηή ζαξθί ηξηεηίδνπζα, θαί απηήο ιακπαδνπρνχζαη, αη παξζέλνη πξνηξέρνπζηλ.  
 
Ζ ηνχ Θενχ ακλάο ε άζπηινο, ε πεξηζηεξά ε ακφιπληνο, ε ζενρψξεηνο 
ζθελή, ην ηήο δφμεο αγίαζκα, ελ ζθελψκαηη αγίσ, θαηνηθείλ εξεηίζαην.  
 
Ζ ηξηεηίδνπζα ηψ ζψκαηη, θαί πνιπεηήο ελ ηψ πλεχκαηη, ε πιαηπηέξα 
νπξαλψλ, θαί ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, ππεξηέξα επθεκείζζσ, ελ σδαίο ε 
Θεφλπκθνο.  
 
Σήο Θενηφθνπ ενξηάδνληεο, ηήλ ελ ηνίο αδχηνηο πξνέιεπζηλ, 
ιακπαδνπρνχληεο λνεηψο, ελ θαηδξφηεηη ζήκεξνλ, θαί εκεηο ζχλ ηαίο 
παξζέλνηο, ηψ Ναψ πιεζηάζσκελ.  
 
Οη Ηεξείο Θενχ ελδχζαζζε, ηήλ δηθαηνζχλελ ελ ράξηηη, θαί ππαληήζαηε 
θαηδξψο, ψο εηζφδνπο παξέρνληεο, ζπγαηξί ηνχ Βαζηιέσο, θαί Θενχ εηο ηά 
Άγηα.  

Γφμα...  
Φψο ν Παηήξ, θψο ν Τηφο απηνχ, θαί ηφ Πλεχκα θψο ηφ Παξάθιεηνλ, σο γάξ 
Ζιίνπ εμ ελφο, ε Σξηάο απαζηξάπηνπζα, ζετθψο ιακπαδνπρεί, θαί ζπληεξεί 
ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ…  
έ νη πξνθήηαη πξνεθήξπμαλ, θηβσηφλ εκλή αγηάζκαηνο, ζπκηαηήξηνλ 



ρξπζνχλ, θαί ιπρλίαλ θαί ηξάπεδαλ, θαί εκείο σο ζενρψξεηνλ, ζθελήλ 
αλπκλνχκέλ ζε.  

Καηαβαζία 
«Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ Παηξφο γελλεζέληη αξξεχζησο Τηψ, θαί επ’ 
εζράησλ εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληη αζπφξσο, Υξηζηψ ηψ Θεψ βνήζσκελ, Ο 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, Άγηνο εί Κχξηε».  
 

Κάζηζκα  Ήρνο δ’ 
Καηεπιάγε Ησζήθ 

Αλαβφεζνλ Γαπτδ, ηίο ε παξνχζα Δνξηή, ήλ αλχκλεζαο πνηέ, ελ ηψ βηβιίσ 
ηψλ Φαικψλ, σο ζπγαηέξα ζεφπαηδα θαί Παξζέλνλ, Απελερζήζνληαη εηπψλ, 
ηψ Βαζηιεί κπζηηθψο, παξζέλνη φπηζζελ απηήο, θαί αηπιεζίνλ απηήο, θαί 
ζαπκαζηήλ εξγάδνπ θαί παγθφζκηνλ, ηήλ ενξηήλ ηνίο θξαπγάδνπζηλ, Ζ 
Θενηφθνο, εκίλ επέζηε, ηήο ζσηεξίαο ε πξφμελνο.  

Γφμα… Καί λχλ… 
Σφ αχηφ 

 
Χδή δ’ 

Ο Δηξκφο 
«Σήλ αλεμηρλίαζηνλ ζείαλ βνπιήλ, ηήο εθ ηήο Παξζέλνπ ζαξθψζεσο, ζνχ ηνχ 
Τςίζηνπ, ν Πξνθήηεο Αββαθνχκ, θαηαλνψλ εθξαχγαδε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ 
Κχξηε».  
 
Πχιελ αδηφδεπηνλ ν ηνχ Θενχ, νίθνο εηζδερφκελνο ζήκεξνλ, έπαπζε Νφκνπ, 
ηήλ ιαηξείαλ θαί ζθηάλ, Χο αιεζψο επέθαλε, θξάδσλ ηνίο ελ γή, ε αιήζεηα.  
 
ξνο ηφ θαηάζθηνλ φ πξννξψλ, πάιαη Αββαθνχκ πξνεθήξπμελ, έλδνλ 
ρσξήζαλ, ηψλ αδχησλ ηνχ λανχ, ηάο αξεηάο εμήλζεζε, θαί θαηαθαιχπηεη ηά 
πέξαηα.  
 
Ίδσκελ παξάδνμα πάζα ε γή, μέλα θαί εμαίζηα πξάγκαηα, πψο ε Παξζέλνο, 
δη’ Αγγέινπ ηήλ ηξνθήλ, εηζδερνκέλε ζφκβνια, ηήο νηθνλνκίαο θνκίδεηαη.  
 
Ναφο θαί παιάηηνλ θαί νπξαλφο, έκςπρνο νθζείζα Θεφλπκθε, ηνχ Βαζηιέσο, 
ελ Ναψ ηψ λνκηθψ, αθηεξνχζαη ζήκεξνλ, ηνχησ ηεξνπκέλε παλάρξαληε.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Δλ πλεχκαηη πξνβιέπσλ 
Πξνθήηα Ζζατα, πξνθήηεπζνλ εκίλ, ε Παξζέλνο ηίο εζηηλ, ε έρνπζα γαζηξί; 
Ζ εμ Ηνχδα ηήο ξίδεο αλαθπείζα, θαί γελλεζείζα εθ Γαπτδ ηνχ Βαζηιέσο, 
ζπέξκαηνο αγίνπ θαξπφο επθιεήο.  
 
Δμάξμαηε παξζέλνη, θαί άζαηε σδάο, ηαίο ρεξζί θαηέρνπζαη, ιακπάδαο ηήο 
Αγλήο, θαί Θενηφθνπ ηήλ πξφνδνλ επθεκνχζαη, λχλ απηνχζεο ελ Ναψ ηψ ηνχ 



Κπξίνπ, άκα ζπλ εκίλ ενξηάδνπζαη.  
 
Ησαθείκ θαί Άλλα, επθξαίλεζζε λπλί, ελ Ναψ πξνζάγνληεο, Κπξίσ ηήλ αγλήλ, 
Θενχ Μεηέξα Υξηζηνχ ηνχ πακβαζηιέσο, γελεζνκέλελ, εμ πκψλ δέ 
γελλεζείζαλ, νίνλ ηξηεηίδνπζαλ δάκαιηλ.  
 
Αγία ηψλ Αγίσλ, ππάξρνπζα ζεκλή, ελ Ναψ εγάπεζαο, αγίσ θαηνηθείλ, θαί 
ηνίο Αγγέινηο Παξζέλε πξνζνκηινχζα, πξνζεθαξηέξεηο παξαδφμσο 
νπξαλφζελ, άξηνλ δερνκέλε, ηξνθέ ηήο δσήο.  
 
Σεθφληεο παξ’ ειπίδα, ηήλ άρξαληνλ Αγλήλ, επζεβψο ππέζρνλην, πξνζάμεηλ 
ηψ Θεψ, θαί εθπιεξνχζη παξέρνληεο ψο πεξ ζχκα, ηήλ γελλεζείζαλ εμ απηψλ 
Ησαθείκ ηε, ζήκεξνλ θαί Άλλα ελ νίθσ Θενχ.  
 
Δβιάζηεζελ ε ξάβδνο, πνηέ ηνχ Ααξψλ, πξνηππνχζα Αρξαληεηφλ ζείνλ 
ηνθεηφλ, φηη αζπφξσο ζπιιήςε, θαί νπ θζαξήζε, θαί κεηά ηφθνλ 
παξζελεχνπζα νθζήζε, βξέθνο γαινπρνχζα ηφλ πάλησλ Θεφλ.  
 
Παξζέλνη ηή Παξζέλσ, Μεηέξεο ηή Μεηξί, επζεβψο πξνζδξάκεηε, ηηκψζαη 
ζχλ εκίλ, ηήλ γελλεζείζαλ σο άκσκνλ ηεξείνλ, θαί ηήλ ηεθνχζαλ ψο Θεψ 
θαξπνθνξνχζαλ, πάληεο νχλ θαηδξψο ενξηάζσκελ.  

Γφμα…  
Σξηαδα ηνίο πξνζψπνηο, Μνλάδα ηή κνξθή, επζεβψο δνμάδνκελ, Θεφλ 
αιεζηλφλ, φλ αλπκλνχζηλ Αγγέισλ θαί Αξραγγέισλ, ηαμηαξρίαη σο ηήο 
θηίζεσο Γεζπφηελ, άπαληεο πηζηψο πξνζθπλνχληεο αεί.  

Καί λχλ…  
Ηθέηεπε απαχζησο παλάρξαληε Αγλή, φλ ζαξθί εθχεζαο, Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ, 
εθ πνιπηξφπσλ παγίδσλ ηνχ δηαβφινπ, θαί εθ παληνίσλ πεηξαζκψλ 
επεξρνκέλσλ, πάληαο ιπηξσζήλαη ηνχο δνχινπο ζνπ.  

Καηαβαζία 
«Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί άλζνο εμ απηήο Υξηζηέ, εθ ηήο Παξζέλνπ 
αλεβιάζηεζαο, εμ φξνπο ν αηλεηφο, θαηαζθίνπ δαζένο, ήιζεο ζαξθσζείο εμ 
απεηξάλδξνπ, ν άυινο θαί Θεφο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 

Χδή ε’ 
Ο Δηξκφο 

«Δμέζηε ηά ζχκπαληα, ελ ηή ζεπηή Δηζφδσ ζνπ, ζχ γάξ απεηξφγακε 
Παξζέλε, έλδνλ εηζήιζεο ελ ηψ Ναψ ηνχ Θενχ, ψο πεξ θαζαξψηαηνο λαφο, 
πάζη ηνίο πκλνχζί ζε, ηήλ εηξήλελ βξαβεχνπζα».  
 
Αγίαζκα έλδνμνλ, θαί Ηεξφλ αλάζεκα, ζήκεξνλ ε πάλαγλνο Παξζέλνο, 
αλαηεζείζα ελ ηψ Ναψ ηνχ Θενχ, ηψ πακβαζηιεί εκψλ Θεψ, κφλσ εηο 
ελνίθεζηλ, ζπληεξείηαη ψο νίδελ απηφο.  
 
Σφ θάιινο Παλάρξαληε, ηφ ηήο ςπρήο ζνπ βιέπσλ πνηέ, πίζηεη Εαραξίαο 



αλεβφα, χ εί ηφ ιχηξνλ, ζχ εί ε πάλησλ ραξά, ζχ εί ε αλάθιεζηο εκψλ, δη’ ήο 
ν αρψξεηνο, ρσξεηφο κνη νθζήζεηαη.  
 
Χ ηψλ ππέξ έλλνηαλ, ζαπκάησλ ζνπ Παλάρξαληε! μέλε ζνπ ε γέλλεζηο 
ππάξρεη, μέλνο ν ηξφπνο ν ηήο απμήζεσο, μέλα θαί παξάδνμα ηά ζά, πάληα 
Θενλχκθεπηε, θαί βξνηνίο αλεξκήλεπηα.  
 
Λπρλία πνιχθσηνο, ππάξρνπζα Θεφλπκθε, ζήκεξνλ εμέιακςαο ελ νίθσ, ηψ 
ηνχ Κπξίνπ, θαί θαηαπγάδεηο εκάο, ηνίο ζεπηνίο ραξίζκαζηλ αγλή, ηνίο ηψλ 
ζαπκαζίσλ ζνπ, Θενηφθε παλχκλεηε.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Σφ θαεηλφλ εκίλ εμαλάηεηινλ 
Λακπξνθνξήζσκελ νη Οξζφδνμνη, πάληεο ζπληξέρνληεο, θαί δνμάδνληεο, ηήλ 
ζενκήηνξα, φηη Κπξίσ, ζήκεξνλ πξνζθέξεηαη, σο ζχκα εππξφζδεθηνλ.  
 
Αγαιιηάζζσζαλ νη Πξνπάηνξεο, ζήκεξνλ Γέζπνηλα, θαί επθξαηλέζζσ ε 
ηεθνχζά ζε, ζχλ ηψ παηξί ζνπ, φηη ν θαξπφο απηψλ, Κπξίσ πξνζάγεηαη.  
 
Σήλ πνιπψλπκνλ θαί πεξίδνμνλ, άκσκνλ δάκαιηλ, σο ελ ζαξθί 
θπνθνξήζαζαλ, ηφλ ζείνλ κφζρνλ, πάληεο αλπκλήζσκελ, πηζηψο 
ενξηάδνληεο.  
 
Σά ηήο λπκθεχζεσο απνγξάθνληαη, ζεία ζπκβφιαηα, ηήο ππέξ λνχλ 
θπνθνξίαο ζνπ, αγλή Παξζέλε, ζήκεξνλ ελ Πλεχκαηη, αγίσ ελ νίθσ Θενχ.  
 
Δμαλνηγέζζσζαλ ηά πξνπχιαηα, δφμεο Θενχ εκψλ, θαί δερέζζσζαλ ηήλ 
απεηξφγακνλ, Θενχ Μεηέξα, ψο πεξ ηξηεηίδνπζαλ, ακίαληνλ δάκαιηλ.  
 
Σφ πνιπηίκεηνλ θαί θαηάζθηνλ, φξνο πκλήζσκελ, ηήλ αεηπάξζελνλ, Θενχ 
Μεηέξα γελνκέλελ, απηή γάξ εμήζηξαςε, ηφ θψο ελ ηνίο πέξαζη.  

Γφμα...  
Σήλ ππεξάξρηνλ θαί ατδηνλ, κίαλ ζεφηεηα, δνμνινγνχληεο πξνζθπλήζσκελ, 
ηξηζί πξνζψπνηο, θχζεη αδηαίξεηνλ, θαί δφμε ηζφηηκνλ.  

Καί λχλ…  
Ληκέλα εχδηνλ θαί απφξζεηνλ, ηείρνο θεθηήκεζα, ηήλ πξεζβείαλ ζνπ ελ 
πεξηζηάζεζη, Θενθπήηνξ, πάληνηε ιπηξνχκελνη, θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ.  

Καηαβαζία 
«Θεφο ψλ εηξήλεο, Παηήξ νηθηηξκψλ, ηήο κεγάιεο βνπιήο ζνπ ηφλ Αγγεινλ, 
εηξήλελ παξερφκελνλ, απέζηεηιαο εκίλ, φζελ ζενγλσζίαο, πξφο θψο 
νδεγεζέληεο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, δνμνινγνχκέλ ζε Φηιάλζξσπε».  
 

Χδή ο’ 
Ο Δηξκφο 



«Σήλ ζείαλ, ηαχηελ θαί πάληηκνλ, ηεινχληεο ενξηήλ νη ζεφθξνλεο, ηήο 
Θενκήηνξνο, δεχηε ηάο ρείξαο θξνηήζσκελ, ηφλ εμ απηήο ηερζέληα Θεφλ 
δνμάδνληεο».  
 
Ο πάληα θέξσλ ηψ ξήκαηη, επρήο ηήο ηψλ Γηθαίσλ επήθνπζε, δηφ 
ζηεηξψζεσο, ιχζαο ηήλ λφζνλ ψο εχζπιαγρλνο, ηήλ ηήο ραξάο αηηίαλ ηνχηνηο 
δεδψξεηαη.  
 
Γλσξίζαη ζέισλ ν Κχξηνο, ηνίο έζλεζηλ απηνχ ηφ ζσηήξηνλ, ηήλ Απεηξφγακνλ, 
λχλ εμ αλζξψπσλ παξέιαβε, θαηαιιαγήο ζεκείνλ θαί αλαπιάζεσο.  
 
Χο νίθνο νχζα ηήο ράξηηνο, ελ ψ νη ζεζαπξνί ελαπφθεηληαη, ηήο απνξξήηνπ 
Θενχ, νηθνλνκίαο Παλάρξαληε, ελ ηψ Ναψ κεηέζρεο ηήο αθεξάηνπ ηξπθήο.  
 
Γηάδεκά ζε βαζίιεηνλ, δεμάκελνο Ναφο Θενλχκθεπηε, θαηεθαηδξχλεην, θαί 
ππερψξεη ηνίο θξείηηνζη, ηψλ πξνξξεζέλησλ βιέπσλ ελ ζνί ηήλ έθβαζηλ.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ 

Δνξηάζσκελ Πηζηνί, ενξηήλ πλεπκαηηθήλ, ηήλ Μεηέξα ηνχ Θενχ, αλπκλνχληεο 
επζεβψο, ππάξρεη γάξ, αγησηέξα ηψλ νπξαλίσλ Ννψλ.  
 
Δλ σδαίο πλεπκαηηθαίο, επθεκήζσκελ πηζηνί, ηήλ Μεηέξα ηνχ Φσηφο, φηη 
ζήκεξνλ εκίλ, επέθαλε, πξνεξρνκέλε ελ ηψ λαψ ηνχ Θενχ.  
 
Ζ ακίαληνο ακλάο, θαί αγλή πεξηζηεξά, πξνζελέρζε θαηνηθείλ, ελ ηψ νίθσ ηνχ 
Θενχ, ε άκσκνο, πξννξηζζείζα γελέζζαη Μήηεξ Θενχ.  
 
Δλ Ναψ ηψ λνκηθψ, ηάο εηζφδνπο εθηειεί, ν λαφο ν ηνχ Θενχ, ε νπξάληνο 
ζθελή, εμ ήο εκίλ, ηνίο ελ ηψ ζθφηεη ηφ θψο εμέιακςελ.  
 
Νεπηάδνπζα ζαξθί, θαί ηειεία ηή ςπρή, ε αγία θηβσηφο, ελ ηψ νίθσ ηνχ Θενχ, 
εηζέξρεηαη, θαηαηξπθήζαη ηήο ζείαο ράξηηνο.  
 
Δθ παληνίσλ πεηξαζκψλ, θαί θηλδχλσλ ςπρηθψλ, ειεπζέξσζνλ εκάο, ηνχο 
πξνζηξέρνληαο εηο ζέ, παλχκλεηε ηαίο ζαίο πξεζβείαηο, Μήηεξ Υξηζηνχ ηνχ 
Θενχ.  

Γνμα...  
Ο Παηήξ θαί ν Τηφο, θαί ηφ Πλεχκα ηφ επζέο, ηξηζππφζηαηε Μνλάο, θαί 
αρψξηζηε Σξηάο, ειέεζνλ ηνχο πξνζθπλνχληαο, ηφ ζείνλ θξάηνο ζνπ.  

Καί λχλ…  
Δλ γαζηξί ζνπ ρσξεηφο, ν αρψξεηνο παληί, Θενκήηνξ γεγνλψο, πξνειήιπζελ 
εθ ζνχ, παλάρξαληε, δηπινχο ηή θχζεη, Θεφο θαί άλζξσπνο.  

Καηαβαζία 
«πιάγρλσλ Ησλάλ, έκβξπνλ απήκεζελ, ελάιηνο ζήξ, νίνλ εδέμαην, ηή 



Παξζέλσ δέ, ελνηθήζαο ν Λφγνο θαί ζάξθα ιαβψλ, δηειήιπζε θπιάμαο 
αδηάθζνξνλ, ήο γάξ νπρ ππέζηε ξεχζεσο, ηήλ ηεθνχζαλ θαηέζρελ 
απήκαληνλ».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ’ 
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Ο θαζαξψηαηνο λαφο ηνχ σηήξνο, ε πνιπηίκεηνο παζηάο θαί Παξζέλνο, ηφ 
Ηεξφλ ζεζαχξηζκα ηήο δφμεο ηνχ Θενχ, ζήκεξνλ εηζάγεηαη, ελ ηψ νίθσ 
Κπξίνπ, ηήλ ράξηλ ζπλεηζάγνπζα, ηήλ ελ Πλεπκαηη ζείσ, ήλ αλπκλνχζηλ 
Άγγεινη Θενχ, Αχηε ππάξρεη ζθελή επνπξάληνο.  

Ο Οίθνο 
Σψλ απνξξήησλ ηνχ Θενχ θαί ζείσλ κπζηεξίσλ, νξψλ ελ ηή Παξζέλσ, ηήλ 
ράξηλ δεινπκέλελ, θαί πιεξνπκέλελ εκθαλψο, ραίξσ, θαί ηφλ ηξφπνλ ελλνείλ 
ακεραλψ ηφλ μέλνλ θαί απφξξεηνλ, πψο εθιειεγκέλε ε άρξαληνο, κφλε 
αλεδείρζε ππέξ άπαζαλ ηήλ θηίζηλ, ηήλ νξαηήλ θαί ηήλ λννπκέλελ, Γηφ, 
άλεζθεκείλ βνπιφκελνο ηαχηελ, θαηαπιήηηνκαη ζθνδξψο λνχλ ηε θαί ιφγνλ, 
φκσο δέ ηνικψλ, θεξχηησ θαί κεγαιχλσ, Αχηε ππάξρεη ζθελή επνπξάληνο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΑ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο ελ ηψ Ναψ Δηζφδνπ ηήο 

Θενκήηνξνο.  
ηίρνη 

Έλδνλ ηξέθεη ζε Γαβξηήι λανχ, Κφξε,  
Ήμεη δέ κηθξφλ θαί ηφ Υαίξέ ζνη ιέμσλ.  
Βή ηεξφλ Μαξίε ηέκελνο παξά εηθάδη πξψηε.  
 

Σαίο ηήο Θενηφθνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Οδή δ’ 
Ο Δηξκφο 

«Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο, ραίξνληεο έςαιινλ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Ηδνχ ζήκεξνλ, επέιακςε ηνίο πέξαζηλ, έαξ, επθξφζπλνλ, θαηαθαηδξχλνλ 
εκψλ, ςπρήλ θαί δηάλνηαλ, θαί λνχλ ηή ράξηηη, ε παλήγπξηο, ηήο Θενηφθνπ 
ζήκεξνλ, κπζηηθψο επσρεζψκελ.  
 
Γνξπθνξείησζαλ, ζήκεξνλ ηά ζχκπαληα, ηή Βαζηιίδη Μεηξί, ν νπξαλφο θαί ε 
γή, Αγγέισλ ηά ηάγκαηα, θαί ηψλ βξνηψλ ε πιεζχο, θαί βνάησζαλ, ελ ηψ 
Ναψ εηζάγεηαη, ε ραξά θαί ε ιχηξσζηο.  
 
Ο ηνχ γξάκκαηνο, παξέδξακελ εμέιηπε, λφκνο θαζάπεξ ζθηά, θαί αη ηήο 
ράξηηνο, αθηίλεο επέιακςαλ, ελ ηψ Ναψ ηνχ Θενχ, εηζαρζείζεο ζνπ, 
Παξζελνκήηνξ Άρξαληε, εηζαεί επινγεκέλε.  



 
Τπνηέηαθηαη, ηψ ηφθσ ζνπ Παλάρξαληε, σο Πνηεηή θαί Θεψ, ν νπξαλφο θαί ε 
γή, θαί ηά θαηαρζφληα, θαί πάζα γιψζζα βξνηψλ, φηη Κχξηνο, νκνινγεί 
επέθαλελ, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Ζ θάκηλνο σηήξ εδξνζίδεην 
Υνξεχζσκελ θηιένξηνη ζήκεξνλ, πκλήζσκελ ηήλ άρξαληνλ Γέζπνηλαλ, 
Ησαθείκ θαί Άλλαλ, επαμίσο γεξαίξνληεο.  
 
Πξνθήηεπζνλ ν ιέγσλ ελ Πλεχκαηη, Αρζήζνληαη παξζέλνη νπίζσ ζνπ, 
απελερζήζνληαί ζνη, εηο Ναφλ ηή Βαζηιίδη Μεηξί.  
 
Ζ γάιινλην Αγγέισλ ηά ηάγκαηα, επθξαίλνλην Γηθαίσλ ηά πλεχκαηα, φηε 
Θενχ ε Μήηεξ εηο ηά Άγηα πξνζήγεην.  
 
Καί ζψκαηη θαί πλεχκαηη έραηξε, ζρνιάδνπζα Μαξία ε άκσκνο, ελ ηψ Ναψ 
Κπξίνπ, ψζπεξ ζθεχνο Ηεξψηαηνλ.  
 
Λακβάλνπζα ηξνθήλ ηήλ νπξάληνλ, πξνέθνπηε ζνθία θαί ράξηηη, ε γελνκέλε 
Μήηεξ, θαηά ζάξθα ηνχ σηήξνο Υξηζηνχ.  
 
Δηζέθεξνλ Νανχ εηο ελδφηαηνλ, νη ζψθξνλεο Παηέξεο ζνπ Άρξαληε, 
αλαηξαθήλαη μέλσο, εηο θαηνίθεζηλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ.  

Γφμα…  
Γνμάζσκελ Σξηάδα αρψξηζηνλ, πκλήζσκελ ηήλ κίαλ ζεφηεηα, ζχλ ηψ Παηξί 
ηφλ Λφγνλ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ Παλάγηνλ.  

Καί λχλ…  
Ηθέηεπε φλ έηεθεο Κχξηνλ, σο εχζπιαγρλνλ ηή θχζεη ππάξρνληα, Θενγελλήηνξ 
ζψζαη, ηάο ςπράο ηψλ αλπκλνχλησλ ζε.  

Καηαβαζία 
«Οη Παίδεο επζεβεία ζπληξαθέληεο, δπζζεβνχο πξνζηάγκαηνο 
θαηαθξνλήζαληεο, ππξφο απεηιήλ νπθ επηνήζεζαλ, αιι’ ελ κέζσ ηήο 
θινγφο, εζηψηεο έςαιινλ, Ο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί».  
 

Χδή ε’ 
Ήο ε Αθξνζηηρίο θαηά αιθάβεηνλ  

Ο Δηξκνο 
«Άθνπε Κφξε Παξζέλε αγλή, εηπάησ δή ν Γαβξηήι, βνπιήλ. Τςίζηνπ, αξραίαλ 
αιεζηλήλ, γελνχ πξφο ππνδνρήλ, εηνίκε Θενχ, δηά ζνχ γάξ ν αρψξεηνο, 
βξνηνίο ζπλαλαζηξέθεηαη, δηφ θαί ραίξσλ βνψ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ».  
 
Άρξαληνλ λαφλ ελ νίθσ Θενχ, πξνζάγνπζα Άλλα πνηέ, Βνψζα έθε, ελ πίζηεη 



ηψ Ηεξεί, Γνλήλ ηήλ ππφ Θενχ, δνζείζαλ θακνί, Γεδεγκέλνο λχλ εηζάγαγε, ελ 
ηψ λαψ ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, θαί ραίξσλ ςάιιε απηψ Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Έθεζελ ηδψλ ηή Άλλε πνηέ, ελ πλεχκαηη ν Εαραξίαο, Εσήο Μεηέξα, εηζάγεηο 
αιεζηλήλ, Ήλ πεξ ηειαπγψο νη Πξνθήηαη Θενχ, Θενηφθνλ πξνεθήξπμαλ, θαί 
πψο Ναφο ρσξήζεη απηήλ; δηφ ζαπκάδσλ βνψ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ηθέηηο Θενχ θαηέζηελ εγψ, αληέθεζελ Άλλα απηψ, Καινχζα ηνχηνλ ελ πίζηεη 
θαί πξνζεπρή, Λαβείλ ηήο εκήο σδίλνο θαξπφλ, Μεηά ηφθνλ δέ ηφ θχεκα, 
πξνζάγεηλ ηψ παξέρνληη, δηφ ζθηξηψζα βνψ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Νφκηκνλ φλησο ηφ έξγνλ εζηίλ, ν Ηεξεχο έθε απηή, Ξέλνλ δέ πάληε, ηφ 
πξάγκα θαηαλνψ, Οξψλ ηήλ πξνζαγνκέλελ ελ νίθσ Θενχ, Παξαδφμσο 
ππεξβαίλνπζαλ, ηά Άγηα ηή ράξηηη, δηφ θαί ραίξσλ βνψ, Δπινγείηε, πάληα ηά 
έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ. 
 
Ρψλλπκαη έθε ε Άλλα απηψ, καλζάλνπζα άπεξ ιαιείο, πλείο γάξ ηαχηα ηψ 
Πλεχκαηη ηνχ Θενχ, Σξαλψο ηά ηήο Παξζέλνπ εθήξπμαο, Τπνδέρνπ νχλ ηήλ 
άρξαληνλ, ελ ηψ Ναψ ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, θαί ραίξσλ ςάιιε απηψ, Δπινγείηε, 
πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Φσζθφξνο εκίλ αλήςε ιακπάο, εβφεζελ ν Ηεξεχο, Υαξάλ κεγίζηελ 
εθιάκπνπζαλ ελ Ναψ, Φπραί Πξνθεηψλ ζπλεπθξαηλέζζσζαλ, Χο παξάδνμα 
Θεψκελαη, ηεινχκελα ελ νίθσ Θενχ, θαί εθβνάησζαλ λχλ, Δπινγείηε, πάληα 
ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Καλψλ δεχηεξνο 
 

Ολ θξίηηνπζηλ Άγγεινη 
Δπθξαίλεηαη ζήκεξνλ, θαηδξψο Ησαθείκ, θαί Άλλα ε άκεκπηνο, Κπξίσ ηψ 
Θεψ, πξνζθέξεη ζπζίαλ ηήλ δνζείζαλ απηή, εμ επαγγειίαο, αγίαλ ζπγαηέξα.  
 
Καπρψληαη νί Άγηνη, Γαπτδ θαί Ηεζζαί Ηνχδαο ζεκλχλεηαη, εθ ξίδεο γάξ απηψλ, 
εβιάζηεζε γφλνο, ε Παξζέλνο αγλή, εμ ήο εγελλήζε, Θεφο ν πξφ αηψλσλ.  
 
Μαξία ε άρξαληνο, θαί έκςπρνο ζθελή, πξνζθέξεηαη ζήκεξνλ, ελ νίθσ ηνχ 
Θενχ, θαί δέρεηαη ηαχηελ, Εαραξίαο ρεξζίλ, σο εγηαζκέλνλ, θεηκήιηνλ Κπξίνπ.  
 
Χο πχιελ ζσηήξηνλ, θαί φξνο λνεηφλ, σο θιίκαθα έκςπρνλ, Σηκήζσκελ 
πηζηνί, ηήλ φλησο Παξζέλνλ, θαί Μεηέξα Θενχ, ηήλ επινγεζείζαλ, ρεξζί ηψλ 
Ηεξέσλ.  
 



Πξνθήηαη, Απφζηνινη, θαί Μάξηπξεο Υξηζηνχ, Αγγέισλ ηά ηάγκαηα, θαί 
πάληεο γεγελείο, ηηκήζσκελ χκλνηο, ηήλ Παξζέλνλ αγλήλ, σο επινγεκέλελ, 
Μεηέξα ηνχ Τςίζηνπ.  
 
Ναψ ζε πξνζέθεξνλ, παλάρξαληε Αγλή, νη ζείσο ηεθφληεο ζε, σο ζχκα 
θαζαξφλ, θαί μέλσο απιίδε, ελ αδχηνηο Θενχ, πξνεηνηκαζζήλαη, εηο θαηνηθίαλ 
Λφγνπ.  
 

Δπινγνχκελ Παηέξα, Τηφλ, θαί Άγηνλ Πλεχκα, ηφλ Κχξηνλ.  
 
Τκλείζζσ ηξηζάγηνο, Παηήξ θαί ν Τηφο, θαί Πλεχκα, ηφ Άγηνλ, ακέξηζηνο 
Μνλάο, ε κία ζεφηεο, ε Κξαηνχζα δξαθί, ηήλ ζχκπαζαλ θηίζηλ, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο.  

Καί λχλ…  
Ο άλαξρνο άξρεηαη, ν Λφγνο ελ ζαξθί, ηερζείο σο επδφθεζε, Θεφο ηε θαί 
βξνηφο, εθ Κφξεο Παξζέλνπ, αλαπιάηησλ εκάο, ηνχο πξίλ πεπησθφηαο, δη’ 
άθξαλ επζπιαγρλίαλ.  

Καηαβαζία.  
«Θαχκαηνο ππεξθπνχο ε δξνζνβφινο, εμεηθφληζε θάκηλνο ηχπνλ, νχ γάξ νχο 
εδέμαην θιέγεη Νένπο, σο νπδέ πχξ ηήο ζεφηεηνο, Παξζέλνπ ήλ ππέδπ λεδχλ, 
δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Χδή ζ’ 
Ήο ε Αθξνζηηρίο, θαη’ αιθάβεηνλ αληηζηξφθσο.  

 
Μεγαιπλάξηνλ 

Άγγεινη ηήλ Δίζνδνλ ηήο Παλάγλνπ, νξψληεο εμεπιήηηνλην πψο ε Παξζέλνο 
εηζήιζελ, εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ.  
 

Ο Δηξκφο 
«Χο εκςχρσ Θενχ θηβσηψ, ςαπέησ κεδακψο ρείξ ακπήησλ, ρείιε δέ πηζηψλ, 
ηή Θενηφθσ αζηγήησο, θσλήλ ηνχ Αγγέινπ αλακέιπνληα, ελ αγαιιηάζεη 
βνάησ, λησο αλσηέξα πάλησλ, ππάξρεηο Παξζέλε αγλή».  
 

Άγγεινη ηήλ Δίζνδνλ ηήο Παλάγλνπ, νξψληεο εμεπιήηηνλην, πψο κεηά 
δφμεο εηζήιζελ, εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ.  
 
Χο ππέξιακπξνλ Θενηφθε αγλή, Φπρήο ηφ θαζαξφλ έρνπζα θάιινο, Υάξηηνο 
Θενχ δ’ εκπηπιακέλε νπξαλφζελ, Φσηί ατδίσ θαηαπγάδεηο αεί, ηνχο ελ 
επθξνζχλε βνψληαο, λησο αλσηχξα πάλησλ, ππάξρεηο Παξζέλε αγλή.  
 

Άγγεινη ηήλ Δίζνδνλ ηήο Παξζέλνπ, νξψληεο εμεπιήηηνλην, πψο 
παξαδφμσο εηζήιζελ, εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ.  
 



Τπεξίπηαηαη Θενηφθε αγλή, Σν ζαχκά ζνπ ηήλ δχλακηλ ηψλ ιφγσλ, ψκα γάξ 
ελ ζνί θαηαλνψ ππέξ ιφγνλ, Ρνήο ακαξηίαο αλεπίδεθηνλ, φζελ επραξίζησο 
βνψ ζνη, λησο αλσηέξα πάλησλ, ππάξρεηο Παξζέλε αγλή.  
 

Άγγεινη θαί άλζξσπνη ηήο Παξζέλνπ, ηήλ Δίζνδνλ ηηκήζσκελ, φηη ελ 
δφμε εηζήιζελ, εηο ηά Άγηα ηψλ. Αγίσλ.  
 
Παξαδφμσο πξνδηεηχπνπ Αγλή, ν Νφκνο ζε ζθελήλ θαί ζείαλ ζηάκλνλ, Ξέλελ 
θηβσηφλ, θαί θαηαπέηαζκα θαί ξάβδνλ, Ναφλ αθαηάιπηνλ, θαί πχιελ Θενχ, 
ζελ εθδηδάζθεη ζνη θξάδεηλ, λησο αλσηέξα πάλησλ, ππάξρεηο Παξζέλε 
αγλή.  
 

Άγγεινη ηήλ Δίζνδνλ ηήο Παξζέλνπ, νξψληεο θαηεπιήηηνλην, πψο 
ζεαξέζησο εηζήιζελ, εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ.  
 
Μεισδψλ ζνη πξνεθειάδεη Γαπτδ, Λαιψλ ζε ζπγαηέξα Βαζηιέσο, Κάιιεη 
αξεηψλ, εθ δεμηψλ παξηζηακέλελ, ηδψλ ηνχ Θενχ πεπνηθηικέλελ ζε, φζελ 
πξνθεηεχσλ εβφα, λησο αλσηέξα πάλησλ, ππάξρεηο Παξζέλε αγλή.  
 

Άγγεινη ζθηξηήζαηε ζχλ Αγίνηο, Παξζέλνη ζπγρνξεχζζηε, ε γάξ 
Θεφπαηο εηζήιζελ, εηο ηά Άγηα ησλ Αγίσλ. 
 
Θενδνρνλ πξνζεσξψλ νινκψλ, Ζλνίμαην ζε πχιελ Βαζηιέσο, Εψζάλ ηε 
πεγήλ εζθξαγηζκέλελ, Δμ ήο ηφ αζφισηνλ εκίλ πξνήιζελ, χδσξ ηνίο ελ 
πίζηεη βνψζηλ, λησο αλσηέξα πάλησλ, ππάξρεηο Παξζέλε αγλή.  
 

Άγγεινη θαί άλζξσπνη ηήλ Παξζέλνλ, ελ χκλνηο κεγαιχλσκελ, 
ζενπξεπψο γάξ εηζήιζελ, εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ.  
 
Γηαλέκνηο ηψλ ραξηζκάησλ ηήλ ζήλ, Γαιήλελ Θενηφθε ηή ςπρή κνπ, βξχνπζα 
δσήλ, ηνίο ζέ ηηκψζη θαηά ρξένο, Απηή πεξηέπνπζα θαί ζθέπνπζα, θαί 
δηαηεξνχζα βνάλ ζνη, λησο αλσηέξα πάλησλ, ππάξρεηο Παξζέλε αγλή.  
 

Καλσλ δεχηεξνο 
Σήλ θσηνθφξνλ Νεθέιελ 

Μεγαιπλάξηνλ 
Μεγάιπλνλ ςπρή κνπ, ηήλ πξνζελερζείζαλ, ελ ηψ λαψ Κπξίνπ, θαί 

επινγεζείζαλ, ρεξζί ηψλ Ηεξέσλ.  
 

Σ η μ ε ί ω σ ι ρ 
Τό Μεγαλςνάπιον τούτο επαναλαμβάνεται καί ειρ τά ευεξήρ Τποπάπια μέσπι 
τού Δοξαστικού.  
 
Δθ ηψλ Γηθαίσλ πξνήιζελ, Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο, επαγγειίαο ν θαξπφο, ε 
ζεφπαηο Μαξία, θαί σο ζπκίακα δεθηφλ, ζαξθί λεπηάδνπζα πξνζθέξεηαη, Ηεξψ 



ελ αγίσ, σο Αγία, εηο ηά Άγηα νηθείλ.  
 
Σήλ λεπηάδνπζαλ θχζεη, θαί ππέξ θχζηλ Μεηέξα, αλαδεηρζείζαλ ηνχ Θενχ, 
επθεκήζσκελ χκλνηο, ελ ηψ Ναψ ηψ λνκηθψ, Κπξίσ γάξ ζήκεξνλ 
πξνζθέξεηαη, εηο νζκήλ επσδίαο, ηψλ Γηθαίσλ, σο θαξπφο πλεπκαηηθφο.  
 
χλ ηψ Αγγέισ ηφ ραίξε, ηή Θενηφθσ πξνζθφξσο, αλαβνήζσκελ πηζηνί, 
Υαίξε πάγθαιε Νχκθε, ραίξε λεθέιε θσηεηλή, εμ ήο εκίλ έιακςελ ν Κχξηνο, 
ηνίο ελ ζθφηεη αγλνίαο, θαζεκέλνηο, ραίξε πάλησλ ε ειπίο.  
 
Όκλνλ επάμηνλ πάζα, ηή Θενηφθσ ε θηίζηο, ζχλ ηψ Αγγέισ Γαβξηήι, 
αλαθξάδεη βνψζα, Υαίξε ε Μήηεξ ηνχ Θενχ, δη’ ήο ειπηξψζεκελ παλάκσκε, 
ηήο αξραίαο θαηάξαο, γεγνλφηεο αθζαξζίαο θνηλσλνί.  
 
Ζ ηψλ Αγίσλ Αγία, θαί Θενκήησξ Μαξία, ηαίο ηθεζίαηο ζνπ Αγλή, 
ειεπζέξσζνλ εκάο, εθ ηψλ παγίδσλ ηνχ ερζξνχ, θαί πάζεο αηξέζεσο θαί 
ζιίςεσο, ξνχο πηζηψο πξνζθπλνχληαο, ηήλ εηθφλα, ηήο αγίαο ζνπ κνξθήο.  
 
Σψλ Υεξνπβίκ ππεξηέξα, ηψλ εξαθίκ αλσηέξα, θαί πιαηπηέξα νπξαλψλ, 
αλεδείρζεο Παξζέλε, ψο ηφλ αρψξεηνλ παληί, ελ κήηξα ρσξήζαζα Θεφλ 
εκψλ, θαί ηεθνχζα αθξάζησο, φλ δπζψπεη, εθηελψο ππέξ εκψλ.  

Γφμα…  
Μεγάιπλνλ, ςπρή κνπ, ηήο Σξηζππνζηάηνπ, θαί αδηαηξέηνπ ζεφηεηνο ηφ 

θξάηνο.  
 
Σελ Σξηζπκφζηαηνλ θχζηλ, θαί αδηαίξεηνλ δφμαλ, ηήλ ελ ζεφηεηη κηά, 
πκλνπκέλελ απαχζησο, ελ νπξαλψ θαί επί γήο. Σξηάδα αρψξηζηνλ 
δνμάζσκελ, ζχλ Τηψ ηφλ Παηέξα, θαί ηφ Πλεχκα πξνζθπλνχληεο επζεβψο.  

Καί λχλ…  
Μεγάιπλνλ, ςπρή κνπ, ηήλ ηηκησηέξαλ, θαί ελδνμνηέξαλ ηψλ άλσ 

ηξαηεπκάησλ.  
 
Τπφ ηήλ ζχλ επζπιαγρλίαλ, ηνχο θαηαθεχγνληαο πίζηεη, θαί πξνζθπλνχληαο 
επζεβψο, ηφλ Τηφλ ζνπ Παξζέλε, Θενγελλήηνξ σο Θεφλ, ηνχ θφζκνπ θαί 
Κχξηνλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ ιπηξσζήλαη, θαί παληνίσλ 
πεηξαζκψλ.  

Καηαβαζία 
«Μπζηήξηνλ μέλνλ, νξψ θαί παξάδνμνλ, νπξαλφλ ηφ ζπήιαηνλ ζξφλνλ 
Υεξνπβηθφλ ηήλ Παξζέλνλ ηήλ θάηλελ ρσξίνλ, ελ ψ αλεθιίζε ν αρψξεηνο, 
Υξηζηφο ν Θεφο, φλ αλπκλνχληεο κεγαιχλνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Ήλ πάιαη πξνθαηήγγεηιε, ηψλ Πξνθεηψλ ν ζχιινγνο, ζηάκλνλ θαί ξάβδνλ 
θαί πιάθα, θαί αιαηφκεηνλ φξνο, Μαξίαλ ηήλ Θεφπαηδα, πηζηψο 



αλεπθεκήζσκελ, ζήκεξνλ γάξ εηζάγεηαη, εηο ηά Αγηα ηψλ Αγίσλ, αλαηξαθήλαη 
Κπξίσ.  

Δθ ηξίηνπ 
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α’ 
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Λακπαδεθφξνη παξζέλνη, ηήλ Αεηπάξζελνλ, θαηδξψο νδνπνηνχζαη, 
πξνθεηεχνπζηλ φλησο, ελ Πλεχκαηη ηφ κέιινλ, λαφο γάξ Θενχ, ε Θενηφθνο 
ππάξρνπζα, πξφο ηφλ λαφλ κεηά δφμεο Παξζεληθήο, λεπηφζελ εκβηβαδεηαη.  
 
Δπαγγειίαο αγίαο, θαί ν θαξπφο επθιεήο, ε Θενηφθνο φλησο, αλεδείρζε ηψ 
θφζκσ, σο πάλησλ ππεξηέξα, ή επζεβψο, πξνζαγνκέλε ελ νίθσ Θενχ, ηήλ 
πξνζεπρήλ ηψλ ηεθφλησλ απνπιεξνί, ζπληεξνπκέλε ζείσ Πλεχκαηη.  
 
Δπνππαλίσ ηξαθείζα, Παξζέλε άξησ πηζηψο, ελ ηψ Ναψ Κπξίνπ, απεθχεζαο 
θφζκσ, δσήο άξηνλ ηφλ Λφγνλ, νχ ψο λαφο, εθιεθηφο θαί παλάκσκνο, 
πξνεκλεζηεχζεο ηψ Πλεχκαηη κπζηηθψο, λπκθεπζείζα ηψ Θεψ θαί Παηξί.  
 
Δμαλνηγέζζσ ε πχιε, ηνχ ζενδφρνπ Νανχ, ηφλ γάξ λαφλ ηνχ πάλησλ, 
Βαζηιέσο θαί ζξφλνλ, ζήκεξνλ ελ δφμε, έλδνλ ιαβψλ, Ησαθείκ αλαηίζεηαη, 
αθηεξψζαο Κπξίσ ηήλ εμ απηνχ, εθιερζείζαλ σο Μεηέξα απηνχ.  

Γφμα… Καί λχλ… 
Ήρνο β’   Λένληνο Ματζηνξνο 

ήκεξνλ ηψ Ναψ πξνζάγεηαη, ε Παλάκσκνο Παξζέλνο, εηο θαηνηθεηήξηνλ ηνχ 
παληάλαθηνο Θενχ, θαί πάζεο ηήο δσήο εκψλ ηξνθνχ. ήκεξνλ ηφ 
θαζαξψηαηνλ αγίαζκα, ψο ηξηεηίδνπζα δάκαιηο, εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ 
εηζάγεηαη. Σαχηε εθβνήζσκελ, ψο ν Άγγεινο. Υαίξε κφλε ελ γπλαημίλ 
επινγεκέλε.  
 

Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απφιπζηο.  
 

Γίδνηαη θαί άγηνλ έιαηνλ ηνίο Αδειθνίο.  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ 
 
Σά Σππηθά θαί ηψλ Καλφλσλ ε γ’ θαί ο’ Χδή.  
 

Αληίθσλνλ α’ 
Μέγαο Κχξηνο θαί αηλεηφο ζθφδξα.  
 
Σαίο πξεζβείαηο ηήο Θενηφθνπ… 
 
Γεδνμαζκέλα ειαιήζε πεξί ζνπ ε πφιηο ηνχ Θενχ.  



Ο Θεφο ελ ηαίο βάξεζηλ απηήο γηλψζθεηαη.  
Καζάπεξ εθνχζακελ, νχησ θαί είδνκελ.  
 

Αληίθσλνλ β’ 
Ζγίαζε ηφ ζθήλσκα απηνχ ν γςηζηνο.  
 
ψζνλ εκάο Τηέ Θενχ ν ελ Αγίνηο ζαπκαζηφο…  
 
Αγησζχλε θαί κεγαινπξέπεηα ελ ηψ αγηάζκαηη απηνχ.  
Αχηε ε πχιε Κπξίνπ, δίθαηνη εηζειεχζνληαη ελ απηή.  
Άγηνο ν λαφο ζνπ, ζαπκαζηφο ελ δηθαηνζχλε.  
 

Αληίθσλνλ γ’ 
Σν πξφζσπφλ ζνπ ιηηαλεχζνπζηλ νί πινχζηνη ηνχ ιανχ.  
 

Ήρνο δ’  
ήκεξνλ ηήο επδνθίαο Θενχ ηφ πξννίκηνλ, θαί ηήο ηψλ αλζξψπσλ ζσηεξίαο ε 
πξνθήξπμηο. Δλ Ναψ ηνχ Θενχ ηξαλψο ε Παξζέλνο δείθλπηαη, θαί ηφλ Υξηζηφλ 
ηνίο πάζη πξνθαηαγγέιιεηαη, Απηή θαί εκείο κεγαινθψλσο βνήζσκελ. Υαίξε 
ηήο νηθνλνκίαο ηνχ Κηίζηνπ ε εθπιήξσζηο.  
 
Πάζα ε δφμα ηήο ζπγαηξφο ηνχ βαζηιέσο έζσζελ, ελ θξνζζσηνίο ρξπζνίο 

πεξηβεβιεκέλε, πεπνηθηικέλε.  
 
Απελερζήζνληαη ηψ Βαζηιεί παξζέλνη νπίζσ απηήο.  
 

Κνηλσληθφλ 
Πνηήξηνλ ζσηεξίνπ ιήςνκαη, θαί ηφ φλνκα Κπξίνπ επηθαιέζνκαη. Αιιεινχτα.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΒ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Απνζηφινπ Φηιήκνλνο, θαί ηψλ ζχλ απηψ, Απθίαο, 

Αξρίππνπ θαί Ολεζίκνπ, θαί ηήο Αγίαο Μάξηπξνο Κηθηιίαο, θαί ηψλ ζχλ απηή.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο πι. δ’  
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

 ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο! πξνυπνγξάθεηαη λχλ, ηφ εζφκελνλ άξξεηνλ, ελ 
ζπκβφινηο ζήκεξνλ, νξαηνίο ηά λννχκελα, ε θψο γάξ θφζκσ, ζείνλ 
εθιάκςνπζα, λπκθαγσγείηαη, πξφο Ναφλ έλζενλ, ήλ επθεκήζσκελ, σο λαφλ 
ζεφηεηνο ππεξθπή, άγηνλ αείθσηνλ, ηνχ θσηνδφηνπ Υξηζηνχ.  



 
λησο απαξρήλ επζπξφδεθηνλ, Ησαθείκ ν ζνθφο, ζχλ ηή Άλλε πξνζήλεγθαλ, 
ηψ θαηαμηψζαληη ζείνλ δνχλαη θαξπφλ απηνίο, θαί ζεφπαηδα, θφξελ Μαξίαλ 
ζαθψο, δη’ ήο ηήο ιχπεο, ειχζε φθιεκα, ήλ αλπκλήζσκελ, επζεβψο 
γεζφκελνη, ηήο γάξ ραξάο, πξφμελνο γεγέλεηαη, παληί ηψ θφζκσ απηή.  
 
Γεχηε κπζηηθψο ζπλδξάκσκελ, θαί πξνεμάξμσκελ λχλ, ηαίο ιακπάζη ηήο 
πίζηεσο, θαηαιακπξπλφκελνη, ηήο Παξζέλνπ ηήλ πξφνδνλ, Ναφλ Θενχ γάξ, 
δφμε εηζέξρεηαη, πξνκλεζηεπζείζα, ζαθψο ηψ Πλεχκαηη, ήο ενξηάζσκελ, ηήλ 
ηεξπλήλ παλήγπξηλ, ζενπξεπψο, πάληεο επσρνχκελνη, ελ ηή Δηζφδσ απηήο.  
 

Καί ηψλ Απνζηφισλ 
 

Ήρνο β’  
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 

Κιήκα, ηήο ακπέινπ ηήο δσήο, έλδνμε Φηιήκνλ ππάξρσλ, νίλνλ απέζηαμαο, 
ζείαο επηγλψζεσο, ηαίο ελ νδχλε ςπραίο, θαί θαξδίαο επεχθξαλαο, ηάο 
ζθπζξσπαδνχζαο, πιάλεο ακαπξφηεηη, πεξηθεηκέλαο ηε, δφθσ ηήο 
εηδσινκαλίαο, φζελ γεζνζχλσο ηήλ κλήκελ, ζνχ ηήλ ζεαπγή παλεγπξίδνκελ.  
 
Πφιηο, ηψλ Γαδαίσλ ζε ηηκά, θψο ηήο επηγλψζεσο Μάθαξ, δηά ζνχ βιέςαζα, 
ε Κνιαζζαέσλ δέ, ηφ ζείνλ ζψκά ζνπ, ψζπεξ φιβνλ θαηέρνπζα, ηξπγά ηάο 
ηάζεηο, θαί ηήλ αλαβιχδνπζαλ, ράξηλ εθάζηνηε, φζελ, εθηειεί ζνπ ηήλ κλήκελ, 
πεξηζσδνκέλε θηλδχλσλ, έλδνμε Φηιήκνλ ηή πξεζβεία ζνπ.  
 
Πίζηεη, ζχλ Απθία ηή ζεκλή, Άξρηππνλ ζνθφλ Ηεξάξρελ, αλεπθεκήζσκελ, 
κέιπνληεο Φηιήκνλα, θαί ηφλ Ολήζηκνλ, ηεξνχο ζενθήξπθαο, ζεπηνχο 
δηδαζθάινπο, πιάλελ ηήλ πνιχζενλ, ηνχο εθξηδψζαληαο, ιφγσ θαί 
θπηεχζαληαο πάζη, γλψζηλ αιεζείαο, θαί ηνχησλ, επζεβψο ηήλ κλήκελ 
ενξηάζσκελ.  

Γφμα... Σψλ Απνζηφισλ 
Ήρνο πι. β’  

Γεχηε ζπκθψλσο αλπκλήζσκελ, ηνχο απηφπηαο ηνχ Λφγνπ, θαί κχζηαο ηψλ 
ζαπκάησλ απηνχ, Φηιήκνλα, θαί Ολήζηκνλ, Απθίαλ θαί Άξρηππνλ, ηνχο 
Απνζηφινπο Υξηζηνχ, Υαίξεηε, εθβνψληεο απηνίο, ηήο νηθνπκέλεο θσζηήξεο, 
Κνιαζζαέσλ πξφβνινη, Υαίξεηε, Αγγέισλ νκνδίαηηνη, νη ηήλ πιάλελ ηψλ 
εηδψισλ, αλδξηθψο θαηαζηξεςάκελνη, θαί Υξηζηφλ σηήξα θεξχμαληεο, θαί 
ηήο πιάλεο ηνχο αλζξψπνπο απαιιάμαληεο, Γηφ ψο παξηζηάκελνη ηψ ζξφλσ 
ηήο Αγίαο ηξηάδνο, πξεζβεχζαηε ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ… Σήο Δνξηήο 
Ήρνο α’   Γεσξγίνπ Νηθνκεδείαο 

Αγαιιηάζζσ ζήκεξνλ ν νπξαλφο άλσζελ, θαί αη λεθέιαη επθξνζχλελ 
ξαλάησζαλ, επί ηά ιίαλ παξάδνμα, κεγαιεία ηνχ Θενχ εκψλ, ηδνχ γάξ ε 
πχιε, ε θαηά Αλαηνιάο βιέπνπζα, απνθπεζείζα έθ ζηείξαο αθάξπνπ, εμ 
επαγγειίαο, θαί ηψ Θεψ αθηεξσζείζα εηο θαηνίθεζηλ, ζήκεξνλ ελ ηψ Ναψ, σο 



άκσκνο πξνζθνξά πξνζάγεηαη, Αγαιιηάζζσ ν Γαπτδ, θξνχσλ ηήλ θηλχξαλ, 
Απελερζήζνληαί θεζη, ηψ Βαζηιεί παξζέλνη νπίζσ απηήο, αη πιεζίνλ απηήο 
απελερζήζνληαη, έζσ ελ ηή ζθελή ηνχ Θενχ, έλδνλ ηνχ ηιαζηεξίνπ απηνχ, 
αλαηξαθήλαη εηο θαηνίθεζηλ, ηνχ πξφ αηψλσλ εθ Παηξφο αξξεχζησο 
γελλεζέληνο, εηο ζσηεξίαλ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, εη βνχιεη, εηπέ ηηρεξά Πξνζνκνηα ηεο Αγίαο Κηθηιίαο.  
 

Ήρνο δ’  Έδσθαο ζεκείσζηλ 
ψκα αθειίδσηνλ, θαί ινγηζκφλ απαξάδεθηνλ, εδνλψλ δηεηήξεζαο, θαί 
λχκθελ αθήξαηνλ, ηψ πεπνηεθφηη, ζεαπηήλ πξνζήμαο, πεπνηθηικέλελ ηεξψο, 
ηψ καξηπξίσ Αεηκαθάξηζηε, δηφ ζε πξνζειάβεην, πξφο θσηεηλφηαηνλ 
ζάιακνλ, θαί λπκθψλα αθήξαηνλ, Κηθηιία παλεχθεκε.  
 
Ρφδνηο εδππλφνηο ζε, επσδηάζαο ν Κχξηνο, αηζζεηψο εκλνπάξζελε, δσγξεί 
κεζηηεία ζνπ, αδειθψλ δπάδα, ελνζθξεζακέλελ, ηνχησλ επρή ζνπ εθηελεί, 
φζελ ιηπφληεο δπζψδεο ζέβαζκα, ηήο πιάλεο εμηψζεζαλ, ηνχ εθ Παξζέλνπ 
λεάληδνο, κχξνπ ζείνπ δη’ άθαηνλ, θελσζέληνο ρξεζηφηεηα.  
 
Πινχηνπ θαηεθξφλεζαο, ηήλ επνπξάληνλ ζηέξγνπζα, θαί κλεζηήξνο 
ειφγεζαο, παξζέλσλ ελ ηάγκαζη, ζεαπηήλ παλζφθσο, αξηζκεζακέλε, θαί 
πξνζελήλνραο ζαπηήλ, ησ νπξαλίσ λπκθίσ Πάλζεκλε, αζιήζαζα 
ζηεξξφηαηα, θαί ηήλ νθξχλ ηνχ αιάζηνξνο, αλδξηθψο ζζκπαηήζαζα, 
αζιεηψλ ηφ αγιάτζκα.  
 

Δηδέ κή, ηά παξφληα ηήο Δνξηήο 
 

Ήρνο β’  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 
ήκεξνλ ςαικηθψο, ηά ζηίθε ηψλ παξζέλσλ, αλάςαληα ιακπάδαο, θαηδξψο 
νδνπνηνχζη, ηήλ κφλελ Παλακψκεηνλ.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ηψ Βαζηιεί.  
 
ξνο ηφ λνεηφλ, ηήλ ηξάπεδαλ ηήλ ζείαλ, ηήλ γέθπξαλ ηήλ ζηάκλνλ, Πξνθήηα 
ππνδέρνπ, ηήλ κφλελ παλακψκεηνλ.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ελ επθξνζχλε.  
 
Πχιαο ηνχ ηεξνχ, δηάξαο Εαραξία, πξνθήηα ππνδέρνπ, Θενχ ηήλ ζείαλ 
πχιελ, ηήλ κφλελ Αεηπάξζελνλ.  

Γφμα... θαί λχλ... Ήρνο β’ 
ήκεξνλ ηψ λαψ πξνζάγεηαη, ε παλάκσκνο Παξζέλνο, εηο θαηνηθεηήξηνλ ηνχ 
παληάλαθηνο Θενχ, θαί πάζεο ηήο δσήο εκψλ ηξνθνχ, ήκεξνλ ηφ 
θαζαξψηαηνλ αγίαζκα, ψο ηξηεηίδνπζα δάκαιηο, εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ 
εηζάγεηαη, Σαχηε εθβνήζσκελ, ψο ν Άγγεινο, Υαίξε κφλε, ελ γπλαημίλ 



επινγεκέλε.  
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Απνζηφισλ 
Ήρνο γ’  

Απφζηνιε Άγηε Φηιήκνλα, πξέζβεπε ηψ ειεήκνλη Θεψ ίλα πηαηζκάησλ 
άθεζηλ, παξάζρε ηαίο ςπράο εκψλ.  

Γφμα… Καί λχλ… Σήο Δνξηήο 
Ήρνο δ’  

ήκεξνλ ηήο επδνθίαο Θενχ ηφ πξννίκηνλ, θαί ηήο ηψλ αλζξψπσλ ζσηεξίαο ε 
πξνθήξπμηο, ελ Ναψ ηνχ Θενχ ηξαλψο ε Παξζέλνο δείθλπηαη, θαί ηφλ Υξηζηφλ 
ηνίο πάζη πξνθαηαγγέιιεηαη, Απηή θαί εκείο κεγαινθψλσο βνήζσκελ, Υαίξε 
ηήο νηθνλνκίαο ηνχ Κηίζηνπ ε εθπιήξσζηο.  
 

Καί απνιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα 
 

Ήρνο α’  
Σνχ ιίζνπ ζθξαγηζζέληνο 

Αηλέζαηε παξζέλνη, θαί κεηέξεο πκλήζαηε, ιανί δνμνινγείηε, ηεξείο 
επινγήζαηε, ηήλ άρξαληνλ Μεηέξα ηνχ Θενχ, ζαξθί γάξ λεπηάδνπζα Ναψ, ηψ 
ηνχ Νφκνπ πξνζελέρζε, ψζπεξ λαφο Κπξίνπ αγηψηαηνο, Γηφ ενξηήλ 
πλεπκαηηθήλ, ηεινχληεο αλαθξάμσκελ, Υαίξε Παξζέλε δφμα, ηνχ γέλνπο ηψλ 
αλζξψπσλ.  
 

Μεηά ηήλ β, ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα 
Ήρνο δ’  

Σαρχ πξνθαηάιαβε 
Γαπίδ πξννδνπνίεζνλ, ελ ηψ λαψ ηνχ Θενχ, θαί ραίξσλ ππφδεμαη, ηήλ 
Βαζηιίδα εκψλ, θαί ηαχηε εθβφεζνλ, Δίζειζε ε Κπξία, εηο λαφλ Βαζηιέσο, 
είζειζε, ήο ε δφμα θεθξπκκέλσο λνείηαη, εμ ήο κέιη θαί γάια κέιιεη πεγάζεηλ, 
πάζη ηφ θψο ν Υξηζηφο.  
 

Δίηα ςάιιεηαη είο Καλψλ ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ νη εθεμήο δχν.  
 
Ο Καλψλ ηψλ Απνζηφισλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Υξηζηφλ θηινχληα δνμάζσ ζε, Φηιήκνλ. Ησζήθ.  

 
Χδή α’  Ήρνο β’  

«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη, ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη  δεδφμαζηαη».  
 



Υνξνβαηψλ, ραξκνληθψο ηά νπξάληα, Ηεξνπξγέ ζθελψκαηα, ράξηλ παξάζρνπ 
κνη, ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ, ελζέσο αλπκλνχληη, ζχ γάξ δεδφμαζαη.  
 
Ρείζξνηο ηψλ ζψλ, ιφγσλ θαξδίαο θαηήξδεπζαο, θαί γεσξγείλ νπξάληα, κάθαξ 
λνήκαηα, παξεζθεχαζαο πίζηεη, Απφζηνιε Φηιήκνλ, αμηνζαχκαζηε.  
 
Ηεξνπξγψλ, ηφ ηεξφλ Δπαγγέιηνλ, ηαίο αζηξαπαίο ηνχ Πλεχκαηνο, ςπράο 
εθψηηζαο, ιπηξσζάκελνο ζθφηνπο, ηήο εηδσινκαλίαο, ζνθέ Απφζηνιε.  

Θενηνθίνλ 
έ πξνθεηψλ, πάιαη ν ζείνο θαηάινγνο, πνιπεηδέζηλ Άρξαληε, ζπκβφινηο 
πφξξσζελ, πξνεράξαμελ φλησο, ηήλ κφλελ ηφλ Γεζπφηελ, απνθπήζαζαλ.  
 

Ο Καλψλ ηήο Αγίαο 
 

Χδή α’  Ήρνο α’  
Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε, Υξηζηφο εμ νπξαλψλ, απαληήζαηε, Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη.  
 
Υξηζηνχ παλάγηνλ ηέκελνο, Υξηζηνχ θσηνεηδέο ελδηαίηεκα, Υξηζηνχ λαέ 
θαζαξψηαηε, έλδνμε Κηθηιία, Μάξηπο ζεκλή, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο, θσηαγψγεζνλ 
εκάο, ηνχο αλπκλνχληάο ζε.  
 
Υξηζηνχ ηφ θάιινο πνζήζαζα, Υξηζηνχ Κξαηαησζείζα ηψ έξσηη, Υξηζηνχ 
πξνζηαγαίο πεηζήζαζα, θφζκσ θαί ηνίο ελ θφζκσ, Μάξηπο ζεκλή, πάζηλ 
ελεθξψζεο, θαί δσήο ηήο αησλίνπ θαηεμίσζαη.  
 
Φπρήλ ακφιπληνλ θέξνπζα, θαί ζψκα θαζαξφλ θαί αγλφηαηνλ, Υξηζηψ ηψ 
Θεψ λελχκθεπζαη, ακσκφλ ζε ηεξνχληη θαί θαζαξάλ, Μάξηπο εηο αηψλαο, εηο 
λπκθψλα λνεηφλ ζενκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Ρπζζήλαη Κφξε παλάκσκε, παζψλ επηθξαηείαο ηνχο δνχινπο ζνπ, ηφλ ζφλ 
εθηελψο ηθέηεπε, Κχξηνλ θαί Γεζπφηελ, φλ εθ ηψλ ζψλ, Πάλαγλε αηκάησλ, 
εζσκάησζαο εκίλ, πξνζνκηιήζαληα.  
 

Σψλ Απνζηνισλ 
 

Χδή γ’  
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ 
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».  
 
Σά πάζε ηνχ Υξηζηνχ θαί ηήλ αλάζηαζηλ, θεξχηησλ αλέζηεζαο σο εθ ηάθνπ, 
απηζηίαο θαί λεθξψζεσο, ηνχο αλζξψπνπο Φηιήκνλα μηάγαζηε.  
 
Ολήζηκνλ ηφλ ζείνλ θαί Φηιήκνλα, Απθίαλ θαί Άξρηππνλ ηνχο αζηέξαο, ηνχο 



θσηίδνληαο ηά πέξαηα, ηεξαίο κεισδίαηο ενθεκήζσκελ.  
 
Ννφο ηφ φπηηθφλ αλαθαζάξαληεο, ηήο ζείαο εηχρεηε ζενπηίαο, θαί θαξδίαο 
επεζηξέςαηε, πιαλσκέλαο πξφο γλψζηλ ηεξψηαηνη.  

Θενηνθίνλ 
Φαλείζα θαζαξά θαί παλαθήξαηνο, εδέμσ ελ κήηξα ηφλ Θεφλ Λφγνλ ηφλ 
θαζάξαληα ηήλ θχζηλ εκψλ, ξππσζείζαλ Παξζέλε αηνπήκαζη.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ 
Σφλ εθ ηήο Παξζέλνπ, ζαξθσζέληα αθξάζησο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, 
θαζαξσηάηε δηαλνία, εθδεηνχζα εβφαο απηψ, νχ νπίζσ Γέζπνηα, 
πξνζεθνιιήζελ, θαί ζνχ ηή ζηνξγή, ςπρήλ κνπζπλέδεζα.  
 
Έρνπζα παζηάδα, επνπξάληνλ πξνίθά ηε κέλνπζαλ, ηήο επηγείνπ σο 
πξνζθαίξνπ, θαί θζαξηήο Κηθηιία, αγλή Μάξηπο θαηεθξφλεζαο, ηήλ 
παξζελίαλ ηεξνχζα Υξηζηψ, άζπηινλ ακείσηνλ.  
 
Έξσηη αυισ, ηνχο ελχινπο εκάξαλαο έξσηαο, θαί ηφλ κλεζηήξα δσεξπηνηο, 
θαί παλζφθνηο ζνπ ιφγνηο, ζχλ ζνί παξζελεχεηλ έπεηζαο, κεζ’ νχ ζπλήθζεο 
Αγγέισλ ρνξνίο, Μάξηπο αμηάγαζηε.  

Θενηνθίνλ 
Ζ αγεσξγήησο, σο θαηάθαξπνο άκπεινο Αρξαληε, θαί ζπιιαβνχζα θαί 
ηεθνχζα, ηφλ αθήξαηνλ βφηξπλ, Υξηζηφλ νίλνλ απνζηάδνληα, ζενγλσζίαο 
απηφλ σο Θεφλ, αίηεζαη ζσζήλαη εκάο.  

Ο Δηξκφο 
«Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ Παηξφο γελλεζέληη αξξεχζησο Τηψ, θαί επ’ 
εζράησλ εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληη αζηφξσο, Υξηζηψ ηψ Θεψ βνήζσκελ, Ο 
αλπςψζαο ην θέξαο εκψλ, Άγηνο εί Κχξηε».  
 

Κάζηζκα ηνχ Αγίνπ Φηιήκνλνο 
Ήρνο πι. δ’  

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Σψ αξφηξσ ηνχ ιφγνπ θαιιηεξγψλ, ρεξζσζείζαο θαξδίαο, Ηεξνπξγέ, ηήλ ζείαλ 
επίγλσζηλ, γεσξγείλ παξεζθεχαζαο, θαί θαζειψλ ηεκέλε, εηδψισλ 
αλήγεηξαο, Δθθιεζίαο κάθαξ, εηο δφμαλ ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, φζελ ζπλειζφληεο 
ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ, Φηιήκνλ δνμάδνκελ, ηεξψο θσηηδφκελνη, θαί 
ζπκθψλσο βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ 
δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα… Σήο Αγίαο Κηθηιίαο 
Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Νπκθίνλ αιεζψο, ηφλ Υξηζηφλ θεθηεκέλε, λπκθίνπ ζαξθηθνχ, εβδειχμσ ηφλ 
πφζνλ, θαί ηνχηνλ πξνζελήλνραο, ηψ Θεψ δηά πίζηεσο, ελαζιήζαληα, ζχλ 
ζνί ζηεξξψο Κηθηιία, θαί ηφλ ζηέθαλνλ, απνιαβφληα ηήο λίθεο, κεζ’ νχ εκψλ 



κέκλε ζνπ.  
Καί λχλ… Σήο Δνξηήο 

Γηθαίσλ ν θαξπφο, , Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο, πξνζθέξεηαη Θεψ, ηεξψ ελ Αγίσ, 
ζαξθί λεπηάδνπζα ε ηξνθφο ηήο δσήο εκψλ, ήλ επιφγεζελ, ν ηεξφο Εαραξίαο, 
ηαχηελ άπαληεο, νη γεγελείο κεηά πφζνπ, πηζηψο καθαξίζσκελ.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή δ’  
«Τκλψ ζε, αθνή γάξ Κχξηε, εηζαθήθνα θαί εμέζηελ, έσο εκνχ ήθεηο γάξ, εκέ 
δεηψλ ηφλ πιαλεζέληα, Γηφ ηήλ πνιιήλ ζνπ ζπγθαηάβαζηλ, ηήλ εηο εκέ 
δνμάδσ Πνιπέιεε».  
 
Ηζηίσ ηνχ ηαπξνχ πηεξνχκελνο, δηεπέξαζαο αρεηκάζησο, ηφ ραιεπφλ 
πέιαγνο, ηψλ πεηξαζκψλ ηνχ βίνπ, Μάθαξ πνιινχο, θπβεξλήζαο 
ζαιαηηεχνληαο, πξφο ζσηεξίαο φξκνλ ζεία ράξηηη.  
 
Λακπηήξαο θσηαπγείο πξνβάιιεηαη, ζεία πφιηο Κνιαζζαέσλ, ηφλ ηεξφλ 
Άξρηππνλ, Φηιήκνλά ηε θαί Απθίαλ ζαθψο, θαί Ολήζηκνλ ηφλ έλδνμνλ, 
θσηαγσγνχληαο θφζκνπ ηά πιεξψκαηα.  
 
Ο ζείνο πνηακφο αλέβιπζε, ηήο θαξδίαο ζνπ ζενξξήκνλ, θαί πνηακνχο 
έζηεζε, θαί ξεχκαηα ηήο αζεταο, ςπράο εθηαθείζαο δέ ηψ θαχζσλη, ηήο 
αγλσζίαο ήξδεπζελ ελ ράξηηη.  

Θενηνθίνλ 
Τκλψ ζε αιεζψο Παλχκλεηε, ππεξχκλεηνλ Θεφλ Λφγνλ, ππεξθπψο ηέμαζαλ, 
θαί δένκαη, Σήο ηαπεηλήο κνπ ςπρήο, ηά λνζήκαηα ζεξάπεπζνλ, σο αγαζή 
ππάξρνπζα Θεφλπκθε.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο 
Άγγεινο θσηφο ζνη παξεζηψο, θαί θχιαμ δεδνκέλνο ζνη, θσηί ζε ζείσ 
θαηειάκπξπλε, ξπφκελνο εθ παληφο, ελαληίνπ έλδνμε, άθζνξνλ αγλήλ 
δηαηεξψλ ηε, επαξεζηνχζαλ Υξηζηψ πίζηεη Κηθηιία θαί ράξηηη.  
 
Θείαηο ζνπ πεηζζείο ηαίο δηδαραίο, εηδψισλ ηφ βαζχηαηνλ, ψ Κηθηιία ζθφηνο 
έιηπε, Βαπηίζκαηη ζενπξγψ, πξνζειζψλ γεζφκελνο, Βαιιεξηαλφο ν 
γελλαηφθξσλ, θαί θσηηζζείο ηήλ ςπρήλ, θέγγνο καξηπξίνπ επήζηξαςε.  
 
Θάιακνλ ζαιάκνπ θαζαξφλ, ειιάμσ ηφλ νπξάληνλ, ηνχ επηγείνπ αμηάγαζηε, 
εηο φλ νηθείο ελ ραξά, παξζελίαο θάιιεζη, θαί καξκαξπγαίο ηαίο ηήο αγλείαο, 
εγιατζκέλε θαηδξψο, Μάξηπο Κηθηιία Θεφλπκθε.  

Θενηνθίνλ 
Ράβδνο ζε Παξζέλε Ααξψλ, αλίθκσο εθβιαζηήζαζα, πξνεμεηθφληζελ 



αλζήζαζαλ, ηφλ θπηνπξγφλ ηνχ παληφο, φλ δπζψπεη πάληνηε, πάλησλ 
επζεβψλ ηαίο δηαλνίαηο, ηφλ θφβνλ ηφλ εαπηνχ, Γέζπνηλα θπηεχζαη 
Παλάκσκε.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ε’  
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ πνηεηήο Κχξηνο, ελ ηψ θσηί ηψλ 
πξνζηαγκάησλ, νδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ, Θεφλ νπ 
γηλψζθνκελ».  
 
Νελνζεθφηαο νξψλ, ηή ζεπεδφλη ηψλ δεηλψλ έλδνμε, ηψ δξαζηηθψ ιφγσ ζνπ 
ηάζσ, Φηιήκνλ ηήο πνηέ, εηδσινκαλίαο, ζθνδξψο θηλδπλεχνληαο.  
 
Σάο νπξαλίνπο νδνχο, ηνίο πιαλεζείζη ραιαπψο έδεημαο, σο απιαλήο νδεγφο 
Φηιήκνλ, θαί κφλελ ηήλ νδφλ, Υξηζηφλ αγαπήζαη, νζίσο σδήγεζαο.  
 
Άγεη θαηδξάλ ενξηήλ, Κνιαζζαέσλ ε ζεπηή ζήκεξνλ, πεξηραξψο Υξηζηνχ 
Δθθιεζία, ηφλ ζείνλ Άξρηππνλ, θαί ηφλ ζεεγφξνλ, ηηκψζα Φηιήκνλα.  

Θενηνθίνλ 
Γέζπνηλα ζψζνλ εκάο, ρεηκαδνκέλνπο ραιεπψ θιχδσλη, ηψλ πεηξαζκψλ θαί 
ηψλ αλεκέξσλ, Βαξβάξσλ εθδξνκαίο, θαί ηαίο ηψλ Γαηκφλσλ, δεηλαίο 
επηζέζεζηλ.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Θεφο ψλ εηξήλεο 
Λνπηξφλ ζνπ ηφ ζείνλ, Βαιιεξηαλέ, εθδεηνχληνο σξάζε ζνη Άγγεινο, ηφλ λνχλ 
θαί ηήλ θαξδίαλ ζνπ, θσηίδσλ ηεξψλ, ινγίσλ αλαπηχμεη, θαί πείζσλ νπξαλίαηο, 
ζπλαθζήλαη ρνξείαηο, επί ηήο γήο αγσληζάκελνλ.  
 
Σεξνχζη παξζέλνλ, θαί ζψκα θαί λνχλ, ζπλδνπκέλνηο ηε ζείσ ελ Πλεχκαηη, 
ζηεθάλνπο νξαηνχο πκίλ, απέζηεηιε Υξηζηφο, εθ ξφδσλ εδππλφσλ, απηνχ γάξ 
επσδία, θαί ηήο πίζηεσο φλησο, Παλεπθιεέζηαηνη γεγφλαηε.  
 
Γπζψδε Σηβνχξηηε, πιάλελ ιηπψλ, αληειάβνπ νζκήο ζείαο γλψζεσο, θαί 
ηξίβνλ ηήλ απάγνπζαλ, δσήλ πξφο αιεζή, πξνζχκσο επνξεχζεο, πηζηεχζαο 
νινςχρσο, ηή Σξηάδη θαί ηαχηεο, ππεξαζιήζαο πξνζπκφηαηα.  

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ Αγγέισλ, Παξζέλε αγλή, ππεξέρνπζα ψθζεο θπήζαζα, βνπιήο 
κεγάιεο Άγγεινλ, Θεφλ Δκκαλνπήι, βξνηνχο επνπξαλίνπο, απηνχ ηή 
θαηαβάζεη, εξγαδφκελνλ Κφξε, δη’ επζπιαγρλίαλ αδηήγεηνλ.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 



Χδή ο’ 
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, εθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Οπξαλφο ψθζεο πάζη θζεγγφκελνο, δφμαλ ηήλ ζσηήξηνλ, ηνχ ζέ δνμάζαληνο, 
θαί Μαζεηαίο ζπληάμαληνο, Δβδνκήθνληα Μάθαξ παλφιβηε.  
 
Ξελσζείο ηήο παηξίδνο ηψ μέλσ ζνπ, ιφγσ μελσζέληαο, Θενχ εζαγήλεπζαο, 
θαί ηήο ησλ νηθήηνξαο, Ηεξάξρα Φηιήκνλ αλέδεημαο.  
 
Αξεηαίο ηεξαίο απαζηξάπηνπζα, θαί πεξηθαλψο ηφλ Θεφλ ζεξαπεχζαζα, 
πξφο νπξαλνχο αλέδξακεο, ζπλ Αγγέινηο Απθία ρνξεχνπζα.  

Θενηνθίνλ 
σκαηνχηαη ν Λφγνο ελ κήηξα ζνπ, θαί δη επζπιαγρλίαλ, γλσξίδεηαη 
άλζξσπνο, ίλα Θεφλ ηφλ άλζξσπνλ, απεξγάζεηαη Κφξε παλάκσκε.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

πιάγρλσλ Ησλάλ 
Υείξαο πξφο Θεφλ, πξνζχκσο επάπαληεο, ηνχο εηδσιηθνχο λανχο 
θαηέξξαμαλ, θαί ζπλέηξηςαλ, θαί βπζψ απσιείαο παξέπεκςαλ, ηψλ δαηκφλσλ 
ηάο επάξζεηο νη ζηεξξφηαηνη λίθεο, φζελ εθνκίζαλην, εππξεπή θαί θαηδξά 
δηαδήκαηα.  
 
Άξλεο ινγηθνί, ππάξρνληεο άγηνη, ζεξίσλ νξκάο νπθ επηνήζεηε, νπθ ελείκαηε, 
αινγψηαηνλ ζέβαο ηνίο δαίκνζηλ, νχ ζπζίαλ πξνζελέγθαηε νιέζξηνλ, κάιινλ, 
εαπηνχο δέ ζχκαηα, θαζαξά ηψ Θεψπξνζεγάγεηε.  
 
Πφζνο ζε Θενχ, θαί έξσο εγθάξδηνο, θαί ζεία ζηνξγή, φιελ αλέθιεμε, θαί 
εηξγάζαην, κεηά ζψκαηνο Έλδνμε Άγγεινλ, ππνθιίλεηο γάξ απρέλα 
πξνζπκφηαηα, μίθεη, θαί ηήλ γήλ ηνίο αίκαζη, ςπρή ηφλ αέξα εγίαζαο.  

Θενηνθίνλ 
Δζηε κέρξη ζνχ, Παξζέλε ν ζάλαηνο, δσήλ γάξ Υξηζηφλ εθπνθφξεζαο, ηφλ 
δσξνχκελνλ, θαζαξψο εηο απηφλ ηνίο πηζηεχνπζη, ηήλ αζάλαηνλ θαί ζείαλ 
αγαιιίαζηλ ηνχηνλ, Παλαγία αίηεζαη, ιπηξσζήλαη θηλδχλσλ ηνχο δνχινπο ζνπ.  

Ο Δηξκφο 
«πιάγρλσλ Ησλάλ, έκβξπνλ απήκεζελ, ελάιηνο ζήξ, νίνλ εδέμαην, ηή 
Παξζέλσ δέ, ελνηθήζαο ν Λφγνο θαί ζάξθα ιαβψλ, δηειήιπζε θπιάμαο 
αδηάθζνξνλ, ήο γάξ νπρ ππέζηε ξεχζεσο, ηήλ ηεθνχζαλ θαηέζρελ 
απήκαληνλ».  
 

Κνληάθηνλ ηήο Αγίαο Κηθηιίαο 
Ήρνο δ’  

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Σήλ λπκθεπζείζαλ, ηψ Υξηζηψ εθνπζίσο, θαί ζηνιηζζείζαλ, αξεηαίο ηήλ 



θαξδίαλ, ζενπξεπψο πκλήζσκελ Πηζηψλ ε πιεζχο, αχηε γάξ θαηήζρπλελ, 
Αικαθίνπ ηφ ζξάζνο, ιάκςαζα σο ήιηνο, κέζνλ ηψλ εθδεηνχλησλ, θαί κεηά 
ηαχηα ψθζε ηνίο ελ γή, ζηήξηγκα ζείνλ, ηήλ πίζηηλ θξαηχλαζα.  

Ο Οίθνο 
Αξρή ειπίδνο αγαζήο, εδφζε ηνίο Αγίνηο εμαίξεηα ηφ πξάηηεηλ, θαηάπιεθηα 
κεγάια, άπεξ θαί ζαχκαηα, εζηί ζαπκάδεζζαη αμίσο, κεζ’ ψλ θαί ηήλ ηήο 
παξζέλνπ Κηθηιίαο αξεηήλ, θαί άζπηινλ ιακπξφηεηα, πψο απεθδπζακέλε, ηφλ 
άξρνληα έθπγε ηνχ ζθφηνπο, θαί δξακνχζα πξφο ηήλ πάιελ ηνχ ερζξνχ, έζηε 
εξξσκέλε απηνήησο, θαί εκείο ηνχ ζαχκαηνο ηνχηνπ γεγνλφηα αιεζή 
πξάγκαηα, θψκελπψο δηά Υξηζηφλ, επηέξληζε ηφλ Βειίαξ, ηήλ πίζηηλ 
θξαηχλαζα.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ 
Σή ΚΒ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Απνζηφισλ εθ ηψλ 

Δβδνκήθνληα, Φηιήκνλνο, Αξρίππνπ, Απθίαο θαί Ολεζίκνπ, καζεηψλ 
γεγνλφησλ Παχινπ ηνχ Απνζηφινπ.  

ηίρνη 
Υξηζηνχ θαινχληνο, ψθζεηε δξφκσ μέλσ,  
Υξηζηνχ καζεηαί, δξακφληεο πξφο ηήλ θιήζηλ.  
Δηθάδη δεπηεξίε, Φηιήκνλα έλζελ άεηξαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Κηθηιίαο, Βαιιεξηαλνχ, θαί 
Σηβνπξηίνπ.  

ηίρνη 
Λνπηξνχ θέξεηο έθθαπζηλ, ψ Κηθηιία,  
Λνχε δέ ινπηξφλ αίκαηνο δηά μίθνπο.  
Βαιιεξηαλφλ θαί ζπλαζιεηήλ άκα  
Κηείλεη μίθνο, βάιινληαο χβξεζη πιάλελ.  
 

Σή απηή εκέξα, κλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Μάξθνπ, ηεθάλνπ, θαί 
εηέξνπ Μάξθνπ.  

ηίρνη 
Σκεζείο μίθεη ηέθαλε ζχλ Μάξθνηο δχσ,  
Πνιινχο ζχλ απηνίο ηνχο ζηεθάλνπο ιακβάλεηο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Πξνθνπίνπ ηνχ ελ 
Παιαηζηίλε.  

ηίρνη 
Πξφο ηήλ ηνκήλ ψξκεζελ νία πξφο πάιελ,  
Καί Πξνθφπηνο ζξέκκα ηήο Παιαηζηίλεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Μελίγλνπ ηνχ θλαθέσο.  
ηίρνη 

Κάξαλ, θλαθεχ Μέληγλε, ηκεζείο εθ μίθνπο,  
Κλάπηεηο ζεαπηφλ, θάλ ξχπνπο είρεο, πιχλε.  



 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Αββά.  

ηίρνη 
Αββάλ, ηφλ εθηχησκα φληα Αββάδσλ,  
Σηκψ πξεπφλησο, σο ηεθλίσλ Παηέξα.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Υξηζηνθφξνο θαί Δχθεκία μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

Σήλ Δπθεκίαλ ζνί ζπλεπθεκείλ έγλσλ,  
νί ζπζθαγείζαλ, ρξηζηφθξνλ Υξηζηνθφξε.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη ζαιιέιαηνο θαί Άλζηκνο μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

ζαιιέιαηνο Άλζηκνο εθηεηκεκέλνη,  
Αεηζαιψο αλζνχζηλ σο ζεία μχια.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Κάιιηζηνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Κάιιηζηνο ερζξφλ ηφλ θάθηζηνλ πηεξλίζαο,  
Φίινο Θεψ πξφζεηζηλ εθιειεγκέλνο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο ζαδδαίνο, ελ ηξνρψ δεζείο, θαί θαηά πξαλνχο 
αθεζείο, ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Καηά πξαλνχο ζαδδαίνλ ν ηξνρφο ζηξέθεη.  
Φσλή δέ βξνληήο ελ ηξνρψ, ςαικφο ιέγεη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ Αγίσλ Μαξηχξσλ Αγαπίσλνο, ηζηλίνπ 
Ηεξνκάξηπξνο, θαί Αγαπίνπ.  

ηίρνη 
Απήιζε, ζεξζί κή βιαβείο Αγαπίσλ.  
Σνχηνλ γάξ εγάπεζε θαί ζεξψλ θχζηο  
Δίρεο ζχηελ κε λχλ δέ, θαί ζχκα μέλνλ,  
Έρεηο κε ηζίληνλ, εθ μίθνπο Λφγε.  
Τπέξ Θενχ, ηαζέληνο ελ ηψ Κξαλίσ,  
Ξίθεη ζφλ Αγάπηε ηείλεηο θξαλίνλ.  
 

Σαίο ηψλ ζψλ αγίσλ πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή δ’  
«Δηθφλνο ρξπζήο, ελ πεδίσ Γεεξά ιαηξεπζκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο 
θαηεθξφλεζαλ, αζεσηάηνπ πξνζηάγκαηνο, κέζνλ δέ ππξφο εκβιεζέληεο, 
δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  



 
Χξαίνη νη ζνί, ερξεκάηηζαλ ζεπηνί Φηιήκνλ πφδεο, ηξίβνπο ζπληφλσο 
βεκαηίζαληεο, Δπαγγειίνπ θαί άπαζη, ηνίο πνιεκεζείζηλ εηξήλελ, ηεξάλ 
θαηαγγέιινληεο, θαί ηψλ δαηκφλσλ ηάο νξκάο ππνζθειίζαληεο.  
 
ψλ ιφγσλ θσηί, ηψλ Γαδαίσλ ηφ βαξχ ζθφηνο ειάζε, ηεξνπξγφο γάξ 
ηεξψηαηνο, ελ ηνχηνηο γέγνλαο άξηζηα, ηνχο πάληαο πνηκάλαο θαί κέιπεηλ, 
εθδηδάμαο Απφζηνιε, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Δλ πξψηνηο ηψλ ζψλ, εθνηλψλεζε θαιψλ Γαδαίσλ πφιηο, απηήο γάξ ψθζεο 
θαί πξσηφζξνλνο, θαί ηεξάξρεο ζσηήξηνο, σο ηεξνθάληεο Φηιήκνλ, εθβνάλ 
πξνηξεηφκελνο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Φηιήζαο Υξηζηφλ, ηφλ θηιήζαληα βξνηνχο δη’ επζπιαγρλίαλ, ηνχο ηή θηιία ηνχ 
αιάζηνξνο, κεκηζεκέλνπο ηπγράλνληαο, θίινπο απεηξγάζσ Φηιήκνλ, ηνχ 
Θενχ αλακέιπνληαο, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηζρχο ηαπεηλψλ, θαί ιπρλία θσηεηλή θαί ζεία ηξάπεδα, φξνο θαί πχιε 
αδηφδεπηνο, ζξφλνο Θενχ θαί παιάηηνλ, ξάβδνο Ααξψλ ηε θαί ζηάκλνο, 
ρξπζαπγίδνπζα πέθπθαο, Υξηζηφλ ηφ κάλλα ηήο δσήο, Παξζέλε θέξνπζα.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Οη Παίδεο επζεβεία 
Σήλ θάκηλνλ εηο δξφζνλ Νεαλίαη, επζεβψο κεηέβαινλ, δξνζηδνκέλε δέ 
ινπηξψ, Κηθηιία ηνχ Βαπηίζκαηνο, ηφ θινγίδνλ ηνχ ινπηξνχ έθεξεο 
ςάιινπζα, ν ηψλ παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Σηβνχξηηνο ηήλ πιάλελ απιαλέζη, δηδαραίο ζνπ Πάλζνθε, θαηαιηπψλ, ζείαλ 
ζηνιήλ, αθζαξζίαο επελδχεηαη, θαί Υξηζηνχ ηνίο Αζιεηαίο ζπλαξηζκείηαη 
βνψλ, ν ηψλ Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  

Σξηαδηθφλ 
Σξηζήιηνλ αθηίλα ππεξζένπ, Αζιεηαί ζεφηεηνο νκνινγνχληεο επζεβψο, ηήλ 
πνιχζενλ ζθνηφκαηλαλ, εζθεδάζαηε θσζηήξεο ρξεκαηίζαληεο, 
θσηαγσγνχληεο, Πηζηψλ ηάο δηαλνίαο.  

Θενηνθίνλ 
Σφ Υαίξέ ζνη βνψκελ θπεζάζε, ηήλ ραξάλ Παλάρξαληε, θαί ηήο αξάο πάληαο 
εκάο, ξπζακέλε κεζηηεία ζνπ, απεηξφγακε αγλή ηνχο αλακέιπνληαο, ν ηψλ 
Παηέξσλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ε’ 
«Σφλ ελ θακίλσ ηνχ ππξφο, ελ Βαβπιψλη ηνπο Παίδαο ηψλ Δβξαίσλ, 
δηαζψζαληα Θεφλ, ηεξείο επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, απηφλ εηο ηνχο 



αηψλαο».  
 
Λφγνλ σο ιχρλνλ θαεηλφλ, επαλάπηνληα, ηή ζή θαξδία θέξσλ, ηνχο ηφ πξίλ 
εζβεζκέλνπο, θαί ελ ζθνηία πνιιή, θεηκέλνπο αγλσζίαο Έλδνμε, πξφο 
ζενγλσζίαο εμήγεηξαο εκέξαλ.  
 
Ζ ηεξά ζνπ πξφο Θεφλ, εθδεκία ηεξαίο εκεγαιχλζε, πξνπνκπαίο Απνζηφισλ, 
θαί αζσκάησλ Νφσλ, ψλ έζρεο ελ γή ηφ πνιίηεπκα, σο ηεξνκχζηεο, Φηιήκνλ 
ζεεγφξε.  
 
Μχξνλ εδχπλννλ ζαθψο, απνζηάμαο ηεξψλ ζαπκάησλ κάθαξ, επσδίαζαο 
θξέλαο, θαί ινγηζκνχο επζεβείο, θαί πάζε δπζψδε απήιαζαο, ηψλ 
ππεξπςνχλησλ, Υξηζηφλ ζνθέ Φηιήκνλ.  
 
Οία αζηέξεο θαεηλνί, ζηεξεψκαηη αεί ηήο Δθθιεζίαο, δηαπξέπνπζηλ άκα, 
Άξρηππνο ν ζαπκαζηφο, Απθία, Φηιήκσλ, Ολήζηκνο, θαί ηάο δηαλνίαο, εκψλ 
θσηαγσγνχζη.  

Θενηνθίνλ 
Νένο Παξάδεηζνο εκίλ, ε γαζηήνξ ζνπ αιεζψο Αγλή σξάζε, δσήο μχινλ 
βιαζηάλσλ, θαί ηνχο ζαλέληαο θαξπψ, ηνχ μχινπ πάιηλ πξφο Παξάδεηζνλ, 
δσνπνηεζέληαο, εηζάγσλ Θενηφθε.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Θαχκαηνο ππεξθπνχο 
Θείαηο επνκβξήζεζη ηψλ ζψλ ζαπκάησλ, ηψλ παζψλ εκψλ ξχπνλ εθπιχλεηο, 
ηνχο ηαθέληαο θαχζσλη, αιγεδφλσλ Μάξηπο ζεκλή, αλαςχρεηο, Κηθηιία 
παλανίδηκε, βνψληαο ελ πίζηεη θαί θξαπγάδνληαο, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα 
ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνπο αηψλαο.  
 
Εενχζε ηή πξνζπκία γελλαηφθξνλ, ηήλ παθιάδνπζαλ εηζήιζεο θιφγα, νπθ 
εθιέρζεο φισο δέ, αιι’ εμήιζεο σο εθ ινπηξνχ, αθζαξζίαο Κηθηιία 
αλακέιπνπζα, Υξηζηψ ηψ ηψλ φισλ βαζηιεχνληη, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα 
ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Θείνπ Βαιιεξηαλνχ ηήλ θαξηεξίαλ, Καηεπιάγεζαλ Αγγέισλ δήκνη, 
ξαβδηζκνίο γάξ πάληνζελ, θαί ληθάζη ηψλ αηθηζκψλ, πηεδφκελνο ππέθεξε 
ζηεξξφηαηα, ζπληξίβσλ ερζξνχο θαί κέιπσλ άξηζηα, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα 
ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
ηάκλνλ ζε ηφ κάλλα θεθηεκέλελ, θαί ηήο ζεφηεηνο έγλσκελ Κφξε, θηβσηφλ 
θαί ηξάπεδαλ, θαί ιπρλίαλ ζξφλνλ Θενχ, θαί παιάηηνλ θαί γέθπξαλ 
κεηάγνπζαλ, πξφο ζείαλ δσήλ ηνχο αλακέιπνληαο, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα 
ηφλ Κχξηνλ, θαί ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 



«Θαχκαηνο ππεξθπνχο ε δξνζνβφινο, εμεηθφληζε θάκηλνο ηχπνλ, νπ γάξ νχο 
εδέμαην θιέγεη Νένπο, σο νπδέ πχξ ηήο ζεφηεηνο, Παξζέλνπ ήλ ππέδπ λεδχλ, 
Γηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ, Δπινγείησ ε θηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Σψλ Απνζηφισλ 
 

Χδή ζ’  
«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 κεγαιχλνκελ»,  
 
Ηεξσηάηε ρνξεία, ηεξψλ Απνζηφισλ, εκπξέπσλ θαηνηθείο ηνχο νπξαλνχο, 
ζεία κεζέμεη Θενχκελνο, θαί θσηί απαζηξάπησλ, αξξήησ θαί ραξάο 
πλεπκαηηθήο, Ηεξάξρα Φηιήκνλ, δηελεθψο πιεξνχκελνο.  
 
Χο ζαπκαζηφο ζνπ ν Σξφπνο! ψο θαιφο ψο σξαίνο ν βίνο! ψο πεξίδνμνο ε 
ζή, θνίκεζηο κάθαξ Απφζηνιε! ψο θαηδξά ε εκέξαη ελ ή απνιηπψλ ηά επί γήο, 
νπξαλίσλ αςίδσλ, επέβεο αγαιιφκελνο.  
 
ήκεξνλ ηέξπεηαη πάζα, ε Υξηζηνχ Δθθιεζία, εφξηηνλ ραξάλ πλεπκαηηθψο, 
ζπζηεζακέλε ηή κλήκε ζνπ, ήλ αθιφλεηνλ ζψδε, ηαίο ζαίο πξφο ηφλ σηήξα 
θαί Θεφλ, εππξνζδέθηνηο Πξεζβείαηο, Φηιήκνλ Ηεξψηαηε.  
 
Ζ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ ζήθε, ηακάησλ ζηαγφλαο, εθβιχδεη ηνίο θνηηψζηλ ηεξψο, 
κάθαξ Φηιήκνλ Απφζηνιε, θαί λνζήκαηα παχεη, θαί πάλησλ αγηάδεη ηάο 
ςπράο, ηψλ ηήλ ζείαλ ζνπ κλήκελ, ενξηαδφλησλ πάληνηε.  

Θενηνθίνλ 
Φέξεηο ηφλ θέξνληα πάληα, θαί ηφλ ηξέθνληα ηξέθεηο, ηφλ ηξφπνλ ηήο ινρείαο, 
νπδακψο επηζηακέλε Παλάκσκε, ππέξ λνχλ ζνπ ηφ ζαχκα, Αγγέινπο 
θαηαπιήηηνλ θαί βξνηνχο, ηνχο εηδφηαο ζε κφλελ, Παξζέλνλ Θενκήηνξα.  
 

Σήο Μάξηπξνο 
 

Σχπνλ ηήο αγλήο 
Κήπνο θεθιεηζκέλνο πέθπθαο, πεγή εζθξαγηζκέλε, θάιινο απφζεηνλ, λχκθε 
εθιεθηή, θσηνεηδέο ελδηαίηεκα, επαλζήο Σε θαί ζείνο Παξάδεηζνο, ζεφθξνλ 
Κηθηιία, ηνχ Βαζηιέσο ηψλ Γπλάκεσλ.  
 
ξκνλ γαιελφλ εθζάζαηε, ηήο επζεβείαο θφξηνλ ειιηκελίζαληεο, θαί 
καξκαξπγαίο, ηήο Σξηζειίνπ ζεφηεηνο, θαηαπγάδεζζε ζέζεη Θενχκελνη, 
γελλαίνη Αζινθφξνη, παλεπθιεείο ζενκαθάξηζηνη.  

Σξηαδηθφλ 
Νέκνηο ηνίο Πηζηψο αηηνχζί ζε, Πάηεξ Τηέ θαί Πλεχκα, Σξηάο ακέξηζηε, ζείνλ 
θσηηζκφλ, ακαξηηψλ ηε ηήλ ιχηξσζηλ, ηψλ ζνθψλ ζνπ Μαξηχξσλ εληεχμεζηλ, 



ίλα ζε θαηά ρξένο, αθαηαπαχζησο κεγαιχλσκελ.  
Θενηνθίνλ 

Φέγγνο αζηξαπήο ηνχ ηφθνπ ζνπ, ε απσζζείζα θχζηο, εκψλ Παλάκσκε, είδε 
θαί λπθηφο, εμ αγλσζίαο ιειχηξσηαη, θαί παζψλ ηήο ζθνηψδνπο ζπγρχζεσο, 
δηφ ζε σο αηηίαλ, ηήο ζσηεξίαο εκψλ ζέβνκελ.  

Ο Δηξκφο 
«Σχπνλ ηήο αγλήο ινρείαο ζνπ, ππξπνινπκέλε βάηνο έδεημελ άθιεθηνο, θαί 
λχλ θαζ’ εκψλ, ηψλ πεηξαζκψλ αγξηαίλνπζαλ, θαηαζβέζαη αηηνχκελ ηήλ 
θάκηλνλ, ίλα ζε Θενηφθε, αθαηαπαχζησο κεγαιχλσκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Αγίσλ 
Σνίο Μαζεηαίο ζπλέιζσκελ 

Απφζηνινη δεηθλχκελνη, θαί απηφπηαη ηνχ Λφγνπ, Άξρηππε Ηεξψηαηε, ζχλ 
Απθία Φηιήκνλ, θαί Κηθηιία Μάξηπζη, ηθεζίαλ ηψ Κηίζηε, ππέξ εκψλ 
πξνζάγεηε, ηψλ ηεινχλησλ ελ πίζηεη ηήλ ηεξάλ πκψλ κλήκελ, ιχζηλ ιαβείλ 
πηαηζκάησλ, πκάο γάξ πξνβαιιφκεζα, πξέζβεηο πξφο ηφλ Γεζπφηελ.  

Καί ηήο Δνξηήο 
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Ζ δάκαιηο ε άκσκνο, ε παλάγαζνο Κφξε, ελ ηψ λαψ εηζάγεηαη, ζήκεξνλ 
παξαδφμσο, θαί ηαχηεο πξνπνξεχνληαη, Αζσκάησλ ηάγκαηα, θαί ηψλ 
Αγγέισλ νη δήκνη, κεηά πιήζνπο παξζέλσλ, ήλ ν ζείνο Ηεξεχο, ελεγθαιίζαην 
ραίξσλ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα 
ηψλ Απνζηφισλ ηξία, δεπηεξνχληεο ηφ πξψηνλ.  
 

Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 
Ο ηήο δφμεο ζε ήιηνο, Ηεζνχο ν Θεφο εκψλ, εηο ηνχ θφζκνπ άπαληα ηά 
πιεξψκαηα, ψζπεξ αθηίλα πνιχθσηνλ, Φηιήκνλ Απφζηνιε, επαθήθε ηήλ 
αριχλ, ηήο θαθίαο ειαχλνπζαλ, θαί θσηίδνπζαλ, ζθνηηζζείζαο θαξδίαο 
αγλσζία, θαί παζψλ επηθξαηεία, ηεξνθήξπμ παλφιβηε.  
 
Καζαξφλ ελδηαίηεκα, ηήο Σξηάδνο γεγέλεζαη, αξεηψλ ιακπξφηεηη σξατζαζα, 
ηήλ ζήλ θαξδίαλ ανίδηκε, Απθία θαί ιάκςαζα, επζεβείαο θσηηζκφλ, ηνχ ειίνπ 
θαηδξφηεξνλ, κπεζείζά ηε, πάζαλ κχεζηλ ζείαλ, δηά ηνχην, ηψ ρνξψ ηψλ 
Αζσκάησλ, ζπλεπαγάιιε ζεφιεπηε.  
 
χλ ηψ ζείσ Φηιήκνλη, επθεκήζσκελ Άξρηππνλ, ηφλ ηεξνθήξπθα, θαί 
Ολήζηκνλ, σο ηεξάξραο ζεφθξνλαο, κεγίζηνπο σο Μάξηπξαο, Απνζηφισλ 
ηνχο ζνθνχο, θαί ηήο άλσ ιακπξφηεηνο, ζπκκεηέρνληαο, θαί ηψ ζξφλσ ηήο 
δφμεο παξεζηψηαο, θαί εκίλ εμαηηνπκέλνπο, ακαξηεκάησλ ζπγρψξεζηλ.  

Γφμα... θαί λχλ...  
Ήρνο δ’  Σήο Δνξηήο 

ήκεξνλ ν ζενρψξεηνο λαφο, ε Θενηφθνο ελ λαψ Κπξίνπ πξνζάγεηαη, θαί 
Εαραξίαο ηαχηελ ππνδέρεηαη, ήκεξνλ ηά ηψλ Αγίσλ, Άγηα αγάιινληαη, θαί ν 



ρνξφο ηψλ Αγγέισλ κπζηηθψο παλεγπξίδεη, κεζ’ ψλ θαί εκείο ενξηάδνληεο 
ζήκεξνλ, ζχλ ηψ Γαβξηήι εθβνήζσκελ, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά 
ζνχ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Σήο Δνξηήο 
Ήρνο β’  Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Έλδνλ ηνχ ηεξνχ, Αγίαλ ηψλ Αγίσλ, ηήλ Θενηφθνλ νχζαλ, ψ Εαραξία δέρνπ, 
Αγίσλ εηο ηά Άγηα.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ηψ Βαζηιεί.  
 
Ρίδεο κέλ εθ Γαπτδ, εβιάζηεζαο Παξζέλε, Γαβξηήι δέ ηφ Υαίξε, θνκίδσλ ζνη 
εβφα, Θεφλ δή ηέμε Πάλαγλε.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ελ επθξνζχλε.  
 
Δχγε ηήο ηεξάο, θαί ζείαο μπλσξίδνο, Ησαθείκ θαί Άλλεο, πθ’ ψλ Αγλή 
ηερζείζα, πξνζήρζεο λχλ ηψ Κηίζηε ζνπ.  

Γφμα... θαί λχλ… κνηνλ 
Φψο ζε ηφ ηξηιακπέο, απγάζαλ Θενηφθε, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο, νπξάληνλ 
ηξνθήλ ζνη, εθπέκπεη κεγαιχλνλ ζε.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΓ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ ελ Αγίνηο Παηέξσλ εκψλ Ακθηινρίνπ Δπηζθφπνπ Ηθνλίνπ, 

θαί Γξεγνξίνπ ηνχ Αθξαγαληίλσλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρ. ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα.  
 

Σνχ Αγίνπ Ακθηινρίνπ Ήρνο δ’  
Έδσθαο ζεκείσζηλ 

Γλψκελ απηεμνχζηνλ, θαί ινγηζκφλ απηνθξάηνξα, ηψλ παζψλ θιεξσζάκελνο, 
ηψ θξείηηνλη δέδσθαο, λνπλερψο πακκάθαξ, ηήλ εγεκνλίαλ, θαηά ηνχ 
ρείξνλνο δπγψ, δηθαηνηάησ Πάηεξ ρξεζάκελνο. εληεχζελ επηηήδεηνο, πξφο 
ζενπηίαλ γεγέλεζαη, θαί Θενχ θαηαλφεζηλ, ηεξάξρα ζεφπλεπζε.  
 
Βξφρνπο δηεζθέδαζαο, θαί ηάο ελέδξαο δηέιπζαο, ηψλ αηξέζεσλ ζηε, 
δνγκάησλ νξζφηεηη, θαί ζενινγία, ηή αθξηβεζηάηε, θαί ηήλ δηαίξεζηλ θπγψλ, 



θαί ηελ θαθίζηελ Πάηεξ ζπλαίξεζηλ, ελ φξνηο δέ δηέκεηλαο, ηήο επζεβνχο εκψλ 
Πίζηεσο θαί Σξηάδα εθήξπμαο, ελ Μνλάδη ζεφηεηνο.  
 
Σέρλε ζνθηζάκελνο, ηφλ επί γήο βαζηιεχνληα, ηφλ εθείλνπ παξέδξακεο, πηφλ 
απξνζθπλήηνλ, ζπλεηψο δηδάζθσλ, ψο απξνζθπλήηνπ παξνξσκέλνπ ηνχ 
Τηνχ, αγαλαθηήζεη Παηήξ ζεξκφηαηα, ν ηνχηνλ πξναηψληνλ, εθηεηνθψο ππέξ 
έλλνηαλ, απαζή θαί αζψκαηνλ, ψο απηφο νίδελ ζηε.  
 

Καί ηνχ αγίνπ Γξεγνξίνπ 
Ήρνο πι. δ’  

  ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
Πάηεξ Ηεξέ Γξεγφξηε, απφ ζπαξγάλσλ Θεψ, αλεηέζεο θνιιψκελνο, 
αλελδφηνηο λεχζεζη, ηψ ηά πάληα πνηήζαληη, θαί δή πξφο ηνχηνπ, 
θαηαιακπφκελνο, παζψλ δηέβεο, λχθηα θαί ήζηξαςαο, θέγγνο ηάζεσλ, θαί 
ζαπκάησλ ράξηηαο, απνζνβψλ, πνηθίια λνζήκαηα, θαί πιάλεο πλεχκαηα.  
 
Πάηεξ ζαπκαζηέ Γξεγφξηε, θσηνθαλείαηο ηφλ λνχλ, θαζαξψο αζηξαπηφκελνο, 
ηψλ παζψλ εθνίκηζαο, πνιπθχκαληνλ ζάιαζζαλ, θαί απαζείαο, 
πεξητπηάκελνο, θαζαξσηάηαηο, πηέξπμηλ έθζαζαο, έλζα ηφ άθξαζηνλ, θάιινο 
θαί ακήραλνλ, ππέξ εκψλ, πάληνηε δεφκελνο, ηψλ επθεκνχλησλ ζε.  
 
Πάηεξ Παηέξσλ Γξεγφξηε, ηεξσζχλεο θαλψλ, ζσθξνζχλεο εηθφληζκα, 
Μνλαδφλησλ ζηήξηγκα, Δθθιεζίαο εδξαίσκα, αγάπεο ιχρλνο, ζξφλνο 
αηζζήζεσο, πεγή ζαπκάησλ, θαί γιψζζα πχξηλνο, ζηφκα εδχιαινλ, ζθεχνο 
ζείνπ Πλεχκαηνο, θαί λνεηφο, γέγνλαο Παξάδεηζνο, ζενκαθάξηζηε.  

Γφμα… Καί λχλ… 
Σήο Δνξηήο   Ήρνο δ’  

Γεχηε πάληεο νη πηζηνί, ηήλ κφλελ ακψκεηνλ εγθσκηάζσκελ, ηήλ εθ ηψλ 
Πξνθεηψλ πξνθεξπρζείζαλ, θαί ελ λαψ πξνζελερζείζαλ, ηήλ πξφ αηψλσλ 
πξννξηζζείζαλ Μεηέξα, θαί επ’ εζράησλ ηψλ ρξφλσλ αλαδεηρζείζαλ 
Θενηφθνλ, Κχξηε πξεζβείαηο απηήο, ηήλ εηξήλελ ζνπ παξάζρνπ εκίλ, θαί ηφ 
κέγα έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο α’  Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 
Απελερζήζνληαη θάζθεη ν Θενπάησξ Γαπτδ, ηψ Βαζηιεί παξζέλνη, ελ Ναψ 
ηνχ Κπξίνπ, νπίζσ ζνπ Παξζέλε κεηά θαηδξψλ, ηψλ ιακπάδσλ ρνξεχνπζαη, 
θαί εηο ηά Άγηα θέξνπζαί ζε Αγλή, σο αγίαλ θηβσηφλ ηνχ Θενχ.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ηψ Βαζηιεί.  
 
Καζάπεξ άλζε πνηθίια πεξηδξεςάκελνη, εθ λνεηψλ ιεηκψλσλ, ηψλ ηνχ 
Πλεχκαηνο ιφγσλ, επαίλσλ ηνχο ζηεθάλνπο ραξκνληθψο, ηή Παξζέλσ 
ζπκπιέμσκελ, θαί κεζεφξηηνλ ηνχηνπο δψξνλ απηή, επαμίσο πξνζθνκίζσκελ.  



 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ελ επθξνζχλε.  
 
Δμαλνηγέζζσ ε πχιε ηνχ ζεηνηάηνπ λανχ, θαί εηζδερέζζσ έλδνλ, ηήλ 
νπξάληνλ πχιελ, θαί παλεγπξηδέησ θχζηο βξνηψλ, θαί ζθηξηάησζαλ Άγγεινη, 
ζπλενξηάδνληεο άκα θαηδξψο εκίλ, ηήο Θενκήηνξνο ηήλ Δίζνδνλ.  

Γφμα… Καί λχλ…  Ήρνο πι. α’  
Δπέιακςελ εκέξα ραξκφζπλνο, θαί ενξηή παλζεβάζκηνο, ήκεξνλ γάξ ε 
πξφ ηφθνπ Παξζέλνο, θαί κεηά ηφθνλ Παξζέλνο κείλαζα, ελ λαψ Αγίσ 
πξνζάγεηαη, θαί ραίξεη Εαραξίαο ν Πξέζβπο, ν γελέηεο ηνχ Πξνδξφκνπ, θαί 
βνά γεζνζχλσο, Ήγγηθελ ε πξνζηαζία ηψλ ζιηβνκέλσλ, ελ Ναψ αγίσ σο 
Αγία, αθηεξσζήλαη εηο θαηνίθεζηλ ηνχ Παληάλαθηνο, Δπθξαηλέζζσ Ησαθείκ ν 
Πξνπάησξ, θαί ε Άλλα αγαιιηάζζσ, φηη πξνζήλεγθαλ Θεψ, σο ηξηεηίδνπζαλ 
δάκαιηλ, ηήλ άκσκνλ Γέζπνηλαλ, Μεηέξεο ζπγράξεηε, Παξζέλνη ζθηξηήζαηε, 
θαί ζηείξαη ζπγρνξεχζαηε, φηη ελέσμελ εκίλ ηήλ νπξαλψλ βαζηιείαλ, ε 
πξννξηζζείζα παληάλαζζα, Υαίξεηε ιανί θαί αγαιιηάζζε.  
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Αγίσλ  Ήρνο δ’  
Ο Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Ο 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.  

Γφμα… Καί λχλ… 
Σήο Δνξηήο   Ήρνο δ’  

ήκεξνλ ηήο επδνθίαο Θενχ ηφ πξννίκηνλ, θαί ηήο ηψλ αλζξψπσλ ζσηεξίαο ε 
πξνθήξπμηο, ελ Ναψ ηνχ Θενχ ηξαλψο ε Παξζέλνο δείθλπηαη, θαί ηφλ Υξηζηφλ 
ηνίο πάζη πξνθαηαγγέιιεηαη, Απηή θαί εκείο κεγαινθψλσο βνήζσκελ, Υαίξε 
ηήο νηθνλνκίαο ηνχ Κηίζηνπ ε εθπιήξσζηο.  

 
Καί Απφιπζηο 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα 
Ήρνο α’  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Γηθαίσλ ν θαξπφο, Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο, πξνζθέξεηαη Θεψ, ηεξψ ελ αγίσ, 
ζαξθί λεπηάδνπζα, ε ηξνθφο ηήο δσήο εκψλ, ήλ επιφγεζελ, ν ηεξφο 
Εαραξίαο, ηαχηελ άπαληεο, ψο ηνχ Κπξίνπ Μεηέξα, πηζηψο καθαξίζσκελ.  
 

Μεηά ηήλ β’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα 
Ήρνο δ’  Καηεπιάγε Ησζήθ 

Πξφ ζπιιήςεσο Αγλή, θαζεγηάζζεο ηψ Θεψ, θαί ηερζείζα επί γήο, δψξνλ 
πξνζήρζεο λχλ απηψ, απνπιεξνχζα παηξψαλ επαγγειίαλ, ηψ ζείσ δέ Ναψ, 
ψο ζείνο φλησο λαφο, εθ βξέθνπο θαζαξψο, κεηά ιακπάδσλ θαηδξψλ, 
απνδνζείζα ψθζεο δνρείνλ, ηνχ απξνζίηνπ θαί ζείνπ Φσηφο, Μεγάιε φλησο, 
ε πξφνδφο ζνπ, κφλε Θεφλπκθε θαί αεηπάξζελε.  



 
Δίηα ιέγνληαη νη Καλφλεο, είο ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ νη παξφληεο 

δχν.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Ακθηινρίνπ, νπ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σφλ ηήλ πιάλελ ινρψληα κέιπσ πνηκέλα. Πνίεκα Θενθάλνπο.  
 

Χδή α’   Ήρνο δ’  
«Θαιάζζεο ην εξπζξαίνλ πέιαγνο αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Σνχο ιφγνπο ηψλ δπζζεβψλ αηξέζεσλ, θαί ηά θξπάγκαηα, νξζνδνμίαο αίγιε 
ιακπξπλζείο, επκαξψο δηεζθέδαζαο, ελ ή ηνχο ζέ γεξαίξνληαο, Ηεξνθάληα 
πεξηθξνχξεζνλ.  
 
Ο πάλησλ ηήλ ζσηεξίαλ Κχξηνο, αεί βνπιφκελνο, ηήο ηεξάο ζε πνίκλεο 
νδεγφλ, ηεξάξρα πξνβάιιεηαη, ιφγσ θαί βίσ ιάκπνληα, δηαθεξφλησο 
ζεαζάκελνο.  
 
Ννκίκσο ππεξαζιείλ ειφκελνο, ηήο Δθθιεζίαο Υξηζηνχ, ηή παληεπρία Πάηεξ 
ηνχ ηαπξνχ, ζεαπηφλ πεξηέθξαμαο, θαί ληθεηήο ηή ράξηηη, θαί ζηεθαλίηεο 
αλαδέδεημαη.  

Θενηνθίνλ 
Σφλ Λφγνλ ηφλ ηψ Παηξί ζπλάλαξρνλ, θαί ζπλατδηνλ, θαί ηήο απηήο νπζίαο θαί 
κνξθήο ηψ ηεθφληη ππάξρνληα, ζεζαξθσκέλνλ ηέηνθαο, αλεξκελεχησο 
Απεηξφγακε.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ, θέξσλ Αθξνζηηρίδα ηαχηελ,  
 

Σφλ ζαπκαηνπξγφλ Γξεγφξηνλ ζαπκάζσ. Ησζήθ.  
 

Χδή α’   Ήρνο πι. δ’  
«Σψ ζπληξίςαληη πνιέκνπο, ελ βξαρίνλη απηνχ, θαί δηαβηβάζαληη, ηφλ Ηζξαήι 
ελ Δξπζξά ζαιάζζε, άζσκελ απηψ, ψο Λπηξσηή εκψλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σαίο ηνχ Πλεχκαηνο αθηίζη, ππξζεπφκελνο ηφλ λνχλ, Ηεξέ Γξεγφξηε, θαί 
θσηαπγήο αζηήξ γεγελεκέλνο, φινλ κε θαηαχγαζνλ πξεζβείαηο ζνπ, φπσο 
πκλήζσ ζε.  
 
Ο πξνγλψζηεο ηψλ απάλησλ, ραξηηψζαο ζνπ ηφλ λνχλ, ζενζδφηνηο 
ιάκςεζηλ, απφ ζπαξγάλσλ ζε θαζαγηάδεη, ζείαηο αξεηαίο εκπξέπεηλ 
κέιινληα, Πάηεξ θαί ζαχκαζηλ.  
 



Νπζηαγκφλ απφ βιεθάξσλ, ξαζπκίαο εθβαιψλ, ιχρλνο εγξεγφξζεσο, 
θαζσξάζεο ζενθφξε δείμαο, πξάγκαηη ηήλ θιήζίλ ζνπ Γξεγφξηε, 
επαιεζεχνπζαλ.  

Θενηνθίνλ 
Θενηφθνλ ζε Κπξίσο, αιεζψο νκνινγψ, ηέηνθαο γάξ Κχξηνλ, αλεξκελεχησο 
ελ δπζίλ νπζίαηο, άρξαληε Παξζέλε θαί ζειήζεζη, θαηαλννχκελνλ.  
 

Σνχ Αγ. Ακθηινρίνπ 
 

Χδή γ’  
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, Δθθιεζία ζνπ Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Ζ ζεία θαί θσηαπγήο, ηψλ ζψλ δνγκάησλ ιακπεδψλ έζβεζε, ηήλ δπζζεβή 
θάιαγγα, ηψλ αηξεηηθψλ Ακθηιφρηε.  
 
Νακάησλ δσνπνηψλ, ψο πνηακνο ψλ εθ Θενχ έκπιεσο, Αξρηεξεχο γέγνλαο, 
νίο νη επζεβείο αξδεπφκεζα.  
 
Πινπζίαηο καξκαξπγαίο, θαηαιακπφκελνη ηφλ λνχλ ήζηξαςαο, ηήλ κπζηηθήλ 
ζηε, ηψλ ζψλ δηδαγκάησλ εππξέπεηαλ.  

Θενηνθίνλ 
Λπρλίαλ ζε θσηεηλήλ, θαί ςπρνηξφθνλ αιεζψο ηξάπεδαλ, θαί θηβσηφλ 
Πάλαγλε, πάληεο νη πηζηνί θαηαγγέιινκελ.  
 

Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
 

Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ 
Σφλ δη’ απηφλ ζνπ πξνζδεμάκελνο Πάηεξ θφπνλ, ν Κηίζηεο γέξνληη ζηνηρεηνί 
ζε, ελ εξήκσ ζέ κπνχληα Γξεγφξηε, απάζεο Γξαθήο ζαθήλεηαλ.  
 
ιελ εθέιθσλ εβδνκάδα άζηηνο Πάηεξ, εηξέθνπ βξψζεη επνπξαλίσ, ζψλ 
δαθξχσλ ληθεηνίο πνηηδφκελνο, θαί ζείσο ελεδπλφκελνο.  
 
Τπφ Θενχ ζνη Ηεξάξρα ρχκα θαξδίαο εδφζε, έβιπζαο γάξ πινπζίσο, 
δηδαγκάησλ θαζαξψηαηα λάκαηα, θαξδίαο πηζηψλ αξδεχνληα.  

Θενηνθίνλ 
Ρήζηο Κεξχθσλ ζεεγφξσλ απεπιεξψζε, ηδνχ γάξ έηεθελ ε Παξζέλνο, λένλ 
βξέθνο ηνχ Αδάκ παιαηφηεξνλ, θαί ζχλζξνλνλ ηνχ Γελλήηνξνο.  

Ο Δηξκφο 
«Δζηεξεψζε ε θαξδία κνπ ελ Κπξίσ, πςψζε θέξαο κνπ ελ Θεψ κνπ, 
επιαηχλζε επ’ ερζξνχο κνπ ηφ ζηφκα κνπ, επθξάλζελ ελ ζσηεξίσ ζνπ».  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Αγίνπ Ακθηινρίνπ 
Ήρνο β’  Σά άλσ δεηψλ 



Ζ ζεία βξνληή, ε ζάιπηγμ ε ηνχ Πλεχκαηνο, πηζηψλ θπηνπξγέ, θαί πέιεθπο 
ηψλ αηξέζεσλ, Ηεξάξρα, Ακθηιφρηε, ηήο Σξηάδνο ζεξάπνλ κέγηζηε, ζχλ 
Αγγέινηο πέισλ αεί, πξεζβεχσλ κή παχζε ππέξ πάλησλ εκψλ.  
 

Κάζηζκα ηνχ απηνχ   Ήρνο δ’  
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Λακπξχλεηο ηά πέαηα, ελ ηή ζή κλήκε ζνθέ, ηφ ζψκα εθβιχδεη ζνπ, ηψλ 
ηακάησλ πεγάο, Ακθηιφρηε έλδνμε, φζελ θαί αζζελείαο, απαιιάηηεηο παληνίαο, 
πίζηεη ηνχο πξνζηφληαο, ηψ ζεπηψ ζνπ ηεκέλεη, θαί λχλ πηαηζκάησλ ηήλ 
ιχζηλ, αίηεζαη πάζηλ εκίλ.  

Γφμα... Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
Ήρνο πι. δ’  

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Δθ ζπαξγάλσλ Κπξίσ αλαηεζείο, σο ν πάιαη παλέλδνμνο ακνπήι, σζαχησο 
θαινχληφο ζε, ηνχ σηήξνο αθήθναο, θαί ςπρήλ θαζάξαο, θαιψλ επηδφζεζηλ, 
ηεξσζχλεο ράξηλ, αμίσο απείιεθαο, φζελ επί ριφελ, επηγλψζεσο ζείαο, 
πνηκάλαο ηφ πνίκληνλ, ηακάησλ απήζηξαςαο, ελεξγείαο Γξεγφξηε, Πξέζβεπε 
Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη 
πφζσ, ηήλ Αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Ήρνο ν απηφο 

Σφ Πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 
Αγαιιηάζζσ ν Γαπίδ ν Τκλνγξάθνο, θαί ρνξεπέησ Ησαθείκ ζχλ ηή Άλλε, φηη 
γφλνο άγηνο εμ απηψλ πξνήιζε, Μαξία ε θσηνθφξνο ζεία ιακπάο, θαί ραίξεη 
εηζεξρνκέλε ελ ηψ Ναψ, ήλ θαί βιέπσλ επιφγεζελ, ν Βαξαρίνπ πηφο, θαί 
ραίξσλ αλεθξαχγαδε, Υαίξε ζαχκα παγθφζκηνλ.  
 

Σνχ Αγ. Ακθηινρίνπ 
 

Χδή δ’  
«Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Ακθηινρίνπ ηνχ ζείνπ θαί ζεεγφξνπ, ηήλ ηεξάλ παλήγπξηλ ζεφθξνλεο δεχηε, 
πίζηεη ζπγθξνηήζσκελ, ηνίο ηνχηνπ δηδάγκαζη, θαί ζενινγίαηο λεπξνχκελνη.  
 
Νπκθαγσγφο ζενθφξε ηήο Δθθιεζίαο, ηήο ελ Υξηζηψ γελφκελνο, ηψ θάιιεη 
ηψλ ιφγσλ, ηαχηελ θαηεθφζκεζαο, θαί ηή σξαηφηεηη, ηήο νξζνδνμίαο 
εθαίδξπλαο.  
 
Ζ ζενιφγνο ζνπ γιψζζα θαί ζεεγφξνο, ηήο αξρηθήο Σξηάδνο ηφ κνλφζεπηνλ 
θξάηνο, πάζη δηεηξάλσζε, θαί κίαλ ζεφηεηα, ζέβεηλ ελ ηξηζίλ Τπνζηάζεζη.  

Θενηνθίνλ 
Νέαλ ζθελήλ ζε Παξζέλε θαηαλννχκελ, θαί θαζαξφλ αγίαζκα ηνχ πάλησλ 
Γεζπφηνπ, ηνχηνλ γάξ εγέλλεζαο, ζαξθί θαζ’ ππφζηαζηλ, ζπλδεδξακεθφηα 



Παλάκσκε.  
 

Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
 

Αθήθνα Κχξηε 
Γή ψο θαιή ήλζεζαο, εθαηνζηεχνληα Πάηεξ ζηάρπλ, θαί ηή δξεπάλε ηψλ ζψλ 
δηδαρψλ εμέηεκεο, αηξεηηθψλ δφγκαηα δπζζεβή, πλφδνπ πξφκαρνο νθζείο, 
ζηε Γξεγφξηε.  
 
Οπξάληνο ςήθφο ζε, Αξρηεξέα Θενχ ζεξάπνλ, απνδεηθλχεη θαιψο, νδεγείλ ηφ 
πνίκληνλ, φπεξ εθηήζαην αίκαηη Υξηζηφο, ν πξνεηδψο ζνπ ηήο ςπρήο, κάθαξ 
ηήλ ιακπξφηεηα.  
 
Ναφο Θενχ γέγνλαο, θεθαζαξκέλνο παζψλ θειίδνο, θαί ελ λαψ ηεξψ 
παξεζηψο, ηνχ Πλεχκαηνο ηήλ επηθνίηεζηλ, δέδεμαη ζαθψο, είδεη ζεκλήο 
πεξηζηεξάο, Υξηζηνχ δνμάζαληνο.  

Θενηνθίνλ 
Γέλνο βξνηψλ ζέζσζηαη, ηή ππέξ λνχλ ζνπ θπνθνξία, θαί νη ελ ζθφηεη 
θζνξάο, Παλαγία Γέζπνηλα, είδνλ ηφ θψο ηφ εθιάκςαλ εθ γαζηξφο, ζνχ ηήο 
αηηίαο ηήο εκψλ, Κφξε αλαπιάζεσο.  
 

Σνχ Αγ. Ακθηινρίνπ 
 

Χδή ε’  
«χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλείαο, ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε».  
 
Λακπφκελνο θσηί, Σξηζειίνπ ζεφηεηνο, εθάζηζαο επί ζξφλνπ, ηήο 
Αξρηεεσζχλεο, ζεφθξνλ, Ακθηιφρηε.  
 
Οιφθιεξνλ ζαπηφλ, ηψ Θεψ θαζηέξσζαο, θαί γέγνλαο ζενθήξπμ, 
κεγαιφθσλνο Πάηεξ, πακκάθαξ Ακθηιφρηε.  
 
Υαξκφζπλνο εκίλ, ενξηή θαί παλίεξνο, εθέζηεθελ ε ηνχ ζείνπ, θαί ζνθνχ 
Γηδαζθάινπ, ηφλ θφζκνλ αγηαδνπζα.  

Θενηνθίνλ 
Χ πάλησλ ηψλ Πηζηψλ, εππξεπέο εγθαιιψπηζκα, παλάρξαληε Θενκήηνξ, ηήο 
ςπρήο κνπ ηφλ ξχπνλ, απφπιπλνλ πξεζβείαηο ζνπ.  
 

Σνχ Αγ. Γξεγνξίνπ 
 

Σφλ δφθνλ ηήο ςπρήο κνπ 
Ρήκαηί ζνπ θαζαίξεηο, εηδερζνχο αζζελείαο ιειεπξσκέλνλ πνηέ, ηφλ 
πξνζειζφληα ζνη πίζηεη, ζεφζελ γάξ εδέμσ, ράξηλ ζαπκάησλ ζνθέ, ψο 
Διηζαίνο ν ζείνο, ζεφθξνλ Γξεγφξηε.  



 
Ζ λέσμαο επρή ζνπ, κνγηιάινπ ζηφκα θαί ψηα Γξεγφξηε, ηψλ ηακάησλ 
πακκάθαξ, ελέξγεηαλ πινπηήζαο, θαί εμεξεχμσ βπζφλ ζενινγίαο, ζαιάζζαο 
αζέσλ μεξαίλνληα.  
 
Γεψδνπο πξνζπαζείαο, θαζαξεχζαο Πάηεξ ψο Πέηξνο ν πξφθξηηνο, ηψλ 
Απνζηφισλ ζθηά ζνπ, ηάζεηο επεηέιεηο ζπλερνκέλνπο δεηλαηο, αζζελεηψλ 
θαηαηγίζηλ, ελζέσο ηψκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ο θφιπνπο ηνχο παηξψνπο, κή θελψζαο ελ ηψ ζαξθνχζζαη Παλάκσκε, ζνχ 
ελ θφιπνηο νξάηαη, θξαηνχκελνο σο βξέθνο, φλ εμηιέσζαη, ηνίο επζεβψο ζε 
ηηκψζη, Παξζέλε Θεφλπκθε.  
 

Σνχ Αγ. Ακθηινρίνπ 
 

Χδή ο’  
«Θχζσ ζνη κεηά θσλήο, αηλέζεσο Κχξηε, ή Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη’ νίθηνλ εθ ηήο πιεπξάο  ζνπ ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Νεθξψζαο, ηφ ηήο ζαξθφο ρακαίδεινλ θξφλεκα, ηήο απαζείαο ηήλ ρφξηλ, 
εζηνιίζσ Πάηεξ Ηεξνκχζηα, θαί παλάγλνηο, δηδαραίο ηήλ Σξηάδα εθήξπμαο.  
 
Σψ θφβσ, ζηνηρεησζείο ηψ ζείσ ζεφιεπηε, θαί ηήλ ςπρήλ κνιπζκάησλ, 
θαζαξάλ ηεξήζαο, ζενινγίαο αλεδείρζεο, ηεξψηαηνλ φξγαλνλ ζηε.  

Θενηνθίνλ 
Αγλφλ ζε, θαί θαζαξφλ γηλψζθνληεο ζθήλσκα, ηνχ Βαζηιέσο ηήο δφμεο, θαί 
λαφλ θαί ζξφλνλ ηνχ παλπςίζηνπ, δπζσπνχκελ, ηάο ςπράο εκψλ ζψζαη 
Παλχκλεηε.  
 

Σνχ Αγ. Γξεγνξίνπ 
 

Χο ηφλ Πξνθήηελ εξξχζσ 
Ρψλλπηαη θφξε ην ζψκα, παξεηκέλε εληεχμεη ζνπ ζηε, ελ έηεζη πιείνζη, 
πηζηψο πξνζειζνχζά ζνη, θαί ηφλ αίηηνλ, πάλησλ κεγαιχλεη Υξηζηφλ.  
 
Ηρλειαηψλ ηνχ Γενπφηνπ, πνιηηείαλ ηήλ άκσκνλ έλδνμε, αδίθσο ζιηβφκελνο, 
θαί ζπθνθαληνχκελνο, αηαπείλσηνο, έκεηλαο Γξεγφξηε.  
 
Οη ηή θαθία ζπδψληεο, ζέ ηφλ άθαθνλ άξλα σο άγξηνη, ζήξεο δηαξπάδνληεο, 
θξνπξά θαηεδίθαζαλ, ηφλ θξνπξνχκελνλ, Πάηεξ ζεία ραξηηη.  

Θενηνθίνλ 
Ννχο ελλνήζαη ηφ κέγα, απνξεί ηνχ ζνχ ηφθνπ κπζηήξηνλ, Θεφλ γάξ εθχεζαο, 
άλζξσπνλ γελφκελνλ, Αεηπάξζελε, ηφλ απεξηλφεηνλ.  

Ο Δηξκφο 



«Χο ηφλ Πξνθήηελ εξξχζσ, εθ  βπζνχ θαησηάηνπ, Υξηζηέ ν Θεφο, θακέ ηψλ 
πηαηζκάησλ κνπ, ξχζαη σο θηιάλζξσπνο, θαί θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ κνπ 
δένκαη».  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
Ήρνο γ’  Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ 

ζπεξ κέγαο ήιηνο, αλαηνιαίο ηψλ ζαπκάησλ, θαηαπγάδεηο άπαζαλ, ηήλ ηνχ 
Θενχ Δθθιεζίαλ, έζσζαο ηαίο ζαίο πξεζβείαηο πνιινχο αλζξψπνπο, ήιαζαο 
ηνχο θαθνδφμνπο εθ ηήο ζήο πνίκλεο, δηά ηνχηφ ζε Σηκψκελ, ζεφθξνλ Πάηεξ, 
ζνθέ Γξεγφξηε.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΓ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Ακθηινρίνπ, 
Δπηζθφπνπ Ηθνλίνπ.  

ηίρνη 
ηαιείο Ακθηιφρηε λεθξψλ ακθίνηο,  
Λφρνπο ζθεδάδεηο θαί λεθξφο λννπκέλνπο.  
Δηθάδη ελ ηξηηάηε ζάλαηνο ιάβελ Ακθηιφρηνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Γξεγνξίνπ, 
Δπηζθφπνπ ηήο, Αθξαγαληίλσλ Δθθιεζίαο.  

ηίρνη 
Δμ Αθξαγάλησλ πξφο Θεφλ ρσξείο Λφγνλ,  
Σφλ άθξα γήο θξίλνληα, πακκάθαξ Πάηεξ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ παηξφο εκψλ ηζηλίνπ ηνχ Μάξηπξνο.  
ηίρνη 

Πνιιάο ππνζηάο ελ βίσ πξψηνλ βίαο,  
Μεηήιζε ηζίληνο εθ βίαο βίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Δπίζθνπνο Ηζρπξίσλ ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Εψλ Ηζρπξίσλ, ηζρχο ήλ Δθθιεζίαο,  
Ήλ πεξ λνεηψο θαί ζαλψλ εληζρχεη.  
 

Σή απηή εκέξα ν Άγηνο Έιελνο, Δπίζθνπνο Σαξζνχ, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Σαξζνχ πξφεδξνο Έιελνο ζπεπφινο,  
Σαξζνίο άλεηζη ςπρηθνίο έσο πφινπ.  
Γηήγεζηο νπηαζίαο Ησάλλνπ ηηλφο, πάλπ σθέιηκνο.  
 

Σαίο ηψλ αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Αγ. Ακθηινρίνπ 



 
Χδή δ’  

«Δλ ηή θακίλσ Αβξακηαίνη παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί ελ ηψ λαψ, ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Μπζηηθσηάηαηο, ζεεγνξίαηο ηαίο ζαίο πξνζέρνληεο, πφζσ ηήλ Αξείνπ Πάηεξ 
θαηαηνκήλ, ηήο ζεφηεηνο εθθεχγνκελ, Σξηάδα άθηηζηνλ, νκννχζηνλ πίζηεη 
δνμάδνληεο.  
 
Διειεγκέλνλ, ηαίο δηδαραίο ζνπ Μαθεδφληνλ, Πάηεξ θαζνξψληεο Πλεχκα ηφ 
αγαζφλ, ηψ Παηξί ηε θαί Γελλήκαηη, ζπκπξνζθπλνχκελνλ, θαί ζπλππάξρνλ 
πίζηεη δνμάδνκελ.  
 
Λφγσ ηξαλψζαο, ηήλ ππέξ ιφγνλ Λφγνπ ζάξθσζηλ, ζέβεηλ ελ δπζίλ νπζίαηο 
Θεφλ, ζενθξφλσο εμεπαίδεπζαο, θαί ηήλ δηαίξεζηλ, θαί ηήλ ζχγρπζηλ θεχγεηλ 
ζεφιεπηε.  

Θενηνθίνλ 
Πάληεο πξνζχκσο, ηήλ Θενηφθνλ επθεκήζσκελ, δεχηε νη ζσζέληεο πίζηεη ηνχ 
εμ απηήο, γελλεζέληνο αλαθξάδνληεο, Δπινγεκέλε ζπ ελ γπλαημίλ ππάξρεηο 
Παλάρξαληε.  
 

Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
 

 δη’ Αγγέινπ Παίδαο 
Θαπκαηνπξγεί ν Κηίζηεο, θξηλνκέλνπ ζνπ κάθαξ, ηφ πνξληθφλ γάξ γχλαηνλ, 
θνξά ιεθζέλ δαηκφλσλ, πάζηλ εδήιφπ, θαζαξφλ ζε Γξεγφξηε.  
 
Αθηηλνβφινη ζείνη, καζεηαί ηνχ σηήξνο, ζνί επηζηάληεο ζηε, πεπεδεκέλνλ 
μχισ, ιχνπζί ζε, πεξηραξψο αζπαδφκελνη.  
 
Τπνκνλή ζνπ Πάηεξ, ν Γεζπφηεο πξνζέρσλ, ζαπκαηνπξγίαηο κείδνζη, ζέ 
ηεξψο ιακπξχλεη, ηψλ λνζεκάησλ, ηήλ αριχλ απειαχλνληα.  

Θενηνθίνλ 
Μεηξνπξεπψο ηφλ πάλησλ, απεθχεζαο Κηίζηελ, θαί ελ ρεξζίλ εβάζηαζαο, 
ρεξνπβηθφο σο ζξφλνο, ηφλ ζπλνρέα, ηνχ παληφο Απεηξφγακε.  
 

Σνχ Αγίνπ Ακθηινρίνπ 
 

Χδή ε’  
«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».  
 
Χξαηψζεζαλ αζκαηηθψο αη ζηαγφλεο ζνπ, ζενινγνχληνο ηξαλψο, Σξηάδα 



άλαξρνλ άθηηζηνλ, νκννχζηνλ αζχγρπηνλ, ελ ππνζηάζεζη ηξηζί, Πάηεξ 
ζεφζνθε, ή βνψκελ, Πάληα ηά έξγα, πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Πινχηφλ ζνη θαί δφμαλ αθξαηθλή, ε ελππφζηαηνο, νθία δέδσθε, 
ζενινγήζαληη Πάλζνθε, επζεβψο θαί ηψλ αηξέζεσλ, θαηαβαιφληη ηήλ νθξχλ, 
θαί πφζσ ςάιινληη, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ο πάζη παξέρσλ ηήλ δσήλ, σο ηεξάξρελ πηζηφλ θαί ζενξξήκνλα, ελ Δθθιεζία 
ζε ζηε, πξσηνηφθσλ εηζσθίζαην, ηεξνπξγνχληα κπζηηθψο, θαί πίζηεη 
κέιπνληα, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ λχλ εθιέινηπε ζαθψο, εθ ηήο Ηνχδα θπιήο, άξρσλ εγνχκελνο, ζχ γάξ 
Παλάκσκε ηέηνθαο, ψ ηφ πξίλ ήλ απνθείκελνλ, ηήλ πξνζδνθίαλ ηψλ εζλψλ 
Υξηζηφλ, ψ ςάιινκελ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 

Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
 

Ο ζηεγάδσλ ελ χδαζη 
Απνιχεηαη κάζηηγνο, δαηκνληθήο θνβεξάο, πξνζεπρή ζνπ Μάθαξ, ε ηή θαθία 
παξαλφκσλ αλδξψλ, ζπθνθαληήζαζά ζε ηφλ δίθαηνλ θφξε, θαί ζπλφδνπ 
κέζνλ ζε δνμάδεη, ν αγσλνζέηεο, Υξηζηφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 
θνηεηλήο ακαπξψζεσο, νη πνλεξά θαηά ζνχ, βνπιεπζέληεο Πάηεξ, 
απνπιεξνχληαη θαί εθιάκπεη ε ζή, θσηαπγήο βίσζηο, ελαληίνλ Γξεγφξηε 
Παηέξσλ, ψλ ηή παξνπζία, άλζξαθαο θαηέρσλ, ρεξζίλ εζαπκαηνχξγεηο.  
 
Χο αζηήξ θαεηλφηαηνο, αλαθαλείο αιεζψο, ελ ηψ χςεη Πάηεξ ηήο Δθθιεζίαο, 
θαηαπγάδεηο εκάο, αξεηαίο πάληνηε, θαί ζαπκάησλ αθηίζη, ηνχο πκλνχληάο ζνπ 
ηήλ θσηνθφξνλ, κλήκελ ηεξάξρα, Γξεγφξηε ζεφθξνλ.  

Θενηνθίνλ 
Ο παξάδνμνο ηφθνο ζνπ, ηάο δηαλνίαο εκψλ, θαηαπιήηηεη κφλε επινγεκέλε, ν 
Θεφο γάξ εθ ζνχ, ζάξθα πξνζέιαβελ, φπεξ ήλ, δηακείλαο Θενηφθε, άηξεπηνο 
ηή θχζεη, φλ ππεξπςνχκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο 
«Ο ζηεγάδσλ ελ χδαζη, ηά ππεξψ α Υξηζηέ, ν ηηζείο ζαιάζζε φξηνλ ςάκκνλ, 
θαί ζπλέρσλ ηφ πάλ, ζέ πκλεί ήιηνο, ζέ δνμάδεη ζειήλε, ζνί πξνζθέξεη χκλνλ, 
πάζα ε θηίζηο ηψ Γεκηνπξγψ, θαί Κηίζηε εηο ηνχο αηψλαο».  
 

Σνχ Αγίνπ Ακθηινρίνπ 
 

Χδή ζ’  
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 



Μίαλ ηξηζππφζηαηνλ θχζηλ, παλεπζεβψο ζενινγήζαο, ηήλ πακβαζηιίδα 
Σξηάδα, ηήλ ζεαξρίαλ ηήλ αθαηάιεπηνλ, λχλ ππ’ απηήο ηεηίκεζαη, ηεξνθάληνξ 
Ακθηιφρηε.  
 
Έρσλ πξφο Θεφλ παξξεζίαλ, σο ηεξάξρεο ζενθφξε, ηψλ ηήλ ηεξάλ θαί 
θσζθφξνλ, ηεινχλησλ κλήκελ, ζνχ πακκαθάξηζηε, δηά παληφο κλεκνλεπε, 
ηψ ζψ Γεζπφηε παξηζηάκελνο.  
 
Νέκνηο κνη ηήλ άθζνλνλ ράξηλ, ηψ ηνχο επαίλνπο ζνη ζεφθξνλ, πιέμαληη 
πξνζχκσ θαξδία, ηήλ ηψλ πηαηζκάησλ ιχζηλ αηηνχκελνο, σο ηεξεχο 
πηζηφηαηνο, ζηε Πάηεξ Ακθηιφρηε.  

Θενηνθίνλ 
Αδάκ κέλ απφγνλνο ψθζεο, ηνχ δέ Θενχ Μήηεξ εδείρζεο, ζχ γάξ απ’ αηψλνο 
εθάλεο, Αγησηέξα πάζεο ηήο θηίζεσο, επινγεκέλε Πάλαγλε, δηφ ζε πάληεο 
κεγαιχλνκελ.  
 

Σνχ Αγίνπ Γξεγνξίνπ 
 

Δπινγεηφο Κχξηνο ν Θεφο 
Ίδε ιακπξά παλήγπξηο, ίδε κλήκε Ηεξά, ίδε ράξηο πάζη, ζπλειζνχζη Πηζηνίο, 
αθζφλσο ηάζεηο πεγάδνπζα, πξνζέιζσκελ, βξχεη γάξ εκίλ, ε Γξεγνξίνπ 
ζήθε, θσηηζκφλ αέλανλ, θαί αζαλαζίαλ.  
 
Χο πνηακφο πεπιήξσζαη, ηψλ λακάησλ ηνχ Υξηζηνχ, σο ειαία έιαηνλ 
πεγάδεηο δσήο, σο θνίλημ πςψζεο Γξεγφξηε, σο άκπεινο βφηξπαο εκίλ, ηψλ 
αξεηψλ ζνπ θέξεηο, εμ ψλ πνηηδφκεζα, νίλνλ αθζαξζίαο.  
 
πλεπθξαηλέζζσ ζήκεξνλ, ελ ηή κλήκε ζνπ εκίλ, lεξέσλ δήκνο, θαί Οζίσλ 
πιεζχο, θαί πάλησλ Αγγέισλ ηά ηάγκαηα, κεζ’ ψλ παξεζηψο ηψ Πνηεηή, 
πεππξζεπκέλνο Πάηεξ, κλήζζεηη ηψλ πφζσ ζε αλπκλνινγνχλησλ.  
 
Ζγηαζκέλνλ γέγνλαο, Πάηεξ ζθήλσκα Υξηζηνχ, Δθθιεζίαο ζηχινο, θαί ιηκήλ 
ηψλ πηζηψλ, θαί κάραηξα πιάλελ εθηέκλνπζα, πεγή ηακάησλ θαί βπζφο, 
ελζέσλ λνεκάησλ, θαί ππξζφο αθνίκεηνο, θαί πνηκήλ πνηκέλσλ.  

Θενηνθίνλ 
Φψο ε ηεθνχζα άρξνλνλ, ηφ εθιάκςαλ εθ Παηξφο, θψηηζφλ κνπ Κφξε, ηήλ 
ςπρήλ θαί ηφλ λνχλ, καθξάλ απ’ εκνχ εθδηψθνπζα, ηφ ζθφηνο Παξζέλε ηψλ 
παζψλ, ίλα ζε καθαξίδσ, ηήλ αεηκαθάξηζηνλ ηψλ πηζηψλ ειπίδα.  

Ο Δηξκφο 
«Δπινγεηφο Κχξηνο, ν Θεφο ηνχ Ηζξαήι, ν εγείξαο θέξαο ζσηεξίαο εκίλ, ελ 
νίθσ Γαπίδ ηνχ παηδφο απηνχ, ελ νίο επεζθέςαην εκάο, αλαηνιή εμ χςνπο, 
θαί θαηεχζπλελ εκάο, εηο νδφλ εηξήλεο».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Ηεξαξρψλ 
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 



Χο Ηεξάξραη φζηνη, ζενθφξνη Πνηκέλεο, νθζέληεο αιεζέζηαηνη, ηνχ ακλνχ θαί 
Πνηκέλνο, Ακθηιφρηε φζηε, θαί Γξεγφξηε κάθαξ, πξεζβεχζαηε ππέξ πάλησλ, 
ηψλ πκψλ εθηεινχλησλ, κλήκελ ξπζζήλαη θηλδχλσλ, ςπρψλ νκνχ θαί 
ζσκάησλ.  

Σεο Δνξηήο, φκνηνλ 
Σνχ ηεξνχ ζε ζήκεξνλ, Θενηφθε Παξζέλε, δέρεηαη ηά ελδφηεξα, ρεξζίλ 
Αξρηεξέσο, ελ νίο ηξηψλ απφ ρξφλσλ, έσο δχν θαί δέθα, δηέκεηλαο ηξεθνκέλε, 
ρεηξί ζείνπ Αγγέινπ, σο αγία θηβσηφο, ηνχ πάληα ηεθηελακέλνπ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα, ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο β’  
Οίθνο ηνχ Δθξαζά 

Ήξζε ηφ ηνχ θξαγκνχ, κεζφηνηρνλ ηή ζεία, ηήο φλησο Θενηφθνπ, Δηζφδσ θαί 
νη θάησ, ηνίο άλσ λχλ ζπλήθζεκελ.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ηψ Βαζηιεί.  
 
Ήδνλ παξζεληθαί, ρνξείαη ζείνλ χκλνλ, πξνπέκπνπζαη ελ νίθσ, Θενχ 
ιακπαδεθφξνλ ηήλ κφλελ Παλακψκεηνλ.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ελ επθξνζχλε.  
 
Έλδνλ ηνχ ηεξνχ, Αγίαλ ηψλ Αγίσλ, ηήλ Θενηφθνλ νχζαλ, ψ Εαραξία δέρνπ, 
Αγίσλ εηο ηά Άγηα.  

Γφμα… Καί λχλ… Ήρνο πι. β’  
ήκεξνλ ηά ζηίθε ηψλ Πηζηψλ ζπλειζφληα, πλεπκαηηθψο παλεγπξίζσκελ, θαί 
ηήλ ζεφπαηδα Παξζέλνλ θαί Θενηφθνλ, ελ Ναψ Κπξίνπ πξνζαγνκέλελ, 
επζεβψο αλεπθεκήζσκελ, ηήλ πξνεθιερζείζαλ εθ παζψλ ηψλ γελεψλ, εηο 
θαηνηθεηήξηνλ ηνχ παληάλαθηνο Υξηζηνχ, θαί Θενχ ηψλ φισλ, Παξζέλνη, 
ιακπαδεθνξνχζαη πξνπνξεχεζζε, ηήο Αεηπαξζέλνπ Σηκψζαη, ηήλ ζεβάζκηνλ 
πξφνδνλ, Μεηέξεο, ιχπελ πάζαλ απνζέκελαη, ραξκνληθψο 
ζπλαθνινπζήζαηε, πκλνχζαη ηήλ Μεηέξα ηνχ Θενχ γελνκέλελ, θαί ηήο ραξάο 
ηνχ θφζκνπ ηήλ πξφμελνλ, Άπαληεο νχλ ραξκνληθψο, ηφ Υαίξε ζχλ ηψ 
Αγγέισ εθβνήζσκελ ηή Κεραξηησκέλε, ηή αεί πξεζβεπνχζε, ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 

Καί ε ινηπή ηνχ ξζξνπ Αθνινπζία, σο ζχλεζεο, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΓ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Οζίσλ Παηέξσλ εκψλ θαί Ηεξνκαξηχξσλ, Κιήκεληνο Ρψκεο, θαί 
Πέηξνπ Αιεμαλδξείαο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 



 
Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 

Πξνζφκνηα ηνχ Αγίνπ Κιήκεληνο.  
 

Ήρνο β’  ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε  
Κιήκα ηήο ακπέινπ ηήο δσήο, Πάηεξ πεθπθψο Ηεξάξρα, σξαίνπο ήλεγθαο, 
βφηξπαο ελ πλεχκαηη, δνγκάησλ πάλζνθε, απνζηάδνληαο πάληνηε, ζσηήξηνλ 
νίλνλ, ζείαο επηγλψζεσο, θαί θαηεπθξαίλνληαο, πάλησλ επζεβψλ ηάο 
θαξδίαο, ηψλ εηιηθξηλψο ζε ηηκψλησλ, Κιήκε ζενθφξε πακκαθάξηζηε.  
 
Πέηξνπ, Κνξπθαίνπ καζεηήο, Πάηεξ γεγνλψο επί πέηξαλ, ηνχηνπ εδφκεζαο, 
ιίζνλ ψζπεξ ηίκηνλ, ζαπηφλ παλεχθεκε, θαί κνριεχζεη ηψλ ιφγσλ ζνπ, 
θαηέζηξεςαο πάζαλ, δφκεζηλ πνιχζενλ, λανχο δέ ήγεηξαο, ζείνπο εηο ηηκήλ 
ηήο Σξηάδνο, κάθαξ ππέξ ήο εγσλίζσ, θαί ηνχ καξηπξίνπ ζηέθνο είιεθαο.  
 
ζπεξ, θσηνβφινο εθ δπζκψλ, ήιηνο αλέηεηιαο Πάηεξ, θαηαιακπξχλσλ ηήλ 
γήλ, αίγιε ηψλ δνγκάησλ ζνπ, θαί ηψλ ζηηγκάησλ θαηδξψο, επηθζάζαο δέ 
κέξεζηλ, Δψαο ηξηζκάθαξ, έδπο ζαλαηνχκελνο, θαί εμαλέηεηιαο, Κιήκε πξφο 
Υξηζηφλ ηαίο εθείζελ, ιάκςεζη πινπζίαηο απαχζησο, ζείαλ θαηά κέζεμηλ 
ιακπφκελνο.  
 

Σνχ Αγίνπ Πέηξνπ  
Ήρνο α’  Σσλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ 

Τπεξνπζίνπ Σξηάδνο ηφ νκννχζηνλ, δηεθδηθψλ Πακκάθαξ, σο αθηίζηνπ 
Μνλάδνο, Άξεηνλ θαζείιεο, δείμαο εκίλ, ηνχ Τηνχ ηφ ακέξηζηζλ, σο ηήο απηήο 
ελππάξρνληνο ηψ Παηξί, θαί ηψ Πλεχκαηη ζεφηεηνο.  
 
Σψλ δησθφλησλ επαχζε, ε κηαηθφλνο νξκή, ε ηψλ αηκάησλ ρχζηο, λχλ εηο 
θξνχδνλ θαηέζηε, άκθσ ζθξαγηζζέληα, Πέηξε ζνθέ, ηψ ηεξψ καξηπξίσ ζνπ, 
σο ηνχ παηδφο Μσυζέσο έζηε ξπέλ, ηή ςεθίδη ηήο επθψξαο πνηέ.  
 
Πνηκαληηθψο δηαπξέςαο, Ηεξνκάξηπο Υξηζηνχ, καξηπξηθνχο αγψλαο, 
επεδείμσ γελλαίσο, έλ δη’ ακθνηέξσλ ζηέθνο ιαβψλ, εθαηέξνηο θνζκνχκελνο, 
ηεξσζχλε θαί πφλνηο αζιεηηθνίο, δηφ πξέζβεπε ζσζήλαη εκάο.  

Γφμα… Ήρνο πι. β’  
Σνχ Αγίνπ Κιήκεληνο  

Σήο ηψλ παζψλ νριήζεσο απαζρνιήζαο ηφλ λνχλ, πεξί ηήλ γλψζηλ ηψλ 
φλησλ, ηεξψηαηε Κιήκε, αζρνιείζζαη πεπνίεθαο, δηφ ζε ηφ θπξίσο θαί 
πξψησο λ, επί ηαχηελ είιθπζε, δηά Πέηξνπ ηνχ ηψλ Απνζηφισλ εμάξρνληνο, 
φο ζε ηά ζεία κεκχεθε, θαί απηνχ δηάδνρνλ θαηαιέινηπελ άμηνλ, Μεζ’ φλ ηήλ 
Δθθιεζίαλ πάλζνθε, θαιψο δηαγαγψλ, καξηπξηθψ ηέιεη πξφο απηφλ, 
εμεδήκεζαο, νία Θεφο, Θεψ ηψ φληη αθξαηθλψο ζπγγηλφκελνο, νχ ηήο 
Θεψζεσο, θαί εκάο αθαηαπαχζησο ηπρείλ θαζηθέηεπε, Ηεξνκάξηπο Απφζηνιε.  

Καί λχλ… Σήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. δ’  



Μεηά ηφ ηερζήλαί ζε, Θεφλπκθε Γέζπνηλα, παξεγέλνπ ελ Ναψ Κπξίνπ, ηνχ 
αλαηξαθήλαη εηο ηά Αγηα ηψλ Αγίσλ, σο εγηαζκέλε, Σφηε θαί Γαβξηήι 
απεζηάιε πξφο ζέ ηήλ Παλάκσκνλ, ηξνθήλ θνκίδσλ ζνη, Σά νπξάληα πάληα 
εμέζηεζαλ, νξψληα ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ ελ ζνί ζθελψζαλ, Γηφ άζπηιε 
ακφιπληε, ε ελ νπξαλψ θαί επί γήο δνμαδνκέλε, Μήηεξ Θενχ, ζψδε ηφ γέλνο 
εκψλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ. ηηρεξά ηήο Δνξηήο Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α’  
Σψλ νπξαλίσλ ηαγκάησλ  

Γεχηε θηιένξηνη πάληεο, χκλνηο ηηκήζσκελ, ηήλ κφλελ Θενηφθνλ, ηήλ αγλήλ 
θαί Παξζέλνλ, Παξζέλνη γεζνζχλσο, ιακπάζη θαηδξαίο, ηήλ Παξζέλνλ θαί 
άρξαληνλ, ελ ηψ Ναψ εηζαρζείζαλ ηνχ Πνηεηνχ, γεζνζχλσο ιηηαλεχζαηε.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ηψ Βαζηιεί.  
 
Γηαλνηγέζζσζαλ πχιαη, πηζηψο εηζδέμαζζε, Παξζέλνη ιακπαδνχρνη, εηο λαφλ 
αθηρζείζαλ, ηήλ άρξαληνλ Μεηέξα, θαί πάλησλ ραξάλ, ηνχ Θενχ εκψλ 
θξάδνπζαη, Δπινγεκέλε ππάξρεηο ελ γπλαημί, Θενηφθε αεηπάξζελε.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ελ επθξνζχλε.  
 
Δπαγγειίαο αγίαο, θαί ν θαξπφο επθιεήο, ε Θενηφθνο φλησο, αλεδείρζε ηψ 
θφζκσ, σο πάλησλ ππεξηέξα, ή επζεβψο, πξνζαγνκέλε ελ νίθσ Θενχ, ηήλ 
πξνζεπρήλ ηψλ ηεθφλησλ απνπιεξνί, ζπληεξνπκέλε ζείσ Πλεχκαηη.  

Γφμα… Σνχ Αγίνπ Πέηξνπ  
Ήρνο δ’  Αλαηνιίνπ  

Υεηξί Θενχ ρξηζζείο εηο ηεξέα, ηνχ Κνξπθαίνπ ζπλψλπκε, θαί έξγνηο 
ζπκκέηνρε, ηά ινγηθά πξφβαηα, ηνίο επαγγειηθνίο εμέζξεςαο ιεηκψζηλ, σο 
ζνθφο θαί αιεζηλφο Πνηκήλ, θαί Μάξθνπ δηάδνρνο, αμίσο αλαδεηρζείο, ηψ 
αζιεηηθψ αίκαηη, ηφλ ηήο πίζηεσο δξφκνλ εηέιεζαο, ηνχ ιανχ πξνζπφκελνο 
θαί Υξηζηψ ζπκκνξθνχκελνο, Πξέζβεπε ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Καί λχλ… 
Σήο Δνξηήο  Ήρνο πι. δ’  

Ο Γαπτδ πξναλεθψλεη ζνη Άρξαληε, πξννξψλ ηήλ αθηέξσζηλ ηήο εηζφδνπ ζνπ 
ελ ηψ Ναψ, ελ ψ ηά πέξαηα ζήκεξνλ ενξηάδνληα, δνμνινγνχζί ζε παλχκλεηε, 
ε γάξ πξφ ηφθνπ Παξζέλνο, θαί κεηά ηφθνλ κείλαζα άθζνξνο, Μήηεξ ηνχ 
Λφγνπ ηήο δσήο, ζήκεξνλ εηζέξρε ελ ηψ Ναψ, Ο Εαραξίαο επθξαίλεηαη, 
απνιαβψλ ζε Γέζπνηλα, θαί ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ αγάιινληη, ππνδεμάκελά ζε 
ηήλ ηξνθφλ ηήο δσήο εκψλ, Γηφ θαί εκείο ελ σδαίο εθβνψκέλ ζνη, Τπέξ εκψλ 
δπζψπεζνλ, ηφλ Τηφλ ζνπ θαί Θεφλ εκψλ, δσξεζήλαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Απνιπηίθηνλ ηψλ Αγίσλ 
Ο Θεφο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, ν πνηψλ αεί κεζ’ εκψλ, θαηά ηήλ ζήλ επηείθηαλ, 



κή απνζηήζεο ηφ έιεφο ζνπ αθ’ εκψλ, αιιά ηαίο απηψλ ηθεζίαηο, ελ εηξήλε 
θπβέξλεζνλ ηήλ δσήλ εκψλ.  
 

Γφμα… Καί λχλ… 
Σήο Δνξηήο   Ήρνο δ’  

ήκεξνλ ηήο επδνθίαο Θενχ ηφ πξννίκηνλ, θαί ηήο ηψλ αλζξψπσλ ζσηεξίαο ε 
πξνθήξπμηο, ελ Ναψ ηνχ Θενχ ηξαλψο ε Παξζέλνο δείθλπηαη, θαί ηφλ Υξηζηφλ 
ηνίο πάζη πξνθαηαγγέιιεηαη, Απηή θαί εκείο κεγαινθψλσο βνήζσκελ, Υαίξε 
ηήο νηθνλνκίαο ηνχ Κηίζηνπ ε εθπιήξσζηο. 

 
Καί Απφιπζηο  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 

 
Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα  

Ήρνο δ’  Δπεθάλεο ζήκεξνλ  
Δπθξνζχλεο ζήκεξνλ, ή νηθνπκέλε, επιεξψζε άπαζα, ελ ηή επζήκσ Δνξηή, 
ηήο Θενηφθνπ θξαπγάδνπζα, Αχηε ππάξρεη, ζθελή επνπξάληνο.  
 

Μεηά ηήλ β’ ηηρνινγίαλ. Κάζηζκα  
Ήρνο δ’  Καηεπιάγε Ησζήθ  

Ζ ακίαληνο ακλάο, θαί αθειίδσηνο παζηάο, ελ ηψ νίθσ ηνχ Θενχ, ε Θενηφθνο 
Μαξηάκ, κεη’ επθξνζχλεο εηζάγεηαη παξαδφμσο, ήλ Άγγεινη Θενχ, 
δνξπθνξνχζη ιακπξψο θαί πάληεο νη Πηζηνί, καθαξηνχζηλ αεί, θαί επραξίζησο 
ςάιινπζη ηάπηε, αθαηαπαχζησο κεγάιε θσλή, Ζκψλ ε δφμα, θαί ζσηεξία, ζχ 
ππάξρεηο Παλάρξαληε.  
 

Μεηά ηαχηα ςάιινκελ έλα θαλφλα ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ ηνπο 
παξφληαο δχν.  

 
Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Κιήκεληνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Θείαο ζε Κιήκα Μάξηπο ακπέινπ ζέβσ. Ησζήθ.  

 
Χδή α’  Ήρνο δ’  

«Αλνίμσ ηφ ζηφκα κνπ, θαί πιεξσζήζεηαη Πλεχκαηνο, θαί Λφγνλ εξεχμνκαη ηή 
Βαζηιίδη Μεηξί, θαί νθζήζνκαη, θαηδξψο παλεγπξίδσλ, θαί άζσ γεζφκελνο, 
ηαχηεο ηά ζαχκαηα».  
 
Θξφλσ παξηζηάκελνο, ηήο Σξηζειίνπ ζεφηεηνο, θαί ζείαηο ιακπφκελνο, Πάηεξ 
ιακπξφηεζη, ηήλ δνθψδε κνπ, θαηαχγαζνλ θαξδίαλ, φπσο ηήλ θσζθφξνλ 
ζνπ, πκλήζσ θνίκεζηλ.  
 
Δηο βάζε ηνχ Πλεχκαηνο, κεηά ηνχ πλεχκαηνο ζηε, νζίσο ελέθπςαο, θαί 
θαηελφεζαο, ψο ερψξεζαο, ηφλ αθαηαιεςία’ λννχκελνλ, Κχξηνλ, 



Μαθαξηψηαηε.  
 
Ηζηίσ πηεξνχκελνο, ηψ ηνχ ηαπξνχ δηεπέξαζαο, ηνχ βίνπ ηφ πέιαγνο, 
Μάξηπο παλάξηζηε, θαί ηφλ άεχδηνλ, θαηέιαβεο ιηκέλα, ηεο άλσ ιακπξφηεηνο, 
Κιήκε παλεχθεκε.  

Θενηνθίνλ  
Αγίαζνλ Γέζπνηλα, ηήλ Σαπεηλήλ κνπ δηάλνηαλ, ε ηφλ ππεξνχζηνλ, Λφγνλ 
θπήζαζα, θαί ππάξρνπζα, παζψλ αγησηέξα, ηψλ άλσ Γπλάκεσλ, 
Θενραξίησηε.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Αγίνπ Πέηξνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο (άλεπ ηψλ Θενηνθίσλ).  
 

Δγθσκηάδσ ηφλ ηξηζφιβηνλ Πέηξνλ. Θενθάλνπο.  
 

Χδήα’  Ήρνο πι. δ’  
«Άζσκελ ηψ Κπξίσ πάληεο ιανί, ηψ ελ ζαιάζζε Δξπζξά, ηφλ Φαξαψ 
βπζίζαληη, σδήλ επηλίθηνλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Δλ ηνίο θσηεηλνηάηνηο, ηήλ δηαγσγήλ έρσλ ζθελψκαζη, θσηηζκφλ κνη 
παξάζρνπ, ηαίο πξεζβείαηο ζνπ Πέηξε παλφιβηε.  
 
Γλψζεη κεκπεκέλνο, θαί ηεξσζχλn ιακ πξπλφκελνο, πακκαθάξηζηε Πέηξε, ηψ 
Υξηζηψ πξνζελέρζεο δη’ αίκαηνο.  
 
Κφζκνο πεπνηθηικέλνο, θαί πνιπηειέο ψζπεξ αλάζεκα, ηή ζεπηή Δθθιεζία, 
πξφο Θενχ εδσξήζεο Μαθάξηε.  

Θενηνθίνλ  
Άρξαληε Θενηφθε, ε ζεζαξθσκέλνλ ηφλ ατδηνλ, θαί ππέξζενλ Λφγνλ, ππέξ 
θχζηλ ηεθνχζα πκλνχκελ ζε.  
 

Σνχ Αγίνπ Κιήκεληνο  
 

Χδή γ’  
«Οπθ ελ ζνθία, θαί δπλάκεη θαί πινχησ θαπρψκεζα, αιι’ ελ ζνί ηή ηνχ 
Παηξφο ελππνζάησ ζνθία Υξηζηέ, νπ γάξ έζηηλ άγηνο, πιήλ ζνπ 
Φηιάλζξσπε».  
 
έ πξφο ηφ θέγγνο, ηήο ηνχ Θενχ σδήγεζε γλψζεσο, ν ηνχ θφζκνπ δηαπγήο, 
θαί θαζαξψηαηνο ήιηνο, Πέηξνο ν ζαπκάζηνο, Θενκαθάξηζηε.  
 
ηαγφζη ζείσλ, δηδαρψλ αξδεπζείο ηήλ θαξδίαλ ζνπ, ηψλ ηνχ Πέηξνπ 
πνηακφο, λακάησλ πιήξεο ηνχ Πλεχκαηνο, Μάξηπο ερξεκάηηζαο, 
Θενκαθάξηζηε.  
 
Δλ ρείιεζί ζνπ, εμερχζε ε ράξηο ηνχ Πλεχκαηνο, φζελ έβιπζαο θξνπλνχο, 



ζενγλσζίαο Ανίδηκε, θαί πάζαλ θαηήξδεπζαο, ηήλ Δθθιεζίαλ Υξηζηνχ.  
Θενηνθίνλ  

Κπξηνηφθε, ε Θεφλ απνξξήησο θπήζαζα, ηφλ σηήξα ηνχ παληφο, απηφλ 
δπζψπεη ζσζήλαί κε, πάζεζηλ εθάζηνηε πεξηαληινφκελνλ.  
 

Σνχ Αγίνπ Πέηξνπ 
 

Οπθ έζηηλ άγηνο  
Αλήιζεο νρνχκελνο ηψ ζψ αίκαηη, ψο ελ άξκαηη ζηε, πξφο ηά νπξάληα, έλζα 
πξφδξνκνο εκψλ, Υξηζηφο εηζειήιπζελ, ν κφλνο αλακάξηεηνο.  
 
Εσήλ ηήλ επίθεξνλ θαηαιέινηπαο, θαί δσήλ ηήλ αθήξαηνλ εχξεο Μαθάξηε, 
έλζα ζηεθαλεθφξνο ρνξεχσλ ηθέηεπε, ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Χο θνίλημ εμήλζεζαο επθνξψηαηνο, ψο ειαία θαηάθαξπνο, ψθζεο 
ζεφπλεπζηε, ελ απιαίο ηνχ Κπξίνπ, ψο ζκχξλα θαί ιίβαλνο, σο κχξνλ 
επσδέζηαηνλ.  

Θενηνθίνλ  
Παξζέλνο έηεθεο απεηξφγακε, θαί Παξζέλνο έκεηλαο, Μήηεξ απείξαλδξε 
Θενηφθε Μαξία, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ εκψλ, ηθέηεπε ηνχ ζσζήλαη εηκάο.  

Ο Δηξκφο  
«Οπθ έζηηλ άγηνο σο ν Κχξηνο, θαί νπθ έζηη δίθαηνο, σο ν Θεφο εκψλ, φλ πκλεί 
πάζα θηίζηο, νπθ έζηη ζνη φκνηνο, δεδνμαζκέλε Κχξηε».  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Αγίνπ Πέηξνπ  
Ήρνο γ’  Ζ Παξζέλνο ζήκεξνλ  

Οξζνδφμνηο δφγκαζη, ηήλ ΔΚθιεζίαλ θαηδξχλαο, ππέξ ηαχηεο ήζιεζαο, 
Θενκαθάξηζηε Πέηξε, Άξεηνλ ηφλ απνζηάηελ θαηαδηψμαο, φζελ ζνπ ηήλ 
παλαγίαλ κλήκελ ηεινχληεο, Οξζνδφμσο εθβνψκελ, Υαίξνηο ψ Πέηξε, ε 
πέηξα ηήο πίζηεσο.  

Ο Οίθνο 
Δπί ηήλ ζαπκαζηήλ Αιεμάλδξεηαλ ζπεχδνληεο πνξεπζψκελ ηψ λντ, θαί 
θαηίδσκελ πξάγκαηα κεγάια θαί μέλα εθείζε ηειεζζέληα, πψο εηο ζπζίαλ 
εαπηφλ ηίζεζηλ σο πξφβαηνλ άθαθνλ, νη εξάξρεο θαί κέγαο πξφβνινο Πέηξνο, 
ν λπλί ζπγθαιεζάκελνο εκάο εληαχζα, θαί ηήλ αγίαλ θάξαλ πξνζέκελνο 
απηνχ, θαζάπεξ έδεζκα ζεπηφλ, ή ηξπθήζαληεο λχλ, νξζνδφμσο απηψ 
βνψκελ, Υαίξνηο ψ Πέηξε, ε πέηξα ηήο πίζηεσο.  
 

Κάζηζκα ηνχ αγίνπ Κιήκεληνο  
Ήρνο πι. δ’  

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
Χο πνιχθνξνλ θιήκα επί ηήο γήο, απισζείο ηψλ βαζάλσλ θαηαηνκή, 
σξαίνπο εμήλζεζαο, αμηάγαζηε βφηξπαο, ζσηεξίνπ γιεχθνο, αεί 
απνζηάδνληαο, θαί θαξδίαο πάλησλ, πηζηψλ θαηεπθξαίλνληαο, φζελ 
ζπλειζφληεο, ηήλ αγίαλ ζνπ κλήκελ, ηεινχκελ γεζφκελνη, ηφλ Υξηζηφλ 



κεγαιχλνληεο, Ηεξάξρα πνιχαζιε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ 
ζνπ.  

Γφμα... Σνχ Αγίνπ Πέηξνπ, φκνηνλ  
Δθ ηήο άλσζελ ςήθνπ ηήο ηνχ Υξηζηνχ, εγεζάκελνο πνίκλεο επί λνκάο, 
επδψνπο επνίκαλαο, ηψλ παλζφθσλ δνγκάησλ ζνπ, απειάζαο Άξεηνλ, σο 
ιχθνλ αλήκεξνλ, επηβάληα ηαχηεο, αζένηο δηδάγκαζηλ, φζελ ηήλ ςπρήλ ζνπ 
δεδσθψο ππέξ ηαχηεο, πνηκήλ αλεγφξεπζαη, σο ν Κχξηνο έθεζελ, Ηεξάξρα 
καθάξηε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ… Σήο ενξηήο  
Ήρνο δ’  Καηεπιάγε Ησζήθ  

Πξφ ζπιιήςεσο Αγλή, θαζεγηάζζεο ηψ Θεψ, θαί ηερζείζα επί γήο, δψξνλ 
πξνζήρζεο λχλ απηψ, απνπιεξνχζα παηξψαλ επαγγειίαλ, Σψ ζείσ δέ Ναψ, 
ψο ζείνο φλησο λαφο, εθ βξέθνπο θαζαξψο, κεηά ιακπάδσλ θαηδξψλ, 
απνδνζείζα ψθζεο δνρείνλ, ηνχ απξνζίηνπ θαί ζείνπ Φσηφο, Μεγάιε φλησο 
ε πξφνδφο ζνπ, κφλε Θεφλπκθε θαί αεηπάξζελε.  
 

Σνχ Αγίνπ Κιήκεληνο 
 

Χδή δ’  
«Ο θαζήκελνο ελ δφμε, επί ζξφλνπ ζεφηεηνο, ελ λεθέιε θνχθε, ήιζελ Ηεζνχο 
ν ππέξζενο, ηή αθεξάησ παιάκε θαί δηεζσζε, ηνχο θξαπγάδνληαο, Γφμα 
Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ».  
 
Λακπξπλζείο ζνπ ηήλ θαξδίαλ, ηαίο αθηίζη ηνχ Πλεχκαηνο, επζεβέζη ιφγνηο, 
πάλησλ ηάο ςπράο θαηειάκπξπλαο, ηφ ηήο αγλνίαο δέ ζθφηνο ηφ βαζχηαηνλ, 
απεδίσμαο ηψλ εηδσινκαλψλ Ηεξψηαηε.  
 
Ζ θαηάθαξπνο σο θιήκα, εθβιαζηάλεη ζε άκπεινο, Ηεζνχο Πακκάθαξ, θέξσλ 
επηγλψζεσο βφηξπαο, ελ ηνίο ιελνίο καξηπξίνπ νίλνλ βιχδνληαο, ηάο θαξδίαο 
πάλησλ, πηζηψλ ηφλ επθξαίλνληα.  
 
Μεκαθάξηζαη γλεζίσο, καζεηεχζαο ηψ θήξπθη, κεκαζεηεπκέλσ, Λφγσ 
καθαξίζαληη Πάλζνθε, ηνχηνλ αμίσο ιαβφληα απνθάιπςηλ, εθ Παηξφο 
νπξαλίνπ ζαθψο, σο ζεξκφηαηνλ.  

Θενηνθίνλ  
Αλαπιάηηεηο ζπληξηβείζαλ, θαί θζνξά ππνθχςαζαλ, ηήλ βξνηείαλ θχζηλ, 
Άρξαληε Θεφλ ζσκαηψζαζα, θαί ππέξ θχζηλ ηεθνχζα απεηξφγακε, ψ 
θξαπγάδνκελ, Γφμα Υξηζηέ ηή δπλάκεη ζνπ.  
 

Σνχ Αγίνπ Πέηξνπ  
 

Δμ φξνπο θαηαζθίνπ  



Σήλ ηψλ αξεηψλ νδεχσλ ηξίβνλ Πάηεξ, έθζαζαο κνλάο ηάο άλσ ζενθφξε, 
ηεξσζχλεο ηψ ρξίζκαηη δηαπξέπσλ, θαί καξηπξίνπ ιάκπσλ αίκαηη.  
 
κβξνηο θαί θξνπλνίο ηψλ ζψλ αηκάησλ Μάθαξ, έζβεζαο εκίλ, ηήλ θάκηλνλ 
ηήο πιάλεο, θαί δησθφλησλ εθάληζαο ηήλ νκίριελ, Ηεξνκάξηπο αμηάγαζηε.  
 
Νένο ηηο Πέηξνο εδείρζεο εκίλ φλησο, απνζηνιηθνίο ραξίζκαζηλ εθιάκπσλ, 
ηεξνπξγφο ηε θαί κάξηπο ηψλ παζεκάησλ, ηψλ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ Παλφιβηε.  

Θενηνθίνλ  
Υαίξνηο παξ’ εκψλ αγία Θενηφθε, Υαίξε ε ραξάλ θπήζαζα ηψ θφζκσ, Υαίξε ε 
κφλε αληίιεςηο ηψλ αλζξψπσλ, Υαίξε ηφ πάλησλ πεξηηείρηζκα.  
 

Σνχ Αγ. Κιήκεληνο 
 

Χδή ε’  
«Αζεβείο νπθ φςνληαη ηήλ δφμαλ ζνπ Υξηζηέ, αιι’ εκείο ζε Μνλνγελέο, 
Παηξηθήο απαχγαζκα δφμεο ζεφηεηνο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, αλπκλνχκέλ ζε 
Φηιάλζξσπε».  
 
Μαξηπξίνπ αίκαηη θνηλίμαο ηεξψο, ηήλ ζηνιήλ ζνπ ηήλ ηεξάλ, ιακπξνηέξαλ 
Έλδνμε, ελαπεηέιεζαο, κεζ’ ήο εηο ηά Άγηα, ηψλ Αγίσλ πξνζερψξεζαο.  
 
Αλαηκάθηνπο έζπζαο ζπζίαο ηψ Υξηζηψ, ηψ ηπζέληη ππέξ εκψλ, θαί ηπζείο 
πξνζήλεμαη, ηνχησ σο ζθάγηνλ, θαζαξφλ θαί άκσκνλ, Αζιεηά Θενκαθάξηζηε.  
 
Ρψκεο πξνεδξεχζαληα, σο Πέηξνπ θνηηεηήλ, θαί ηήλ πνίκλελ ηήλ ηεξάλ, 
ηεξψο πνηκάλαληα ψ Ηεξψηαηε, ε ηψλ ε άλσ ζε, λχλ πνιίηελ πξνζειάβεην.  

Θενηνθίνλ  
Σελ αγλήλ αγλεχνληη, ηηκήζσκελ λντ, θαιινλήλ ηήλ ηνχ Ηαθψβ, ηαίο ελζένηο 
πξάμεζη θαιιπλφκελνη, επζεβψο πκλήζσκελ, ψο Μεηέξα ηνχ Θενχ εκψλ.  
 

Σνχ Αγίνπ Πέηξνπ  
 

Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη Κχξηε  
Σή πέηξα εξεηζζείο ηή ηήο πίζηεσο, Αζινθφξε, αθιηλήο δηέκεηλαο, ελ 
πεηξαζκψλ πεξηζηάζεζη.  
 
Ρνκθαία ηή θινγίλε ηνχ Πλεχκαηνο, Ηεξάξρα, Άξεηνλ ηφλ βιάζθεκνλ, ηή ζεία 
ςήθσ θαηέζθαμαο.  
 
Ηζρχτ θξαηπλφκελνο Έλδνμε, ηνχ σηήξνο, ηνχ ερζξνχ ηήλ δχλακηλ, θαί ηήλ 
ηζρπλ Καηεπάηεζαο.  

Θενηνθίνλ  
Καηεχλαζνλ ηφλ άζηαηνλ θιχδσλα, ηψλ παζψλ κνπ, ε Θεφλ θπήζαζα, ηφλ 
θπβεξλήηελ θαί Κχξηνλ.  



 
Σνχ Αγίνπ Κιήκεληνο 

 
Χδή ο’ 

«Δβφεζε, πξνηππψλ ηήλ ηαθήλ ηήλ ηξηήκεξνλ, ν Πξνθήηεο Ησλάο, ελ ηψ 
θήηεη δεφκελνο, Δθ θζνξάο κε ξχζαη, Ηεζνχ Βαζηιεχ ηψλ Γπλάκεσλ».  
 
Τπνβάζξαλ, θαί ζεκέιηνλ Πέηξνπ ηά ιφγηα, θεθηεκέλνο, ζεαπηφλ εδνκήζσ σο 
έκςπρνλ, ηήο Σξηάδνο νίθνλ, θαί λανχο ηψλ εηδψισλ θαηέξξαμαο.  
 
πξφκελνο, επί γήο ψζπεξ ιίζνο θεθχιηζαη, θαί ηήο πιάλεο, ηφ νρχξσκα φινλ 
ζπλέηξηςαο, Ηεξάξρα Κιήκε, Αζινθφξε Υξηζηνχ γελλαηφηαηε.  
 
Απείιεθαο, ηνχο ηήο λίθεο ζηεθάλνπο γεζφκελνο, σο ληθήζαο, ηνίο αγψζηλ 
ερζξνχ ηά παιαίζκαηα, Ηεξνκαξηχξσλ, ηεξφλ θαί ζεπηφλ αθξνζίληνλ.  

Θενηνθίνλ  
Μεκχεηαη, Ζζαταο ηφ βάζνο ηνχ ηφθνπ ζνπ, θαί Παξζέλνλ, ελ γαζηξί ζνπ 
εθήξπμελ έρνπζαλ, ηφλ δη’ επζπιαγρλίαλ, ζαξθσζέληα εθ ζνχ Απεηξφγακε.  
 

Σνχ Αγίνπ Πέηξνπ  
 

Υηηψλά κνη παξάζρνπ  
σθξφλσο θαί δηθαίσο ηψ Θεψ, ζχ πνιηηεπζάκελνο, ηέινο καθάξηνλ, παξ’ 
απηνχ εθνκίζσ Πακκαθάξηζηε.  
 
Οιφθιεξνλ ζπζίαλ θαί δεθηήλ, ζαπηφλ πξνζελήλνραο, Πέηξε ζεζπέζηε, ηψ 
ζπζίαλ δηά ζέ γελνκέλσ Θεψ.  
 
Λνγίσλ ηψλ ηνχ Πλεχκαηνο πιεζζείο, Πλεχκαηη θηλνχκελνλ, φξγαλνλ 
γέγνλαο, κεισδψλ Θενθάληνξ ηά απφξξεηα.  

Θενηνθίνλ  
Ναφλ ζε ηνχ Θενχ θαί θηβσηφλ, θαί παζηάδα έκςπρνλ, θαί πχιελ νπξάληνλ, 
Θενηφθε νη πηζηνί θαηαγγέιινκελ.  

Ο Δηξκφο  
«Υηηψλά κνη παξάζρνπ θσηεηλφλ, ν αλαβαιιφκελνο, θψο σο ηκάηηνλ, 
πνιπέιεε Υξηζηέ ν Θεφο εκψλ».  
 

Κνληάθηνλ ηψλ Αγίσλ  
Ήρνο δ’  Δπεθάλεο ζήκεξνλ  

Δθθιεζίαο άζεηζηνη, θαί ζείνη πχξγνη, επζεβείαο έλζενη, ζηχινη σο φληεο 
θξαηαηνί, Κιήκε ζχλ Πέηξσ παλεχθεκνη, πκψλ πξεζβείαηο, θξνπξείηε ηνχο 
άπαληαο.  

Ο Οίθνο  
Απεξηηξέπησ θαί ζηεξξά ζεπηή νκνινγία νη ιάκςαληεο ελ θφζκσ, θαί 
θαίλνληεο αξξήησο, ζήκεξνλ ραίξνπζη θαιψο, Κιήκεο, ηφ σξαίνλ φλησο 



θιήκα ηνχ Υξηζηνχ, ηφ ηξέθνλ θφζκνλ βφηξπζη ηνίο ηήο ζενγλσζίαο, Πέηξνο 
ηε, ε εδξαία θαί άζξαπζηνο πέηξα ηψλ δνγκάησλ ηνχ σηήξνο, Ακθφηεξνη 
ηήο ζείαο ράξηηνο νη ιαηξεπηαί, θαί κχζηαη ηήο αξξήηνπ ζνθίαο, θαί ηήο ζεπηήο 
Δθθιεζίαο νη πξνζηάηαη νη ζεξκνί, νη βνεζνχληεο ηνίο θάκλνπζη παληνίνηο 
δεηλνίο, θαί ζψδνληεο ηνχο βνψληαο, Τκψλ πξεζβείαηο, θξνπξείηε ηνχο 
άπαληαο.  
 

 π λ α μ ά ξ η ν λ  
Σή ΚΓ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ ελ Αγίνηο Παηξφο εκψλ Κιήκεληνο 

Δπηζθφπνπ Ρψκεο.  
ηίρνη 

Βιεζείο ν Κιήκεο εηο βπζφλ ζχλ αγθχξα,  
Πξφο Υξηζηφλ ήθεη, άγθπξαλ ηήλ εζράηελ.  
 

Σή αχηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο Πέηξνπ, Δπηζθφπνπ 
Αιεμαλδξείαο.  

ηίρνη 
Άξξεθηνο ήλ ηήλ πίζηηλ ν ηκεζείο Πέηξνο,  
ο εηδε Υξηζηνχ ηήλ ζηνιήλ εξξεγκέλελ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγπνο Μάιρνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Οη ςπρνπνκπνί ζπγθαηέπηεζαλ λφεο,  
Φπρήλ απάμαη Μάιρε ηήλ ζήλ Κπξίσ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Καξίσλ ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

ζείο πάληα πφξξσ Καξίσλ ςπρήο θάξαλ,  
Ήζιεζε λψ λήθνληη κέρξη θαί ηέινπο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Δξκνγέλεο, Δπίζθνπνο Αθξαγαληίλσλ, ελ 
εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Απάξαο Δξκφγελεο αλζξψπσλ γέλνπο,  
Καηήζρπλαο θξχαγκα δαηκφλσλ γέλνπο.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη Φηινχκελνο θαί Υξηζηνθφξνο μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

Φηινχκελνλ ηέκλνπζη θαί Υξηζηνθφξνλ,  
Απηψ θαλέληαο πξάγκαηη Υξηζηνχ θίινπο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Δπγέληνο, ελ νπή ηείρνπο βιεζείο ηήο εηζφδνπ 
πειψ αλαθξαγείζεο, ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Μάηελ νπή σο θιείζξα ηφλ πειφλ θέξεηο.  



Δπγελίσ γάξ πξφο Θεφλ ηξίβνο γίλε.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Πξνθφπηνο θαί Υξηζηνθφξνο μίθεη ηειεηνχληαη.  
ηίρνη 

Ο Πξνθφπηνο «Χο εγψ Υξηζηνθφξε,  
Θνχ θαί ζχ, θεζίλ, εηο ηνκήλ ηφλ απρέλα».  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Αιεμάλδξνπ ηνχ 
ελ Κνξίλζσ, θαί ηνχ Οζίνπ Παηξφο ε κψλ Γξεγνξίνπ ηνχ ελ ηή Υξπζή Πέηξα 
αζθήζαληνο, φο ψξκεην εθ ηψλ ηήο Αλαηνιήο κεξψλ, θαί ειζσλ θαηψθεζελ 
ελ ηή ξεζείζε Πέηξα.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Θενδψξνπ ηνχ ελ 
Αληηνρεία.  

ηίρνη 
Γψξνλ Θενχ ηέκλνπζη Μάθαξ ζε μίθεη,  
Γψξνλ Θεψ θέξνληα αίκα ηξαρήινπ.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Αγίνπ Κιήκεληνο 
 

Χδή δ’  
«Οπθ ειάηξεπζαλ ηή θηίζεη νη ζεφθξνλεο, παξά ηφλ Κηίζαληα, αιιά ππξφο 
απεηιήλ, αλδξείσο παηήζαληεο ραίξνληεο έςαιινλ, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Ππξαθηνχκελνο ηψ δήισ ηψ ηήο πίζηεσο, πχξ απεηέθξσζαο, ηήο αζεταο 
νθέ, πηζηνχο δέ εθψηηζαο, θφβσ θξαπγάδνληαο, Τπεξχκλεηε, ν ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  
 
Δθ ηήο Ρψκεο ηάο αιχζεηο πεξηθείκελνο, ψζπεξ νξκίζθνπο ρξπζνχο, δηά 
ζαιάζζεο αζιψλ, Υεξζψλα θαηέιαβεο, έλζα δηήλπζαο, ηφ καξηπξηνλ, θαί 
ηνχο ζηεξξνχο αγψλάο ζνπ, ηνχ Υξηζηνχ Ηεξνκχζηα.  
 
Λχξα ψθζεο ηφ ζσηήξηνλ παλφιβηε, κέινο θσλνχζα εκίλ, θαί θαηαζέιγνπζα, 
θαξδίαο πξφο έλζενλ, ηψλ κεισδνχλησλ πηζηψο, Μάξηπο έξσηα, Ο ηψλ 
Παηέξσλ Κχξηνο, θαί Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ  
Ο ηνίο πάζη παξερφκελνο βνπιήκαηη, ηφ είλαη Πάλαγλε, εθ ζνχ αξρήλ 
ρξνληθήλ, ιακβάλεη θαί ηίθηεηαη, ιχσλ ηά ρξφληα, παξαπηψκαηα, ηήο 
ζπκπεζνχζεο Άρξαληε, ηψλ βξνηψλ ξεπζηήο νπζίαο.  
 

Σνχ Αγίνπ Πέηξνπ  
 



Παίδεο ζενζεβείο  
Βίσ ζενπξεπεί ιειακπξπζκέλνο, θαί ζείσ θσηί θαηαιακπφκελνο, νπξαλίσλ 
αδχησλ, επέβεο γεζφκελνο, θαί βνψλ νθέ ηψ πνηήζαληη, Δπινγεηφο ν Θεφο, 
ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Ίλα πεξηθαλψο επαξεζηήζεο, Υξηζηψ ηψ Θεψ Θενκαθάξηζηε, ηαίο ρεξζί ηψλ 
αλφκσλ, ζαπηφλ παξαδέδσθαο, εθνπζίσο ςάιισλ παλφιβηε, Δπινγεηφο ν 
Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
ινο πεθσηηζκέλνο εμηψζεο, ηδείλ ηφλ Υξηζηφλ ζνη πξνκελχνληα, ηφλ απηνχ 
ηφλ ρηηψλα, δεηλψο δηαξξήμαληα, πθαληφλ ηφλ άλσζελ ζηε, Δπινγεηφο 
εθβνψλ, ν ηψλ Παηέξσλ Θεφο.  

Θενηνθίνλ  
Μήηξαλ ηήλ ζήλ ππέδπ Θενηφθε, ν νπξαλνχο νηθψλ θαί πεξηέρσλ θαί 
εθηξέθεηαη γάια, καδψλ ζνπ ν ηξέθσλ λχλ, πλνήλ πάζαλ λεχκαηη, 
ςάιινπζαλ, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Σνχ Αγίνπ Κιήκεληνο 
 

Χδή ε’  
«Λπηξσηά ηνχ παληφο παληνδχλακε, ηνχο ελ κέζσ θινγφο επζεβήζαληαο, 
ζπγθαηαβάο εδξφζηζαο, θαί εδίδαμαο κέιπεηλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ».  
 
Τθαληφλ εθ ηήο άλσζελ ράξηηνο, απεθδχζεη πειίλνπ ηνχ ζψκαηνο, 
πεξηεβάινπ έλδνμε, αθζαξζίαο ρηηψλα, θαί εηο ηά άλσ θαηνηθείο, Ηεξάξρα 
βαζίιεηα.  
 
πλεηάθε ζνη Μάξηπο πνιχαζιε, ηά θινηά νίο δεζκνχκελνο έιπζαο, ηήλ 
πιάλελ ηνχ αιάζηνξνο, Ηεξάξρα θξαπγάδσλ, Πάληα ηά έξγα, επινγείηε 
πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Δκεξίζζε πγξά ε ακέξηζηνο, θαί νδφλ εηζηνχζηλ ε άβαηνο, ζαπκαηνπξγία 
θξείηηνλη, δσξνπκέλε σξάζε, έλζα ηφ ζείνλ, Ηεξάξρα ζνχ ζψκα θαηάθεηηαη.  
 
Βπζηζζείζαλ ςπρήλ κνπ ηνίο πάζεζηλ, ν βπζφλ θαηνηθήζαη ειφκελνο, κεηά 
ηαθήλ θαί λέθξσζηλ, επαλάγαγε Μάξηπο, ηαίο δσεθφξνηο, θαί ζεπηαίο θαί 
ελζένηο δεήζεζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Χθξηθηνχ θαί αξξήηνπ ζεάκαηνο ελ γαζηξί θαηνηθεί ν αρψξεηνο, θαί ζάξμ 
αηξέπησο θαίλεηαη, θαί ζενί κε δη’ νίθηνλ, θαί ηήλ ηεθνχζαλ, κεηά ηφθνλ 
θπιάηηεη αγλεχνπζαλ.  
 

Σνχ Αγίνπ Πέηξνπ  
 



Σφλ ελ φξεη, αγίσ  
Νεκνκέλελ, αλέζηεηιαο ηήλ ιχκελ, ηήο Αξείνπ, θαθίζηεο βιαζθεκίαο, ηήο ηψλ 
Πηζηψλ εθθφςαο νκεγχξεσο, θαί απνδηψμαο, ηψλ ηήο Δθθιεζίαο, ζεφθξνλ 
πεξηβφισλ.  
 
Πξσηνζηάηεο ρνξνχ ηψλ Απνζηφισλ, Πέηξνο ψθζε, ν ζείνο Κνξπθαίνο, 
ζηχινο Μαξηχξσλ, γέγνλαο δέ πάλζνθε, Πέηξε ζενθφξε, θαί ηεξνπξγφο ηε, 
ηψλ ζείσλ κπζηεξίσλ.  
 
Δκπήζεο, εθ ζείαο επηπλνίαο, ηψλ κειιφλησλ, ηήλ γλψζηλ ζενξξήκνλ, θαί ηήλ 
εθ γήο πξνέγλσο ζνπ κεηάζηαζηλ, δηά καξηπξίνπ, πξφο ηφλ ελ πςίζηνηο, Θεφλ 
Πέηξε ζεφθξνλ.  

Θενηνθίνλ  
Μεηά ηφθνλ, Παξζέλνο δηακέλεηο, σο πξφ ηφθνπ, Παξζέλε Θενηφθε, ηφλ 
Πιαζηνπξγφλ ηήο θηίζεσο γελλήζαζα, φζελ ζέ πκλνχκελ, θαί δνμνινγνχκελ, 
εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκφο  
«Σφλ ελ φξεη, αγίσ δνμαζζέληα, θαί ελ βάησ, ηφθνλ ηνλ ηήο Αεηπαξζέλνπ, ηψ 
Μσυζή κπζηήξηνλ γλσξίζαληα, Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 

Σνχ Αγίνπ Κιήκεληνο 
 

Χδή ζ’  
«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».  
 
Ηδνχ ζε ρνξνί Παηξηαξρψλ ζπλφκηινλ, Κιήκε έλδνμε δεμάκελνη, πφζσ 
αγάιινληαη απαχζησο, κεζ’ ψλ ζπλεπεπθξαίλνληαη Μάξηπξεο, Απφζηνινη 
Πξνθήηαη θαί Γίθαηνη, νη απ’ αηψλνο αμηάγαζηε.  
 
Χξηκφλ ζε βφηξπλ ηήο δσήο πξνζήγαγε, γεσξγία ηή ηνχ Πλεχκαηνο, Πέηξνο 
σο θιήκα ηήο ακπέινπ, ππάξρσλ Ηεζνχ ηνχ Θενχ εκψλ, θαί νίλνλ επζεβείαο 
απέζηαμαο, ηήο αζεταο κέζελ παχνληα.  
 
νθίαο θαί ράξηηνο πιεζζείο αλέβιπζαο, δηδαγκάησλ Πάηεξ άβπζζνλ, θαί 
ηακάησλ ζεία ξείζξα, δη’ ψλ ηνχο πνηακνχο ηψλ παζψλ εκψλ, μεξαίλεηο 
επνκβξίαηο ηνχ Πλεχκαηνο, Κιήκε Μαξηχξσλ εγθαιιψπηζκα.  
 
Ζ ζενθεγγήο θαί ηεξά θαί εχζεκνο, θαί αγία θαί πεξίβιεπηνο, θαί επθιεήο θαί 
θσηνθφξνο εθέζηεθελ ε κλήκε ζνπ Έλδνμε, θαξδίαο θαί ςπράο 
θαηεπθξαίλνπζα, ηψλ θαηά ρξένο επθεκνχλησλ ζε.  

Θενηνθίνλ  
Φέξεηο ελ αγθάιαηο ηφλ Θεφλ σο πχξηλνο, Παλαγία ζξφλνο άρξαληνο, θχζηλ 



βξνηείαλ εηιεθφηα, θαί ηαχηε ζπκπιαθέληα θαζ’ έλσζηλ, απφξξεηνλ δη’ νίθηνλ 
ακέηξεηνλ, φζελ ζε πάληεο κεγαιχλνκελ.  
 

Σνχ Αγίνπ Πέηξνπ 
 

Σφλ πξνδεισζέληα  
Σφλ πξννξηζζέληα αγίσο ηεξαηεχεηλ, θαί ηεξσζχλεο ηέινο επθιεψο εηιεθφηα, 
θαί Υξηζηνχ κηκεζάκελνλ πάζνο, Πέηξνλ ηφλ ζεζπέζηνλ πκλήζσκελ.  
 
Ράβδσ ζηεξηρζέληα δπλάκεσο ηνχ Κπξίνπ, θαί ηεξνπξγήζαληα, θαί 
ηεξνπξγεζέληα, θαί Υξηζηψ πξνζαρζέληα ζπζίαλ, Πέηξνλ ηφλ ζεζπέζηνλ 
πκλήζσκελ.  
 
ιε ζπγθξαζέληα ηή αίγιε ηή ηήο Σξηάδνο, θαί ηψ θαλνηάησ ηαχηεο 
ελεδφκελνλ θέγγεη, θαί ήκίλ ζσηεξίαλ αηηνχληα, Πέηξνλ ηφλ ζεφιεπηνλ 
πκλήζσκελ.  
 
Νέκνηο κνη αθζφλσο ςπρήο κνπ ηήλ ζσηεξίαλ, σο γάξ ηεξάξρεο έρεηο 
εμνπζίαλ ηνχ ιχεηλ, θαί δεζκείλ ηψλ πηαηζκάησλ επζχλαο, ηαίο ζαίο ηθεζίαηο 
Ηεξψηαηε.  

Θενηνθίνλ  
χ εί Θενηφθε ηά φπια εκψλ θαί ηείρνο, ζχ εί ε αληίιεςηο ηψλ εηο ζέ 
πξνζηξερφλησλ, ζέ θαί λχλ εηο πξεζβείαλ θηλνχκελ, ίλα ιπηξσζψκελ ηψλ 
ερζξψλ εκψλ.  

Ο Δηξκφο  
«Σφλ πξνδεισζέληα ελ φξεη ηψ Ννκνζέηή, ελ ππξί θαί βάησ ηφθνλ ηφλ ηήο 
Αεηπαξζέλνπ, εηο εκψλ ηψλ πηζηψλ ζσηεξίαλ, χκλνηο αζηγήηνηο 
κεγαιχλσκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηψλ Αγίσλ  
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε  

Νχλ εχζεκνο επέθαλελ, εκίλ εκέξα θέξνπζα, ηνχο επθιεείο δηαδφρνπο, ηψλ 
ηεξψλ Απνζηφισλ, Πέηξνλ άκα θαί Κιήκεληα, ηνχο θήξπθαο ηήο πίζηεσο, θαί 
αεηηήηνπο Μάξηπξαο, ψλ ηήλ εηήζηνλ κλήκελ, πηζηψο ηειέζσκελ πάληεο.  

Σήο Δνξηήο  
Ήλ πάιαη πξνθαηήγγεηιε, ηψλ Πξνθεηψλ ν ζχιινγνο, ζηάκλνλ θαί ξάβδνλ 
θαί πιάθα θαί αιαηφκεηνλ φξνο, Μαξίαλ ηήλ ζεφπαηδα, πηζηψο 
αλεπθεηκήζσκελ, ζήκεξνλ γάξ εηζάγεηαη, είο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ, 
αλαηξαθήλαη Κπξίσ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα 
ηψλ Αγίσλ.  
 

Ήρνο πι. α’  Υαίξνηο αζθεηηθψλ  
Υαίξνηο ηφ θσηαπγέο θαί ηεξπλφλ, ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο νθέ θαηαγψγηνλ, ηφ 



θιήκα ηφ ηαίο αξδείαηο, ηαίο κπζηηθαίο γεγνλφο, επζαιέο πακκάθαξ θαί 
πνιχθνξνλ, εμ νχ ελαπέζηαμε, δηδαγκάησλ ζσηήξηνλ, γιεχθνο πνηίδνλ, θαί 
επθξαίλνλ εθάζηνηε, ηψλ ηηκψλησλ ζε, ηάο θαξδίαο παλφιβηε, Μάξηπο 
αθαηαγψληζηε, νπξάληε άλζξσπε, ηήο Δθθιεζίαο ν ζηχινο, ηψλ επζεβψλ ηφ 
θξαηαίσκα, Υξηζηφλ θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο εκψλ δπζψπεη, ηφ κέγα έιενο.  
 
Υαίξνηο ε ηψλ δνγκάησλ πεγή, ν ηψλ αξξήησλ εξκελεχο γξαθηθψηαηνο, ε 
γλψζηο ηψλ απνθξχθσλ, ηήο Δθθιεζίαο ζηεξξφο, ζηχινο ηε θαί βίνο 
απεξίηξεπηνο, θαλψλ αθξηβέζηαηνο, κπζηνγξάθο ζνθψηαηνο, εχζηνκνο 
γιψζζα, πάζαλ αίξεζηλ ηέκλνπζα, ψζπεξ κάραηξα, νμπηάηε θαί δίζηνκνο, 
φξγαλνλ ηφ εδχθζνγγνλ, ν λνχο ν νπξάληνο, Κιήκε Μαξηχξσλ ηφ θιένο, ηψλ 
ηεξάζισλ εδξαίσκα, Υξηζηφλ θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο εκψλ δπζψπεη, ηφ 
κέγα έιενο.  
 
Έρσλ ηφλ επζεβή ινγηζκφλ, δηαθεξφλησο, ηψλ παζψλ απηνθξάηνξα, ππέζηεο 
απεξηηξέπησο, ηήλ δηά μίθνπο πηθξάλ, ηειεπηήλ Πακκάθαξ θαί ηφλ ζάλαηνλ, 
δη’ νχ ηήο ελζένπ, καθαξηφηεηνο έηπρεο θαί ηήο γιπθείαο, ηνχ σηήξνο 
κεζέμεσο, θαί ηεξπλφηεηνο, απνιαχεηλ εμίσζαη, Πέηξε καθαξηψηαηε, ε πέηξα 
ηήο πίζηεσο, θιένο ηψλ ζείσλ Μαξηχξσλ, ηεξαξρψλ εγθαιιψπηζκα, Υξηζηφλ 
θαηαπέκςαη, ηαίο ςπραίο εκψλ δπζψπεη, ηφ κέγα έιενο.  
 
Λάκπσλ ηεξσζχλεο ζηνιή, θαί καξηπξίνπ ηψ ζηεθάλσ θνζκνχκελνο, 
παξέζηεο Υξηζηψ ηψ πάλησλ, Αξρηεξεί θαί Θεψ, θαί αλαδεηρζέληη 
πξσηνκάξηπξη, δηπινχλ θνκηζάκελνο, παξ’ απηνχ θαί ηφ έπαζινλ, φλ 
σκνιφγεηο, ηψ Παηξί νκννχζηνλ, θαί ζπλάλαξρνλ, ηψ ηεθφληη θαί ζχλζξνλνλ, 
Άξεηνλ ηφλ δπζψλπκνλ, εθθφςαο παλφιβηε, θαί απνξξήμαο εηζάπαλ, ηήο ηψλ 
πηζηψλ νκεγχξεσο, θαί λχλ εθδπζψπεη, Πάηεξ θφζκσ δσξεζήλαη, ηφ κέγα 
έιενο.  

Γφμα… Καί λχλ… Ήρνο δ’  
ήκεξνλ ν ζενρψξεηνο λαφο, ε Θενηφθνο, ελ λαψ Κπξίνπ πξνζάγεηαη, θαί 
Εαραξίαο ηαχηελ ππνδέρεηαη, ήκεξνλ ηά ηψλ Αγίσλ Άγηα αγάιινληαη, θαί ν 
ρνξφο ηψλ Αγγέισλ, κπζηηθψο παλεγπξίδεη, κεζ’ ψλ θαί εκείο ενξηάδνληεο 
ζήκεξνλ, ζχλ ηψ Γαβξηει εθβνήζσκελ, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά 
ζνχ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηψλ Αίλσλ, ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο β’  Οίθνο ηνχ Δθξαζά  
Φψο ζε ηφ ηξηιακπέο, αλάςαλ Θενηνθε, ελ ηψ Ναψ ηήο δφμεο, νπξάληνλ 
ηξνθήλ ζνη, εθπέκπεη κεγαιχλνλ ζε.  
 
ηίρ. Απελερζήζνληαηηψ Βαζηιεί.  
 
Ρίδεο κέλ έθ Γαπτδ, εβιάζηεζαο Παξζέλε, Γαβξηήι δέ ηφ Υαίξε, θνκίδσλ ζνη 
εβφα, Θεφλ δή ηέμε πάλαγλε.  



 
ηίρ. Απελερζήζνληαη ελ επθξνζπλε.  
 
Δχγε ηήο ηεξάο, θαί ζείαο μπλσξίδνο, Ησαθείκ θαί Άλλεο, αθ’ ψλ Αγλή 
ηερζείζα, πξνζήρζεο λχλ ηψ θηίζηε ζνπ.  

Γφμα… Καί λχλ... κνηνλ  
Πχιαη ηψλ νπξαλψλ, εηζδέμαζζε Παξζέλνλ, Μαξίαλ απεηξάλδξσο, Αγλήλ ηήλ 
Θενηφθνλ, εμ ήο βξνηψλ ε ιχηξσζηο.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΔ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκελ επηηεινχκελ ηήο Αγίαο Μεγαινκάξηπξνο ηνχ Υξηζηνχ θαί 

Παλζφθνπ Αηθαηεξίλεο, θαί ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Μεξθνπξίνπ.  
 

Δλ ηαχηε ηή εκέξα απνδίδνηαη θαί ε Δνξηή ηψλ Δηζνδίσλ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ηηρνινγνχκελ ηήλ α’ ηάζηλ ηνχ, Μαθάξηνο 
αλήξ.  
 

Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηήο Δνξηήο γ’ 
θαί ηήο Αγίαο γ’.  
 

ηηρεξά Πξνζφκνηα ηήο Δνξηήο.  
 

Ήρνο α’ 
Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 

ήκεξνλ πηζηνί ρνξεχζσκελ, ελ ςαικνίο θαί χκλνηο, ηψ Κπξίσ άδνληεο, 
ηηκψληεο θαί ηήλ απηνχ, εγηαζκέλελ ζθελήλ, ηήλ έκςπρνλ θηβσηφλ, ηήλ ηφλ 
αρψξεηνλ Λφγνλ ρσξήζαζαλ, πξνζθέξεηαη γάξ Θεψ, ππεξθπψο ηή ζαξθί 
λεπηάδνπζα, θαί Αξρηεξεχο ν κέγαο, Εαραξίαο δέρεηαη, επθξαηλφκελνο 
ηαχηελ, ψο Θενχ θαηνηθεηήξηνλ.  
 
ήκεξνλ λαφο ν έκςπρνο, ηήο αγίαο δφμεο, Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, ε κφλε 
ελ γπλαημίλ, επινγεκέλε αγλή, πξνζθέξεηαη ηψ Ναψ ηψ λνκηθψ θαηνηθείλ εηο 
ηά Άγηα, θαί ραίξνπζη ζχλ απηή, Ησαθείκ θαί ε Άλλα ηψ πλεχκαηη, θαί 
παξζεληθαί ρνξείαη, ηψ Κπξίσ άδνπζη, ςαικηθψο κεισδνχζαη, θαί ηηκψζαη ηήλ 
Μεηέξα απηνχ.  
 
χ ηψλ Πξνθεηψλ ηφ θήξπγκα, Απνζηφισλ δφμα, θαί Μαξηχξσλ θαχρεκα, 
θαί πάλησλ ηψλ γεγελψλ ε αλαθαίληζηο, Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, δηά γάξ ζνχ 
ηψ Θεψ θαηειιάγεκελ, Γηφ ηηκψκελ ηήλ ζήλ, ελ ηψ λαψ ηνχ Κπξίνπ 



πξνέιεπζηλ, θαί ζχλ ηψ Αγγέισ πάληεο, ςαικηθψο ηφ Υαίξέ ζνη, ηή 
παλζέκλσ βνψκελ, ηή πξεζβεία ζνπ ζσδφκελνη.  
 

Σήο Αγίαο  Ήρνο ν απηφο 
Σψλ νχξαλίσλ ηαγκάησλ 

ήκεξνλ ηέξπεηαη πφιηο ε Αιεμάλδξεηα, ηά ζπάξγαλά ζνπ Μάξηπο, ελ ηψ 
ζείσ λαψ ζνπ, θαηέρνπζα πξνθξφλσο, δηφ θαί εκείο, επζεβψο ενξηάδνκελ, 
Αηθαηεξίλα ηήλ κλήκελ ζνπ ηήλ ζεπηήλ, ππεξεχρνπ ηψλ ηηκψλησλ ζε.  
 
Αηθαηεξίλεο ηήλ κλήκελ λχλ ενξηάζσκελ, απηή γάξ φλησο πάζαο, ηνχ ερζξνχ 
ηάο δπλάκεηο, ελ ιφγσ ηε θαί έξγσ, θαζείιε ζηεξξψο, θαί Ρεηφξσλ ηήλ 
έλζηαζηλ, Αιιά δεήζεζη ηαχηεο ξχζαη εκάο, ν Θεφο εθ ηψλ αηξέζεσλ.  
 
Υαίξνηο παλέλδνμε Μάξηπο Αηθαηεξίλα ζεκλή, ελ ηψ ηλά γάξ φξεη, ελ ψ είδε 
ηήλ βάηνλ, Μσζήο κε θιεγνκέλελ, ελ ηνχησ Υξηζηφο, ηφ ζεάξεζηνλ ζθήλφο 
ζνπ, λχλ κεηαζείο ζε θπιάηηεη έσο θαηξνχ, ηήο δεπηέξαο παξνπζίαο απηνχ.  

Γφμα… Σήο Αγίαο  Ήρνο β’  
Υαξκνληθψο ηή παλεγχξεη, ηήο ζενζφθνπ Μάξηπξνο Αηθαηεξίλεο, 
ζπλδξάκσκελ ψ θηινκάξηπξεο, θαί ηαχηελ ηνίο επαίλνηο, σο άλζεζη 
θαηαζηέςσκελ, Υαίξνηο βνψληεο απηή, ε ηψλ θιελάθσλ Ρεηφξσλ, ηήλ 
ζξαζπζηνκίαλ ειέγμαζα, σο απαηδεπζίαο αλάπιεσλ, θαί ηνχηνπο πξφο πίζηηλ 
ζείαλ ρεηξαγσγήζαζα, Υαίξνηο ε ηφ ζψκα πνιππιφθνηο βαζάλνηο εθδνχζα, 
δη’ αγάπελ ηνχ Πνηεηνχ ζνπ, θαί κή θαηαβιεζείζα, ψο άθκσλ αλάισηνο, 
Υαίξνηο ε ηαίο άλσ κνλαίο, αληάμηα ηψλ πφλσλ εηζνηθηζζείζα, θαί δφμεο 
αησλίνπ θαηαηξπθήζαζα, ήο εθηέκελνη νη πκλσδνί ζνπ, ηήο ειπίδνο κή 
εθπέζνηκελ.  

Καί λχλ... Σήο Δνξηήο 
Ήρνο πι. δ’  

Μεηά ηφ ηερζήλαί ζε, Θεφλπκθε Γέζπνηλα, παξεγέλνπ ελ Ναψ Κπξίνπ, ηνχ 
αλαηξαθήλαη εηο ηά Άγηα ηψλ Αγίσλ, σο εγηαζκέλε, Σφηε θαί Γαβξηήι 
απεζηάιε, πξφο ζέ ηήλ παλάκσκνλ, ηξνθήλ θνκίδσλ ζνη, Σά νπξάληα πάληα 
εμέζηεζαλ, νξψληα ηφ Πλεχκα ηφ Άγηνλ ελ ζνί ζθελψζαλ, Γηφ άζπηιε 
ακφιπληε, ε ελ νπξαλψ θαί επί γήο δνμαδνκέλε, Μήηεξ Θενχ, ζψδε ηφ γ έλνο 
εκψλ.  
 

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 

 
Γφμα… Σήο Αγίαο  Ήρνο β’  

Χο αιάβαζηξνλ κχξνπ, ηφ αίκά ζνπ πξνζελήλνραο ηψ ζψ Νπκθίσ Υξηζηψ 
Αηθαηεξίλα αζιεθφξε αήηηεηε, αληάκεηςηλ δέ είιεθαο ζηέθνο άθζαξηνλ, παξ’ 
απηνχ αμηάγαζηε. ζελ θαί Ρεηφξσλ ηήλ ζξαζπζηνκίαλ απήκβιπλαο, θαί 



ηνχηνπο πξφο ζενγλσζίαλ αθείιθπζαο, θαί ηφλ ηνχ καξηπξίνπ ζηέθαλνλ 
εθνκίζαλην, ζχλ Βαζηιίζζε ηή ζνθή, Γηφ πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ ζσζήλαη 
ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ… Σήο Δνξηήο  Ήρνο δ’  
ήκεξνλ ν ζενρψξεηνο λαφο, ε Θενηφθνο, ελ Ναψ Κπξίνπ πξνζάγεηαη, θαί 
Εαραξίαο ηαχηελ ππνδέρεηαη, ήκεξνλ ηά ηψλ Αγίσλ Άγηα αγάιινληαη, θαί ν 
ρνξφο ηψλ Αγγέισλ, κπζηηθψο παλεγπξίδεη, κεζ’ ψλ θαί εκείο ενξηάδνληεο 
ζήκεξνλ, ζχλ ηψ Γαβξηήι εθβνήζσκελ, Υαίξε Κεραξηησκέλε, ν Κχξηνο κεηά 
ζνχ, ν έρσλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηήο Δνξηήο, ή ηά παξφληα ηνχ Αγίνπ Μεξθνπξίνπ 
Πξνζφκνηα ηηρεξά.  
 

Ήρνο δ’ 
Χο γελλαίνλ ελ Μάξηπζηλ 

πκκαρία ηνχ Πλεχκαηνο, Αζινθφξε Μεξθνχξηε, θαηαγσληζάκελνο ηφλ 
αληίπαινλ, σο ζηξαηηψηεο αήηηεηνο, ηψ φπισ ηήο πίζηεσο, κπξηάδαο 
λνεηψλ, Αηζηφπσλ δηέθνςαο, θαί ηειέζαο ζνπ, ηφλ αγψλα λνκίκσο κεηά 
πάλησλ, Αζιεηψλ εζηεθαλψζεο, Μεγαινκάξηπο παλφιβηε.  
 
ηίρ. Γίθαηνο σο θνίλημ αλζήζεη θαί σζεί θέδξνο ε ελ ηψ Ληβάλσ 
πιεζπλζήζεηαη. 
 
Οπξαλφζελ ζνη Άγγεινο, ηάο πιεγάο ζνπ ηψκελνο, απεζηάιε λεχκαηη ζείνπ 
Πλεχκαηνο, πθ’ νχ ξσζζείο αμηάγαζηε, ηαίο ζνχβιαηο θεληνχκελνο, 
ππξσζείζαηο δνιεξψο, εθαξηέξεηο θξεκάκελνο, θαί ηεηλφκελνο, θαί 
δεζκνχκελνο ιίζσ βαξπηάησ, θαί ηνίο αίκαζί ζνπ Μάξηπο, πεξηξξεφκελνο 
πάληνζελ.  
 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα απηνχ 
ελ απηνίο. 
 
Βαζηιεί ζηξαηεπφκελνο, επηγείσ Μεξθνχξηε, ππ’ απηνχ ηε δαίκνζη 
θειεπφκελνο, ζχεηλ ζεφθξνλ καθάξηε, βαζάλνπο ππήλεγθαο, θαί θαηάθιεμηλ 
ππξφο, θαί ηφλ βίαηνλ ζάλαηνλ, θαί αλέδξακεο, πξφο Υξηζηφλ ζηεθεθφξνο, 
θαί ζπλήθζεο, ηαίο αγέιαηο ηψλ Μαξηχξσλ, ππέξ ηνχ θφζκνπ δεφκελνο.  

Γφμα… Σήο Αγίαο  Ήρνο β’  
Βαβχια 

Βίνλ άυινλ εμεζθεκέλε, βήκα άζενλ θαηαιαβνχζα, έζηεο ηξνπαηνθφξνο 
Αηθαηεξίλα ζεκλή, αλζεθνξνχζα ηνχ Θενχ ηήλ ιακπξφηεηα, θαί ηφ ζείνλ 
ζζέλνο ελδεδπκέλε, δφγκα ηπξάλλνπ θαηεκπθηήξηζαο, θαί ξεηφξσλ έπαπζαο, 
ηάο θιελάθνπο ξήζεηο Πνιχαζιε.  

Καί λχλ… Σήο Δνξηήο  Ήρνο πι. β’  
ήκεξνλ ηά ζηίθε ηψλ πηζηψλ ζπλειζφληα, πλεπκαηηθψο παλεγπξίζσκελ, θαί 
ηήλ ζεφπαηδα Παξζέλνλ θαί Θενηφθνλ, ελ Ναψ Κπξίνπ πξνζαγνκέλελ 



επζεβψο αλεπθεκήζσκελ, ηήλ πξνεθιερζείζαλ εθ παζψλ ηψλ γελεψλ, εηο 
θαηνηθεηήξηνλ ηνχ Παληάλαθηνο Υξηζηνχ, θαί Θενχ ηψλ φισλ, Παξζέλνη, 
ιακπαδεθνξνχζαη πξνπνξεχεζζε, ηήο Αεηπαξζέλνπ ηηκψζαη, ηήλ ζεβάζκηνλ 
πξφνδνλ, Μεηέξεο, ιχπελ πάζαλ απνζέκελαη, ραξκνληθψο 
ζπλαθνινπζήζαηε, πκλνχζαη ηήλ Μεηέξα ηνχ Θενχ γελνκέλελ, θαί ηήο ραξάο 
ηνχ θφζκνπ ηήλ πξφμελνλ, Άπαληεο νχλ ραξκνληθψο, ηφ Υαίξε ζχλ ηψ 
Αγγέισ εθβνήζσκελ, ηή Κεραξηησκέλε, ηή αεί πξεζβεπνχζε, ππέξ ηψλ 
ςπρψλ εκψλ.  
 

Απνιπηίθηνλ ηήο Δνξηήο   Ήρνο δ’  
ήκεξνλ ηήο επδνθίαο Θενχ ηφ πξννίκηνλ, θαί ηήο ηψλ αλζξψπσλ ζσηεξίαο ε 
πξνθήξπμηο, ελ Ναψ ηνχ Θενχ ηξαλψο ε Παξζέλνο δείθλπηαη, θαί ηφλ Υξηζηφλ 
ηνίο πάζη πξνθαηαγγέιιεηαη, Απηή θαί εκείο κεγαινθψλσο βνήζσκελ, Υαίξε 
ηήο νηθνλνκίαο ηνχ Κηίζηνπ ε εθπιήξσζηο. 

Γφμα… Σήο Αγίαο 
Ήρνο πι. α’  

Σνλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 
Σήλ παλεχθεκνλ λχκθελ Υξηζηνχ πκλήζσκελ, Αηθαηεξίλαλ ηήλ ζείαλ θαί 
πνιηνχρνλ ηλά, ηήλ βνήζεηαλ εκψλ θαί αληίιεςηλ, φηη εθίκσζε ιακπξψο, 
ηνχο θνκςνχο ηψλ αζεβψλ, ηνχ Πλεχκαηνο ηή καραίξα, θαί λχλ σο Μάξηπο 
ζηεθζείζα, αηηείηαη πάζη ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ… Πάιηλ ηφ ηήο Δνξηήο 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα ηήο Αγίαο.  
 

Ήρνο α’  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Μνινχζα επζαξζψο, πξφο αγψλαο ηξηζκάθαξ, αλδξείσο ηφλ Υξηζηφλ, 
σκνιφγεζαο Μάξηπο, θαί ηχξαλλνλ ήιεγμαο, δπζζεβή θαί παξάθξνλα, θαί 
θαηήζρπλαο, ξεηνξεπφλησλ ηά ζηίθε, θαί αλέδξακεο, εηο νπξαλίνπο 
ζθελψζεηο, δηφ ζε δνμάδνκελ.  

Γφμα… Καί λχλ… 
Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 

Γηθαίσλ ν θαξπφο, Ησαθείκ θαί ηήο Άλλεο, πξνζθέξεηαη Θεψ, Ηεξψ ελ αγίσ 
ζαξθί λεπηάδνπζα, ε ηξνθφο ηήο δσήο εκψλ, ήλ επιφγεζελ, ν ηεξφο 
Εαραξίαο, Σαχηελ άπαληεο, ψο ηνχ Κπξίνπ Μεηέξα, πηζηψο καθαξίζσκελ.  
 

Μεηά ηήλ β’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα ηήο Αγίαο.  
 

Ήρνο δ’ Καηεπιάγε Ησζήθ 
Ζ παξζέλνο θαί ζεκλή, Αηθαηεξίλα ε ζνθή, ηή δπλάκεη ηνχ Υξηζηνχ, 
επηξξσζζείζα αιεζψο, αγαιινκέλε εηζέξρεηαη ελ ζηαδίσ, θαί ηχξαλλνλ 



σκφλ, θαηαβαινχζα ζηεξξψο, θαί πάζαλ ηήλ πιεζχλ, ηψλ δπζζεβνχλησλ 
ερζξψλ, κεη’ επθξνζχλεο έςαιιελ, αθαηαπαχζησο κεγάιε θσλή, Υξηζηέ κνπ 
δφμα, σηήξ θαί ξχζηα, ζχ νχλ δέμαη ηφ πλεχκα κνπ.  

Γφμα… Καί λχλ… 
Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 

Πξφ ζπιιήςεσο Αγλή, θαζεγηάζζεο ηψ Θεψ, θαί ηερζείζα επί γήο, δψξνλ 
πξνζήρζεο λχλ απηψ, απνπιεξνχζα παηξψαλ επαγγειίαλ, Σψ ζείσ δέ Ναψ, 
σο ζείνο φλησο λαφο, εθ βξέθνπο θαζαξψο, κεηά ιακπάδσλ θαηδξψλ, 
απνδνζείζα ψθζεο δνρείνλ, ηνχ απξνζίηνπ θαί ζείνπ Φσηφο, Μεγάιε φλησο, 
ε πξφνδφο ζνπ, κφλε Θεφλπκθε θαί Αεηπάξζελε.  
 

Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ, Κάζηζκα ηήο Αγίαο.  
 

Ήρνο πι. δ’  
Σφ πξνζηαρζέλ κπζηηθψο 

Αιεμαλδξέσλ ε ιακπξά θαί ζεία πφιηο, επί ηή κλήκε ζνπ ζεκλή παλεγπξίδεη, 
θαί γεξαίξεη ηνχο άζινπο ζνπ Αηθαηεξίλα, νχο έηιεο γελλαηνθξφλσο ππέξ 
Υξηζηνχ, θαί κέγα βξελζπνκέλε ζνί εθβνά, Χ Παξζέλε πνιχαζιε, εηο 
νπξαλίνπο ζθελάο, ζπλνχζα λχλ ηψ Κηίζηε ζνπ, ραίξε Μάξηπο παλζαχκαζηε.  

Γφμα… Καί λχλ… 
Σήο Δνξηήο, φκνηνλ 

Αγαιιηάζζσ ν Γαπτδ ν Τκλνγξάθνο, θαί ρνξεπέησ Ησαθείκ ζχλ ηή Άλλε, φηη 
γφλνο άγηνο εμ απηψλ πξνήιζε, Μαξία ε θσηνθφξνο ζεία ιακπάο, θαί ραίξεη 
εηζεξρνκέλε ελ ηψ Ναψ, ήλ θαί βιέπσλ επιφγεζελ, ν Βαξαρίνπ πηφο, θαί 
ραίξσλ αλεθξαχγαδε, Υαίξε ζαχκα παγθφζκηνλ.  
 

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’ 

Θαπκαζηφο ν Θεφο ελ ηνίο αγίνηο απηνχ ν Θεφο Ηζξαήι απηφο δψζεη δχλακηλ 
θαί θξαξαίσζηλ ηψ ιαψ απηνχ επινγεηφο ν Θεφο. 
ηίρ. Σνίο Αγίνηο ηνίο ελ ηή γή απηνχ εζαπκάζησκελ πάληα ηά ζέιεκα απηνχ 
ελ απηνίο. 
 

Δπαγγέιηνλ θαηά Μαηζαίνλ 
Δίπελ ν Κχξηνο ηήλ παξαβνιήλ ηαχηελ, Χκνηψζε ε Βαζηιεία ηψλ νπξαλψλ 



δέθα παξζέλνηο...  
 

Ο Ν’ Φαικφο 
 

Γφμα... Σαίο ηήο Αζιεθφξνπ. 
Καί λχλ... Σαίο ηήο Θενηφθνπ. 

 
Δίηα ηφ Ηδηφκεινλ   Ήρνο β’ 

Βίνλ άυινλ εμεζθεκέλε, βήκα άζενλ θαηαιαβνχζα, έζηεο ηξνπαηνθφξνο 
Αηθαηεξίλα ζεκλή, αλζεθνξνχζα ηνχ Θενχ ηήλ ιακπξφηεηα, θαί ηφ ζείνλ 
ζζέλνο ελδεδπκέλε, δφγκα ηπξάλλνπ θαηεκπθηήξηζαο, θαί ξεηφξσλ έπαπζαο, 
ηάο θιελάθνπο ξήζεηο Πνιχαζιε. 
 

Μεηά ηνχην ιέγνκελ ηνχο Καλφλαο ηήο Δνξηήο, θαί ηψλ Αγίσλ ηνχο 
εθεμήο δχν.  

 
Καλψλ ηήο Αγ. Αηθαηεξίλεο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  

 
Αηθαηεξίλαλ ηήλ παλανίδηκνλ άζκαζη κέιπσ. Θενθάλνπο.  

 
Χδή α’  Ήρνο πι. δ’  

«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Αηθαηεξίλεο ηήο παλζφθνπ Μάξηπξνο, ηαίο ηθεζίαηο Υξηζηέ, ηφ δνθεξφλ φκκα, 
ηήο ςπρήο κνπ θψηηζνλ, αίγιελ δηδνχο κνη Γέζπνηα, ηήο ζήο θσηνρπζίαο, 
ηψλ ςπρνθζφξσλ πηαηζκάησλ κνπ, πάζαλ ηήλ αριχλ αθαλίδνπζαλ.  
 
Ηζπλνκέλε ηνχ Γεζπφηνπ πάλζνθε, ζείνηο πξνζηάγκαζη, θαί ηψ απηνχ πφζσ, 
θιεγνκέλε έδξακεο, πξφο ηνχο αγψλαο ζπεχδνπζα, θαί ηπξάλλσλ ηάο 
θξέλαο, Αηθαηεξίλα θαηέπιεμαο, ιφγσ θαί ζνθία θαί ράξηηη.  
 
Κπβεξλσκέλε ηή παιάκε έλδνμε, ηή θξαηαηά ηνχ Υξηζηνχ, εηδσιηθήλ δάιελ, 
Μάξηπο ππεμέθπγεο, αβξφρσο ππεξπιένπζα, ηνχ ηαπξνχ ηψ ηζηίσ, θαί 
ζείαηο αχξαηο ηνχ Πλεχκαηνο, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνπζα.  
 
Αγαιινκέλε παξζελίαο θάιιεζηλ, Αηθαηεξίλα ζνθή, θαί ζετθήλ γλψζηλ, 
νπξαλφζελ έρνπζα, ηήο ςεπδσλχκνπ γλψζεσο, επζαξζψο θαί αλδξείσο, 
ηνχο πξνεζηψηαο θαηήζρπλαο, ηνχηνπο θαηά θξάηνο ληθήζαζα.  

Θενηνθίνλ 
Σφ Θενηφθνλ ζε θεξχηηεηλ Άρξαληε, πάζεο αηξέζεσο, απνηξνπήλ θέξεη, 
ζάξθα γάξ γελφκελνλ, αλαιινηψησο έηεθεο, ηφλ επέθεηλα πάζεο, ζενθπήηνξ 
ηήο θηίζεσο, Λφγνλ ηνχ Θενχ ηφλ ατδηνλ.  
 



Ο Καλψλ ηνχ Αγ. Μεξθνπξίνπ, έρσλ Αθξνζηηρίδα. 
 

Μεξθνπξίνπ κε ηφ ζζέλνο θπιαηηέησ. Ησζήθ.  
 

Χδή α’  Ήρνο πι. δ’  
«Ζ θεθνκκέλε ηήλ άηνκνλ έηεκε, θαί είδελ ήιηνο γήλ, ήλ νπθ εζεάζαην, 
αιάζηνξα ερζξφλ ηφ χδσξ Καηεπφληηζε, Ηθαί άβαηνλ δηήιζελ Ηζξαήι, σδή δέ 
αλεκέιπεην, Σψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη».  
 
Μεηά ηήο άλσ ρνξείαο Μεξθνχξηε, ηψλ αγαζψλ ηή πεγή, ραίξσλ 
παξηζηάκελνο, θαί ζείαο εδνλήο, ανίδηκε πιεξνχκελνο, ηνχο πφζσ ηήλ 
παλήγπξηλ ηήλ ζήλ, ηεινχληαο πεξηθχιαηηε, ηψ Κπξίσ άδνληαο, Δλδφμσο γάξ 
δεδφμαζηαη.  
 
Δζεινπζίσο ππήιζεο ην ζηάδηνλ, ηήο καξηπξίαο νθέ, ζζέλεη θξαηαηνχκελνο, 
Υξηζηνχ ηνχ δη’ εκάο, ηά πάζε ηά ζσηήξηα, ζειήζεη ππνκείλαληνο ζαξθί, θαί 
ραίξσλ αλεθξαχγαδεο, Σψ Κπξίσ άζσκελ, ελδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  
 
Ρήκα ηπξάλλνπ ζαθψο εμεθαχιηζαο, νκνινγία Υξηζηνχ, κάθαξ ζεκλπλφκελνο 
θαί πάζαλ αιγεηλψλ, ηδέαλ αγαιιφκελνο, ππέκεηλαο Μεξθνχξηε βνψλ, ηψ ζέ 
ελδπλακψζαληη, Σψ Κπξίσ άζσκελ, Δλδφμσο γάξ δεδνμαζηαη.  

Θενηνθίνλ 
Κφξεο Παξζέλνπ σξάζε ζαξθνχκελνο, ν δη’ εκάο, άλζξσπνο Τελφκελνο, θαί 
Μάξηπξα πηζηφλ, παζψλ νηθείσλ δείθλπζη, Μεξθνχξηνλ γελλαίνλ Αζιεηήλ, 
απηψ ζπληφλσο ςάιινληα, Σψ Κπξίσ άζσκελ, Δλδφμσο γάξ δεδφμαζηαη.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή γ’  
«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 Φηιάλζξσπε».  
 
Δζεινπζίαηο ζνπ ξνπαίο, ερψξεζαο πξφο ηφ πάζνο, ηφ εθνχζηνλ Υξηζηφλ 
κηκνπκέλε, θαί ληθήζαζα ιακπξψο, ηφλ ζθφηνπο θνζκνθξάηνξα, 
ζηεθαλεθφξνο ψθζεο, Αηθαηεξίλα ζεφιεπηε.  
 
Ρσκαιεφηεηη θξελψλ, δηήιεγμαο ηνχο ηπξάλλνπο, αζεταο ελ βπζψ 
θπιηζζέληαο, ξεηνξεχνπζα ζαθψο, ζενγλσζίαο δφγκαηα, ζεία ζνθία Μάξηπο, 
ιακπξπλνκέλε παλεχθεκε.  
 
Ηζνζεταλ ηνίο σζί, ηήο Δχαο ν ςηζπξίζαο, ππν Κφξεο απαιήο λχλ παηείηαη, ηψ 
γάξ φπισ ηνχ ηαπξνχ, πεξηθξαρζείζα ήζρπλελ, Αηθαηεξίλα Μάξηπο, άκεηξα 
ηνχηνλ θαπρψκελνλ.  

Θενηνθίνλ 



Νελεθξσκέλνλ κνπ ηφλ λνχλ, ηή ηήο δσήο ελεξγεία, ηήο εθ ζνχ θαλεξσζείζεο 
ηψ θφζκσ, δηαλάζηεζνλ νπιάο, θαί ηχπνπο εμαιείθνπζα, ηήο ακαξηίαο κφλε, 
ζεγελλήηνξ παλάκσκε 
 

Σνχ Αγίνπ 
 

χ εί ηφ ζηεξέσκα 
ινο ππξαθηνχκεσνο, ηή ζετθή ζηνξγή Έλδνμε, πχξ θαί δεζκά, μίθε θαί 
βαζάλνπο, ψζπεξ φλαξ ιειφγηζαη.  
 
Όκλνηο ηφλ πνηήζαληα, πξνζνκηιψλ δεηλαίο κάζηημη, Μάξηπο ζνθέ, θαί ηήλ 
ζεξαπείαλ ηψλ κσιψπσλ δερφκελνο.  
 
Ράβδσ δπλακνχκελνο, ηή ζετθή ερζξνχ θξχαγκα, ψο αζιεηήο, Μάξηπο 
γελλαηφθξνλ, επζζελψο εηαπείλσζαο.  

Θενηνθίνλ 
Ίλα πξνηππψζε ζνπ, ηήλ ππέξ λνχλ Αγλή θχεζηλ, βάηνο ππξί, ψθζε 
θαηνκέλε, νπδακψο θιεγνκέλε δέ.  
 

Κάζηζκα ηεο Αγίαο  Ήρνο πι. δ’  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Σήλ ζνθίαλ ηήλ φλησο εμ Οπξαλνχ, δηά ζηφκαηνο Μάξηπο ηνχ Μηραήι, 
ιαβνχζα παλεχθεκε, θαί ελ άζινηο αήηηεηε, ηή κέλ ζνθία ηή έμσ, ηνχο 
Ρήηνξαο έπηεμαο, ηή δέ ζνθία ηή ζεία, ηήλ πιάλελ εκείσζαο, φζελ θαζνξψλ 
ζνπ, ηφλ αγψλα ν Κηίζηεο, παξέζηε εληζρχσλ ζε, Γεχξν ιέγσλ αλάβεζη, νη 
ζεζαπξνί γάξ ζε κέλνπζη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ένξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Σνχ Αγίνπ  Ήρνο δ’  
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

Ο Μάξηπο Μεξθνχξηνο, αγσληζάκελνο, ηφλ δφιηνλ ήζρπλε, θαί ζηεθαλίηεο 
ζηεξξφο, Υξηζηνχ ερξεκάηηζελ, φζελ ηαίο νπξαλίαηο, λχλ ζπλήθζε ρνξείαηο, 
δφμεο αδηαδφρνπ, επαμίσο κεηέρσλ, δηφ ηήλ ηεξάλ απηνχ, κλήηκελ ηεινχκελ 
πηζηψο.  

Καί λχλ… Σήο Δνξηήο 
Ήρνο  ν απηφο 

Καηεπιάγε Ησζήθ 
Ζ ακίαληνο ακλάο, θαί αθειίδσηνο παζηάο, ελ ηψ νίθσ ηνχ Θενχ, ε Θενηφθνο 
Μαξηάκ, κεη’ επθξνζχλεο εηζάγεηαη παξαδφμσο, ήλ Άγγεινη Θενχ, 
δνξπθνξνχζη θαηδξψο, θαί πάληεο νη Πηζηνί, καθαξηνχζηλ αεί, θαί επραξίζησο 
ςάιινπζη ηαχηε, αθαηαπαχζησο κεγάιε θσλή, Ζκψλ ε δφμα, θαί ζσηεξία, ζχ 
ππάξρεηο Παλάρξαληε.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή δ’  



«χ κνπ ηζρχο, 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 ζνη θξαπγάδσ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε».  
 
Αζιεηηθήλ, Αηθαηεξίλα ηήλ έλζηαζηλ, επεδείμσ, Μάξηπο παλανίδηκε, ηψ 
δπζκκελεί ιίαλ θαξηεξψο, αληηθαηαζηάζα, θαί ηνχηνλ θαηαπαηήζαζα, πνζίλ 
σξατζκέλνηο, ηνχ ηαπξνχ ηή δπλάκεη, Αζιεθφξε Μαξηχξσλ ηφ θαχρεκα.  
 
Νχκθε Υξηζηνχ, Αηθαηεξίλα παλφιβηε, θαζσξάζεο, ζείαο σξαηφηεηνο, 
θσηνεηδέζη καξκαξπγαίο, αγιατδνκέλε, θαί θάιιεη πεξηαζηξάπηνπζα, δηφ θαί 
γεζνκέλε, κεισδείο ηψ Γεζπφηε, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα Φηιάλζξσπε.  
 
Σπξαλληθήλ, αιαδνλείαλ εθαχιηζαο, θαί ηψ ζείσ, ιφγσ ηήο ζνθίαο ζνπ, ψο εθ 
βπζνχ, ηήο απαηειήο, δεηζηδαηκνλίαο, ηνχο πιαλσκέλνπο εμήξπαζαο, 
δηδάζθνπζα θξαπγάδεηλ, ηψ Υξηζηψ κεισδνχληαο, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα 
Φηιάλζξσπε.  
 
Ζ επθιεήο, θαί θσηνθφξνο παλήγπξηο, ηήο ελδφμνπ κλήκεο ζνπ Παλεχθεκε, 
ηήο θαξηεξψο, ζξάζνο ηνχ ερζξνχ, θαηαπαηεζάζεο, σο ή ιηνο αλαηέηαιθελ, 
ελ ή κεγαινθψλσο, ηψ Γεζπφηε βνψκελ, Σή δπλάκεη ζνπ δφμα θηιαλζξσπε.  

Θενηνθίνλ 
Νχλ ηήλ ηζρχλ, ηψλ αζεηνχλησλ θαηάβαιε, ηήο εηθφλνο, Κφξε ηήλ 
πξνζθχλεζηλ, ζνχ ηήο ζεπηήο, θαί ηνχ ππέξ λνχλ, εθ ζνχ ζαξθσζέληνο, θαί 
θφζκνλ φινλ θσηίζαληνο, θαί πάλησλ ηψλ Αγίσλ, ηνχο δέ πίζηεη ηηκψληαο, 
θαηαθαίδξπλνλ κφλε Παλχκλεηε.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Οηθεηψζεο ηψ Κηίζηε ζνπ, ζείνπ καξηπξίνπ ζεφθξνλ πάζεζη, θαί ιακπξνχο 
ζηεθάλνπο έλδνμε, παξ’ απηνχ εδέμσ σο αήηηεηνο.  
 
Τθαληφλ εθ ηήο άλσζελ, ράξηηνο ηκάηηνλ λχλ ελδέδπζαη, ηήο θζνξάο θαί ηήο 
λεθξψζεσο, ηνχο ρηηψλαο Μάξηπο εθδπζάκελνο.  
 
Μέρξηο αίκαηνο Έλδνμε, πξφο ηήλ ακαξηίαλ αγσληζάκελνο, ληθεθφξνο 
αλαδέδεημαη, θαί ηήο άλσ δφμεο θαηεμίσζαη.  

Θενηνθίνλ 
Δπί ζέ ν ζσηήξηνο, Λφγνο Καηαβέβεθελ Αεηπάξζελε, ψζπεξ φκβξνο θαί 
εμήξαλε, ηήο πνιπζεταο ηά νκβξήκαηα.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή ε’  



«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».  
 
Πφζσ ππξπνινπκέλε, Μάξηπο παλανίδηκε ηψ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, θαί 
δεηνχζα ηνχηνπ, ηφ ακήραλνλ θάιινο ζεάζαζζαη, απζαηξέησ γλψκε, ηνίο 
αηθηζκνίο ζαπηήλ παξέζρεο, παξζελίαο εθιάκπνπζα ράξηζηλ.  
 
Άζινηο ηεξσηάηνηο, Κφξε θαιιηπάξζελε θαηαιακπξχλαζα, ζεαπηήλ 
πξνθξφλσο, αλειήιπζαο πξφο ηήλ νπξάληνλ, ηνχ Υξηζηνχ παζηάδα, θαί λχλ 
θαηδξψο ηψ ζψ Νπκθίσ, γεζνκέλε ζπλήθζεο παλφιβηε.  
 
Νεάληο θαηδξνηάηε, ψθζεο αγαπήζαζα κφλνλ εξάζηκνλ, θαί νπίζσ ηνχηνπ, 
ζπληνλψηαηνλ δξφκνλ δηήλπζαο, εηο νζκήλ ηνχ κχξνπ, ζνχ λνεηψο ηνχ 
θελσζέληνο, εθβνψζα δξακνχκαη Νπκθίε κνπ.  

Θενηνθίνλ 
Αιεζή Θενηφθνλ, πάληεο επηγλφληεο ζε, πάλαγλε Γέζπνηλα, ηφλ εθ ζνχ 
ηερζέληα, Θεφλ Λφγνλ εηδφηεο θεξχηηνκελ, ελ δπζίλ νχζίαηο, ζειεηηθαίο 
απηεμνπζίαηο, γλσξηδφκελνλ Κφξε Θεφλπκθε.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 
Σεηλφκελνο θαί ιφγρε Μεξθνχξηε, αλελδφησο, ηεκλφκελνο έθεξεο, ζείαηο 
ειπίζη λεπξνχκελνο. 
 
Ο πέηξα λνεηή ζηεξεψζαο ζνπ, ηήλ θαξδίαλ, ιίζσ βαξπλφκελνο, νπ 
παξεηξάπεο Μεξθνχξηε.  
 
πκκέηνρνο παζψλ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ, ρξεκαηίζαο, δφμεο εθνηλψλεζαο, 
ηνχηνπ θαί ζείαο ιακπξφηεηνο.  

Θενηνθίνλ 
ζαλάησζνλ Παξζέλε ηήλ δψζάλ κνπ, ακαξηίαλ, δσήλ ε θπήζαζα, ηήλ 
ζαλαηψζαζαλ ζάλαηνλ.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή ο’  
«Άβπζζνο ακαξηηψλ, θαί πηαηζκάησλ θαηαηγίο κε ηαξάηηεη, θαί πξφο βπζφλ 
βηαίσο ζπλσζεί απνγλψζεσο, αιι’ απηφο ηήλ θξαηαηάλ ρείξά κνη έθηεηλνλ, σο 
ηψ Πέηξσ, θαί εθ βπζνχ θζνξάο αλάγαγε».  
 
ιελ ζε πεξηθαιή, παξζελίαο απαζηξάπηνπζαλ αίγιε, καξηπξηθνίο ηε Κφξε, 
θνηληρζείζαλ ελ αίκαζη, θαζνξψλ ν αγαζφο, Λφγνο θαί άρξαληνο, ελ ζαιάκνηο, 
επνπξαλίνηο θαηεζθήλσζελ.  



 
Ηζρπζαο δηά ηαπξνχ, ηψλ Σπξάλλσλ θαηαιχζαη ηφ θξάηνο, θαί θνζκηθήο 
ζνθίαο, δηειέγμαη ηφ κάηαηνλ, ζενπλεχζηνπ δηδαρήο, βξχνπζα δφγκαηα, 
κεγαιφθξνλ Αηθαηεξίλα παλνίδηκε.  
 
Γφισ πξψελ ηφλ Αδάκ, Παξαδείζνπ ηήο ηξπθήο εθβαιφληα, ηψλ αηθηζκψλ 
ηνπο πφλνπο, θαξηεξψο ππνκείλαζα, θαηαβέβεθαο εηο γήλ, Μάξηπο 
παλέλδνμε, θαί ζηεθάλνηο, ηήο Βαζηιείαο εζηεθάλσζαη.  

Θενηνθίνλ 
Ηιεψλ κνη ηφλ Κξηηήλ, ηφλ Τηφλ ζνπ Θενηφθε Παξζέλε, ηαίο ζαίο ιηηαίο 
γελέζζαη, ελ εκέξα ηήο θξίζεσο, ιπηξσηήλ ηε ηψλ δεηλψλ, Μήηεξ απέξγαζαη, 
ζνί γάξ κφλε, ηά ηήο ειπίδνο αλαηίζεκη.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Σήλ δέεζηλ, εθρεψ πξφο Κχξηνλ 
Δλεχξνπ ζε, ν ατδηνο Λφγνο, δη’ απηφλ πάζαλ ηδέαλ βαζάλσλ, Μάξηπο ζνθέ, 
ππνκέλνληα βιέπσλ, θαί δη’ Αγγέινπ ζαξξείλ ζνη πξνζέηηαηε, Μεξθνχξηε θαί 
κεδακψο, ηψλ Σπξάλλσλ πηνείζζαη ηήλ έλζηαζηλ.  
 
Νελέθξσηαη, ν πνιχκνξθνο φθηο, θαί πνζί θαηαπαηείηαη σξαίνηο, ηνχ 
Αζιεηνχ, θαί γελλαίνπ νπιίηνπ, εζεινπζίνηο νξκαίο γάξ ερψξεζε, πξφο 
βάζαλα πξφο αηθηζκνχο, θαί πξφο ζάλαηνλ δφμεο αλάπιεσλ.  
 
Οιφθιεξνλ, ηψ Γεζπφηε πξνζήμαο, ηήο θαξδίαο ηήλ πξναίξεζηλ Μάθαξ, θαί 
δη’ απηφλ, ππνκείλαο ζηξεβιψζεηο, σο ληθεηήο παξ’ απηνχ εζηεθάλσζαη, θαί 
ηνπησ λχλ ελ νπξαλνίο, κεηά πάλησλ Μαξηχξσλ παξίζηαζαη.  

Θενηνθίνλ 
πλέιαβεο, ηή θσλή ηνχ Αγγέινπ, ηφλ βνπιήο κεγάιεο Άγγεινλ Κφξε, θαί εθ 
ηψλ ζψλ, παλαγίσλ αηκάησλ, ζεζαξθσκέλνλ παλάκσκε ηέηνθαο, ηφλ 
δείμαληα πάζη δσήο, ηάο εηζφδνπο δη’ άθαηνλ έιενο.  
 

Κνληάθηνλ ηήο Αγίαο 
Ήρνο β’ Σά άλσ δεηψλ 

Υνξείαλ ζεπηήλ, ελζέσο θηινκάξηπξεο, εγείξαηε λχλ, γεξαίξνληεο ηελ 
πάλζνθνλ, Αηθαηεξίλαλ, αχηε γάξ, ελ ζηαδίσ ηνλ Υξηζηφλ εθήξπμε, θαί ηφλ 
φθηλ επάηεζε, Ρεηφξσλ ηήλ γλψζηλ θαηαπηχζαζα.  

Ο Οίθνο 
Σήλ εθ Θενχ ζνθίαλ ιαβνχζα παηδφζελ ε Μάξηπο, θαί ηήλ έμσ θαιψο ζνθίαλ 
πάζαλ κεκάζεθε, γλνχζα δέ εθ ηαχηεο ηήλ ηψλ ζηνηρείσλ θίλεζίλ ηε θαί 
πνίεζηλ θαηά ιφγνλ, θαί ηφλ απηά εμ αξρήο δηά ιφγνπ πνηήζαληα, απηψ ηήλ 
επραξηζηίαλ ελ λπθηί θαί εκέξα πξνζέθεξε, ηά δέ είδσια θαζείιε, θαί ηνχο 
ηαχηα αθξφλσο ιαηξεχνληαο, Ρεηφξσλ ηήλ γλψζηλ θαηαπηχζαζα.  
 

πλαμάξηνλ 



Σή ΚΔ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο αγίαο Μεγαινκάξηπξνο 
Αηθαηεξίλεο.  

ηίρνη 
Αηθαηεξίλα, θαί ζνθή θαί παξζέλνο.  
Δθ δέ μίθνπο, θαί Μάξηπο, ψ θαιά ηξία! 
Δηθάδη πέκπηε άνξ θαηέπεθλελ ξήηνξα Κνχξελ,  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη εθαηφλ πεληήθνληα Ρήηνξεο, νη δηά ηήο Αγίαο 
Αηθαηεξίλεο Πηζηεχζαληεο ηψ Υξηζηψ, ππξί ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
Αη πξίλ πιάλεο Ρήηνξζηλ αλδξάζη ζηάζεηο,  
Δηο πχξ ζαλνχζη, ηψλ ζηεθάλσλ επξέζεηο.  
 

Σή απηή εκέξα, ε Αγία Βαζίιηζζα, ε γακεηή Μαμεληίνπ, μίθεη ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Σκεζείζα ζλεηνχ ζχδπγνο Βαζηιέσο,  
Άθζαξηνλ εχξε λπκθψλα Βαζηιέσο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Πνξθχξηνο, ν ηξαηειάηεο, ζχλ ηνίο δηαθνζίνηο 
ζηξαηηψηαηο, μίθεη ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
χλ ηψ ζηξαηψ ζνπ Πνξθχξηε πξφο μίθνο  
Πξφζπκνο ήθεηο, νίά πεξ ηξαηειάηεο.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο 
Μεξθνπξίνπ.  

ηίρνη 
Δη θαί παηάζζε Μεξθνχξηε ηψ μίθεη,  
Καί λεθξφλ ερζξφλ ζφ παηάζζεηο Κπξίνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Πέηξνπ ηνχ 
Ζζπραζηνχ.  

ηίρνη 
Ζζχρσο βίνπ ην πέιαγνο αλχζαο,  
Πξφο εζχρηνλ Πέηξε ιηκέλα θζάλεηο.  
 

Σή απηή εκέξα, νη Άγηνη εμαθφζηνη εβδνκήθνληα Μάξηπξεο μίθεη 
ηειεηνχληαη.  

ηίρνη 
Σέκλνπζηλ αλδξψλ εηθάδαο ηξηπιψο δέθα,  
Μεζ’ ψλ θαί άιινπο άλ δξαο επηάθηο δέθα. 
 

Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σεο Αγίαο 



 
Χδή δ’  

«Θενχ ζπγθαηάβαζηλ, ηφ πχξ εδέζζε ελ Βαβπιψλί πνηε, δηά ηνχην νη Παίδεο, 
ελ ηή θακίλσ αγαιινκέλσ πνδί, σο ελ ιεηκψλη ρνξεχνληεο έςαιινλ, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Μαξηχξσλ ηφ θαχρεκα, ηήο επζεβείαο κχζηεο γεγέλεζαη, ηψ ιακπξψ ζνπ 
Νπκθίσ, Μαξηχξσλ δήκνλ πξαζαγαγνχζα Υξηζηψ, κεζ’ νχ θξαπγάδεηο 
παλεχθεκε ςάιινπζα, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ ήκψλ.  
 
Ο ιφγνο ζνπ Πάλζνθε, πξφο ζσηεξίαλ πνιινχο εμήξπαζελ, εμ 
εηδσινκαλίαο, θαί θσηνθφξνπο έδεημε Μάξηπξαο, κεγαινθψλσο ζχλ ζνί 
αλαθξάδνληαο, Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 
Νεάληο νπίζσ ζνπ, αθνινπζνχζά ζνη πξνζελήλεθηαη, δηά μίθνπο ηκεζείζα, 
ζφλ κηκνπκέλε πάζνο ηφ άρξαληνλ, θαί ζνί ηψ Κηίζηή βνψζα θαί ιέγνπζα, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Αγίσλ ν Άγηνο, ελ ζνί αγίσο θαηαζθελψζαο αγλή, Θενηφθε Παξζέλε, 
ζεζαξθσκέλνο εθ ζνχ γεγέλλεηαη, δηά ηφ ζψζαη ηνχο πίζηεη θξαπγάδνληαο, 
Δπινγεηφο ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Παίδεο Δβξαίσλ ελ θακίλσ 
Φέγγεη ηήο άλσ θξπθησξίαο, αχγαδφκελνο γελλαίε ηξαηηψηα, ηνχο πκλνχληάο 
ζε λχλ, θσηίδεηο κεισδνχληαο, Δπινγεηφο εί Κχξηε, φ Θεφο εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Όκλεηο ηφλ πάλησλ επεξγέηελ, ππξαθηνχκελνο ηψ δήισ ηνχηνπ Μάθαξ, θαί 
ππξί αηζζεηψ, θιεγφκελνο θαί κέιπσλ, Δπινγεηφο εί Κχξηε, ν Θεφο εηο ηνχο 
αηψλαο.  
 
Λίζνηο πξνζάγνληεο ηφ ζέβαο, νη ηήλ αίζζεζηλ ιηζψδε θεθηεκέλνη, ιίζσ 
Μάξηπο ηφλ ζνλ, βαξχλνπζηλ απρέλα, θξαπγάδνληεο Μεξθνχξηε, ν Θεφο 
επινγεηφο εί.  
 
Αίκαηη αίκα ζπγθεξάζαο, ζνχ ηφ ηίκηνλ Γεζπφηνπ θηιαλζξψπνπ, θνηλσλφο 
ηψλ απηνχ, εδείρζεο παζεκάησλ, αλαβνψλ Μεξθνχξηε, Ο Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Σάμεηο Αγγέισλ θαηαπιήηηεη, κπζηεξίνπ ζνπ ηφ βάζνο Θενηφθε, ν Θεφο γάξ 
εθ ζνχ, ζαξθνχκελνο σξάζε, ψ κεισδνχκελ Πάλαγλε, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή ε’  



«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, ηφλ 
Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, Οη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 
αίο δηδαραίο Βαζίιηζζα, πεηζαξρνχζα πξνζέδξακε, ηή ζενζεβεία, θαί 
ζηεξξψο ππέκεηλε, ηψλ πφλσλ ηήλ αίαζεζηλ, θαί βαζηιείαο ηψλ νπξαλψλ, ηήο 
αδηαδφρνπ, πξνθαλψο εμηψζε, βνψζα, Σφλ Γεζπφηελ, Ηεξείο επινγείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Μεηά καξηχξσλ γέλνηην, ηψλ πηζηψλ ηά αηηήκαηα, ε γάξ Αζιεθφξνο, ηψ 
Υξηζηψ παξίζηαηαη, αηηνχζα ηά θξείηηνλα, θαί ζσηεξίαο πξφμελα, ηνίο ηήλ 
παλαγίαλ, θαί ζεπηήλ απηήο κλήκελ, πξνζχκσο εθηεινχζη, θαί Πηζηψο 
κεισδνχζη, Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Αλαπεηάζαο δέρεηαη, ν Νπκθίνο ζε Πάλζνθε, πχιαο Παξαδείζνπ, θαί 
παζηάδα πάλζεκλνλ, νηθείλ παξεζθεχαζε, θαί βαζηιείαο κέηνρνλ, σο 
ζπγθνηλσλφλ, ηψλ παζεκάησλ δεηθλχεη, ψ λχλ παξηζηακέλε, Βαζηιέσλ 
ζπγάηεξ, ιακπξψο, πεπνηθηικέλε, εκψλ κή επηιάζε.  
 
εζνθηζκέλνηο ξήκαζηλ, επεηξάην ν ηχξαλλνο, πηζαλνινγίαηο, ν δεηλφο 
ρξεζάκελνο, εθιχεηλ ηήλ έλζηαζηλ, ηήλ ζήλ ειπίζαο, Έλδνμε, αιιά 
λπκθεπζήλαη, ηψ Υξηζηψ βνπινκέλε, εβφαο, Σφλ Γεζπφηελ, ηεξείο επινγείηε, 
ιαφο ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ηεξσηέξα πέθελαο, Θενηφθε παλάκσκε, ηήο ππεξθνζκίνπ, ηψλ Αγγέισλ 
ηάμεσο, ηφλ ηνχησλ γάξ ηέηνθαο, Γεκηνπξγφλ θαί Κχξηνλ, εθ παξζεληθήο, 
απεηξνγάκνπ λεδχνο, ελ δχν ηαίο νπζίαηο, αζπγρχησο αηξέπησο, κηά δέ 
ππνζηάζεη, Θεφλ ζεζαξθσκέλνλ.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Ο απηφο 
Σψλ Αζιεηψλ πξνζζήθελ ζε, ν ρνξφο ππεδέμαην, θαζσξατζκέλνλ, 
θαίθαηδξφλ γελφκελνλ, ζεπηαίο σξαηφηεζη, ηψλ ππεξηίκσλ άζισλ ζνπ, θαί 
ηήο επζεβνχο ζνπ, θαί ζεπηήο καξηπξίαο, θαί λχλ βνάο απαχζησο, Ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Δπζεβνθξφλσο Έλδνμε, ηφλ αγψλα δηήλπζαο, θαί γελλαηνθξφλσο, ηφλ 
ερζξφλ θαηήζρπλαο, θαί λίθελ νπξάληνλ, σο ληθεηήο αξάκελνο, ηαίο 
Αγγειηθαίο, λχλ ζπλαγάιιε ρνξείαηο, κεζ’ ψλ βνάο απαχζησο, ηεξείο 
επινγείηε, ιαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Σειεησζείο παλφιβηε, δηά μίθνπο Μεξθνχξηε, θαί επηηπρψλ, ηνχ πξνθεηκέλνπ 
ηέινπο ζνη, ηήλ γήλ κέλ ηνίο αίκαζη, ηνίο εθρπζείζηλ ήξδεπζαο, ηφ δέ 



ληθεθφξνλ, θαί καθάξηνλ ζψκα, ιεπθφηεξνλ ρηφλνο, ελαπέδεημαο ςάιισλ, 
Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Χο ηήο εκψλ ππάξρνπζαλ, αλαπιάζεσο Άρξαληε, άπαληεο αηηίαλ, νη πηζηνί 
πκλνχκέλ ζε, Θεφλ γάξ παλαίηηνλ, ππέξ αηηίαλ ηέηνθαο, ηφλ ηήλ ζπληξηβείζαλ, 
ηή θαθία εηθφλα, νηθεία επζπιαγρλία, αλαπιάζαληα κφλε, ππεξεπινγεκέλε, 
θαί θεραξηησκέλε.  
 

Σήο Αγίαο 
 

Χδή ζ’  
«Δμέζηε επί ηνχησ ν νπξαλφο, θαί ηήο γήο Καηεπιάγε ηά πέξαηα, φηη Θεφο, 
ψθζε ηνίο αλζξψπνηο ζσκαηηθψο, θαί ε γαζηήξ ζνπ γέγνλελ, επξπρσξνηέξα 
ηψλ νπξαλψλ, δηφ ζε Θενηφθε, Αγγέισλ θαί αλζξψπσλ, ηαμηαξρίαη 
κεγαιχλνπζη».  
 
Μεηέζηεο πξφο ζαιάκνπο θσηνεηδείο, λπκθηθνίο θνζκνπκέλε ζηνιίζκαζη, 
παξζεληθήλ, έρνπζα ιακπάδα ηή δεμηά, ηή δέ εηέξα θέξνπζα, ηήλ 
απνηκεζείζάλ ζνπ θεθαιήλ, θαί λχλ παξηζηακέλε, Υξηζηψ ηψ ζψ Νπκθίσ, 
ηνχο ζέ πκλνχληαο πεξηθξνχξεζνλ.  
 
Δδέρζε ζνπ ζεφθξνλ επξνζεπρή, ηνχο γάξ πίζηεη ηήλ ζήλ νλνκάδνληαο, 
θιήζηλ ζεκλή, ζψδεη ν Γεζπφηεο εθ πεηξαζκψλ, θαί επξσζηίαλ δίδσζη, 
λφζσλ απαιιάηησλ παληνδαπψλ, ςπρψλ ηε θαί ζσκάησλ, δηφ ζε γεγεζφηεο, 
Αηθαηεξίλα καθαξίδνκελ.  
 
Ληκέλη θαζσξκίζζεο λχλ γαιελψ, επζηαιψο ηε θαί θνχθσο ηήλ ζάιαζζαλ, ηήλ 
θνζκηθήλ, Μάξηπο δηειζνχζα Σξηθπκηψλ, κή πεηξαζζείζα πάλζνθε, πινχηνλ 
πνιππνίθηινλ ηψ Υξηζηψ, πξνζθέξνπζα Παξζέλε, ηφλ δήκνλ ηψλ Μαξηχξσλ, 
Αηθαηεξίλα πακκαθάξηζηε.  
 
Παζηάδσλ νπξαλίσλ έλδνλ ηαλχλ, ζχλ παξζέλσλ ρνξεία ρνξεχνπζα, 
καξηπξηθαίο, πεξηιακπνκέλε καξκαξπγαίο, Αηθαηεξίλα πάλζνθε, ιχζνλ ηψλ 
πηαηζκάησλ κνπ ηάο ζεηξάο, πξνζχκσο δπζσπνχζα, ηφλ πάλησλ Δπεξγέηελ, 
δη’ φλ ηφ αίκά ζνπ εμέρεαο.  

Θενηνθίνλ 
Χξάζεο ψ Παξζέλε Μήηεξ Θενχ, ππέξ θχζηλ ηεθνχζα ελ ζψκαηη, ηφλ 
αγαζφλ, Λφγνλ εθ θαξδίαο ηήο εαπηνχ, φλ ν παηήξ εξεχμαην, πάλησλ πξφ 
αηψλσλ σο αγαζφο, φλ λχλ θαί ηψλ ζσκάησλ, επέθεηλα λννχκελ, εί θαί ηφ 
ζψκα πεξηβέβιεηαη.  
 

Σνχ Αγίνπ 
 

Έθξημε πάζα αθνή 



Ηρψξεο λχλ καξηπξηθνί, επσδίαλ αλαπέκπνπζη ράξηηνο, θαί ηά δπζψδε εκψλ, 
αξξήησ ιφγσ, πάζε δηψθνπζηλ, αλαπεγάδεη ηά νζηά, ηάζεσλ λάκαηα, θαί 
θαηαξδεχεη ςπράο, ηψλ πκλνχλησλ ηά απηψλ πξνηεξήκαηα.  
 
Χο κέγαλ πχξγνλ ηήο Υξηζηνχ, Δθθιεζίαο ηεξψο ζε γεξαίξνκελ, ψο ζηχινλ 
άζεηζηνλ, σο ηείρνο Μάξηπο, φλησο απφξζεηνλ, σο ζηξαηηψηελ δπλαηφλ, 
Θενχ ηνχ Παληαλαθηνο, ψο θαζαηξέηελ ερζξψλ, σο θσζηήξα λνεηφλ θαί 
παγθφζκηνλ.  
 
χλδξνκνλ Άγγεινλ θσηφο, πξφο ηήλ άζιεζηλ ζεφθξνλ θεθιήξσζν, φζελ 
ζηξεβινχκελνο, θαί ηαίο ιακπάζηλ ππνθαηφκελνο, θαί ζπγθνπηφκελνο δεηλψο, 
θαί μίθεη ηεκλφκελνο, νπθ εδεηιίαζαο, Αζινθφξε ηνχ Υξηζηνχ γελλαηφηαηε.  
 
Ζκέξα πιήξεο θσηηζκνχ, επθξνζχλεο θαί ραξάο εκίλ έιακςελ, ε ζεία κλήκε 
ζνπ, ηνίο ζέ ηηκψζη, Μάξηπο Μεξθνχξηε, ελ ή κλεκφλεπε εκψλ, ηψλ 
κλεκνλεπφλησλ ζνπ, θαί ραιεπψλ πεηξαζκψλ, θαί θηλδχλσλ θαί παζψλ εκάο 
ιχηξσζαη.  

Θενηνθίνλ 
Φψηηζνλ πχιε ηνχ θσηφο, ηήλ ηπθιψηηνπζαλ ςπρήλ κνπ ηνίο πάζεζη, θαί 
πνλεξνίο ινγηζκνίο, ακαπξσζείζαλ θαί θηλδπλεχνπζαλ, θαί εμεινχ κε 
πεηξαζκψλ, θηλδχλσλ θαί ζιίςεσλ, ίλα δνμάδσ ζε, ηήλ ειπίδα ηψλ πηζηψλ θαί 
θξαηαίσκα.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηήο Αγίαο 
Δλ πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Δλεχξσζαο ηφ θξφλεκα, γπλαηθψλ ψ παξζέλε, Αηθαηεξίλα πάληηκε, 
αζινθφξσλ ε δφμα, θαί Φηινζφθσλ άλνηαλ, ελ Θεψ δηήιεγμαο, σο ιήξνλ 
νχζαλ θαί κχζνλ, ηήλ Παλάκσκνλ φλησο, θαί Μεηέξα ηνχ Θενχ, ζπιιήπηνξα 
θεθηεκέλε.  

Σνχ Αγίνπ, φκνηνλ 
Σάο παξαηάμεηο ηψλ ερζξψλ, θαί δαηκφλσλ ηά ζξάζε, εηο ηέινο θαηεδάθηζαο, 
θαί ζηέθνο εδέμσ, Μεξθνχξηε καθάξηε, εθ ρεηξφο ηνχ Κηίζηνπ ζνπ, σο Μάξηπο 
ηήο αιεζείαο, δηαζψδεηο δέ πάληαο, εθ Παληνίσλ ζιηβεξψλ, ζθαλδάισλ ηνχ 
αιινηξίνπ.  

Σήο ενξηήο, φκνηνλ 
Σνχ Ηεξνχ ζε ζήκεξνλ, Θενηφθε Παξζέλε, δέρεηαη ηά ελδφηεξα, ρεξζίλ 
Αξρηεξέσο, ελ νίο ηξηψλ απφ ρξφλσλ, έσο δχν θαί δέθα, δηέκεηλαο ηξεθνκέλε, 
ρεξζί ζείνπ Αγγέινπ, ψο αγία θηβσηφο, ηνχ πάληα ηεθηελακέλνπ.  
 
Δηο ηνχο Αίλνπο, ςάιινκελ ηξία Πξνζφκνηα ηηρεξά ηήο Αγίαο, δεπηεξνχληεο 
ηφ πξψηνλ.  
 

Ήρνο δ’  Δδσθαο ζεκείσζηλ 
Μλήκελ ηήλ παλίεξνλ, Αηθαηεξίλα παλεχθεκε, ηήο ζεπηήο ζνπ αζιήζεσο, 
ηεινχληεο δνμάδνκελ, ελ θσλαίο απαχζηνηο, ηφλ δεδσξεκέλνλ, ππνκνλήλ ζνη 



θαξηεξάλ, θαί ληθεθφξνλ ζε αλαδείμαληα, θαί ιφγνλ ρνξεγήζαληα, 
θαηαπηννχληα ηνχο ξήηνξαο, Ηεζνχλ ηφλ θηιάλζξσπνλ, θαί σηήξα θαί 
Κχξηνλ. (Γίο) 
 
Μάξηπο εζεινχζηνο, Αηθαηεξίλα παλέλδνμε, θαζσξάζεο ηφλ ηχξαλλνλ, 
επηφλσο ειέγμαζα, θαί δεηλήλ καλίαλ, ηήο πνιπζεταο, ζενγλσζίαο θσηηζκψ, 
θαηαβαινχζα, θαί ζεία ράξηηη, εληεχζελ θαί ψο Μάξηπξα, θαί σο Παξζέλνλ 
παλάκσκνλ, ν Υξηζηφο εζηεθάλσζελ, ν σηήξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Υάξηλ ηήλ ηνχ Πλεχκαηνο, Αηθαηεξίλα παλέλδνμε, ελ αλνίμεη ηνχ ζηφκαηνο, 
εδέμσ θαζάξαζα, ζεαπηήλ πξνζχκσο, δηά πνιηηείαο, θαί ινγηζκψ θαξηεξηθψ, 
ηήλ ηψλ ηπξάλλσλ νθξχλ, Καηέζπαζαο, θαί θαιιεη ηψ ηνχ ζψκαηνο, ηήλ 
ςπρηθήλ σξαηφηεηα, ζενθξφλσο αληέζεθαο, Αζιεηψλ εγθαιιψπηζκα.  

Γφμα... Ήρνο β’  
Βίνλ άυινλ εμεζθεκέλε, βήκα άζενλ Καηαιαβνχζα, έζηεο ηξνπαηνθφξνο 
Αηθαηεξίλα ζεκλή, αλζεθνξνχζα ηνχ Θενχ ηήλ ιακπξφηεηα, θαί ηφ ζείνλ 
ζζέλνο ελδεδπκέλε, δφγκα ηπξάλλνπ θαηεκπθηήξηζαο, θαί ξεηφξσλ έπαπζαο, 
ηάο θιελάθνπο ξήζεηο πνιχαζιε.  

Καί λχλ… Σήο Δνξηήο 
Ήρνο ν απηφο 

ήκεξνλ ηψ λαψ πξνζάγεηαη, ε παλάκσκνο Παξζέλνο, εηο θαηνηθεηήξηνλ ηνχ 
παληάλαθηνο Θενχ, θαί πάζεο ηήο δσήο εκψλ ηξνθνχ, ήκεξνλ ηφ 
θαζαξψηαηνλ αγίαζκα, σο ηξηεηίδνπζα δάκαιηο, εηο ηα Άγηα ηψλ Αγίσλ 
εηζάγεηαη, Σαχηε εθβνήζσκελ σο ν Άγγεινο, Υαίξε κφλε ελ γπλαημίλ 
επινγεκέλε.  
 

Γνμνινγία Μεγάιε, θαί Απνιπζηο  
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ  
 
Σά Σππηθά θαί εθ ηνχ Καλφλνο ηήο Δνξηήο ε γ’ Χδή, θαί ηήο Αγίαο ε ο’. 

Αξρή 
ΣΖ ΚΣ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηψλ Οζίσλ Παηέξσλ εκψλ Αιππίνπ ηνχ Κηνλίηνπ, θαί Νίθσλνο 

ηνχ Μεηαλνείηε.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηνχ Οζίνπ Αιππίνπ.  
 

Ήρνο α’  Παλεχθεκνη Μάξηπξεο 
Πακκάθαξ Αιχπηε ηήλ ζήλ, εθ παηδφο αλέζεθαο, δσήλ Υξηζηψ ηψ Θεψ εκψλ, 
πθ’ νχ ζζελνχκελνο, ηήο ζαξθφο ηά πάζε, ινγηζκψ ππέηαμαο, ηφ ρείξνλ 



ππνηάηησλ ηψ θξείηηνλη, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ 
εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  
 
Θεφθξνλ Αιχπηε θσζηήξ, θαζσξάζεο κέγηζηνο, θσηαγσγψλ ηήλ πθήιηνλ, 
ζαπκάησλ ιάκςεζη, θαί ελζέσλ έξγσλ, φζελ κεηά θνίκεζηλ, ηφ άδπηφλ ζε θψο 
ππεδέμαην, δηφ ηθέηεπε, δσξεζήλαη ηαίο ςπραίο εκψλ, ηήλ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα 
έιενο.  
 
ηχινο ερξεκάηηζαο ζνθέ, Μνλαζηψλ Αιχπηε, χπεξζελ ζηχινπ ηζηάκελνο, θαί 
πηεδφκελνο, θαχζσλη θαί θξχεη, θαί πνιιαίο αζθήζεζη, δηφ θαζππεδέμσ ηνχ 
Πλεχκαηνο, ζεία ραξίζκαηα, ηαηξεχεηλ αξξσζηήκαηα, θαί δηψθεηλ, πάζε 
ραιεπψηαηα.  
 

Σνχ Οζίνπ Νίθσλνο 
Ήρνο πι. β’  ιελ απνζέκελνη 

Όςσζαλ ηφ ζψκά ζνπ, πφλνη θαί πφλσλ νη ηξφπνη, θαί ηψλ ηξφπσλ 
έιιακςηο, ε ηψ ζείσ Πλεχκαηη απαζηξάπηνπζα, ππέξ λνχλ άπαληα, ηή ηζρχτ 
εχγαζε, ζαπκαζηψο εκεγαιχλζε γάξ, ε ζήθε λάκαηα, βιχδνπζα πηζηνίο, 
μέλνλ ζέακα! πψο ηάθνο νπθ επέδεζελ, ή ιίζνο θαηέζρε ηήλ δχλακηλ, αιι’ σο 
θαί πξφ ηέινπο, κεηάλνηαλ εθξαχγαδεο εκίλ, σζαχησο λχλ πξφο επίγλσζηλ, 
έιθεηο κεηά ζάλαηνλ.  
 
Γεχηε πξνζθπλήζσκελ, ιαφο ελ νίθσ Κπξίνπ, φπνπ ηφ παλάγηνλ, ζθήλνο 
ηεζεζαχξηζηαη ηνχ Πακκάθαξνο, ψ ηεξπλνίο άζκαζη, θαί θαηδξαίο ιακπάζη, 
ιηηαλεχνληεο βνήζσκελ, Άγηε πξφθζαζνλ, θαί ηνχο ελ αλάγθαηο ειέεζνλ, θαί 
θιχδσλνο εμάξπαζνλ, θαί ηήο θαηαηγίδνο ηψλ ζιίςεσλ, ίλα ηήλ ηεξπλήλ ζνπ, 
θαί πάληηκνλ δνμάδσκελ ζνξφλ, θαί ηήλ εηθφλα ζεβψκεζα, κχξνλ 
αλαβιχδνπζαλ.  
 
Πινχηνλ αλαθαίξεηνλ, έρεη ζε πφιηο Λαθψλσλ, Μάθαξ αμηάγαζηε, θαεηλαίο 
απγάδνληα ηαίο ιακπξφηεζηλ, ή θαί λχλ βξάβεπζνλ, ηήλ εηξήλελ Νίθσλ, θαί 
ηξνπαίσλ απηήλ έκπιεζνλ, ερζξψλ ηήλ έπαξζηλ, θαί παξεκβνιάο θάκςαο 
βέιεζη, ζψλ Πξεζβεηψλ Παηήξ εκψλ, θαί ηήο ζπκπαζνχο κεηαδφζεσο, 
πιήζνλ ηάο θαξδίαο, εκψλ ηψλ αλπκλνχλησλ ζε πηζηψο, ελ παξξεζία 
δεφκελνο, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Ννφο θαζαξφηεηη, ν Ζζαταο Παξζέλε, πφξξσζελ πξνέθεζε, Πνηεηήλ ηήο 
θηίζεσο ηεμνκέλελ ζε, ψ ζεκλή Πάλαγλε, ζχ γάξ ψθζεο κφλε, εμ αηψλνο 
παλακψκεηνο, Γηφ ζνπ δένκαη, ηήλ κεκνιπζκέλελ θαξδίαλ κνπ, θαζάξηζνλ 
θαί ιάκςεσο, ζείαο θνηλσλφλ κε αλάδεημνλ, Κφξε ηνχ Τηνχ ζνπ, θαί ζηάζεσο 
απηνχ ηήο δεμηάο, φηαλ θαζίζε σο γέγξαπηαη, θξίλαη θφζκνλ άπαληα.  

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 ζε παξέδσθαλ, θαί θαηαθξίλνπζη πξφ ηήο δίθεο θεχ! νη παξάλνκνη, 



θαί, βιέπνπζα ηηηξσζθνκαη, θαί ζπγθαηαθξίλνκαη Κχξηε, φζελ θαί πξνθξίλσ, 
ζαλείλ ππέξ ην δήλ ελ ζηελαγκνίο, ε Θενηφθνο εθξαχγαδε, κφλε Πνιπέιεε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ Οζίνπ Αιππίνπ Ήρνο α’  
Τπνκνλήο ζηχινο γέγνλαο, δειψζαο ηνχο Πξνπάηνξαο ζηε, ηφλ Ηψβ ελ ηνίο 
πάζεζη, ηφλ Ησζήθ ελ ηνίο πεηξαζκνίο, θαί ηήλ ηψλ Αζσκάησλ πνιηηείαλ, 
ππάξρσλ ελ ζψκαηη, Αιχπηε Παηήξ εκψλ ζηε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, 
ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γφμα... Σνχ Οζίνπ Νίθσλνο 
Ήρνο γ’  Θείαο πίζηεσο 

Υαίξεη έρνπζα ε Λαθεδαίκσλ, ζείαλ ιάξλαθα, ηψλ ζψλ ιεηςάλσλ, 
αλαβξχνπζαλ πεγάο ηψλ ηάζεσλ, θαί δηαζψδνπζαλ πάληαο εθ ζιίςεσλ, ηνχο 
ζνί πξνζηξέρνληαο Πάηεξ εθ πίζηεσο, Νίθσλ ζηε, Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ ςάιιεηαη είο Καλψλ ηήο Οθησήρνπ, θαί 
ησλ Αγίσλ νη δχν παξφληεο.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ Αιππίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Υαίξσλ επαηλψ ηνχο Αιππίνπ πφλνπο. Ησζήθ.  
 

Χδή α’  Ήρνο πι. α’  
«Ίππνλ θαί αλαβάηελ, εηο ζάιαζζαλ Δξπζξάλ, ν ζπληξίβσλ πνιέκνπο, ελ 
πςειψ βξαρίνλη, Υξηζηφο εμεηίλαμελ, Ηζξαήι δέ έζσζελ, επηλίθηνλ χκλνλ 
άδνληα».  
 
Υάξηηνο πεπιεζκέλνο, ραξάο κνπ πιήξσζνλ, ηήλ ςπρήλ επαηλέζαη, ηφλ βίνλ 
ννπ Αιχπηε, θαί ηήλ πνιηηείαλ ζνπ, δη’ ήο πάληαο εχθξαλαο, ηζαγγέισο 
αγσληζάκελνο.  
 
Άιινλ σο ακνπήι ζε, Θεφο εγίαζε, κεηξηθήο εθ θνηιίαο, Αιχπηε καθάξηε, θαί 
βιέπσλ ηά έκπξνζζελ, σο Πξνθήηελ έλζενλ, απεηξγάζαην αμηάγαζηε.  
 
Ίλα Θεφο δειψζε, ηήλ ζήλ ιακπξφηεηα, ήλπεξ χζηεξνλ έζρεο, θαιψο 
αγσληζάκελνο, θσηφο ζείνπ έπιεζε, ηνχ ηερζέληνο ζηε, ηφ δσκάηηνλ ππέξ 
έλλνηαλ.  

Θενηνθίνλ 



Ρήζηο ζεπηνχ Πξνθήηνπ, πέξαο εδέμαην, ηδνχ γάξ ε Παξζέλνο, ζαξθί Θεφλ 
εθχεζε, βξνηνχο αλαπιάηηνληα, ζπληξηβέληαο πξφηεξνλ, ακαξηίαο 
πιεκκειήκαζη.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ Νίθσλνο 
 

Χδή α’  Ήρνο πι. δ’  
«Αξκαηειάηελ Φαξαψ εβχζηζε, ηεξαηνπξγνχζα πνηέ, Μσζατθή ξάβδνο, 
ζηαπξνηχπσο πιήμαζα, θαί δηεινχζα ζάιαζζαλ, Ηζξαήι δέ θπγάδα, πεδφλ 
νδίηελ δηέζσζελ, άζκα ηψ Θεψ αλακέιπνληα».  
 
Σήο νπξαλίνπ παηξηάο ηψ έξσηη, Καηαζρεζείο ηήλ ςπρήλ, θαί ηά εθεί θάιιε, 
θαί ηήλ δηακέλνπζαλ, επηπνζήζαο εχθιεηαλ, επηγείνπ παηξίδνο, θαί 
γελλεηφξσλ εκάθξπλαο, Νίθσλ ζεαπηφλ παλανίδηκε.  
 
Σφπνλ εθ ηφπνπ δηακείβσλ πέθεπγαο, ηά παξαηξέρνληα, ηήλ θνζκηθήλ 
ζρέζηλ, ηαίο απνρσξήζεζη, ζαθψο απνθξνπφκελνο, θαί κεδέλ ηψλ 
πξνζχισλ, ηφ επγελέο ελπβξίζαη ζνπ, κάθαξ ηήο ςπρήο αλαζρφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Γεδνμαζκέλα πεξί ζνχ ιειάιεληαη, ελ γελεαίο γελεψλ, ε ηφλ Θεφλ Λφγνλ, ελ 
Ταζηξί ρσξήζαζα, αγλή δέ δηακείλαζα, Θενηφθε Μαξία, δηφ ζε πάληεο 
γεξαίξνκελ, ηήλ κεηά Θεφλ Πξνζηαζίαλ εκψλ.  
 

Σνχ Οζίνπ Αιππίνπ 
 

Χδή γ’  
«Ο πήμαο επ’ νπδελνο ηήλ γήλ ηή πξνζηάμεη ζνπ, θαί κεηεσξίζαο αζρέησο 
βξίζνπααλ, επί ηήλ αζάιεπηνλ Υξηζηέ, πέηξαλ ηψλ εληνιψλ ζνπ, ηήλ 
Δθθιεζίαλ ζνπ ζηεξέσζνλ, κφλε αγαζέ θαί θηιάλζξσπε».  
 
Χο ιχρλνο επί ιπρλίαλ, ζηάζεσο θξείηηνλνο, επηηεζεηκέλνο ηαίο ζειαζθφξνηο 
ζνπ, Πάηεξ αξεηαίο πάζαλ ςπρήλ, πηζηψο ζνη πξνζηνχζαλ, επζεβνθπφλσο 
θαηειάκπξπλαο, ζθφηνπο ακαξηίαο ιπηξνχκελνο.  
 
Ννφο ζνπ ηάο ηεξάο, θηλήζεηο πνηνχκελνο, πξφο ηεξήζεηο ζείσλ, λφκσλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, Άγγεινο εθάλεο επί γήο, Αγγέισλ πνιηηείαλ, κεηά ζαξθφο 
αλαιαβφκελνο, Πάηεξ ζενθφξε Αιχπηε.  
 
Δκθξφλσο ηψλ νριεξψλ, ηνχ βίνπ ανίδηκε, κεηαλάζηεο ψθζεο, θαί 
πξνζερψξεζαο, πξφο αζθεηηθήο δηαγσγήο, ηά ζθάκκαηα πξνζχκσο, ηήλ ζήλ 
θαξδίαλ νηθεηήξηνλ, ζηε δεηθλχσλ ηνχ Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλε ηφ θαζαξφλ, ηνχ Λφγνπ παιάηηνλ, ηήλ ςπρήλ κνπ δείμνλ, νίθνλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, χδαηνο πεγή δσαξρηθνχ, πφηηζφλ κε ηή θαχζεη, ηήο ακαξηίαο 
θινγηδφκελνλ, φπσο θαηά ρξένο δνμάδσ ζε.  



 
Σνχ Οζίνπ Νίθσλνο 

 
Οπξαλίαο αςίδνο 

Δμ Δψαο εηο Γχζηλ, δηαδξακψλ άπαληαο, ηψ ηήο κεηαλνίαο θεξχγκαηη 
θαηεπχξζεπζα, φζελ θαηάιιεινλ, ηή πξάμεη εχξεο ηήλ θιήζηλ, κεηαλνίαο 
ζηε, δεηρζείο θεξψλπκνο.  
 
Σνχ Πξνδξφκνπ ηφλ δήινλ, ελ ηή ςπρή ζέκελνο, Πάηεξ ηήλ δεπηέξαλ ελ 
θφζκσ, Υξηζηνχ εκθάλεηαλ πξναλεθήξπηηεο, θαί κεηαλνίαο αμίνπο, εθ θαξδίαο 
έιεγεο, θαξπνχο πνηήζαηε.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε κφλε ηεθνχζα, ηφλ ηνχ παληφο Κχξηνλ, Υαίξε ηήλ δσήλ ηνίο αλζξψπνηο 
ή πξνμελήζαζα, Υαίξε θαηάζθηνλ, θαί αιαηφκεηνλ ξνο, Σψλ πηζηψλ ηφ 
ζηήξηγκα, ραίξε Παλάκσκε.  

Ο Δηξκφο 
«Οπξαλίαο αςίδνο, νξνθνπξγέ Κχξηε, θαί ηήο Δθθιεζίαο δνκήηνξ, ζχ ζε 
ζηεξέσζνλ, ελ ηή αγάπε ηή ζή, ηψλ εθεηψλ ή αθξφηεο, ηψλ πηζηψλ ηφ 
ζηήξηγκα, κφλε Φηιάλζξσπε».  
 

Κάζηζκα ηνχ Οζίνπ Αιππίνπ 
Ήρνο πι. δ’  

Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 
πκεψλ εκίλ ψθζεο άιινο ζνθέ, ηφ γάξ ζψκα πςψζαο ζηχισ εθ γήο, ψ 
Πάηεξ Αιχπηε, ηψλ δαηκφλσλ ηάο θάιαγγαο, εηξνπψζσ ζεφθξνλ, πηθξψο 
θαηνηκψδνληαο, θαί εηο αβάηνπο ηφπνπο, απηνχο απεδίσμαο, φζελ θαί 
εδείρζεο, εγθαιιψπηζκα ζείνλ, Παηέξσλ ηφ θαχρεκα, Μνλαδφλησλ ηφ 
ζηήξηγκα, Γηφ πίζηεη βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ 
άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα... Σνχ Οζίνπ Νίθσλνο 
Ήρνο α’  Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 

Σφλ δήινλ ηφλ ζεπηφλ, Βαπηηζηνχ εκηκήζσ, θαί θφζκσ ηήλ θξηθηήλ, θαί 
δεπηέξαλ ηνχ Κηίζηνπ, εκθάλεηαλ εθήξπηηεο, θαί ηνίο πάζηλ εθξαχγαδεο, Νχλ 
πνηήζαηε, Καξπνχο αμίνπο Κπξίσ, κεηαλνίαο ηε, απφ θαξδίαο ηειείαο, Παηήξ 
εκψλ ζηε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Κπβέξλεζνλ Αγλή, ηήλ αζιίαλ ςπρήλ κνπ, θαί νίθηεηξνλ απηήλ, ππφ πιήζνπο 
πηαηζκάησλ, βπζψ νιηζζαίλνπζαλ, απσιείαηο παλάκσκε, θαί ελ ψξα κε, ηή 
θνβεξά ηνχ ζαλάηνπ, ειεπζέξσζνλ, θαηεγνξνχλησλ δαηκφλσλ, θξηθηήο 
απνθάζεσο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Χ ζαχκαηνο θξηθηνχ! ψ θαηλνχ κπζηεξίνπ! εβφα ε αγλή, θαί παλάκσκνο 
Κφξε, ελ μχισ σο έβιεςελ, απισζέληα ηφλ Κχξηνλ, φ ηά ζχκπαληα, ελ ηή 
δξαθί πεξηθέξσλ, σο θαηάθξηηνο, ππφ θξηηψλ παξαλφκσλ, ηαπξψ 
θαηαθξίλεηαη.  



 
Σνχ Οζίνπ Αιππίνπ 

 
Χδή δ’  

Σήλ ζείαλ ελλνήζαο ζνπ θέλσζηλ, πξνβιεπηηθψο ν Αββαθνχκ, Υξηζηέ ελ 
ηξφκσ εβφα ζνη, εηο ζσηεξίαλ ιανχ ζνπ, ηνχ ζψζαη ηνχο ρξηζηνχο ζνπ 
ειήιπζαο.  
 
Αγάπελ αιεζή θαί ζπκπάζεηαλ, πίζηηλ ειπίδα αξξαγή, θαί πνιηηείαλ 
αλφζεπηνλ, αλαιαβφκελνο Πάηεξ, ζεξάπσλ ηνχ Υξηζηνχ ερξεκάηηζαο.  
 
Ηζηάκελνο ελ ζηχισ αθιφλεηνο, ηαίο ελαληίαηο πξνζβνιαίο, δαηκφλσλ ζηίθνο 
εθιφλεζαο, θαί θινλνπκέλνηο εγέλνπ, Πακκάθαξ αδηάζεηζηνλ έξεηζκα.  
 
Νακάησλ ζείσλ έκπιεσο γέγνλαο, θαί θαηεδξφζηζαο ςπράο, θαηαηαθείζαο ηψ 
θαχζσλη, ηήο ραιεπήο ακαξηίαο, Αιχπηε ζεφθξνλ παλφιβηε.  

Θενηνθίνλ 
Σά πάζε ηήο ςπρήο κνπ ζεξάπεπζνλ, θαί θσηαγψγεζνλ ηφλ λνχλ, θαί ηήλ 
θαξδίαλ κνπ Γέζπνηλα, ε θσηνδφηελ ηεθνχζα, Υξηζηφλ ηφλ ππεξάγαζνλ 
Κχξηνλ.  
 

Σνχ Οζίνπ Νίθσλνο 
 

Δηζαθήθνα Κχξηε 
Αιεζψο εθηέκελνο, γλψζεσο Μαθάξηε, πξάμηλ ηέζεηθαο, ζεσξίαο ζνπ 
επίβαζηλ, ηνχο Διιήλσλ ιήξνπο παξσζάκελνο.  
 
Σήο θαξδίαο ηά φκκαηα, πξάμεζηλ ελζένηο πξνθαζεξάκελνο, πξνεκήλπεο ηά 
κέιινληα, απηηθήλ δηάλνηαλ πξνζθηεζάκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ηιαζκφλ εκίλ δψξεζαη, ηψλ αγλνεκάησλ σο αλακάξηεηνο, θαί εηξήλεπζνλ ηφλ 
θφζκνλ ζνπ, ν Θεφο πξεζβείαηο ηήο Σεθνχζεο ζε.  
 

Σνχ Οζίνπ Αιππίνπ 
 

Χδή ε’  
«Ο αλαβαιιφκελνο, θψο σο ηκάηηνλ, πξφο ζέ νξζξίδσ, θαί ζνί θξαπγάδσ, 
Σήλ ςπρήλ κνπ θψηηζνλ, ηήλ εζθνηηζκέλελ, Υξηζηέ σο κφλνο εχζπιαγρλνο».  
 
ινο αλαθείκελνο, ηψ Παληνθξάηνξη, ρξνλίαλ ζηάζηλ, χπαηζξνο Πάηεξ, 
ληθεηνίο θαί θαχζσλη, ζθνδξψ πξνζπαιαίσλ, πξνζχκσο εθαξηέξεζαο.  
 
Όκλνηο θαί δεήζεζη, ζρνιάδσλ ζηε, ηήο ηξηζειίνπ απγήο ηήλ ράξηλ, λνφο 
θαζαξφηεηη, εδέμσ θαί θέγγνο, ηάζεσλ απήζηξαςαο.  
 



ψκά ζνπ ηψ θίνλη, πεξηγξαςάκελνο, ηφλ λνχλ βαδίδεηλ αλεκπνδίζησο, πξφο 
ηφλ ζνί πνζνχκελνλ, Πάηεξ επαθήθαο, θσηφο απνπιεξνχκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Άγηνλ εθχεζαο, Θεφλ γελφκελνλ, βξνηφλ δη’ νίθηνλ, Αγία Κφξε, ηφλ 
θαζαγηάδνληα, ηνχο απηφλ ελ πίζηεη, θαί θφβσ αγηάδνληαο.  
 

Σνχ Οζίνπ Νίθσλνο 
 

Οξζξίδνληεο βνψκέλ ζνη 
Πιεγέληα ηφλ εηο ζέ παξνηλήζαληα, ζεειάησο, ηαίο επραίο αλέξξσζαο, θαί ζέ 
Σηκάλ παξεζθεχαζαο.  
 
Ναφλ παλεπθιεή αλεζηήισζαο, ηψ σηήξη, λαφο δψλ θαί έκςπρνο, 
πξνρξεκαηίζαο ζεζπέζηε.  

Θενηνθίνλ 
Εσήλ εκίλ εβιάζηεζαο άρξαληε, Θενηφθε, ηφλ Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, 
δσνπνηνχληα ηά ζχκπαληα.  
 

Σνχ Οζίνπ Αιππίνπ 
 

Χδή ο’  
«Μαηλνκέλελ θιχδσλη, ςπρνθζφξσ, Γέζπνηα Υξηζηέ, ηψλ παζψλ ηήλ 
ζάιαζζαλ Καηεχλαζνλ, θαί εθ θζνξάο αλάγαγέ, κε σο εχζπιαγρλνο».  
 
Λίζνηο ζε ηά πλεχκαηα, ηήο θαθίαο, βάιινληα ζαθψο, πνηνχκελνλ ζηάζηλ ελ 
ηψ θίνλη, ηήο αξξαγνχο, πέηξαο νπδφισο εζάιεπζαλ.  
 
Τπνκέλσλ ζηε, ππέκεηλαο, ηφλ ππνκνλήλ, αιεζή ζνη Κχξηνλ δσξνχκελνλ, 
θαί εθ πάλησλ, ηψλ δπζρεξψλ ζε ξπφκελνλ.  
 
Παξαδφμσο, ζηε, θψο σξάην, χπεξζελ ηνχ ζνχ, θαζ’ εθάζηελ θίνλνο 
θσηίδνλ ζνπ, δηά παληφο, ηά ηήο ςπρήο αηζζεηήξηα.  

Θενηνθίνλ 
Ηζρπξάλ παξάθιεζηλ, νη ελ ζιίςεη, ερνκελ αγλή, θαί βεβαίαλ πάληεο ζε 
αληίιεςηλ, Μήηεξ Θενχ, θηλδχλσλ ζψδε ηνχο δνχινπο ζνπ.  
 

Σνχ Οζίνπ Νίθσλνο 
 

Ηιάζζεηί κνη σηήξ 
Δδφμαζέ ζε Θεφο, ν δνμαζζείο ζνπ ηνίο κέιεζηλ, ελ ηέξαζη ζαπκαζηνίο, δηφ 
θαί ηψ θίνλη, φπσο ρξεκαηίζε ζνη, ελ ηψ ζείσ νίθσ, ηφ ειιείπνλ 
αλεπιήξσζαο.  
 
Χο άιινλ ζε Μσυζήλ, ε Λαθεδαίκσλ εγλψξηζε, ηήλ Αίγππηνλ ηψλ παζψλ, 
πηέδνληα κάζηημηλ, ελζένηο δηδάγκαζη, ηνίο ηήο κεηαλνίαο, θαί θαθίαο 



εμαηξνχκελνλ.  
Θενηνθίνλ 

Ρπζζείεκελ ηψλ δεηλψλ, πηαηζκάησλ ηαίο ηθεζίαηο ζνπ, Θενγελλήηνξ αγλή, θαί 
ηχρνηκελ πάλαγλε, ηήο ζείαο ειιάκςεσο, ηνχ εθ ζνχ αθξάζησο, ζαξθσζέληνο 
Τηνχ ηνχ Θενχ.  

Ο Δηξκφο 
«Ηιάζζεηί κνη σηήξ, πνιιαί γάξ αη αλνκίαη κνπ, θαί εθ βπζνχ ηψλ θαθψλ, 
αλάγαγε δένκαη, πξφο ζέ γάξ εβφεζα, θαί επάθνπζφλ κνπ, φ Θεφο ηήο 
ζσηεξίαο κνπ».  
 

Κνληάθηνλ ηνχ Οζίνπ Αιππίνπ 
Ήρνο πι. δ’  

Χο απαξράο ηήο θχζεσο 
Χο αξεηψλ ππφζεζηλ, θαί Αζθεηψλ θαιιψπηζκα, ε Δθθιεζία δνμάδεη ζε 
ζήκεξνλ, θαί αλπκλεί ζε Αιχπηε, ηαίο επραίο ζνπ παξάζρνπ, ηνίο ηηκψζηλ εθ 
πφζνπ ηάο αξηζηείαο ζνπ, θαί ηά παιαίακαηα, ηψλ δεηλψλ εγθιεκάησλ 
εθιχηξσζηλ, σο επψλπκνο.  

Σνχ Οζίνπ Νίθσλνο 
Ήρνο πι. β’  

Σήλ ππέξ εκψλ πιεξψζαο 
Σήλ Αγγειηθήλ κηκνχκελνο πνιηηείαλ, θφζκνπ ηά ηεξπλά σο ζθχβαια 
εινγίζσ, κεηααλνίαο ηήλ ηξίβνλ δεηθλχσλ εκίλ, ζενθφξε Νίθσλ ζηε δηά ηνχηφ 
ζε γεξαίξνκελ, εθηεινχληεο λχλ ηήλ κλήκελ ζνπ, ππάξρεηο γάξ αιεζψο, 
ηακάησλ πεγή.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΣ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αιππίνπ ηνχ 

Κηνλίηνπ.  
ηίρνη 

Αλείρελ Αιχπηνλ φξζηνο θίσλ,  
Πξφο νπξαλνχο δεηνχληα βαίλεηλ, νχ κέλεη.  
Δηθάδη έθηε άιππνλ, Αιχπηε, βήο επί νίθνλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Νίθσλνο ηνχ 
Μεηαλνείηε,  

ηίρνη 
Οη Λαθεδαίκσλ, νπδακψο Γαίκσλ ιάθνη. 
νβεί γάξ απηφλ ηνίο ηεξαζηίνηο Νίθσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ ηπιηαλνχ ηνχ 
Παθιαγφλνο.  

ηίρνη 
Αζθήζεσο πέπησθελ φ ζηεξξφο ζηχινο.  
ηπιηαλφο γάξ ηφλ βίνλ θαηαζηξέθεη.  

 



Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Αθαθίνπ ηνχ ελ ηή 
Κιίκαθη.  

ηίρνη 
Καθφλ θπγσλ πάλ Αθάθηνο ελ βίσ.  
Καινίο απείξνηο εληξπθά ιηπψλ βίνλ.  

 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Ηαθψβνπ ηνχ 

Αλαρσξεηνχ.  
ηίρνη 

Ο Ηάθσβνο αλαρσξήζαο θφζκνπ,  
Νχλ ηήλ ππεξθφζκηνλ νηθεί παηξίδα.  

 
Ο άγηνο Νενκάξηπο Γεψξγηνο, ν ελ Υίσ αζιήζαο θαηά ηφ 1807, μίθεη 

ηειεηνχηαη.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήηκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ ίινπ, Δπηζθφπνπ ηήο 
Πεξζίδνο, Καί αλάκλεζηο ηψλ εγθαηλίσλ ηνχ Νανχ ηνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ελ ηψ 
Κππαξίζζσ.  
 

Σαίο ηψλ ζψλ Αγίσλ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Οζίνπ Αιπηίνπ 
 

Χδή δ’  
«Ο ππεξπςνχκελνο, ηψλ Παηέξσλ Κχξηνο, ηήλ θιφγα θαηέζβεζε, ηνχο 
Παίδαο εδξφζηζε, ζπκθψλσο κεισδνχληαο, Ο Θεφο επινγεηφο εί».  
 
Ο θαξηεξηθψηαηνο, θαί ζηεξξφο Αιχπηνο, ρξφλνηο επί πιείνζη, θξχεη 
Πηεδφκελνο, ηνχ Πλεχκαηνο ηή ζάιςεη, εζάιπεην παξαδφμσο.  
 
Όςνο πξφο νπξάληνλ, έρσλ ηφ πνιίηεπκα, ζψκαηνο ειφγεζαο, ψο 
θζείξεζζαη κέιινληνο, θαί ηνχηνπ ζεπνκέλνπ, νπθ εθξφληηζαο ηνίο πφλνηο.  
 
Πάζαλ εδππάζεηαλ, Πάηεξ αξλεζάκελνο, ηψ θξχεη θαί θαχζσλη, παιαίσλ 
ελήζιεζαο, αίζξηνο αλακέιπσλ, ν Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
Ο απεξηφξηζηνο, ζάξθα αλειάβεην, έλλνπλ ηε θαί έκςπρνλ, εθ ζνχ 
Αεηπάξζελε, ηνχ ζψζαη ηνχο βνψληαο, ν Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σνχ Οζίνπ Νίθσλνο 
 

Οη εθ ηήο Ηνπδαίαο 
Χο ελ άξκαηη Πάηεξ, αξεηψλ ηεηξαθηχτ ζχ επνρνχκελνο, αλέδξακεο εηο χςνο, 
Ζιίαο ψο πεξ άιινο, κεισδψλ ηψ σηήξί ζνπ, Ο ηψλ Παηέξσλ εκψλ, Θεφο 
επινγεηφο εί.  



 
Εεισηήο ψο πεξ άιινο, ηνίο πνζνχζί ζε Πάηεξ ηφ ξάθνο έιηπεο, ελ ψ ζνπ ηφ 
ζαξθίνλ, εθηξχρσλ θαί πηέδσλ, ηήλ ςπρήλ δηαλέπαπεο, Ο ηψλ Παηέξσλ βνψλ, 
Θεφο επινγεηφο εί.  

Θενηνθίνλ 
νθίαο έκπιεζνλ πάληαο, θαί δπλάκεσο ζείαο ε ελππφζηαηνο, νθία ηνχ 
Τςίζηνπ, δηά ηήο Θενηφθνπ, ηνχο ελ πίζηεη ζνη ςάιινληαο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ, Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σνχ νζίνπ Αιππίνπ 
 

Χδή ε’ 
«νί ηψ παληνπξγψ, ελ ηή θακίλσ Παίδεο, παγθφζκηνλ πιέμαληεο, ρνξείαλ 
έκειπνλ, Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο 
πάληαο ηνπο αηψλαο».  
 
Νένο ακνπήι, πξνζεσξψλ ην κέιινλ, λνφο θαζαξφηεηη, ψθζεο Αιχπηε, 
πάζη πξνιέγσλ, σο έλζενο Πξνθήηεο, ηά ππφ Κπξίνπ, δεινχκελα ζνη Πάηεξ.  
 
Ο θσηνεηδήο, ηήο εθθιεζίαο ζηχινο, ν πχξγνο ν άζεηζηνο, ηείρνο ηφ 
άξξεθηνλ, πάλησλ αλζξψπσλ, Θεψ πεπηζηεπθφησλ, ν Υξηζηνχ ζεξάπσλ, 
Αιχπηνο ηηκάζζσ.  
 
Όπλσζαο θαιψο, χπλνλ δηθαίνηο Πάηεξ, πάζηλ νθεηιφκελνλ, θνηκήζαο 
πξφηεξνλ, πάζε πνηθίια, εληεχμεζηλ αγξχπλνηο, φζελ ζε πξνζηάηελ, 
άγξππλνλ λχλ πινπηνχκελ.  

Θενηνθίνλ 
νχ ν ηνθεηφο, ηήλ ηηθηνκέλελ βιάβελ, θαθία ηνχ φθεσο, λχλ απεζηείξσζε, 
κφλε θαηάξαο, αλαίξεζηο Παξζέλε, φζελ ζε ηηκψκελ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σνχ Οζίνπ Νίθσλνο 
 

Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ 
Σφ θαζαξφλ θαί άζπηινλ, ηήο ςπρήο πεξηβφιαηνλ, ηφ θαξηεξηθφλ, θαί απαζέο 
ζαξθίνλ ζνπ, σο ζείνλ ζεζαχξηζκα, ε Λαθεδαίκσλ θέξνπζα, θαί ζσκαηηθψλ, 
θαί ςπρηθψλ αιγεκάησλ, ηήλ ξψζηλ εμαηηείηαη, κεισδνχζα ζπκθψλσο, Λαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Σψλ ηακάησλ ράξηηαο, ε ζνξφο αλαβιχδνπζα, πάζαλ λνζεκάησλ, θαί παζψλ 
επήξεηαλ, παληνίαλ ηε θάθσζηλ, θαί καιαθίαλ άπαζαλ, πάλησλ ζεξαπεχεη, 
ηψλ πηζηψο κεισδνχλησλ, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Τπέξ εκψλ ηιέσζαη, ηφλ σηήξα θαί Κχξηνλ, ηψλ θαηαθεπγφλησλ, ηή ζή 
ζθέπε ζηε, σο λίθεο επψλπκνο, θαί Θεψ παξηζηάκελνο, πάζεο ιπηξσζήλαη, 



ηψλ ερζξψλ θαθνπξγίαο, δαηκφλσλ επεξείαο, θαί αλάγθεο θαί λφζνπ, ηνχο 
πίζηεη ζε πκλνχληαο, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Ννχο εμεηπείλ νπ δχλαηαη, ηφ θξηθηφλ ηήο ινρείαο ζνπ, πψο θαί παξζελεχεηο, 
κεηά ηφθνλ άρξαληε, σο κφλνο επίζηαηαη, ν ηψλ απάλησλ Κχξηνο, φλ 
ηιενπκέλε, κή ειιίπεο Παξζέλε, ζσζήλαη ηνχο ελ πίζηεη, ηψ Τηψ ζνπ 
βνψληαο, Λαφο ππεξπςνχηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  

Ο Δηξκνο 
«Δπηαπιαζίσο θάκηλνλ, ηψλ Υαιδαίσλ ν ηχξαλλνο, ηνίο ζενζεβέζηλ, 
εκκαλψο εμέθαπζε, δπλάκεη δέ θξείηηνλη, πεξηζσζέληαο ηνχηνπο ηδψλ, Σφλ 
Γεκηνπξγφλ, θαί Λπηξσηήλ αλεβφα, νη Παίδεο επινγείηε, Ηεξείο αλπκλείηε, ιαφο 
ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο».  
 

Σνχ Οζίνπ Αιππίνπ 
 

Χδή ζ’  
«Ζζαία ρφξεπε, ε Παξζέλνο έζρελ ελ γαζηξί, θαί έηεθελ πηφλ ηφλ Δκκαλνπήι, 
Θεφλ ηε θαί άλζξσπνλ, Αλαηνιή, φλνκα απηψ, φλ κεγαιχλνληεο, ηήλ 
Παξζέλνλ καθαξίδνκελ».  
 
Ηεξφο φ βίνο ζνπ, εθ ζπαξγάλσλ, ψθζε ηψ Θεψ, ιακπφκελνο αξεηψλ, κάθαξ 
ηψ θσηί, ηίκηνο ν ζάλαηνο, ελαληίνλ γέγνλε Υξηζηνχ, Πάηεξ Αιχπηε, 
Μνλαδνλησλ αθξνζίληνλ.  
 
Χο θσζηήξ ππέξιακπξνο, θαηαπγάδεηο, άπαζαλ ηήλ γήλ, ειαχλσλ ηήλ 
πνλεξάλ, λχθηα ηψλ παζψλ, θαί ιχσλ ζθνηφκαηλαλ, ηψλ Γαηκφλσλ, θαί 
θσηαγσγψλ, ζείαηο ιακπξφηεζηλ, ηακάησλ πάληαο ζηε.  
 
ηάζηλ επί θίνλνο, επνηήζσ, έηεζη ζνθέ, πεληήθνληα πξφο ηξηζίλ, νία 
Αζιεηήο, αζιψλ πξνζπκφηαηα, θαί ηψ θξχεη θαί ηψ παγεηψ, Πάηεξ θαί 
θαχζσλη, αλελδφησο πηεδφκελνο.  
 
Ζ αγία κλήκε ζνπ, ηψ Αγίσ Πλεχκαηη εκάο, θαζαγηάδεη ζνθέ, ηαχηελ ηεξψο, 
ηεινχληαο θαί πίζηεη ζε, αλπκλνχληαο, Πάηεξ ελ απηή, σο αληηιήπηνξα, θαί 
πξνζηάηελ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Φσηηζκφλ κνη δψξεζαη, ηψ ελ ζθφηεη φληη ηψλ παζψλ, θαί ξχζαί κε πνλεξψλ, 
έξγσλ θαί θινγφο, ελαπνθεηκέλεο κνη, ηψ αζιίσ θαί ακαξησιψ, Άρξαληε 
Γέζπνηλα, πξνζηαζία ηψλ πκλνχλησλ ζε.  
 

Σνχ Οζίνπ Νίθσλνο 
 

Δμέζηε επί ηνχησ 
Ακέζσο απνιαχσλ Πάηεξ δσήο, ππέξ ήο εγσλίζσ πξφο δχλακηλ, επί ηήο 
γήο, βίσ δηαπξέςαο αγγειηθψ, θαί κεηαβάο καθάξηε, Νίθσλ πξφο αυινπο 



δηακνλάο, ζσζήλαη ζενθφξε, δπζψπεη ηνχο ελ πίζηεη, ελ ηψ λαψ ζνπ 
πξνζεδξεχνληαο.  
 
Αγάιιε ζχλ Αγγέινηο ελ νπξαλψ, ηψ ηψλ φισλ Θεψ παξηζηάκελνο, θαί επί 
γήο, βξχεη ζνπ ε ζήθε ηάο δσξεάο ελ ή ζεπηψο θαηάθεηηαη, ζσκά ζνπ ηφ 
άγηνλ θαί ζεπηφλ, ηνίο πφζσ πξνζηνχζη, θαί θφβσ απηνκέλνηο, Νίθσλ 
πακκάθαξ ηψλ ιεηςάλσλ ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί ηήο παξζελίαο ηφ θαζαξφλ, εηεξήζε Μαξία παλχκλεηε, ζχ γάξ Θεφλ, 
κφλε ζπιιαβνχζα άλεπ ζπνξάο, ζεζαξθσκέλνλ ηέηνθαο, κείλαζα Παξζέλνο 
παλαιεζήο, δηφ ζε Θενηφθνλ, θπξίσο αλπκλνχκελ, θαί πξνζθπλνχκελ θαί 
δνμάδνκελ.  

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  Αγ. Αιππίνπ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Αγψλαο ππέξ άλζξσπνλ, κεηήιζεο Πάηεξ Οζηε, ηή ηνχ Υξηζηνχ δπλαζηεία, 
πεληήθνληα πξφο ηξηζί γάξ, έηεζηλ επί θίνλνο, έζηεο ζνθέ Αιχπηε, πάληνζελ 
πηεδφκελνο, θαί λχλ ηφ έζραηνλ κάθαξ, ηψλ αγαζψλ πάλησλ εχξεο.  

Σνχ Αγίνπ Νίθσλνο 
Ο νπξαλφλ ηνίο άζηξνηο 

Ζ ζήθε έλζα ζνπ θείηαη, ηφ επθιεέζηαηνλ ζψκα, ράξηηαο βιχδεη ηνίο πάζη, ηψλ 
ηακάησλ δαςηιψο, ηνίο πξνζηνχζηλ ελ πίζηεη, Νίθσλ αεί ζενθφξε.  

Θενηνθίνλ 
Αη ηψλ Αγγέισλ πάζαη, θαί Αξραγγέισλ ρνξείαη, αλεπθεκνχζί ζε Κφξε, 
Μήηεξ Θενχ ηνχ πςίζηνπ, θαί ηψλ βξνηψλ άπαλ γέλνο, δνμνινγνχκέλ ζε 
πφζσ.  
 

Δηο ηνχο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα γ’ 
ηνχ Αγίνπ Νίθσλνο δεπηεξνχληεο ηφ α’.  
 

Ήρνο α’  Σψλ νπξαλίσλ Σαγκάησλ 
Σψλ εθεηψλ απνιαχσλ ακέζσο ζηε, ηψλ επί γήο θσηίδεηο, πάλησλ ηάο 
δηαλνίαο, ελ πίζηεη εθηεινχλησλ, κλήκελ ηήλ ζήλ, ζενθφξε Παηήξ εκψλ, θαί 
ηψ λαψ ζνπ ηψ Θείσ παλεπζεβψο, αζξνηζζέλησλ πακκαθάξηζηε. (Γίο) 
 
χ ηνχ Πξνδξφκνπ ηφλ δήινλ εθκηκεζάκελνο, Μεηαλνείηε πάζηλ, αλεβφαο 
πακκάθαξ, εμ φιεο ηήο θαξδίαο, ε γάξ Υξηζηνχ, βαζηιεία εθέζηεθελ, φλ 
εθδπζψπεη απαχζησο ππέξ εκψλ, ηψλ ελ πίζηεη δνμαδφλησλ ζε.  
 
Δθ ηήο Δψαο εηο Γχζηλ, Πάηεξ δηέδξακεο, θαί κεηαλνίαο πάληαο, 



θαηεπχξζεπζαο ιφγνηο, σο άιινλ Μσυζήλ δέ, πφιηο ε ζή, Λαθεδαίκσλ 
εγλψξηζε, ηήλ γάξ παζψλ απνηέκλεηο Αίγππηνλ λχλ, κεηαλνίαο ηνίο 
δηδάγκαζηλ.  

Γφμα… Ήρνο πι. β’  
ζηε Πάηεξ, εηο πάζαλ ηήλ γήλ, εμήιζελ ν θζφγγνο ηψλ θαηνξζσκάησλ ζνπ, 
δη’ ψλ ελ ηνίο νπξαλνίο, εχξεο κηζζφλ ηψλ θακάησλ ζνπ, Σψλ Γαηκφλσλ 
ψιεζαο ηάο θάιαγγαο, ηψλ Αγγέισλ έθζαζαο ηά ηάγκαηα, ψλ ηφλ βίνλ 
ακέκπησο εδήισζαο, Παξξεζίαλ έρσλ πξξφο Υξηζηφλ ηφλ Θεφλ, εηξήλελ 
αίηεζαη ηαίο ςπραίο εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Μεηαβνιή ηψλ ζιηβνκέλσλ, απαιιαγή ηψλ αζζελνχλησλ, ππάξρνπζα 
Θενηφθε Παξζέλε, ζψδε πφιηλ θαί ιαφλ, ηψλ πνιεκνπκέλσλ ε εηξήλε, ηψλ 
ρεηκαδνκέλσλ ε γαιήλε, ε κφλε πξνζηαζία ηψλ πηζηψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Σξηήκεξνο αλέζηεο 

Ζ πάλαγλνο σο εηδέ ζε, επί ηαπξνχ θξεκάκελνλ, ζξελσδνχζα, αλεβφα 
κεηξηθψο, Τηέ κνπ, θαί Θεέ κνπ, γιπθχηαηφλ κνπ ηέθλνλ, πψο θέξεηο πάζνο 
επνλείδηζηνλ; 
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΕ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μεγαινκάξηπξνο Ηαθψβνπ ηνχ Πέξζνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Δηο ην, Κχξηε εθέθξαμα, ςάιινκελ ηξία Πξνζφκνηα ηηρεξά ηνχ Αγίνπ.  

 
Ήρνο β’  ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 

Κφζκνπ, ηά ηεξπλά θαηαιηπψλ, γέλνπο πεξηθάλεηαλ πινχηνλ, θαί σξαηφηεηα, 
πάζάλ ηε ηήλ αίζζεζηλ, απαξλεζάκελνο, θαί ηφ ζψκα ηεκλφκελνο, παζψλ 
εθκηκήζεη, ραίξσλ εθνινχζεζαο, Υξηζηψ Ηάθσβε, ψο νχλ θνηλσλφο 
παζεκάησλ, δφμεο ερξεκάηηζαο φλησο, θαί ηήο βαζηιείαο λχλ ζπκκέηνρνο.  
 
Μέιε, ζεξηδφκελνο ζαξθφο, θαί ηάο αθνξήηνπο νδχλαο, ηψλ αηθηζκψλ 
θαξηεξψλ, Μάξηπο αμηάγαζηε, Υξηζηνχ Ηάθσβε, θαί ηπξάλλσλ σκφηεηα, 
παηήζαο αλδξείσο, λίθεο ηφλ πνιχηηκνλ, ζηέθαλνλ είιεθαο, ψ λχλ 
εγθνζκνχκελνο Μάθαξ, ζείσ ηνχ Γεζπφηνπ ζνπ ζξφλσ, κεηά ηψλ ζπλάζισλ 
ζνπ παξίζηαζαη.  
 
Έρσλ, παξξεζίαλ πξφο Υξηζηφλ, πάλησλ ηψλ ελ πίζηεη ηεινχλησλ, ηήλ ζήλ 
ζεπηήλ ενξηήλ, Μάξηπο παλανίδηκε, ζεξκψο πξντζηαζν, ηψλ θηλδχλσλ 



ξπφκελνο, παζψλ απαιιάηησλ, πάζεο πεξηζηάζεσο, δεηλψλ ιπηξνχκελνο, 
λέκσλ θαί ςπρψλ ζσηεξίαλ, ζείαηο ζνπ εληεχμεζηλ φπσο, ηνχο ιακπξνχο 
αγψλάο ζνπ δνμαδσκελ.  

Γφμα... Ήρνο β’  Σνχ ηνπδίηνπ 
Καξηεξψλ ελ αζιήζεη, Μάξηπο Ηάθσβε, ηφ ζψκά ζνπ παξέδσθαο δηά Υξηζηφλ 
ηφλ Θεφλ, θαί κειηδφκελνο ρείξαο θαί κεξνχο, θαί βξαρίνλαο θαί θλήκαο θαί 
ηνχο δαθηχινπο, θαί ηειεπηαίνλ ηήλ θάξαλ ζνπ, αλίπηαζαη ελ νπξαλνίο, 
ζπκβαζηιεχεηλ ηψ βαζηιεί ηνχ παληφο, Γην Αζινχλησλ θξάηηζηε, κή δηαιίπεο 
ηθεηεχσλ, ηνχ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ, εθπάζεο βιάβεο ηνχ αιινηξίνπ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
ηε, εθ ηνχ μχινπ ζε 

Μφλε, ηφλ αρψξεηνλ Θεφλ, αζηελνρσξήησο ελ κήηξα, εθπνθφξεζαο, 
άλζξσπνλ γελφκελνλ δη’ αγαζφηεηα, Παλαγία Θεφλπκθε, Γηφ δπζσπψ ζε, 
ηψλ ζηελνρσξνχλησλ κε παζψλ απάιιαμνλ, φπσο ηήλ ζηελήλ θαί επζείαλ, 
ηξίβνλ δηνδεχζαο πξνθζάζσ, ηήλ επί δσήλ Παξζέλε θέξνπζαλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηε, ε ακίαληνο ακλάο, έβιεςε ηφλ ίδηνλ άξλα, επί ζθαγήλ σο βξνηφλ, 
ζέινληα ειθφκελνλ, ζξελνχζα έιεγελ, Αηεθλψζαη λχλ ζπεχδεηο κε, Υξηζηέ ηήλ 
ηεθνχζαλ, ηί ηνχην πεπνίεθαο, ν ιπηξσηήο ηνχ παληφο; κσο, αλπκλψ θαί 
δνμάδσ, ζνχ ηήλ ππέξ λνχλ ηε θαί ιφγνλ, άθξαλ άγαζφηεηα θηιάλζξσπε.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα… Ήρνο πι. α’  
Δζαπκαζηψζεο Ηάθσβε, ελ ηαίο βαζάλνηο πάζαηο καθξνζπκήζαο, ηψλ γάξ 
δαθηχισλ θαί ηψλ ρεηξψλ, θαί βξαρηφλσλ εθθνπέλησλ ζνπ, νκνίσο θαί πνδψλ 
θαί θλεκίδσλ ζνπ, κέρξη κεξψλ εθαξηέξεζαο, ινηπφλ επρνκέλνπ ζνπ, θαί ηήλ 
ζεπηήλ ζνπ θάξαλ απέηεκνλ, Μάξηπο πνιχαζιε, ππέξ εκψλ κή παχζε 
Υξηζηνχ δεφκελνο ειεεζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξνηο ε θαιινλή Ηαθψβ, ήλ εμειέμαην Θεφο, ήλ εγάπεζελ, ε ζχξα ηψλ 
ζσδνκέλσλ, ε θινγνθφξνο ιαβίο, ηήο αξάο ε ιχζηο παληεπιφγεηε, γαζηήξ 
ζενρψξεηε, πεπησθφησλ αλφξζσζηο, αγησηέξα, Υεξνπβίκ θαί ηήο θηίζεσο, 
ππεξέρνπζα, δπζζεψξεηνλ φξακα, άθνπζκα ηφ θαηλφηαηνλ, αλέθθξαζηνλ 
ιάιεκα, άξκα ηνχ Λφγνπ λεθέιε, εμ ήο αλέηεηιελ ήιηνο, Υξηζηφο θαηαπγάδσλ, 
ηνχο ελ ζθφηεη θαί παξέρσλ, ηφ κέγα έιενο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Άξλα ηφλ εαπηήο ε ακλάο, πνηέ νξψζα, πξφο ζθαγήλ επεηγφκελνλ, 
πξνζχκσο θαηεθνινχζεη, ηαχηα βνψζα απηψ, Πνχ πνξεχε Σέθλνλ κνπ 
γιπθχηαηνλ, Υξηζηέ ηίλνο ράξηλ, ηφλ δξφκνλ ηνχηνλ πεπνίεζαη; κήηνη γε 
γάκνο, ελ Καλά πάιηλ έηεξνο, νίλνλ φπνπ πξίλ, εμ πδάησλ ηεηέιεθαο! Γφο κνη 
ιφγνλ ηή δνχιε ζνπ, Τηέ κνπ πακθίιηαηε, κή κε παξίδεο νηθηίξκνλ, ζηγψλ εκέ 
ηήλ ηεθνχζάλ ζε, Θεέ ππέξ ιφγνλ, ν δσξνχκελνο ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  
 



Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

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. 

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγνληαη νη Καλφλεο ηήο Οθησήρνπ, θαί 
ηνχ Αγίνπ νχηνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Σφλ Πέξζελ Ηάθσβνλ ελ άζκαζη Μάξηπξα κέιπσ. Θενθάλνπο.  
 

Χδή α’  Ήρνο β’  
«Γεχηε ιανί, άζσκελ άζκα Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψ δηειφληη ζάιαζζαλ, θαί 
νδεγήζαληη, ηφλ ιαφλ φλ αλήθε, δνπιείαο Αηγππηίσλ, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Σψ ηνχ Υξηζηνχ, βήκαηη λχλ παξηζηάκελνο, ζηεθαλεθφξνο έλδνμε, Μάξηπο 
Ηάθσβε, θσηνθφξνλ κνη αίγιελ, θαί ράξηλ νπξαλφζελ, δίδνπ Πξεζβείαηο ζνπ.  
 
ξζξνο εκίλ, έιακςαο ψζπεξ πνιχθσηνο, Αλαηνιήο νξκψκελνο, θαί 
θαηειάκπξπλαο, ηήλ Υξηζηνχ Δθθιεζίαλ, ιακπξφηεηη ηψλ άζισλ, κάθαξ 
Ηάθσβε.  
 
Νεαληθήλ, έλζηαζηλ επηδεημάκελνο, σο ληθεηήο εμίσζαη, ηήο αλαξξήζεσο, θαί 
ηειείσλ επάζισλ, θαί δφμεο αησλίνπ, Μάξηπο, Ηάθσβε.  

Θενηνθίνλ 
Πξνθεηηθαί, ζάιπηγγεο ζέ πξνεγφξεπζαλ, ηφ επί ζνί Μπζηήξηνλ, 
κπζηαγσγνχκελαη, Θενηφθε Παξζέλε, θαί πφξξσζελ νξψζαη, ηά ζά 
ζαπκαζηα.  
 

Χδή γ’  
«ηεξέσζνλ εκάο ελ ζνί Κχξηε, ν μχισ λεθξψζαο ηήλ ακαξηίαλ, θαί ηφλ 
θφβνλ ζνπ εκθχηεπζνλ, εηο ηάο θαξδίαο εκψλ ηψλ πκλνχλησλ ζε».  
 
Δγέλνπ εθιεθηή Υξηζηνχ σο άκπεινο, δξεπάλε βαζάλσλ θαζαηξνπκέλε, θαί 
πνιχλ ηφλ θαξπφλ θεξνπζα, ηνίο ιελνίο ηνχ σηήξνο πξνζαγφκελνλ.  
 
Ρεφλησλ ηφ θζαξηφλ θαί επδηάιπηνλ, παξείδεο εκθξφλσο ηεθαλεθφξε, ψο 
αγρίλνπο δέ πξνέθξηλαο, ηψλ αεί πξνζκελφλησλ ηφ αζάιεπηνλ.  
 



ηεθάλνπο ζνη ιακπξνχο θαηαηεκλφκελνλ, ηφ ζψκα σκφηεηη ηψλ ηπξάλλσλ, 
πξνεμέλεζελ Ηάθσβε, θαί ηξπθήο Παξαδείζνπ ηήλ απφιαπζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ιέεηαη ζαθψο δηά ηνχ ηφθνπ ζνπ, ηνχ ζείνπ Παξζέλε ε αλζξσπφηεο, 
ελσζείζα θαζ’ ππφζηαζηλ, ηψ Γεζπφηε ηψλ φισλ ζενλχκθεπηε.  

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 πι. δ’  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Δθ Πεξζίδνο αζηέξα λενθαλή, ν Υξηζηφο αλαηείιαο ηνίο επί γήο, ηφλ ζείνλ 
Ηάθσβνλ, θαί ανίδηκνλ Μάξηπξα, δη’ απηνχ ηφλ δφθνλ, ηήο πιάλεο απήιαζε, 
θαί ηνίο πηζηνίο ηήλ ράξηλ, ηνχ Πλεχκαηνο έιακςελ, φζελ νη ηήλ κλήκελ, ηήλ 
απηνχ εθηεινχληεο, πηζηψο ενξηάζσκελ, θαί βνήζσκελ ιέγνληεο, Αζινθφξε 
πνιχαζιε, πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Σήλ ςπρήλ κνπ Παξζέλε ηήλ ηαπεηλήλ, απφ βξέθνπο κνιχλαο ν κηαξφο, θαί 
ιφγνηο θαί πξάμεζηλ, εκαπηφλ Καηεξξχπσζα, θαί νπθ έρσ ηη πξάμαη, νπδέ 
θαηαθχγηνλ, αιι’ νπδ’ άιιελ ειπίδα, πιήλ ζνπ Κφξε επίζηακαη, Φεχ κνη ηψ 
αρξείσ! Γηά ηνχην ηθέηεο, πξφο ζέ ηήλ Παλάρξαληζλ, λχλ πξνζηξέρσ θαί 
δένκαη, νκνινγψλ ζνη ηφ Ήκαξηνλ, Πξέζβεπε ηψ ζψ Τηψ θαί Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δνζήλαί κνη, εηο ζέ γάξ πάζαλ ειπίδα, αλέζεθα 
Γέζπνηλα.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ, φκνηνλ 
Σφλ ακλφλ θαί πνηκέλα θαί ιπηξσηήλ, ε Ακλάο ζεσξνχζα ελ ηψ ηαπξψ, 
σιφιπδε δαθξχνπζα, θαί πηθξψο αλεθξαχγαδελ, Ο 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, Ή πηζηψο εθβνήζσκελ, πιαγρλίζζεηη Παξζέλε εθ’ εκάο, 
θαί πηαηζκάησλ δψξεζαη ηήλ άθεζηλ, ηνίο πξνζθπλνχζηλ ελ πίζηεη, απηνχ ηά 
παζήκαηα.  
 

Χδή δ’  
«Δηζαθήθνα Κχξηε, ηήλ αθνήλ, ηήο ζήο νηθνλνκίαο, θαί εδφμαζά ζε, κφλε 
Φηιάλζξσπε».  
 
Νελεπξσκέλνο Έλδνμε, ηή εθ Θενχ δνζείζε παλνπιία, ππξζνιαηξψλ πάζαλ, 
πιάλελ θαηέθιεμαο.  
 
Ηιαζκφλ εκίλ αίηεζαη, ηνίο ηήλ ζεπηήλ ζνπ; κλήκελ εθηεινχζη, παξξεζίαλ 
έρσλ, Μάξηπο Ηάθσβε.  
 
Απνξξένληνο αίκαηνο, νη νρεηνί ηψλ ζψλ κειψλ Σξηζκάθαξ, ηήλ ηήο πιάλεο 



θιφγα, πάζαλ θαηέζβεζαλ.  
Θενηνθίνλ 

Κπβέξλεζφλ κνπ Πάλαγλε, ηνχο ινγηζκνχο πξφο εχδηνλ ιηκέλα, ηήο ζήο 
απαζείαο, θαί θαζαξφηεηνο.  
 

Χδή ε’  
«Ο ηνχ θσηφο ρνξεγφο, θαί ηψλ αηψλσλ πνηεηήο Κχξηνο, ελ ηψ θσηί ηψλ 
πξνζηαγκάησλ, νδήγεζνλ εκάο, εθηφο ζνπ γάξ άιινλ, Θεφλ νπ 
γηλψζθνκελ».  
 
ζπεξ ηηο γή αγαζή, θαί θαξπνθφξνο αιεζψο γέγνλαο, ηψ ηψλ πηθξψλ, 
βαζάλσλ αξφηξσ, ηεκλφκελνο νθέ, πνιχρνπλ ηψ Κηίζηε, πξνζθέξσλ 
γεψξγηνλ.  
 
Βέιε παλάξηζηε, πεππξσκέλα ηνχ ερζξνχ έζβεζαο, ιχζξσ ηψλ ζσλ 
θνπέλησλ Σξηζκάθαξ, ζψκαηνο κειψλ, ειπίδη γάξ ψθζεο, θαί πίζηεη 
θξαηηφκελνο.  
 
Οινθαξπνχκελνο, σο ηεξείνλ ηψ Υξηζηψ πάλζνθε, ηψλ ζψλ κειψλ, δεηλψο 
θνπηνκέλσλ, θαηάιιεινλ σδήλ, θαί πξφζθνξνλ χκλνλ, εθάζησ πξνζέθεξεο.  
 
Νέκνηο θαζάξζηνλ, ηψλ ηήο ςπρήο κνπ κνιπζκψλ έλδνμε, Μάξηπο Υξηζηνχ, 
ηάο ζάο αιγεδφλαο, αληίιπηξνλ δηδνχο, θαί ηνχο ηψλ αηκάησλ, θξνπλνχο ζνπ 
παλεχθεκε.  

Θενηνθίνλ 
Δπαιεζεχνπζαλ, ηψ ζεβαζκίσ θαί θξηθηψ ηφθσ ζνπ, θαί ηήλ θσλήλ, θαξδία 
θαί γιψζζε, πξνζάπηνληεο ηξαλψο, ζέ λχλ Θενηφθνλ αγλήλ νλνκάδνκελ.  
 

Χδή ο’  
«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο επζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, εθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 
Ννπζεζίαλ εκθξφλσο δεμάκελνο, ηψλ νηθεηνηάησλ ζνπ ραίξσλ ερψξεζαο, 
πξφο ηνχο αγψλαο Έλδνμε, θαί ζηεθάλνπο ηήο λίθεο απείιεθαο.  
 
Αιινηξίσ θαζάπεξ ελ ζψκαηη, πάζρσλ εθαξηέξεζαο, Μάξηπο Ηάθσβε, θαί 
κειεδφλ θνπηφκελνο, ηψ Γεζπφηε ηφλ χκλνλ αλέπεκπεο.  
 
σηεξίνπ πξνδήισο ηκάηηνλ, θαί ηήο επθξνζχλεο, ρηηψλα δη’ αίκαηνο, ηνχ ζνχ 
βαθέληα Πάλζνθε, ληθεθφξνο σο Μάξηπο ελδέδπζαη.  
 
Μαξηπξίνπ ηφλ δίαπινλ ήλπζαο, φζελ ηεξφληθνλ, ζηέθαλνλ είιεθαο, θαί λχλ 
Μαξηχξσλ ηάγκαζη, ζπγρνξεχεηο Ηάθσβε έλδνμε.  

Θενηνθίνλ 
Απεηξάλδξσο Παξζέλε εθχεζαο, θαί δηαησλίδεηο, Παξζέλνο εκθαίλνπζα, ηήο 



αιεζνχο ζεφηεηνο, ηνχ Τηνχ θαί Θενχ ζνπ ηά ζχκβνια.  
Ο Δηξκφο 

«Δλ αβχζζσ πηαηζκάησλ θπθινχκελνο, ηήλ αλεμηρλίαζηνλ ηήο εχζπιαγρλίαο 
ζνπ, επηθαινχκαη άβπζζνλ, εθ θζνξάο ν Θεφο κε αλάγαγε».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β’  
Σά άλσ δεηψλ 

Πεηζζείο ηή θαιή, ζπδχγσ θαξηεξφςπρε, θαί ηφ θνβεξφλ, θξηηήξηνλ 
θνβνχκελνο, ηψλ Πεξζψλ ηφ θξφλεκα, θαί ηφλ θνβνλ Ηάθσβε θαηέπηπζαο, 
θαί αλεδείρζεο Μάξηπο ζαπκαζηφο, ηφ ζψκα σο θιήκα ηεκλφκελνο.  

Ο Οίθνο 
Απφ ςπρήο ζηελάμσκελ πάληεο, δάθξπα εθρένληεο, θαζνξψληεο πηθξψο ηφλ 
Μάξηπξα κειηδφκελνλ, δίθελ θπλψλ γάξ ψξπνκέλσλ ζπλειζφληεο νη δήκηνη, 
ηά κέιε θαηεηίηξσζθνλ ηνχ ζαπκαζηνχ θαί γελλαίνπ ελ Μάξηπζη Μάξηπξνο, 
Σίο νχλ ππάξρεη; εηδνθεί, κηθξφλ ππνκείλαηε, θαί ιέμσ πάληα κεηά ζπνπδήο, 
πψο ψο ζχκα Κπξίσ πξνζήλεθηαη, ην ζψκα ψο θιήκα ηεκλφκελνο.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΕ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηνχ Αγίνπ 

Μεγαινκάξηπξνο Ηαθψβνπ ηνχ Πέξζνπ.  
ηίρνη 

Σκεζείο κειεδφλ, θαί ζθαγήλ Πέξζεο θέξσλ,  
«Φπρή ζεζψζζσ, θξνχδά κνη κέιε» ιέγεη.  
Δηθάδη Πέξζεο εβδνκάηε ζθάγε εθκειετζζείο.  

 
Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Πηλνχθξηνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Ο Πηλνχθξηνο αξεηψλ πνιιαίο ρξφαηο  
Δλ νπξαλνίο έιακςελ σο ίξηο λέα.  

 
Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Ναζαλαήι ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
«Αθείζα θφζκνλ, πξφο Θεφλ ςπρή ηξέρε»,  
Ναζαλαήι έθξαδε κέιισλ εθπλέεηλ.  

 
Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ θαί ζψζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Χδή δ’  
«Δηθφλνο ρξπζήο, ελ πεδίσ Γεεξά ιαηξεπνκέλεο, νη ηξείο ζνπ Παίδεο 
Καηεθξφλεζαλ, αζεσηάηνπ πξνζηάγκαηνο, κέζνλ δέ ππξφο εκβιεζέληεο, 
δξνζηδφκελνη έςαιινλ, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ». 
 
ηεξξφηεηη λνχ, θαξηεξία ηε ςπρήο θαηαηεκλφκελνο, Μάξηπο ηφ ζψκα 
απεξίηξεπηνο, θαί αξξαγήο δηεηέιεζαο, πίζηεη ζηεξηδφκελνο ζεία, θαί 
θξαπγάδσλ Ηάθσβε, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  



 
Ηζχλαο ηνχο ζνχο ινγηζκνχο πξφο ηφλ ζθνπφλ ηήο άλσ θιήζεσο, θαί ηαίο 
βαζάλνηο θαηαληινχκελνο, νπ Καηεθιχζζεο, αιι’ έθεξεο, ξάνλ ηάο πιεγάο 
ηψλ αλφκσλ, θαί ηεκλφκελνο έςαιιεο, Δπινγεηνο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ 
εκψλ.  
 
Μαθάξηνο εί, θαί θαιψο ζνη έζηαη λχλ καθαξηψηαηε, λεληθεθφηη ηήλ αηίζαζνλ, 
ηνχ πνλεξνχ αγξηφηεηα, θαί ηήλ ηνχ ηπξάλλνπ καλίαλ, θαί πξνζχκσο 
θξαπγάδνληη, Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Αδχηνπ θσηφο, θαί ιακπάδνο ζετθήο θαί απαπγάζκαηνο, ψθζεο ιπρλία 
ρξπζαπγίδνπζα, θαί θφζκνλ φινλ απγάδνπζα, αίγιε ηήο ζεπηήο παξζελίαο, 
θαί ηνχο ςάιινληαο ζψδνπζα, Δπινγεκέλε ε Θεφλ, ζαξθί θπήζαζα.  
 

Χδή ε’  
«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».  
 
Ρψκε Θενχ θξαηαησζείο, πνλεξψλ ηάο ζπζηξνθάο θαί παξαηάμεηο, 
δηεζθέδαζαο κάθαξ, θαί θαηά θξάηνο ειψλ, ηήο λίθεο ηφλ ζηέθαλνλ είιεθαο, 
θξαπγάδσλ, Δπινγείηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Σάο αθαηξέζεηο ηψλ κειψλ, σο πξνζζή θαο αγαζψλ Μάξηπο εψξαο, νχ ηνχο 
λπλ βιέπσλ πφλνπο, αιιά ηφ κέιινλ ζθνπψλ, Μαξηχξσλ σξαίνλ 
ζηεθάλσκα, παξά ηνχ δηθαίνπ Κξηηνχ επηξεπηζκέλνλ.  
 
Τπνκνλήλ ππεξθπή, θεθηεκέλνο αζθαιήο θαζάπεξ πχξγνο, δηεηέιεζαο 
Μάθαξ, ηψλ δπζκελψλ ηάο νξκάο, αηξφκσο θαί βέιε δερφκελνο, θξάδσλ, 
Δπινγείηε, Υξηζηφλ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Ρψκε πνιιή ζνη πξνζβαιψλ, ν αξρέθαθνο ερζξφο θαί ςπρνθζφξνο, θαί 
ηπξάλλνπο εγείξαο, θαηαβαιείλ ηήο ςπρήο, ηφλ ηφλνλ νχθ ίζρπζελ Έλδνμε, 
ηήλ γάξ παληεπρίαλ, Υξηζηνχ πεξηεβάινπ.  

Θενηνθίνλ 
Αζαλαζίαο δηαπγή, επηζηάκεζα πεγήλ ζε Θενηφθε, σο ηεθνχζαλ ηφλ Λφγνλ, 
ηνχ αζαλάηνπ Παηξφο, ηφλ πάληαο ζαλάηνπ ιπηξνχκελνλ, ηνχο 
ππεξπςνχληαο, 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 ηνπο αηψλαο».  
 

Χδή ζ’  
«Σφλ εθ Θενχ Θεφλ Λφγνλ, ηφλ αξξήησ ζνθία ήθνληα, θαηλνπξγήζαη ηφλ 



Αδάκ, βξψζεη θζνξά πεπησθφηα δεηλψο, εμ αγίαο Παξζέλνπ, αθξάζησο 
ζαξθσζέληα δηεκάο, νη πηζηνί νκνθξφλσο, ελ χκλνηο κεγαιχλσκελ».  
 
Μεηά Μαξηχξσλ σο Μάξηπο, ζπγρνξεχσλ Σξηζκάθαξ, θαί ζξφλσ παξ 
ηζηάκελνο Υξηζηνχ, ηνχο εθηεινχληαο ηήλ κλήκελ ζνπ, θαί ηήλ ζήλ 
θσηνθφξνλ ηηκψληαο επθξνζχλσο ενξηήλ, ραιεπψλ εθ θηλδχλσλ, ηαίο ζαίο 
πξεζβείαηο ιχηξσζαη.  
 
Έλζα Μαξηχξσλ νη δήκνη, έλζα πάλησλ ηψλ Αγίσλ, αγίσο αλαπαχεηαη 
πιεζχο, έλζα Γηθαίσλ ηά πλεχκαηα, έλζα ε Δθθιεζία, ηψλ πξσηνηφθσλ λχλ 
ελ νπξαλνίο, θαηεζθήλσζαο φλησο, σο Μάξηπο ψ Ηάθσβε.  
 
Λακπαδεθφξνο παξέζηεο ηψ σηήξη ηψλ φισλ, δη’ φλ ζνπ ηψλ ηνχ ζψκαηνο 
κειψλ, ηήλ εθθνπήλ εθαξηέξεζαο, θαί ππξφο θαί καζηίγσλ, ηήο πείξαο 
θαηεθξφλεζαο ζηεξξψο, δηφ πίζηεη ζε πάληεο, θαί πφζσ καθαξίδνκελ.  
 
Πεπνηθηικέλελ πνξθχξαλ, δη’ αηκάησλ βαθείζαλ, ηψλ ζψλ λχλ πεξηθείκελνο 
Υξηζηψ, ζπκβαζηιεχεηο Ηάθσβε, δηά γάξ παζεκάησλ, ηήο απαζείαο εχξεο ηήλ 
πεγήλ, ήο ηξπθάλ αησλίσο, πακκάθαξ θαηεμίσζαη.  

Θενηνθίνλ 
Χο ηφλ Θεφλ ζπιιαβνχζαλ, θαί Θενχ γελνκέλελ, Μεηέξα θαη’ αιήζεηαλ Αγλή, 
ζέ Θενηφθνλ δνμάδνκελ, ηψλ πξαγκάησλ ηή θχζεη, ηήλ θιήζηλ 
πξνζαξκφδνληεο ηξαλψο, θαί πξνζθφξσο ηήλ ζείαλ, θσλήλ πξνζθνκίδνληεο.  

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».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Πεξζψλ ηήλ πιάλελ έθιεμαο, ηψ δήισ ππξπνινχκελνο, Υξηζηνχ Ηάθσβε 
Μάξηπο, σο θιήκα ηήο ακπέινπ δέ, ηφ ζσκά ζνπ ηεκλφκελνο, ηπξάλλνπ 
γλψκε πάλζνθε, αλέκειπεο θαηάιιεινλ, σδήλ θαί πξφζθνξνλ χκλνλ, ηή 
απξνζίησ Σξηάδη.  

Θενηνθίνλ 
Μαξία θαζαξψηαηνλ, ρξπζνχλ ζπκηαηήξηνλ, ηήο αρσξήηνπ ηξηάδνο, δνρείνλ 
φλησο εγέλνπ, ελ ψ Παηήξ επδφθεζελ, ν δέ Τηφο εζθήλσζε, θαί Πλεχκα ηφ 
Παλάγηνλ, επηζθηάζαλ ζνη Κφξε, αλέδεημε Θενηφθνλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γνμα… Ήρνο πι. δ’  
Γεσξγίνπ ηθειηψηνπ 

Πηζηψο αζξνηζζέληο ζήκεξνλ, θηινζεάκνλεο, αζξήζαηε πάιελ, μέλελ θαί 
δηαιάηηνπζαλ, Ηαθψβνπ ηνχ εθ Πεξζίδνο εκίλ αζηξάςαληνο, δίθελ αζηέξνο 



ηνχ ηνίο Μάγνηο θαλέληνο, θαί πξφο ηήλ αιεζή επίγλσζηλ θαζνδεγήζαληνο, 
Οχηνο γάξ ν γελλάδαο, ελ ηψ πίπηεηλ ηνχο πνιεκίνπο αλέηξεπε, θαί ελ ηψ 
αξκνκεινηνκείζζαη, ηνχο ηπξάλλνπο εμελεχξνπ, ηή άλσζελ πξνκεζεία 
λεπξνχκελνο, θαί βνψλ, Δη θαί ηά κέιε κνπ αηζζεηά φληα ηέκλεηε, αιι’ έρσ 
Υξηζηφλ, λνεηψο κνη ηά πάληα γηλφκελνλ, ζελ πξνβιέπσλ ηήλ κέιινπζαλ 
δσήλ, δηά ηνχ ηνίο πάζη Πξνθεηκέλνπ ζαλάηνπ, πξφο εθείλελ έζπεπζε 
πεξάζαη, εηο ήλ θαί απιηδφκελνο, αηηείηαη εκίλ, παξά ηνχ ζηεθνδφηνπ Θενχ, 
ηιαζκφλ, θσηηζκφλ, θαί ηφ κέγα έιενο, ηνίο εθηεινχζη ηήλ κλήκελ απηνχ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Ήρνο ν απηφο 

Χ ηνχ παξαδφμνπ ζαχκαηνο 
θφηεη αγλνίαο θξαηνχκελνλ, θαί αζπκίαο δεηλήο, λπζηαγκψ βαξπλφκελνλ, θαί 
ζηελνρσξίαο κε, ηψ δφθσ θαιππηφκελνλ, θαί ηνίο θηλδχλνηο, ζπκπνδηδφκελνλ, 
κή κε παξίδεο, εηο ηέινο θζείξεζζαη, Γέζπνηλα εχζπιαγρλε, ηνχησλ πάλησλ 
ξχζαί κε, ηψλ πεηξαζκψλ, ζέ γάξ κφλελ θέθηεκαη, ειπίδα κεηά Θεφλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Πψο ππελέγθσ ηήλ άδηθνλ, Λφγε, ζθαγήλ ζνπ νξάλ, πψο ηά ζείά ζνπ φκκαηα, 
ηά ηπθινχο θσηίζαληα, κεκπθφηα ηεζέακαη; Πψο δέ θαί ρείιε, βιέπσ ζηγψληά 
ζνπ, ηά κνγηιάισλ, ρείιε αλνίμαληα; πιάγρλα ζπαξάρζεηε, ξάγεζη θαξδία 
κνπ, νπ θέξσ δήλ, θέθξαγε δαθξχνπζα, πηθξψο ε πάλζεκλνο.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΖ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ ηεθάλνπ ηνχ Νένπ, θαί ηνχ Αγίνπ 

Μάξηπξνο Δηξελάξρνπ.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 
 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’, θαί ςάιινκελ Πξνζφκνηα 
ηηρεξά ηνχ Οζίνπ.  
 

Ήρνο πι. β’  
ιελ απνζέκελνη 

ινο εθ λεφηεηνο, αλαηεζείο ηψ Κπξίσ, ζαξθφο έμσ γέγνλαο, θνζκηθήο ηε 
ζρέζεσο ηεξψηαηε, κνλαζηήο άξηζηνο, πεθπθψο ηέθαλε, θαί δνρείνλ ζείνπ 
Πλεχκαηνο, θαί γάξ ζπγθιείζαο ζνπ, νίθσ ζηελνηάησ καθάξηε, ηφ ζψκα 
αλεπηέξσζαο, λνχλ πξφο νπξαλφλ ελνπηξίδεζζαη, ηφ άξξεηνλ θάιινο, 
Υξηζηνχ ηνχ Βαζηιέσο θαί Θενχ, νχ πξνζθπλψλ ηφ νκνίσκα, ήζιεζαο 
ζηεξξφηαηα.  
 
Σεζζαξαθνλζήκεξνλ, σο ν Γεζπφηεο λεζηεχζαο, ελ εηξθηή θξνπξνχκελνο, 
ζεαπηφλ πξφο άζιεζηλ παξεζθεχαζαο, Ηεξέ ηέθαλε, Μνλαζηψλ έξεηζκα, θαί 
Μαξηχξσλ εγθαιιψπηζκα, φζελ ψο ζήξέο ζνη, νη αλειεείο επηζέκελνη, αξλίνλ 



ψο πεξ άθαθνλ, ζχξαληεο αδίθσο εζπάξαμαλ, θαί κεηά αλφκσλ, θαηέζελην 
αζιήζαληα ζηεξξψο, θαί παξξεζία πξεζβεχνληα, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  
 
Λαφο φ παξάλνκνο, παξαλνκίαηο ππείθσλ, παξαλφκνπ ζηε, βαζηιέσο ιίζνηο 
ζε σο ηφλ Πξψηαζινλ, αθεηδψο έβαιε, θαί ηήλ θάξαλ Πάηεξ, ηήλ αγίαλ ζνπ 
ζπλέηξηςε, ηαίο ιεσθφξνηο ηε, ζχξσλ σκνηάησο εμέρεε, ηά ζπιάγρλα ζνπ 
παλφιβηε, κεδέ κεηά πφηκνλ νηθηείξαο ζε,  ηήο ζήο αλδξείαο! ψ γλψκεο! 
ψπνιιήο ππνκνλήο! δη’ ήο απείιεθαο ηέθαλε, ζηέθνο ακαξάληηλνλ.  
 

Καί ηνχ Μάξηπξνο 
Ήρνο ν απηφο 

Σξηήκεξνο αλέζηεο 
Αγψλαο ηνχ ζεπηνχ Αζιεηνχ, ηνχο πφλνπο ηνχ νπιίηνπ Υξηζηνχ, 
επθεκνχληεο θαηά ρξένο νη πηζηνί, βνήζσκελ Κπξίσ, Απηνχ ηαίο ηθεζίαηο, 
πάζεο αλάγθεο εμεινχ εκάο.  
 
Δηξήλε ζνη πνιιή εθ Θενχ, αζιήζαληη γεγέλεηαη, θαί ηφλ ζάινλ, δηειζφληη ηψλ 
δεηλψλ, Δηξήλαξρε πακκάθαξ, γελλαίε ζηξαηηψηα, θαί πξεζβεπηά ηψλ 
επθεκνχλησλ ζε.  
 
πλήζιεη ζνη γπλαίσλ ρνξφο, θαί παίδσλ ζείνο φκηινο, ζχλ ηψ ζείσ, Αθαθίσ 
θαξηεξψο, ηεινχληη, ηφλ αγψλα, θαί πιάλελ εθλεπξνχληη, Μάξηπο Δηξήλαξρε 
καθάξηε.  

Γφμα… Ήρνο πι. β’  
Σνχ ηνπδίηνπ 

Δθ βξέθνπο ηψ Θεψ, αλεηεζεο Ηεξψηαηε ηέθαλε, ψο πεξ ν κέγαο πξνθήηεο 
ακνπήι, θαί ελ ηψ φξεη αλειζψλ, κνλαδηθψο επεξέζηεζαο απηψ, Αχζηο δέ 
πξφο άζιεζηλ, επεδχζσ αλδξηθψο, θαί ππέξ ηήο εηθφλνο απηνχ, εμνξίαο θαί 
ζιίςεηο ππέζηεο θαξηεξψηαηα, θαί δεζκνίο θαί θπιαθαίο ελεθαξηέξεζαο, 
ζπξφκελνο δέ θαί ηππηφκελνο, θαί ιηζαδφκελνο, θαί ηήλ θάξαλ ζπληξηβφκελνο, 
ηψλ ζηεθάλσλ εμηψζεο παξά Υξηζηνχ ηνχ Θενχ, Απηφλ ηθέηεπε, ηνχο εθ 
πφζνπ ηεινχληαο ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ, ιπηξσζήλαη εθ παζψλ θαί 
πεηξαζκψλ, θαί ηήο κειινχζεο ζιίςεσο, θαί ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Οπδείο πξνζηξέρσλ επί ζνί, θαηεζρπκκέλνο απφ ζνχ εθπνξεχεηαη, αγλή 
Παξζέλε Θενηφθε, αιι αηηείηαη ηήλ ράξηλ, θαί ιακβάλεη ηφ δψξεκα, πξφο ηφ 
ζπκθέξνλ ηήο αηηήζεσο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ιελ απνζέκελνη 

Σφλ άξλα ηφλ ίδηνλ, ακλάο ε άζπηινο πάιαη, θαί άκσκνο Γέζπνηλα, ελ 
ηαπξψ πςνχκελνλ ψο εψξαθε, κεηξηθψο σιφιπδε, θαί εθπιεηηνκέλε, 
αλεβφα, Σί ηφ φξακα, Σέθλνλ γιπθχηαηνλ, ηνχην ηφ θαηλφλ θαί παξάδνμνλ, 
πψο δήκνο ν αράξηζηνο, βήκαηη Πηιάηνπ παξέδσθε, θαί Καηαθξηλνχζη, 
ζαλάησ ηψλ απάλησλ ηήλ δσήλ, Αιι’ αλπκλψ ζνπ ηήλ άθαηνλ, Λφγε 
ζπγθαηάβαζηλ.  



 
Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο θησήρνπ.  

 
Γφμα... Ήρνο πι. δ’  

Σφ θαη’ εηθφλα ηεξήζαο αιψβεηνλ, ζηε Πάηεξ, ππέξ ηήο Υξηζηνχ εηθφλνο, 
αληέζηεο αλδξηθψηαηα, κή ππνπηήμαο ηνχ Κνπξσλχκνπ ηάο απεηιάο, αιιά 
ηψ ηνχ Πλεχκαηνο μίθεη, ηνχηνλ απέθηεηλαο, Γηφ παξξεζίαλ θεθηεκέλνο πξφο 
Θεφλ, πεξίζσδε ηήλ πνίκλελ ζνπ, εμ αηξέζεσλ παζψλ, ηέθαλε πνιχαζιε.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ 
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
 ηνχ παξαδφμνπ 

Σί ηφ νξψκελνλ ζέακα, φ ηνίο εκνίο νθζαικνίο, θαζνξάηαη ψ Γέζπνηα; ν 
ζπλέρσλ άπαζαλ, θηίζηλ μχισ αλήξηεζαη, θαί ελεθξψζεο, ν πάζη λέκσλ 
δσήλ, ε Θενηφθνο, θιαίνπζα έιεγελ, φηε εψξαθελ, ελ ηαπξψ πςνχκελνλ, ηφλ 
εμ απηήο, αξξήησο εθιάκςαληα, Θεφλ θαί άλζξσπνλ.  
 

Απνιπηίθηνλ ηνχ ζίνπ 
Ήρνο δ’  

Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 
Αζθεηηθψο πξνγπκλαζζείο ελ ηψ φξεη, ηάο λνεηάο ηψλ δπζκελψλ παξαηάμεηο, 
ηή παλνπιία ψιεζαο πακκάθαξ ηνχ ηαπξνχ, αχζηο δέ πξφο άζιεζηλ, 
αλδξηθψο απεδχζσ, θηείλαο ηφλ Κνπξψλπκνλ, ηψ ηήο Πίζηεσο μίθεη, θαί δη’ 
ακθνίλ εζηέθζεο εθ Θενχ, Οζηνκάξηπο ανίδηκε ηέθαλε.  

Γφμα... Ήρνο δ’  
Σαρχ πξνθαηάιαβε 

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 λχλ… Θενηνθίνλ θαί Απφιπζηο.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ, ιέγεηαη είο Καλψλ ηήο Οθησήρνπ, θαί ηψλ 
Αγίσλ νη εθεμήο δχν.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Οζίνπ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Υξηζηφο ζηέθεη ζε Μαξηχξσλ ζηέθεη, κάθαξ. Ησζήθ.  
 

Χδή α’  Ήρνο πι. β’  
«Χο ελ επείξσ πεδεχζαο ν Ηζξαήι, ελ αβχζζσ ίρλεζη ηφλ δηψθηελ Φαξαψ, 



θαζνξψλ πνληνχκελνλ, Θεψ επηλίθηνλ σδήλ εβφα άζσκελ».  
 
Υαξκνληθψο δηνδεχζαο ζχ ηήλ ζηελήλ, ηξίβνλ ηήο αζθήζεσο, καξηπξίνπ 
πιαηπζκψ, δπζκελψλ εζηέλσζαο νξκήλ, θαί επξχρσξνλ δσήλ Μάθαξ 
θεθιήξσζαη.  
 
Ρίδα ζε άθαξπνο πξψελ θαξπνγνλεί, Άλλεο ή νκψλπκνο, ψο ηφλ πάιαη 
ακνπήι, θαί δνηφλ ζε δίδσζη Θεψ, ηήλ ηνχ βίνπ ζνπ νθέ ράξηλ 
ζεκαίλνπζα.  
 
Ηεξσηάησο ηψ ζείσ ηψλ Μνλαζηψλ, πξνζρσξήζαο ηάγκαηη, σο θαηδξφηαηνο 
αζηήξ, αξεηαίο εμέιακςαο πηζηνχο, θαηαπγάδσλ κπζηηθψο, ζηε ηέθαλε.  
 
ηελνρσξήζαο ηφ ζψκα ηψ ζπγθιεηζκψ, ηήο ζηελήο νηθήζεσο, αλεπηέξσζαο 
ηφλ λνχλ, πξφο ηά επνπξάληα νθέ, αλαβάζεη θαιψο πξνζπιαηπλφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ αδηφδεπηνλ πχιελ ηφ θαζαξφλ, ηήο αγλείαο ηέκελνο, ηήλ θαιήλ ελ γπλαημί, 
ηήλ αγίαλ Γέζπνηλαλ θσλαίο, ηεξαίο ν Ηεξφο ιαφο δνμάζσκελ.  
 

Ο Καλψλ ηνχ Μάξηπξνο, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Δηξεληθήλ κνη πξνζλέκνηο Μάξηπο ράξηλ. Θενθάλνπο.  
 

Ήρνο θαί Δηξκφο ν απηφο 
Δθ ηψλ ζθαλδάισλ ηνχ βίνπ θαί ηψλ παζψλ, ηψλ παξελνρινχλησλ κε, 
εηξελεχζαο κνπ ηφλ λνχλ, Αζιεηά Δηξήλαξρε ηήλ ζήλ, επθεκήζαη γαιελψο 
κλήκελ αμίσζνλ.  
 
Ηεξνλίθνπο ζηεθάλνπο σο Αζιεηήο, εηιεθψο Δηξήλαξρε, κεηεηέζεο εθ ηήο γήο, 
πξφο εηξήλελ άκαρνλ θαί θψο, θαί δσήλ αιεζηλήλ καθαξηψηαηε.  
 
Ρείζξνηο αηκάησλ ηήλ θιφγα ηψλ δησθηψλ, θαηαζβέζαο ήξδεπζαο, δηαλνίαο 
ηψλ πηζηψλ, αλαζάιιεηλ έξσηα δσήο, αησλίνπ επζεβψο Μάξηπο Δηξήλαξρε.  

Θενηνθίνλ 
Ζ ηφλ αρψξεηνλ Λφγνλ ηή ζή γαζηξί, ρσξεζέληα ηέμαζα, ζενρψξεηε ζθελή, 
ηήο ζηελνρσξνχζεο κε δεηλψο, ηξηθπκίαο ηψλ θαθψλ Αγλή απάιιαμνλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή γ’ 
«Οπθ έζηηλ άγηνο σο ζχ, Κχξηε ν Θεφο κνπ, ν πςψζαο ηφ θέξαο, ηψλ πηζηψλ 
ζνπ αγαζέ, θαί ζηεξεψζαο εκάο, ελ ηή πέηξα ηήο νκνινγίαο ζνπ». 
 
Ο λνχο ζνπ λεχζεη πξφο Θεφλ, θαιιπλφκελνο Πάηεξ, σξαηφηαηνο ψθζε, θαί 
ραξίζκαηνο παληφο, αλάπιεσο αιεζψο, θαί ηήο ζείαο, κέηνρνο ιακπξφηεηνο.  



 
επηήλ εηθφλα ηνχ Υξηζηνχ, θαί ηήο ηνχηνλ Σεθνχζεο, αζπαδφκελνο Μάθαξ, 
βαζηιέσο δπζζεβνχο, ηφ δφγκα ηφ δπζζεβέο, εβδειχμσ, ζζέλεη ζείνπ 
Πλεχκαηνο.  
 
ηδήξσ ζέ ηφλ ζηδεξάλ, θεθηεκέλνλ θαξδίαλ, ν παξάθξσλ δεζκεχζαο, 
παξαπέκπεη θπιαθαίο, σο θχιαθα ηψλ Πηζηψλ, δηδαγκάησλ, ηέθαλε 
παλφιβηε.  
 
Σνχο ζνχο σξαίνπο πξνθαλψο, έζρεο ζηε πφδαο, καξηπξίνπ πξφο ηξίβνπο, 
βεκαηίδνληαο ιακπξψο, θαί θεθαιάο δπζκελψλ, γελλαηφθξνλ, ηέθαλε 
ζπλζιάηηνληαο.  

Θενηνθίνλ 
Δθ ζνχ ηήο κφλεο θαζαξάο, ν ππέξζενο Λφγνο, εζαξθψζε ψο νίδε, θαί 
δηέζσζελ εκάο, ηνχο πξνζθπλνχληαο απηνχ, ηήλ δη’ νίθηνλ, ζείαλ 
ζπγθαηάβαζηλ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Νεπξνχζαη ζζέλεη ζετθψ, θαί ρσξείο πξφο αγψλαο, ζαξζαιέσο πακκάθαξ, 
ππνκέλσλ αηθηζκνχο, θαί ζηξέβιαο ηψλ δπζκελψλ, αζινθφξε, Μάξηπο 
γελλαηφηαηε.  
 
Ηζρχλ ζνη δίδσζη Υξηζηφο, Αζινζέηεο ν κέγαο, δηνιέζαη ηήλ πιάλελ, θαί 
αηζρχλαη ηφλ ερζξφλ, θαπρψκελνλ αλαηδψο, θαί εηθαίσο, Μάξηπο 
θξπαηηφκελνλ.  
 
Καζείιε πφλνηο αλδξηθνίο, ηφλ αξρέθαθνλ φθηλ, ν ρνξφο ηψλ Αγίσλ, 
ελαζιήζαο θξαηαηψο, θαί κάζηηγαο θαί δεζκά, ππνκείλαο, ζζέλεη ζείνπ 
Πλεχκαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Ζλ είδε πάιαη Ηαθψβ, απφ γήο ηεηακέλελ, πξφο νπξάληνλ χςνο, ζείαλ θιίκαθα 
ζαθψο, Μαξίαλ ηφ θαζαξφλ, ηνχ Γεζπφηνπ, κέιςσκελ παιάηηνλ.  

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 νκνινγίαο ζνπ».  
 

Κάζηζκα ηνχ Οζίνπ 
Ήρνο δ’  Ο πςσζείο 

Σψλ Μνλαζηψλ ππνγξακκφο αλεδείρζεο, ηψλ Αζιεηψλ θαιισπηζκφο 
αλεθάλεο, δη’ ακθνηέξσλ ηέθαλε θνζκνχκελνο, φζελ αμηάγαζηε, θαί δηπινχο 
ηνχο ζηεθάλνπο, έιαβεο αζθήζεσο, θαί αζιήζεσο Πάηεξ, Αιι’ εθηελψο 
Υξηζηφλ ππέξ εκψλ, ηψλ ζέ πκλνχλησλ, ηθέηεπε ηέθαλε.  

Γφμα… Σνχ Μάξηπξνο, φκνηνλ 



Γή θαί πγξά ηνχο θαξηεξνχο ζνπ αγψλαο, θαηεκεξίζζε Αζιεηά γελλαηφθξνλ, 
δη’ ψλ ηήο πιάλεο έιπζαο ηφ θξχαγκα, θαί ηήλ ππεξθφζκηνλ, κεηά πάλησλ 
Μαξηχξσλ, δφμαλ αησλίδνπζαλ, εθιεξψζσ πακκάθαξ, Αιι’ ππέξ πάλησλ 
πξέζβεπε Υξηζηψ, ηψλ ζέ ηηκψλησλ, ηξηζκάθαξ Δηξήλαξρε.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Καηαθπγή ηψλ ελ δεηλνίο χπαξρνλησλ, Καηαιιαγή πξφο ηφλ Θεφλ ηψλ 
πηαηφλησλ, Τπεξαγία Γέζπνηλα πεξίζσδε εκάο, πάζεο πεξηζηάζεσο, θαί 
θαθίαο αλζξψπσλ, θαί θξηθηήο θνιάζεσο, θαί παζψλ αηηκίαο, ηνχο αδηζηάθησ 
πίζηεη ζε αεί, πξνζθαινπκέλνπο, Παξζέλε παλχκλεηε.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Δλ ηψ ηαπξψ παξηζηακέλε Παξζέλε, ηψ ηνχ Τηνχ ζνπ θαί Θενχ αλεβφαο, 
νδπλεξψο ζηελάδνπζα, δαθξχνπζα ζεξκψο, Οίκνη, ψ γιπθχηαηε! πψο 
αλδξψλ παξαλφκσλ, θέξεηο ηά ιαθηίζκαηα, θαί ηάο ηξψζεηο ηψλ ήισλ, θαί 
ηψλ θαθνχξγσλ ζάλαηνλ ζαθψο, ζψζαη ηφ γέλνο, βξνηψλ πξνκ εζνχκελνο; 
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή δ’  
«Υξηζηφο κνπ δχλακηο, Θεφο θαί Κχξηνο, ε ζεπηή Δθθιεζία ζενπξεπψο, 
κέιπεη αλαθξάδνπζα, εθ δηαλνίαο θαζαξάο, ελ Κπξίσ ενξηάδνπζα».  
 
Φσηί ηνχ Πλεχκαηνο, θαηαιακπφκελνο, δη’ εληεχμεσο ζείαο, ηπθινίο ηφ θψο, 
Πάηεξ ερνξήγεζαο, ηφλ ζφλ Γεζπφηελ θαί Θεφλ, κηκεζάκελνο Θεφπλεπζηε.  
 
Δθαίλνπ πφξξσζελ, ηνίο ζαιαηηεχνπζη, θπβεξλψλ ηνχηνπο κάθαξ πξφο 
γαιελφλ, φξκνλ ζεία ράξηηη, πξνζθαινπκέλνπο ζνπ πηζηψο, Πάηεξ ηέθαλε 
ηφ φλνκα.  
 
Ηεξνπξγνχκελνο, θαζάπεξ ζθάγηνλ, ηεξφλ πξνζελέρζεο ηψ δηά ζέ, ηεζπκέλσ 
ηέθαλε, θαί πξσηνηφθσλ ελ ζθελαίο, αλεπαχζσ επθξαηλφκελνο.  
 
επηψ ζνπ ξήκαηη, ν πξίλ εκίμεξνο, πγηήο φινο ψθζε θαηαπιαγείο, Μάξηπο 
ηήλ δνζείζάλ ζνη, ράξηλ εμ χςνπο δαςηιψο, εηο αλζξψπσλ πεξηπνίεζηλ.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ζνί Παλάκσκε, ηήο ζσηεξίαο κνπ, ηάο ειπίδαο εζέκελ, επί ηήλ ζήλ, 
ζθέπελ θαηαπέθεπγα, γελνχ κνη Κφξε βνεζφο, ηψλ δεηλψλ εμαηξνπκέλε κε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Ννκίκσο έδξακεο, λνκίκσο ήζιεζαο, θαί λνκίκσο εζηέθζεο ηψ ηνχ Θενχ, 
λφκσ θξαηπλφκελνο, θαί απαξάηξσηνλ ζαπηφλ, ζπληεξψλ Μαθαξηψηαηε.  
 
Μή ζηέξγσλ έλδνμε, ηή πιάλε λήρεζζαη, ηή ζενγλσζία σο λνπλερήο, ραίξσλ 
πξνζθερψξεθαο, θψο λνεξφλ αλαιαβψλ, θαί θσζηήξ απνδεηθλχκελνο.  



 
Οπδφισο έθξπςε, βπζφο δεμάκελνο, ζέ παλφιβηε Μάξηπο επεγλσθψο, ζείσλ 
παζεκάησλ ζε, παλαιεζέζηαηνλ Υξηζηνχ, φληα Μάξηπξα Δηξήλαξρε.  
 
Ηεξνπξγνχκελαη, θαί πξνζπφκελαη, θαί μεφκελαη άκα θαί ηψ ππξί, πάληνζελ 
θιεγφκελαη, νπθ εμεξλήζαζζε Υξηζηφλ, Αζινθφξνη αμηυκλεηνη.  

Θενηνθίνλ 
Παξζέλνο έκεηλαο, κεηά ηήλ θχεζηλ, ψζπεξ ήο πξφ ηνχ ηφθνπ, φηη Θεφλ, 
Λφγνλ απεθχεζαο, ηφλ ιπηξσζάκελνλ εκάο, κεζηηεία ζνπ Παλάκσκε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ε’  
«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».  
 
Μαξηπξηθαίο έζηεςε ηηκαίο, ηνχο αζθεηηθνχο ζνπ αιεζψο θακάηνπο ζηε 
ηέθαλε, ν αγσλνζέηεο κφλνο Θεφο εκψλ, θαηά ηψλ παιακλαίσλ 
ελδπλακψζαο ζε.  
 
Αγσληδφκελνο επθιεψο, δήκνλ ζπκκαξηχξσλ ηαίο εηξθηαίο, πξνζνκηιψλ 
Μάξηπο εχξεθαο, ζέ γάξ ψο αζηέξεο άδπηνλ ήιηνλ, θπθινχληεο επί πιείνλ 
θαηειακπξχλνλην.  
 
Ρήκαζη ζείνηο ηνχο ηεξνχο, Οκνινγεηάο θαί κηκεηάο, ζείσλ παζψλ 
καθαξίδνκελ, ηνχο ηξηαθνζίνπο θαί ηεζζαξάθνληα, θαί δχν ηνχο αζένπο 
θαηαπαιαίζαληαο.  
 
Σξηρψλ αθαίξεζηλ παηθηηθψο, ψησλ εθθνπήλ ηε θαί ρεηξψλ, κειψλ ηε ζείσλ 
θαηάθιεμηλ, ππέξ ηήο εηθφλνο Υξηζηνχ ππήλεγθελ, ν δήκνο ηψλ Οζίσλ ν 
επθιεεζηαηνο.  

Θενηνθίνλ 
Τπεξαγία ε ηφλ Θεφλ, κφλε επί γήο σο αιεζψο, ηφλ ππεξάγηνλ ηέμαζα ηνχο 
ζέ Θενηφθνλ αεί θεξχηηνληαο, αγίαζνλ θαί ζψζνλ ηή κεζηηεία ζνπ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Ρνκθαία ηέηξσηαη ν ερζξφο, ηήο ππνκνλήο ηήο θαξηεξάο, ηνχ γελλαηφθξνλνο 
Μάξηπξνο, θαί ηαίο ηνχηνπ πηέξλαηο θαζππνηέηαθηαη, θαί γέισο θαζνξάηαη θαί 
θαηαηζρχλεηαη.  
 
Ο πνχο ζνπ έζηε πξνθεηηθψο, Μάξηπο ελ επζχηεηη ζνθέ, απεξηηξέπησ 
θξνλήκαηη, θαζππνζθειίδσλ ηφλ πνιπκήραλνλ, ηαίο ηξίβνηο καξηπξίνπ 



θαιισπηδφκελνο.  
 
χ ηήλ θαθίαλ ηψλ δησθηψλ, άθαθνο αθέξαηνο νθζείο, Μάξηπο απψζσ 
Δηξήλαξρε, θαί ηή ηειεηψζεη ζνπ ηή δη αίκαηνο, ζηεθάλνηο αθζαξζίαο 
θαηεζηεθάλσζαη.  

Θενηνθίνλ 
Ννήζαο πφξξσζελ κπζηηθψο, φ ηψλ Πξνθεηψλ ζενιακπήο, ρνξφο Παξζέλε 
Θεφλπκθε, ζείνπ ηνθεηνχ ζνπ βάζνο απφξξεηνλ, ζπκβφινηο ηεξνίο ζε 
πξνδηεράξαμε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ο’  
«Σνχ βίνπ ηήλ ζάιαζζαλ, πςνπκέλελ θαζνξψλ, ηψλ πεηξαζκψλ ηψ θιχδσλη, 
ηψ επδίσ ιηκέλη ζνπ πξνζδξακψλ, βνψ ζνη, Αλάγαγε, εθ θζνξάο ηήλ δσήλ 
κνπ πνιπέιεε».  
 
Ρεκάησλ ζνπ δπλάκηλ, ν θαθίαο επξεηήο, ππελεγθείλ νχθ ίζρπζελ, φζελ 
δεζκνίο ζε ηέθαλε θαί πνηλαίο, ζαλάησ βηαίσ ηε, σκνηάησο ν πιάλνο 
παξαδέδσθελ.  
 
Χο άξηνο νπηψκελνο, ηψ ππξί θαί εθ πνδψλ αλειεψο θξεκάκελνο, 
σινθαπηψζεο Παχιε θαί ηψ Θεψ, ζπζία πξνζήλεμαη, ζπλαπιίαο Μαξηχξσλ 
αμηνχκελνο.  
 
Ννκίκσο ελήζιεζαλ, ζπγθιεηζζέληεο θαί πληγκψ, ηφλ βίνλ θαηαιχζαληεο, ελ 
ηή Δθέζσ ζηνη Μνλαζηαί, νθηψ θαί ηξηάθνληα, νχο ελ πίζηεη θαί πφζσ 
καθαξίζσκελ.  
 
ηεξξψο ηψ δηθάδνληη, αληεηάμσ θαί πιεγαίο, θαηαμαλζείο ηφ ζψκά ζνπ, 
ζαλαησζήλαη είινπ δηά Υξηζηφλ, ηφλ κφλνλ αζάλαηνλ, αμηάγαζηε Πέηξε 
κεγαιψλπκε.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ κφλελ παλχκλεηνλ, ηήλ θαιήλ ελ γπλαημί, ηήλ ηνχ Θενχ ινρεχηξηαλ, 
Υξηζηηαλψλ ηφ ηείρνο ηφ αξξαγέο, ηήλ άρξαληνλ Γέζπνηλαλ, αδηζηάθησ θαξδία 
καθαξίζσκελ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Δπέβεο ηνίο χδαζη, θπβεξλψκελνο ρεξζί, δσαξρηθή Δηξήλαξρε, θαί δηεζψζεο 
ηνχηνηο ηψλ δησθηψλ, βπζίζαο ζεβάζκαηα, πξνζεπρή επηκφλσ Ηεξψηαηε.  
 
Μηθξψλ αλησλνχκελαη, ηά κεγάια εαπηάο, ηνίο αηθηζκνίο εμέδσθαλ, αη ηεξαί 
Γπλαίθεο ηφλ πηεξληζηήλ, ηήο Δχαο ελ πλεχκαηη, ζαλαηψζαζαη φθηλ ηφλ 



αξρέθαθνλ.  
 
Οη παίδεο νη άγηνη, ηεξεία θαζαξά, θαί πξνζθνξαί νιφθιεξνη, ηψ ηπζέληη σο 
ζχκα αιεζηλψ, ακλψ πξνζελέρζεζαλ, εηο νζκήλ επσδίαο αγαιιφκελνη.  

Θενηνθίνλ 
Ηδνχ λχλ ζεζάξθσηαη, εμ αηκάησλ ζνπ αγλψλ, Παξζελνκήηνξ θχξηνο, θαί ηνίο 
βξνηνίο ελνχηαη δίρα ηξνπήο, δη’ άθαηνλ έιενο, ηήλ εκψλ ζσηεξίαλ 
εξγαδφκελνο.  

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».  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο δ’  
Δπεθάλεο ζήκεξνλ 

Δνξηάδεη ζήκεξνλ, ε Δθθιεζία, ενξηήλ επθξφζπλνλ, ελ ηή ζή κλήκε θαί 
πηζηψο, αλεπθεκνχζα θξαπγάδεη ζνη, ηέθαλε ζείε, νζίσλ ηφ θαπρεκα.  

Ο Οίθνο 
Δηο πάζαλ γήλ σο αιεζψο, δηέδξακελν θζφγγνο ηψλ ζψλ θαηνξζσκάησλ, 
ζνθέ Οζηνκάξηπο, ψλ πεξ εηξγάζσ ζαπκαζηψο, φζελ δπζσπψ ζε, 
παξξεζίαλ πξφο Θεφλ σο θεθηεκέλνο ζηε, ηθέηεπε ηνχ δνζήλαί κνη ιφγνλ 
επάμηνλ, ηνχ αλεπθεκήζαη ηνχο αγψλαο, νχο ππέζηεο εμ νξαηψλ ερζξψλ θαί 
λννπκέλσλ, δο πξίλ αζθεηηθψο θαζείιεο, απάζαο ηάο θηλήζεηο ηήο ζαξθφο 
απνλεθξψζαο, αζιήζεη δέ λχλ ηφλ ηχξαλλνλ εηξνπψζσ, Οζίσλ ηφ θαχρεκα.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΖ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ θαί 

Οκνινγεηνχ ηεθάλνπ ηνχ Νένπ.  
ηίρνη 

Πιεγείο λέε ηέθαλε ηήλ θάξαλ μχισ,  
Δχξεο πξεπφλησο νπρί γεξάζθνλ ζηέθνο.  
Δηθάδη νγδνάηε ηεθάλνπ Νένπ θξάηα ζξαχζαλ.  

 
Σή απηή εκέξα ν Άγηνο Αλδξέαο, ζπξφκελνο θαηά γήο, δηά ηήλ ηψλ 

αγίσλ Δηθφλσλ πξνζθχλεζηλ, ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Δθ γήο επιάζζελ, γή κε δή θαί θηεηλάησ.  
Πιάζηνπ γάξ απηήο Αλδξέαο ηηκψ ηχπνπο.  

 
Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Πέηξνο, ηππηφκελνο ππέξ ηψλ αγίσλ Δηθφλσλ, 

ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Αλ εηθφλσλ ηχπησζη ηφλ Πέηξνλ ράξηλ,  
Δχξσζηλ απηφλ πέηξηλνλ ηψ ζαξθίσ.  

 



Σή απηή εκέξα, ε Αγία Άλλα, ηππνκέλε πξφο ηφ θαηεηπείλ ηνχ Αγίνπ 
ηεθάλνπ, ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Μάζηημηλ Άλλαλ επηφλσο ηεηπκκέλελ,  
Έδεημε Υξηζηφο εππξεπψο εζηεκκέλελ.  

 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηψλ αγίσλ Μαξηχξσλ, ηψλ ζπκκαξηπξεζάλησλ 

ηψ Αγίσ ηεθάλσ, ππέξ ηψλ αγίσλ Δηθφλσλ.  
ηίρνη 

Σηκψληεο εηθφληζκα ζαξθφο ζνπ Λφγε,  
ζλήζθνπζηλ νη άγηνη βίαηνλ κφξνλ.  

 
Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Δηξελάξρνπ, θαί ηψλ ζχλ 

απηψ επηά Αγίσλ γπλαηθψλ.  
ηίρνη 

Σφλ Δηξήλαρνλ ε θνλεχηξηα ζπάζε 
ψ ψηεξ εηξήλαξρε ζπληάηηεη κέξεη.  
Έδεημε λεθξάο ελ εβαζηεία πφιεη 
Γπλαίθαο επηά παλζεβάζηνπο ηφ μίθνο.  
 

Οη Άγηνη Μάξηπξεο Σηκφζενο θαί ζεφδσξνο νη Δπίζθνπνη. Πέηξνο, 
Ησάλλεο, έξγηνο, Θεφδσξνο θαί Νηθεθφξνο νη ηεξείο, Βαζίιεηνο θαί Θσκάο νη 
δηάθνλνη, Ηεξφζενο, Γαληήι, Υαξίησλ, σθξάηεο, Κνκάζηνο, Δπζέβηνο νη 
κνλαρνί, θαί Δηνηκάζηνο, ελ Σηβεξηνππφιεη ηειεηνχληαη.  
 

Σαίο απηψλ αγίαηο πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή δ’  
«Γξνζνβφινλ κέλ ηήλ θάκηλνλ εηξγάζαλην, Άγγεινο ηνίο Οζίνηο Παηζί, ηνχο 
Υαιδαίνπο δέ θαηαθιέγνλ πξφζηαγκα Θενχ, ηφλ ηχξαλλνλ έπεηζε βνάλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Δκελχζε ζνη ηφ ηέινο ηφ καθάξηνλ, παληνπξγηθψ βνπιήκαηη, φζελ πιείνλη 
επηδνχο αζθήζεη ζεαπηφλ, εθ δφμεο εηο δφμαλ πξνρσξείο, απνθηαλζείο δηά 
Υξηζηφλ, ηφλ επί πάλησλ Θεφλ.  
 
Φεξσλχκσο ηψ πξσηάζισ ζπλδεδφμαζαη, θαί γάξ ιηζνιεπζηνχκελνο, θαί 
ζπξφκελνο θαί ηππηφκελνο αλειεψο, αηκάησλ επιήξσζαο ηήλ γήλ, θαί ηήλ 
ςπρήλ ζνπ ηψ Θεψ, ραίξσλ παξέδσθαο.  
 
Δλ πιαηείαηο κάξηπο ηέθαλε ζπξφκελνο, αλειεψο ηήο πφιεσο, εμσκάιηζαο 
καξηπξίνπ ηξίβνλ ηνίο πηζηνίο, ελ ή επηβαίλνληεο ζηεξξψο, πξφο ηήλ νπξάληνλ 
ζαθψο, πφιηλ θαηήληεζαλ.  



Θενηνθίνλ 
Ηεξψηαηνη πξνθήηαη πξνεδήισζαλ, Αγλή εκθαληηθψηαηα, ηφ κπζηήξηνλ ηήο 
ζεπηήο ινρείαο ζνπ, θαί λχλ εκίλ ηάο εθβάζεηο ηειαπγψο θαηαλννχληεο 
επζεβψο, ζέ καθαξίδνκελ.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
πκπαζείαο ηήο πξφο ζάξθα δηαδεχμαο ζνπ, ηφλ λνχλ Μαθαξηψηαηε, 
θινγηδφκελνο θαί ππξί θαηφκελνο ζνθέ, ηψλ Παίδσλ εβφαο ηήλ σδήλ, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εηκψλ.  
 
Μεκαθάξηζηαη ηψλ παίδσλ ζείνο φκηινο, θαί γπλαηθψλ επηάξηζκνο, ρνξφο 
άγηνο, ηνχο μεζκνχο, ηφ πχξ, ηνχο αηθηζκνχο, ζηεξξψο ππνκείλαληεο νκνχ, 
θαί νπξαλίσλ αγαζψλ θαηαμηνχκελνη.  
 
Απειαχλνληαη εθ κφλεο ζνπ πξνζθιήζεσο, ηήο πνλεξίαο πλεχκαηα, 
εγλσθφηα ζε Αζιεηήλ αήηηεηνλ Υξηζηνχ, Δηξήλαξρε κέιπνληα ζεξκψο, 
Δπινγεηφο εί ν Θεφο, φ ηψλ Παηέξσλ εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Ραζπκία κε θξαηνχκελνλ δηέγεηξνλ, πξφο εξγαζίαλ Άρξαληε ζείσλ πξάμεσλ, 
εληζρχνπζά κε θαη’ ερζξψλ, αεί πνιεκνχλησλ κε δεηλψο, θαί ελαληίνηο 
ινγηζκνίο, δειεαδφλησλ κε.  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ε’  
«Δθ θινγφο ηνίο νζίνηο δξφζνλ επήγαζαο, θαί δηθαίνπ ζπζίαλ χδαηη έθιεμαο, 
άπαληα γάξ δξάο, Υξηζηέ κφλσ ηψ βνχιεζζαη, έ ππεξπςνχκελ, είο πάληαο 
ηνχο αηψλαο».  
 
Μαληθψηαηνη ψζπεξ ζήξεο ζπλέιαβνλ, ηνχ Υξηζηνχ ηφ αξλίνλ, παίνληεο, 
Κηείλνληεο, θαί κεηά αλδξψλ αλνκνχλησλ ζπλζάπηνληεο, νη παξαλνκία, 
ζπδψληεο εηο αηψλαο.  
 
Απελψο, ζνπ ηήλ θάξαλ ερζξφο ζπλέηξηςελ, ήλ Θεφο ελ πςίζηνηο ζηέθεη 
θαηέζηεςε, ηψ ληθεηηθψ, ηεθαλίηα πνιχαζιε, θιένο ηψλ Μαξηχξσλ, θαί 
πάλησλ ηψλ Οζίσλ.  
 
Καξηεξψο, ηψ δηψθηε αληηηαηηφκελνο, ν ζεφθξσλ Αλδξέαο πιεγαίο 
ζπγθφπηεηαη, θαί αλειεψο, ζαλαηνχηαη ν δίθαηνο, κέιπσλ ηψ Γεζπφηε, 
Υξηζηψ εηο ηνχο αηψλαο.  
 
Αγηψηαηνο νίθνο ήδε γελφκελνο, ηφλ ελ πάζηλ Αγίνηο αλαπαπφκελνλ, έζρεο ελ 
ηή ζή, ελνηθνχληα πνιχαζιε, ηέθαλε θαξδία εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  



Θενηνθίνλ 
Ραληηζκψ ζείνπ ιχζξνπ ζενραξίησηε, εθ πιεπξάο θελσζέληνο, ηνχ ζνχ Τηνχ 
θαί Θενχ, ηφλ εθ πνλεξάο, ακαξηίαο πξνζφληα κνη, ξχπνλ δπζσπψ ζε, 
απφπιπλνλ Παξζέλε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Σψλ αηκάησλ ηψ ιχζξσ επηζηαδφκελνο, θαί καζηίγσλ ηψ θάιιεη 
θαιισπηδφκελνο, ηψ Νηθνπνηψ, παξαζηάο ψ Δηξήλαξρε, λίθεο ηά βξαβεία, 
πξφο ηνχησ εθνκίζσ.  
 
Τςσζείο ηή αγάπε ηνχ Παληνθξάηνξνο, δησθηψλ επεξκέλελ νθξχλ θαηέαμαο, 
θαί εηδσιηθφλ, εηαπείλσζαο θξχαγκα, Μάξηπο αζινθφξε, Δηξήλαξρε 
πακκάθαξ.  
 
πκπαζείαο κε ζείαο Μάξηπο αμίσζνλ, πεηξαζκψλ θαί θηλδχλσλ 
απνιπηξνχκελνο, πίζηεη ζε ζεξκή, ηφλ ηηκψληα Δηξήλαξρε, θαί ππφ ηήλ 
ζθέπελ, ηήλ ζήλ πξνζπεθεπγφηα.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε άγηνλ φξνο θαί ζενβάδηζηνλ, απνξξήησλ πξαγκάησλ ραίξε θαλέξσζηο, 
άθνπζκα θξηθηφλ, δπζζεψξεηνλ φξακα, ραίξε ηψλ πεζφλησλ, αλάθιεζηο 
Παξζέλε.  

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».  
 

Σνχ Οζίνπ 
 

Χδή ζ’  
«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».  
 
Ίδσλ αγάιιε Αγγέισλ ηάγκαηα, Παηξηαξρψλ, Οζίσλ, Πξνθεηψλ, Απνζηφισλ 
ηε, θαί Γηθαίσλ απάλησλ ζεφπλεπζηε, νίο ζπκπεξηπνιεχσλ κλήζζεηη, 
πξφζηεζη, ηψλ εηιηθξηλψο επί ηήο γήο, καθαξηδφλησλ ζε.  
 
Χο θψο σο φξζξνο ψο κέγαο ήιηνο, ψο νπξαλφο θαηάζηεξνο ζαπκάησλ 
ιακπξφηεζη, θαί ζηηγκάησλ αγίσλ γεγέλεζαη, πάλησλ ηάο δηαλνίαο, ηψλ 
επθεκνχλησλ ζε, ηέθαλε ιακπξχλσλ αιεζψο, Μάξηπο πνιχαζιε.  
 
ηεξξνίο αζθήζεσο αγσλίζκαηη, θαηαβάισλ ηνχ ζθφηνπο ηάο αξράο Πάηεξ 
πξφηεξνλ, επ’ εζράησλ αζιήζαο ζηεξξφηαηα, παληειεί απσιεία, ηαχηαο 



παξέδσθαο, ηέθαλε καξηχξσλ θαιινλή, Οζίσλ θαχρεκα.  
 
Ζ ζή πεξίδνμνο κλήκε ζήκεξνλ, θσηηζηηθαίο αθηίζη ραξηζκάησλ ηνχ 
Πλεχκαηνο, θαηαπγάδεη ηά ηήο γήο πιεξψκαηα, ήλ ελ αγαιιηάζεη, λχλ 
ενξηάδνληαο, θψηηζνλ, αγίαζνλ εκάο, ζενκαθάξηζηε.  

Θενηνθίνλ 
Φσηφο δνρείνλ ζενραξίησηε, ηψλ ηεξψλ Μαξηχξσλ αιεζψο ηφ θξαηαίσκα, θαί 
Οζίσλ απάλησλ ηφ θαχρεκα, ζψζνλ εκάο θηλδχλσλ, θαί πεξηζηάζεσλ, θαί 
ηήο ηψλ ερζξψλ επηδξνκήο, ηνχο αλπκλνχληάο ζε.  
 

Σνχ Μάξηπξνο 
 

Ο απηφο 
Απηφ ηφ έζραηνλ θαί αθξφηαηνλ, ηψλ εθεηψλ Καηείιεθαο ζεφθξνλ Δηξήλαξρε, 
θαί κεζέμεη Θεφο ερξεκάηηζαο, ςάιισλ ζχλ Αζσκάηνηο Άγηνο, άγηνο, άγηνο, 
Σξηάο ε παληνπξγφο, θαί παληνδχλακνο.  
 
Ρπζζείο παγίδσλ ηψλ ζεξεπφλησλ ζε, θαιηάλ νπξάληνλ θαηέπαπζαο Έλδνμε, 
θαί Μαξηχξσλ ζπλήθζεο ζηξαηεχκαζη, κεηά ηψλ ζψλ ζπλάζισλ, φζελ 
γεξαίξνκελ, , κλήκελ ηήλ πκψλ πεξηραξψο, παλεγπξίδνληεο.  
 
Ηζρχλ θαί θξάηνο Υξηζηφλ ηηζέκελνο, ηφ ραιεπφλ βαζάλσλ δηεπέξαζαο 
πέιαγνο, θαί ηνχο άλσ ιηκέλαο θαηέιαβεο, φινο σξατζκέλνο, φινο ηνχ 
Πλεχκαηνο, ηαίο θσηνρπζίαηο δαςηιψο, πεξηρεφκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Ννείλ ηφ ζαχκα ηφ αθαηάιεπηνλ, ηνχ ηνθεηνχ ηνχ ζνχ Παξζελνκήηνξ κή 
ζζέλνληεο, ζησπή ηνχην κάιινλ δνμάδνκελ, θαί ζέ δνμνινγνχκελ, ηήλ 
πακκαθάξηζηνλ, κφλελ θαί θαιήλ ελ γπλαημίλ, ψ Παλακψκεηε.  

Ο Δηξκφο 
«Θεφλ αλζξψπνηο ηδείλ αδχλαηνλ, φλ νχ ηνικά Αγγέισλ αηελίζαη ηά ηάγκαηα, 
δηά ζνχ δέ Πάλαγλε σξάζε βξνηνίο, Λφγνο ζεζαξθσκέλνο, φλ κεγαιχλνληεο, 
ζχλ ηαίο νπξαλίαηο ζηξαηηαίο, ζέ καθαξίδνκελ».  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ ηνχ Οζίνπ 
Δπεζθέςαην εκάο 

Δθνκίζσ πξφο Υξηζηνχ, δηπινχλ ηφ ζηέθνο ηέθαλε, αζθήζαο 
ππεξβαιιφλησο, θαί καξηπξήζαο σο απηνχ, εηθφλα ζεβαδφκελνο, πάλησλ ηε 
ηψλ Αγίσλ, κεζ’ ψλ εκψλ κλήζζεηη.  

Έηεξνλ ηνχ απηνχ, φκνηνλ 
Σνχο ηήλ εηθφλα ηνχ Υξηζηνχ, κή πξνζθπλνχληαο ηέθαλε, θαηήζρπλαο σο 
αζένπο, θαί καξηπξίνπ θαιινλαίο, θαί ζηίγκαζη θεθφζκεζαη, δηά ηνχην πηζηψο 
ζε αεί καθαξίδνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Άρξαληε Γέζπνηλα αγλή, θαί κφλε απεηξφγακε, ε Βαζηιίο θαί Κπξία, ζχ 
δπζψπεη ηφλ εθ ζνχ ηερζέληα Λπηξσηήλ εκψλ, ζψζαη θφζκνλ εθ πάλησλ, 



θαθψλ ηε θαί ζιίςεσλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Γφμα… Σνχ Οζίνπ  Ήρνο γ’  
Αθηεξσζείο ηψ Θεψ εθ θνηιίαο κεηξηΚήο, ψο άιινο ακνπήι, ζηε ηέθαλε, 
θεξσλχκσο ζηέθαλνο αλεδείρζεο ηψλ πηζηψλ, επζεβείαο βαθηεξία θαί 
εδξαίσκα, θαί ηνχ ζείνπ Πλεχκαηνο θαζαξφλ νηθεηήξηνλ, Αίηεζαη εκίλ ηνίο 
Σηκψζί ζε ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Θενηφθε ε πξνζηαζία πάλησλ ηψλ δενκέλσλ, εηο ζέ ζαξξνχκελ, εηο ζέ 
θαπρψκεζα, ελ ζνί πάζα ε ειπίο εκψλ εζηη, πξέζβεπε ηψ εθ ζνχ ηερζέληη, 
ππέξ αρξείσλ δνχισλ ζνπ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Μεγάιε ηνχ ηαπξνχ ζνπ 

Ρνκθαία ηήλ θαξδίαλ ζνπ δηήιζε Πάλαγλε, ελίθα ηφλ πηφλ ζνπ, επί ηαπξνχ 
πξνζέβιεςαο, θαί εβφαο, Μή αηεθλφλ κε δείμεο, Τηέ κνπ θαί Θεέ κνπ, ν 
ζπληεξήζαο κε κεηά ηφθνλ Παξζέλνλ.  
 

Καί ε ινηπή Αθνινπζία ηνχ ξζξνπ, θαί Απφιπζηο.  
 

************ 
Απνιπηίθηνλ ηψλ 15 Μαξηχξσλ ελ Σηβεξηνππφιεη  Ήρνο γ'  

Θείαο πίζηεσο 
Μέγα θαχρεκα ε Σηβεξίνπ, θαί νρχξσκα ηνχο ηεξάξραο, ηεξείο ηε θαί Λεπτηαο 
Καηέρνπζα, ηψλ γάξ εηδψισλ ηήλ πιάλελ ειέγμαληεο, ηψλ αζεβνχλησλ 
ληθεηαί αλαδείρζεζαλ, Οχηνη δαηκφλσλ απνζνβνχληεο ηάο θάιαγγαο, ξψζηλ 
δσξνχληαη πηζηνίο νη πεληεθαίδεθα.  
 

Κνληάθηνλ ηψλ 15 Μαξηχξσλ ελ Σηβεξηνππφιεη  Ήρνο δ’  
Ο πςσζείο ελ ηψ ηαπξψ 

Οη πεληεθαίδεθα Υξηζηνχ Αζινθφξνη, ηήο Σηβεξίνπ νη ζηεξξνί πνιηνχρνη, 
ψζπεξ αζηέξεο ζήκεξνλ αλίζρνπζη θαηδξνί, Σηκφζενο, Θεφδσξνο, νη θιεηλνί 
ηεξάξραη, Δπζέβηνο Κνκάζηνο, θαί ν ζείνο σθξάηεο, ζχλ ηή δεθάδη ηψλ 
ζπλαζιεηψλ, πάζη ζαπκάησλ αθηίλαο ππξζεχνληεο.  

Αξρή 
ΣΖ ΚΘ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Παξακφλνπ 

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

Δηο ηφ, Κχξηε εθέθξαμζα, ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα ηξία ηνχ 
Μάξηπξνο.  
 

Ήρνο δ’  



Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 
Φσηνθαλείαο ζαθψο πεππξζεπκέλνο, πακκάθαξ Παξάκνλε, ηνχ ζείνπ 
Πλεχκαηνο, ζθφηνο βαζχηαηνλ ηέιενλ, απεβδειχμσ, πνιπζεταο θαί 
επηνκφιεζαο, επζέηνπ ιαβφκελνο, θαθνχ παλφιβηε, πξφο ηά πξνθείκελα 
ζθάκκαηα, γελλαηνθξφλσο, θαί ληθεθφξνο νθζείο θαηέβαιεο, ηφλ αιαδφλα θαί 
πνιέκηνλ, πάλησλ βξνηψλ κεγαιχλσλ Υξηζηφλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη 
ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Γηά ηφλ πάλησλ Θεφλ θαί Βαζηιέα, δήκνλ πνιπάξηζκνλ θαηαζθαπφκελνλ, 
θαηαλνήζαο Παξάκνλε, ηψ ζείσ δήισ, φισο έζειρζεο θαί αλεβφεζαο, 
Υξηζηνχ δνχινο γλήζηνο, ππάξρσ πάληνηε, γλψηε παξάλνκνη ηχξαλλνη, θαί 
σο αξλίνλ, άθαθνλ ζχεζζαη λχλ απηφθιεηνο, παξεγελφκελ, κή νχλ κέιιεηε, 
ζχκα δεθηφλ ηψ ηπζέληη ζαξθί, δη’ εκέ εθνπζίσο, ηνχ γελέζζαη θαηεπείγνκαη.  
 
Σή επηαξίζκσ ηηκψκελνο δεθάδη, ηξηπιή ηε ν ηίκηνο, εθαηνληάδη ρνξφο, ηψλ 
αζινθφξσλ πνιχζενλ, θαζείιε πιάλελ, παξαλνκνχλησλ δηά ηήο πίζηεσο, 
κεζ’ νχ εζηεθάλσζαη, αγσληζάκελνο, γελλαηνθξνλσο Παξάκνλε, θαί ηαίο 
ρνξείαηο, ηψλ Αζσκάησλ ραίξσλ εξίζκεζαη, κεζ’ ψλ δπζψπεη πάζεο 
ζιίςεσο, θαί πεηξαζκψλ ιπηξσζήλαη εκάο, ηνχο ζέ αλεπθεκνχληαο, θαί 
γλεζίσο καθαξίδνληαο.  

Γφμα…Καί λχλ… Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Οπθ απνθξχπησ ν ηάιαο ηά δεηλά κνπ, φηη πάληα θέθηεκαη άπεξ κηζεί ν Θεφο, 
ζάξθα κνιχλαο θαί πλεχκά κνπ, θαί λνχλ ελλνίαηο, θαί αζεκίηνηο έξγνηο θαί 
ιφγνηο αηζρξνίο, γιψζζε θαηαθξίλσλ ηε ηνχο ακαξηάλνληαο, απηφο ηά ρείξσ 
εξγάδνκαη Θενγελλήηνξ, ηνχησλ κνη δίδνπ πάλησλ δηφξζσζηλ, ίλα εθλήςαο 
ηήο θαθίζηεο κνπ, ζπλεζείαο πξνζπέζσ θαί θιαχζσκαη, ά δεηλά εθγαζάκελ, 
ηήο δσήο κνπ ηφ ππφινηπνλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
Μή επνδχξνπ κνπ Μήηεξ θαζνξψζα, ελ μχισ θξεκάκελνλ, ηφλ ζφλ Τηφλ θαί 
Θεφλ, ηφλ εθ’ πδάησλ θξεκάζαληα, ηήλ γήλ αζρέησο, θαί πάζαλ θηίζηλ 
δεκηνπξγήζαληα, θαί γάξ αλαζηήζνκαη θαί δνμαζζήζνκαη, θαί ηά ηνχ Άδνπ 
βαζίιεηα, ζπληξίςσ ζζέλεη, θαί αθαλίζσ ηνχηνπ ηήλ δχλακηλ, θαί ηνχο 
δεζκίνπο εθιπηξψζνκαη, ηήο απηνχ θαθνπξγίαο σο εχζπιαγρλνο, θαί 
ραξίζνκαη ηνχηνηο, βαζηιείαλ ηήλ αηψληνλ.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ, ηά ηηρεξά ηήο Οθησήρνπ.  
 

Απνιπηίθηνλ 
Ήρνο δ’  Σαρχ πξνθαηάιαβε 

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.  
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 



 
Μεηά ηήλ ζπλήζε ηηρνινγίαλ ιέγνκελ ηνχο Καλφλαο ηήο Οθησήρνπ, θαί 

ηνχ Αγίνπ ηνχηνλ, νχ ε Αθξνζηηρίο.  
 

Τκλείλ ζε ηήλ λχλ δίδνπ Μάξηπο ράξηλ. Ησζήθ.  
 

Χδή α’  Ήρνο δ’ 
«Θαιάζζεο ηφ εξπζξαίνλ πέιαγνο, αβξφρνηο ίρλεζηλ, ν παιαηφο πεδεχζαο 
Ηζξαήι, ζηαπξνηχπνηο Μσζέσο ρεξζί, ηνχ Ακαιήθ ηήλ δχλακηλ, ελ ηή εξήκσ 
εηξνπψζαην».  
 
Τκλνχληνο, ηήλ θσηνθφξνλ κλήκελ ζνπ, Μάξηπο Παξάκνλε, θσηηζηηθαίο ηνχ 
Πλεχκαηνο απγαίο, ηήλ θαξδίαλ κνπ θψηηζνλ, θαί παξακέλεηλ ζείαηο κε, 
λνκνζεζίαηο ελδπλάκσζνλ.  
 
Μαξηχξσλ, πεξηθαλψο ηήλ εχθιεηαλ, κάθαξ επινχηεζαο, καξηπξηθαίο 
εκπξέςαο θαιινλαίο, θαί σξαίνηο ελ ζηίγκαζηλ, σξαησζείο Παξάκνλε, φζελ 
πηζηψο ζε καθαξίδνκελ.  
 
Νακάησλ, δσνπνηψλ ηνχ Πλεχκαηνο, ππάξρσλ έκπιεσο, ηνχο αζείαο 
θαχζσλη δεηλψ, εθηαθέληαο εδξφζηζαο, θαί πξφο ηφ χδσξ Έλδνμε, ηήο 
αλαπαχζεσο σδήγεζαο.  

Θενηνθίνλ 
Δλ ρξφλσ, ηφλ έμσ ρξφλνπ ηέηνθαο, βξνηφλ γελφκελνλ, φλ εθηελψο ηθέηεπε 
Αγλή, σο πηφλ ζνπ θαί Κχξηνλ, ηά ηήο ςπρήο κνπ ρξφληα, πάζε ηάζαζζαη 
παλάκσκε.  
 

Χδή γ’  
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ, Υξηζηέ θξάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  
 
Σήλ έπαξζηλ ηνχ ερζξνχ, ηαπεηλσζείο, δηά Υξηζηφλ έζξαπζαο, θαί ηάο απηνχ 
θάιαγγαο, μίθεη θαξηεξίαο ζπλέθνςαο.  
 
Ζθχξσζαο πνλεξφλ, θαηά ηήο πίζηεσο εκψλ βνχιεκα, θαί θαξηεξψο 
ήζιεζαο, Μάξηπο αζινθφξε Παξάκνλε.  
 
Νελεχξσζαη ζετθή, ψο ζηξαηηψηεο δπλαηφο ράξηηη, θαί ραιεπά βάζαλα, 
Μάξηπο ψζπεξ φλαξ ιειφγηζαη.  

Θενηνθίνλ 
ηεξέσζφλ κνπ ηφλ λνχλ, πεξηηξεπφκελνλ πνιινίο πάζεζη, Μήηεξ Θενχ 
πάλαγλε, φπσο θαηά ρξένο δνμάδσ ζε.  

Ο Δηξκφο 
«Δπθξαίλεηαη επί ζνί, ε Δθθιεζία ζνπ, Υξηζηέ θπάδνπζα, χ κνπ ηζρχο Κχξηε, 
θαί θαηαθπγή θαί ζηεξέσκα».  



 
Κάζηζκα  Ήρνο δ’  

Σαρχ πξνθαηάιαβε 
Ο Μάξηπο Παξάκνλνο, θαξηεξηθψο ελαζιψλ, ηνίο ξείζξνηο ηνχ αίκαηνο, 
πνιπζείαο ππξάλ, ελζέσο θαηέζβεζελ, φζελ ηψλ ηακάησλ, εηιεθσο ζείαλ 
ράξηλ, δαίκνλαο απειαχλεη, θαί λνζήκαηα παχεη απηνχ Υξηζηέ πξεζβείαηο, 
ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ ράξηλ λχλ άπαληεο, αλεπθεκήζσκελ, Μεηξφο ηνχ Θενχ εκψλ, σο δη’ 
απηήο ηήλ ραξάλ, ηψ θφζκσ απγάζαζαλ, ιχζηλ ηήο ακαξηίαο, επξακέλε ε 
θχζηο, άπαζα ηψλ αλζξψπσλ, γεζνκέλε θξαπγάδεη, Δπραίο απηήο Κχξηε, 
ξχζαη εκάο ηψλ δεηλψλ.  

Ζ ηαπξνζενηνθίνλ 
ηαπξψ σο εψξαθαο, ηφλ ζφλ Τηφλ θαί Θεφλ, Παξζέλε παλχκλεηε, θαί 
απεηξφγακε, αλχκλεηο δαθξχνπζα, Γφμα βνψζα Λφγε, ηή θξηθηή ζνπ 
βνπιήζεη ζέισλ γάξ ελεθξψζεο, ε δσή ηψλ απάλησλ, ξπφκελνο ηφλ θφζκνλ, 
θζνξάο ψο ππεξάγαζνο.  
 

Χδή δ’  
Δπαξζέληα ζε ηδνχζα ε Δθθιεζία, επί ηαπξνχ ηφλ Ήιηνλ ηήο δηθαηνζχλεο, 
έζηε ελ ηή ηάμεη απηήο, εηθφησο θξαπγάδνπζα, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε.  
 
Ζ θαξδία ζνπ αλδξεία σρπξσκέλε, θαί παξξεζία έλδνμε, πεππξαθησκέλε, 
βάζαλα πνιχπινθα λεπίσλ ηνμεχκαηα, Μάξηπο ηνχ Υξηζηνχ εινγίζαην.  
 
Νεθξσζέληαο ηαίο πξνζηάμεζη ηνχ ηπξάλλνπ, ηνχο Αζιεηάο Θεψκελνο, δήινλ 
θαη’ εθείλνπο, έλζενλ αλέιαβελ, ν Μάξηπο Παξάκνλνο, θαί πξφο ηφ παζείλ 
επηνκφιεζελ.  
 
Νεαληθψο ζε ηεηλφκελνλ θαί ηαίο ιφγραηο, αλειεψο λππφκελνλ, θαί ηάο 
κεζνδείαο, ηνχ ερζξνχ ηξνπνχκελνλ, Υξηζηφο εζηεθάλσζελ, ν αγσλνζέηεο 
Μαθάξηε.  
 
Τπνκνλήλ εθπιεπφκελνο ηψλ Μαξηχξσλ, θαί ηήλ απηψλ ηειείσζηλ, Έλδνμε 
ζαπκάδσλ, ηνχηνηο εθνηλψλεζαο, ηνχ δήινπ ηήο πίζηεσο, θαί ηήο ππεξηίκνπ 
αζιήζεσο.  

Θενηνθίνλ 
Νεθξσζέληαο ηνχο αλζξψπνπο ηή παξαβάζεη, ηψ δσεθφξσ ηφθσ ζνπ, 
Παξζέλε Μαξία, πάληαο αλελέσζαο, δηφ ζε δνμάδνκελ, θαί ζενπξεπψο 
καθαξίδνκελ.  
 

Χδή ε’  
χ Κχξηέ κνπ θψο, εηο ηφλ θφζκνλ ειήιπζαο, θψο άγηνλ επηζηξέθνλ, εθ 
δνθψδνπο αγλνίαο ηνχο πίζηεη αλπκλνχληάο ζε.  
 



Γψξνλ πνιπηειέο, ζεαπηφλ πξνζελήλνραο, ηψ Κηίζηε ζνπ ελαζιήζαο, θαί 
ηήλ πιάλελ ληθήζαο, Μαξηχξσλ εγθαιιψπηζκα.  
 
Ηδξχκαηα ζνθέ, ηψλ Γαηκφλσλ θαί μφαλα, ζπλέηξηςαο εδξαζκέλνλ, ινγηζκφλ 
θεθηεκέλνο, ελ πέηξα ζείαο πίζηεσο.  
 
Γαηκφλσλ ηήλ πιεζχλ, αλδξηθψο εηξαπκάηηζαο, ηψ ηξαχκαηη ηήο ζαξθφο ζνπ, 
Αζιεηά γελλαηφθξνλ, δηφ ζε καθαξίδνκελ.  

Θενηνθίνλ 
Οκφηηκνο Παηξί, ελππάξρσλ θαί Πλεχκαηη, ν Κχξηνο εμ αγλψλ ζνπ, εζαξθψζε 
αηκάησλ, Αγλή βξνηφο γελφκελνο.  
 

Χδή ο’  
«Θχζσ ζνη, κεηά θσλήο αηλέζεσο, Κχξηε, ε Δθθιεζία βνά ζνη, εθ δαηκφλσλ 
ιχζξνπ θεθαζαξκέλε, ηψ δη’ νίθηνλ, εθ ηήο πιεπξάο ζνπ, ξεχζαληη αίκαηη».  
 
Όπηηνο ελ θαηξψ ηψλ αγψλσλ νχ γέγνλαο, εγεγεξκέλνο δέ κάιινλ, θαί πξφο 
ζείαλ άζιεζηλ ξσκαιέηψλ ζηεθάλσλ ηήο νο δηά ηνχην, δφμεο επέηπρεο.  
 
Μαξηχξσλ, νκεγχξεη ζαπηφλ ζπγθαηαιέμαο, ηειεησζείζε πξνζχκσο, πξφ ηήο 
ζήο Ανίδηκε καξηπξίαο, θαί ζχλ ηνχηνηο, ζσηεξίνπ παζηάδνο εμίσζαη.  
 
Αη ιφγραη, κηκεηήλ ζε Υξηζηνχ απεηξγάζαλην, αίο ηηηξσζθφκελνο Μάξηπο, 
πξφο απηφλ αλέπηεο ζηεθαλεθφξνο, ζαλαηψζαο, ππνκνλήο ηνχο άθξνλαο 
μίθεζη.  

Θενηνθίνλ 
Ρπζαί κε, ηψλ ζθαλδάισλ ηνχ βίνπ Παλάρξαληε, ηφλ ελ λπθηί ζθνηνκαίλεο, 
ινγηζκψλ αηφπσλ θεθξαηεκέλνλ, θαί θαθία, ηνχ δπζκελνχο αεί ζθνηηδφκελνλ.  

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».  
 

πλαμάξηνλ 
Σή ΚΘ’ ηνχ απηνχ κελφο, Μλήκε ηήο αζιήζεσο ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο 

Παξακφλνπ, θαί ηψλ Αγίσλ ηξηαθνζίσλ εβδνκήθνληα ζπκκαξηχξσλ απηνχ.  
ηίρνη 

Ο Παξάκνλνο λχπεηαί ζνη Υξηζηέ κνπ.  
Γλνχο γάξ Θεφλ κφλνλ ζε, ζνί ζλήζθεη κφλσ.  
Ξίθεη θεθαιάο άλδξεο επηάθηο δέθα  
χλ εμαπιή δηδνχζη πεληεθνληάδη.  
Παξάκνλνλ δ’ ελάηε θηάλνλ εηθάδη έγρεα καθξά.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Αγίνπ Μάξηπξνο Φηινπκέλνπ.  
ηίρνη 

Φηινπκέλνπ πείξνπζηλ ήινηο ηνχο πφδαο,  



Υξηζηφλ θηινχληνο θαί Θεψ θηινπκέλνπ.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Νηθνιάνπ, 
Αξρηεπηζθφπνπ Θεζζαινλίθεο, θαί ηνχ Αγίνπ Ηεξνκάξηπξνο ηνχ ελ Πεξζίδη, 
θαί ηψλ Αγίσλ έμ Μαξηχξσλ, νχο δησθνκέλνπο, πέηξα ξαγείζα ππεδέμαην 
απηνχο.  

ηίρνη 
Ήλνημε πέηξαλ εηο ηαθήλ έμ αλδξάζηλ,  
Ο λεθξφο επξψλ εηο ηαθήλ Υξηζηφο πέηξαλ.  
 

Σή απηή εκέξα, φ Άγηνο Οπξβαλφο Δπίζθνπνο Μαθεδνλίαο, ελ εηξήλε 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Ο ρεξζίλ νχηνο εθπλέσλ ηψλ Αγγέισλ,  
Οπξβαλφο εζηηλ, νχ βίνο θαη’ Αγγέινπο.  
 

Σή απηή εκέξα, φ Άγηνο Γηνλχζηνο, Δπίζθνπνο Κνξίλζνπ, μίθεη πιεγείο 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Γηνλχζηνο εηο ηειψλ ζπεπφισλ,  
Ξίθνο κεηειζψλ, είο εζηη θαί Μαξηχξσλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Παγθφζκηνο ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

χκπαο ν θφζκνο νπδέλ ήλ Παγθνζκίσ.  
Δδέκ γάξ ήξα θαί κφλεο, ήλ ιακβάλεη.  
 

Σή απηή εκέξα, ν ζηνο Πηηπξνχλ ελ εηξήλε ηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Σή ζή ζειήζεη πξφο ζέ ρσξεί Υξηζηέ κνπ,  
Ο ζψλ Πηηπξνχλ εξγάηεο ζειεκάησλ.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Μάξηπο Οχαιιεξίλνο μίθεηηειεηνχηαη.  
ηίρνη 

Γηά ζηέθνο πάληηκνλ νίζσ θαί μίθνο.  
Ο Μάξηπο εθξαχγαδελ Οχαιιεξίλνο.  
 

Σή απηή εκέξα, ν Άγηνο Φαίδξνο, ξεηίλεο δενχζεο θαηαρεζείζεο απηψ, 
ηειεηνχηαη.  

ηίρνη 
Πνιινχο πξφο άιια, πξφο δέ ξεηίλεο δέζηλ,  
ηεξξψο αζινχληα, Φαίδξνλ έγλσκελ κφλνλ.  
 

Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 



Χδή δ’  
«Δλ ηή θακίλσ, Αβξακηαίνη Παίδεο ηή Πεξζηθή, πφζσ επζεβείαο κάιινλ ή ηή 
θινγί, ππξπνινχκελνη εθξαχγαδνλ, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε».  
 
Σψλ ηακάησλ, θαί ηψλ ζαπκάησλ ράξηλ ζνθέ, Μάξηπο εθ Θενχ πινπηήζαο 
πεξηθαλψο, ηαηξεχεηο ηνχο θξαπγάδνληαο, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο 
δφμεο ζνπ Κχξηε.  
 
Τθαπινπκέλσλ, θνιαζηεξίσλ νπθ εθξφληηζαο, φιελ ηήλ θξνληίδα έρσλ ελ 
νπξαλνίο, θαί θξαπγάδσλ Αμηάγαζηε, Δπινγεκέλνο εί, ελ ηψ λαψ ηήο δφμεο 
ζνπ Κχξηε.  
 
χ ηψλ αηκάησλ, Αζιεηά ηψ ππξί έθιεμαο, χιελ αζείαο έλδνμε πνλεξάλ, ηή 
δέ δξφζσ ηψλ ζαπκάησλ ζνπ, ηνχο ελ ηψ θαχζσλη, ηψλ δπζρεξψλ δξνζίδεηο 
Παξάκνλε.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε ε κφλε, ηήλ ραξάλ ηνίο αλζξψπνηο θπήζαζα, ραίξε νπξαλέ θαί ζξφλε 
Υεξνπβηθέ, θαί πεξίδνμνλ παιάηηνλ, ηνχ Βαζηιεχνληνο, ηψλ αηψλσλ 
παλάκσκε Γέζπνηλα.  
 

Χδή ε’  
«Υείξαο εθπεηάζαο Γαληήι, ιεφλησλ ράζκαηα, ελ ιάθθσ έθξαμε ππξφο δέ 
δχλακηλ έζβεζαλ, αξεηήλ πεξηδσζάκελνη, νη επζεβείαο εξαζηαί, Παίδεο 
θξαπγάδνληεο, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα, Κπξίνπ ηνλ Κχξηνλ».  
 
Αγξππλφλ ζε θχιαθα Πηζηψλ, θαηεπινπηήζακελ, θαηαθνηκίδνληα, δαηκφλσλ 
θάζκαηα πάληνζελ, θαί ζαξθφο άγξηα θχκαηα, θαί θαηαηγίδαο ινγηζκψλ, 
Μάξηπο πνιχαζιε, ηψλ βνψλησλ, Πάληα ηά έξγα πκλείηε ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ρείζξνηο ζψλ αηκάησλ ηεξψλ, πνξθχξαλ έβαςαο, ζαπηψ παιαίσζηλ, 
κεδφισο κέιινπζαλ δέρεζζαη, θαί ιακπξψο σξατδφκελνο, ηά επνπξάληα 
νηθείο, βνψλ καθάξηε, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  
 
Ηεξείνλ ψζπεξ θαζαξφλ, θαί ζχκα άκσκνλ, θαί θαιιηέξεκα, φινθαπηνπκελνλ 
άλζξαμηλ, ηεξάο Μάξηπο αζιήζεσο, ηψ αζινζέηε ζνπ Υξηζηψ, πξνζήρζεο 
κέιπσλ ζνθέ, Δπινγείηε πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

Θενηνθίνλ 
Νφκνπ ζε ζθηαί θαί Πξνθεηψλ πξνδηεράξαμαλ, ζεπηά θεξχγκαηα, αξξήησο 
κέιινπζαλ έζεζζαη, ηνχ Θενχ ινρεχηξηαλ, ζενραξίησηε Αγλή, ψ πάληεο 
κέιπνκελ, Δπινγείηε, πάληα ηά έξγα Κπξίνπ ηφλ Κχξηνλ.  

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».  



 
Χδή ζ’  

«Λίζνο αρεθφηκεηνο φξνπο, εμ αιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο, ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 
Ίδε θσηαπγνχο Αζινθφξνπ, θσηνςαλήο έιακςε κλήκε, πάλησλ ηψλ Πηζηψλ 
ηάο θαξδίαο, θσηαγσγνχζα ηψ ζείσ Πλεχκαηη, πεξηραξψο ρνξεχζσκελ, 
ηνχηνλ ελ πίζηεη καθαξίδνληεο.  
 
Χο ηή επηαθχθισ δεθάδη, θαί ηή ηξηπιή εθαηνληάδη, αθαηαγσλίζησλ 
Μαξηχξσλ, ζπλαγειάδσλ, κεζ’ ψλ ηφ ζψκά ζνπ, Μάξηπο Υξηζηνχ θαηάθεηηαη, 
ζχλ ηνχηνηο πξέζβεπε ζσζήλαη εκάο.  
 
ηάδηνλ αλχζαληεο πφλσλ, πνιπεηδψλ κεκεζησκέλνλ, θαί κεηά Υξηζηνχ ηνχ 
ηφλ θφζκνλ, λεληθεθφηνο ιακπξψο ληθήζαληεο, ζηεςαλεθφξνη Μάξηπξεο, 
ηνχο νπξαλνχο πεξηπνιεχεηε.  
 
Ήξζεο απφ γήο θαί ηά γέξα, ηψλ ζψλ αγψλσλ εθνκίζσ, λχλ δέ πνηακνχο 
αλαβιχδεηο, εκίλ ζαπκάησλ ηνίο ζέ γεξαίξνπζη, θαί επζεβψο ηήλ κλήκελ ζνπ, 
παλεγπξίδνπζη Παξάκνλε.  

Θενηνθίνλ 
Φψηηζνλ ςπρήο κνπ ηάο θφξαο, ακαπξσζείζαο αβιεςία, ηήο θζνξνπνηνχ 
ακαξηίαο, Θενγελλήηνξ πάλαγλε Γέζπνηλα, ζχ γάξ Πηζηψλ βνήζεηα, θαί 
θσηηζκφο ππάξρεηο Άρξαληε.  

Ο Δηξκφο 
«Λίζνο αρεηξφηκεηνο φξνπο, εμαιαμεχηνπ ζνπ Παξζέλε, αθξνγσληαίνο 
εηκήζε, Υξηζηφο ζπλάςαο ηάο δηεζηψζαο θχζεηο, δηφ επαγαιιφκελνη, ζέ 
Θενηφθε κεγαιχλνκελ».  
 

Καί ε ινηπή ηνχ ξζξνπ Αθνινπζία θαηά ηήλ ηάμηλ, θαί Απφιπζηο.  

Αξρή 
ΣΖ Λ’ ΣΟΤ ΑΤΣΟΤ ΜΖΝΟ 

 
Μλήκε ηνχ Αγίνπ θαί ελδφμνπ Απνζηφινπ Αλδξένπ ηνχ Πξσηνθιήηνπ.  

 
ΔΗ ΣΟΝ ΔΠΔΡΗΝΟΝ 

 
Μεηά ηφλ Πξννηκηαθφλ, ζηηρνινγνχκελ ηήλ α’ ζηάζηλ ηνχ α’ Καζίζκαηνο 

ηνχ Φαιηεξίνπ.  
 
Δηο δέ ηφ, Κχξηε εθέθξαμα, ηζηψκελ ηίρνπο ο’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά 
Πξνζφκνηα ηά παξφληα ηξία, δεπηεξνχληεο απηά.  
 

Ήρνο δ’  Ο εμ πςίζηνπ θιεζείο 



Ο ηψ Πξνδξφκνπ θσηί κεκνξθσκέλνο, φηε ηφ απαχγαζκα ηφ ελππφζηαηνλ, 
ηήο παηξηθήο δφμεο έθαλελ, αλζξψπσλ γέλνο, δη’ επζπιαγρλίαλ ζψζαη 
βνπιφκελνο, ηφηε πξψηνο Έλδνμε, ηνχησ πξνζέδξακεο, θαηαπγαζζείο ηήλ 
δηάλνηαλ, ηειεηνηάηε, καξκαξπγή απηνχ ηήο ζεφηεηνο, φζελ θαί θήξπμ θαί 
Απφζηνινο, ρξεκαηίδεηο Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί 
θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Ο ηήο Πξνδξφκνπ θσλήο ελερεκέλνο, φηε ν παλάγηνο Λφγνο ζεζάξθσηαη, 
δσήλ εκίλ παξερφκελνο, θαί ζσηεξίαλ, ηνίο επί γήο επαγγειηδφκελνο, ηφηε 
ηνχησ Πάλζνθε, θαηεθνινχζεζαο, θαί ζεαπηφλ αθξνζίληνλ, θαί παλαγίαλ, ψο 
απαξρήλ απηψ θαζηέξσζαο, φλ θαί επέγλσο θαί εκήλπζαο, ηψ ζπγγφλσ ηψ 
ζψ ηφλ Θεφλ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο ςπράο εκψλ.  
 
Ο ηψ εθ ζηείξαο βιαζηήζαληη θνηηήζαο, φηε ν Παξζέληνο ηφθνο αλέηεηιε, ηήο 
επζεβείαο Γηδάζθαινο, θαί ζσθξνζχλεο, ππνδεηθλχσλ ηήλ θαζαξφηεηα, ηφηε 
ζχ ζεξκφηαηνο, ηήο αξεηήο εξαζηήο, Αλδξέα κάθαξ γεγέλεζαη, ηάο 
αλαβάζεηο, ελ ζή θαξδία δηαηηζέκελνο, θαί απφ δφμεο πξφο ηήλ άθξαζηνλ, 
ήξζεο δφμαλ Υξηζηνχ ηνχ Θενχ εκψλ, φλ ηθέηεπε ζψζαη, θαί θσηίζαη ηάο 
ςπράο εκψλ. 

Γφμα... Ήρνο δ’  Αλαηνιίνπ 
Σήλ ηψλ ηρζχσλ άγξαλ, θαηαιηπψλ Απφζηνιε, αλζξψπνπο ζαγελεχεηο, 
θαιάκσ ηνχ θεξχγκαηνο, ραιψλ ψζπεξ άγθηζηξνλ, ηήο επζεβείαο ηφ δέιεαξ, 
θαί αλάγσλ εθ ηνχ βπζνχ ηήο πιάλεο, ηά έζλε άπαληα, Αλδξέα Απφζηνιε, 
ηνχ Κνξπθαίνπ νκαίκσλ, θαί ηήο νηθνπκέλεο πθεγεηά δηαπξχζηε, πξεζβεχσλ 
κή ειιίπεο ππέξ εκψλ, ηψλ ελ πίζηεη θαί πφζσ εχθε κνχλησλ παλεχθεκε, 
ηήλ αεηζέβαζηνλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ... Ήρνο ν απηφο 
Ζζατα ρφξεπε, ιφγνλ Θενχ ππφδεμαη, πξνθήηεπζνλ ηή θφξε Μαξηάκ, βάηνλ 
θαηαθιέγεζζαη, θαί ππξί κή θαίεζζαη, ηή αίγιε ηήο ζεφηεηνο, Βεζιεέκ 
επηξεπίδνπ, άλνηγε πχιελ ε Δδέκ θαί Μάγνη πνξεχεζζε, ηδείλ ηήλ ζσηεξίαλ, 
ελ θάηλε ζπαξγαλνχκελνλ, φλ Αζηήξ εκήλπζελ, επάλσ ηνχ ζπειαίνπ, 
δσνδφηελ Κχξηνλ, ηφλ ζψδνληα ηφ γέλνο εκψλ.  
 
Δίζνδνο. Σφ, Φψο ηιαξφλ, θαί ηά αλαγλψζκαηα.  
 

Καζνιηθήο α’ Δπηζηνιήο Πέηξνπ ηφ Αλάγλσζκα.  
(Κεθ. 1, 1-2, 10-25 & 2, 1-6) 

Πέηξνο, απφζηνινο Ηεζνχ Υξηζηνχ, εθιεθηνίο παξεπηδήκνηο δηαζπνξάο 
Πφληνπ, Γαιαηίαο, Καππαδνθίαο, Αζίαο, θαί Βηζπλίαο, θαηά πξφγλσζηλ Θενχ 
παηξφο, ελ αγηαζκψ Πλεχκαηνο, εηο ππαθνήλ θαί ξαληηζκφλ αίκαηνο Ηεζνχ 
Υξηζηνχ, ράξηο πκίλ θαί εηξήλε πιεζπλζείε, πεξί εο ζσηεξίαο εμεδήηεζαλ θαί 
εμεξεχλεζαλ πξνθήηαη νη πεξί ηήο εηο πκάο ράξηηνο πξνθεηεχζαληεο, 
εξεπλψληεο εηο ηίλα ή πνίνλ θαηξφλ εδήινπ ηφ ελ απηνίο Πλεχκα Υξηζηνχ, 
πξνκαξηπξφκελνλ ηά εηο Υξηζηφλ παζήκαηα, θαί ηάο κεηά ηαχηα δφμαο, νίο 
απεθαιχθζε φηη νπρ εαπηνίο, εκίλ δέ δηεθφλνπλ απηά, ά λχλ αλεγγέιε πκίλ 



δηά ηψλ επαγγειηζακέλσλ πκάο ελ Πλεχκαηη Αγίσ απνζηαιέληη απ νπξαλνχ, 
εηο ά επηζπκνχζηλ άγγεινη παξαθχςαη. Γηφ αλαδσζάκελνη ηάο νζθχαο ηήο 
δηαλνίαο πκψλ, λήθνληεο, ηειείσο ειπίζαηε επί ηήλ θεξνκέλελ πκίλ ράξηλ ελ 
απνθαιχςεη ηεζνχ Υξηζηνχ, σο ηέθλα ππαθνήο, κή ζπζρεκαηηδφκελνη ηαίο 
πξφηεξνλ ελ Σή αγλνία πκψλ επηζπκίαηο, αιιά θαηά ηφλ θαιέζαληα πκάο 
άγηνλ θαί απηνί άγηνη ελ πάζε αλαζηξνθή γελήζεηε, δηφηη γέγξαπηαη Άγηνη 
γέλεζζε, φηη εγψ άγηνο εηκη, θαί εί παηέξα επηθαιείζζε ηφλ απξνζσπνιήπησο 
θξίλνληα θαηά ηφ εθάζηνπ έξγνλ, ελ θφβσ ηφλ ηήο παξνηθίαο πκψλ ρξφλνλ 
αλαζηξάθεηε, εηδφηεο φηη νπ θζαξηνίο αξγπξίσ ή ρξπζίσ, ειπηξψζεηε εθ ηήο 
καηαίαο πκψλ αλαζηξνθήο παηξνπαξαδφηνπ, αιιά ηηκίσ αίκαηη σο ακλνχ 
ακψκνπ θαί αζπίινπ Υξηζηνχ, πξνεγλσζκέλνπ κέλ πξφ θαηαβνιήο θφζκνπ, 
θαλεξσζέληνο δέ επ' εζράησλ ηψλ ρξφλσλ δη' πκάο, ηνχο δη' απηνχ 
πηζηεχνληαο εηο Θεφλ , ηφλ εγείξαληα απηφλ εθ λεθξψλ, θαί δφμαλ απηψ δφληα, 
ψζηε ηήλ πίζηηλ πκψλ θαί ειπίδα είλαη εηο Θεφλ, ηάο ςπράο πκψλ εγληθφηεο ελ 
ηή ππαθνή ηήο αιεζείαο δηά Πλεχκαηνο εηο θηιαδειθίαλ αλππφθξηηνλ, εθ 
θαζαξάο θαξδίαο αιιήινπο αγαπήζαηε εθηελψο, αλαγεγελλεκέλνη νπθ εθ 
ζπνξάο θζαξηήο, αιιά αθζάξηνπ, δηά ιφγνπ δψληνο Θενχ θαί κέλνληνο εηο 
ηφλ αηψλα, δηφηη πάζα ζάξμ σο ρφξηνο, θαί πάζα δφμα αλζπψπνπ σο άλζνο 
ρφξηνπ, εμεξάλζε ν ρφξηνο, θαί ηφ άλζνο απηνχ εμέπεζε, ηφ δέ ξήκα Κπξίνπ 
κέλεη εηο ηφλ αηψλα, ηνχην δέ εζηη ηφ ξήκα ηφ επαγγειηζζέλ εηο πκάο. 

Καζνιηθήο α’ Δπηζηνιήο Πέηξνπ ηφ Αλάγλσζκα.  
(Κεθ. 2, 21-25 & 3, 1-9) 

Απνζέκελνη νχλ πάζαλ θαθίαλ θαί πάληα δφινλ θαί ππνθξίζεηο θαί θζφλνπο 
θαί πάζαο θαηαιαιηάο, σο αξηηγέλλεηα βξέθε, ηφ ινγηθφλ άδνινλ γάια 
επηπνζήζαηε, ίλα ελ απηψ απμεζήηε, είπεξ εγεχζαζζε φηη ρξεζηφο ν Κχξηνο, 
πξφο φλ πξνζεξρφκελνη, ιίζνλ δψληα, ππφ αλζξψπσλ κέλ 
απνδεδνθηκαζκέλνλ, παξά δέ Θεψ εθιεθηφλ, έληηκνλ, θαί απηνί σο ιίζνη 
δψληεο νηθνδνκείζζε νίθνο πλεπκαηηθφο, Ηεξάηεπκα άγηνλ, αλελέγθαη 
πλεπκαηηθάο ζπζίαο εππξνζδέθηνπο ηψ Θεψ δηά ηεζνχ Υξηζηνχ, δηφ θαί 
πεξηέρεη ελ ηή γξαθή, ηδνχ ηίζεκη ελ ηψλ ιίζνλ αθξνγσληαίνλ, εθιεθηφλ 
έληηκνλ, θαί ν πηζηεχσλ επαπηψ νπ κή θαηαηζρπλζή, εηο ηνχην γάξ εθιήζεηε, 
φηη θαί Υξηζηφο έπαζελ ππέξ πκψλ, πκίλ ππνιηκπάλσλ ππνγξακκφλ, ίλα 
επαθνινπζήζεηε ηνίο ίρλεζηλ απηνχ, φο ακαξηίαλ νπθ επνίεζελ, νπδέ επξέζε 
δφινο ελ ηψ ζηφκαηη απηνχ, φο ινηδνξνχκελνο νπθ αληεινηδφξεη, πάζρσλ νπθ 
επείιεη, παξεδίδνπ δέ ηψ θξίλνληη δηθαίσο, φο ηάο ακαξηίαο εκψλ απηφο 
αλήλεγθελ ελ ηψ ζψκαηη απηνχ επί ηφ μχινλ, ίλα, ηαίο ακαξηίαηο 
απνγελφκελνη, ηή δηθαηνζχλε δήζσκελ, νπ ηψ κψισπη απηνχ ηάζεηε, ήηε γάξ 
σο πξφβαηα πιαλψκελα, αιι' επεζηξάθεηε λχλ επί ηφλ πνηκέλα θαί 
επίζθνπνλ ηψλ ςπρψλ πκψλ, Οκνίσο, αη γπλαίθεο ππνηαζζφκελαη ηνίο ηδίνηο 
αλδξάζηλ, ίλα θαί εί ηηλεο απεηζνχζη ηψ ιφγσ, δηά ηήο ηψλ γπλαηθψλ 
αλαζηξνθήο άλεπ ιφγνπ θεξδεζήζσληαη επνπηεχζαληεο ηήλ ελ θφβσ αγλήλ 
αλαζηξνθήλ πκψλ, σλ έζησ νπρ ν έμσζελ εκπινθήο ηξηρψλ, θαί πεξηζέζεσο 
ρξπζίσλ, ή ελδχζεσο ηκαηίσλ θφζκνο, αιι' ν θξππηφο ηήο θαξδίαο 
άλζξσπνο, ελ ηψ αθζάξησ ηνχ πξαένο θαί εζπρίνπ πλεχκαηνο, ν εζηηλ 
ελψπηνλ ηνχ Θενχ πνιπηειέο, νχησ γάξ πνηε θαί αη άγηαη γπλαίθεο αη 



ειπίδνπζαη επί ηφλ Θεφλ εθφζκνπλ εαπηάο, ππνηαζζφκελαη ηνίο ηδίνηο 
αλδξάζηλ, σο άξξα ππήθνπζε ηψ Αβξαάκ, θχξηνλ απηφλ θαινχζα, εο 
εγελήζεηε ηέθλα, αγαζνπνηνχζαη θαί κή θνβνχκελαη κεδεκίαλ πηφεζηλ. Οη 
άλδξεο νκνίσο, ζπλνηθνχληεο θαηά γλψζηλ, σο αζζελεζηέξσ ζθεχεη ηψ 
γπλαηθείσ απνλέκνληεο ηηκήλ, σο θαί ζπγθιεξνλφκνη ράξηηνο δσήο, εηο ηφ κή 
εθθφπηεζζαη ηάο πξνζεπράο πκψλ. Σφ δέ ηέινο, πάληεο νκφθξνλεο, 
ζπκπαζείο, θηιάδειθνη, εχζπιαγρλνη, θηιφθξνλεο, κή απνδηδφληεο θαθφλ 
αληί θαθνχ, ή ινηδνξίαλ αληί ινηδνξίαο, ηνπλαληίνλ δέ, επινγνχληεο, εηδφηεο 
φηη εηο ηνχην εθιήζεηε, ίλα επινγίαλ θιεξνλνκήζεηε. 

Καζνιηθήο α’ Δπηζηνιήο Πέηξνπ ηφ Αλάγλσζκα.  
(Κεθ. 4, 1-11) 

Υξηζηνχ νχλ παζφληνο ππέξ εκψλ ζαξθί, θαί πκείο ηήλ απηήλ έλλνηαλ 
νπιίζαζζε, φηη ν παζψλ ζαξθί, πέπαπηαη ακαξηίαο, εηο ηφ κεθέηη αλζξψπσλ 
επηζπκίαηο, αιιά ζειήκαηη Θενχ ηφλ επίινη πνλ ελ ζαξθί βηψζαη ρξφλνλ, 
αξθεηφο γάξ εκίλ ν παξειειπζψο ρξφλνο ηφ βίνπ ηφ ζέιεκα ηψλ εζλψλ 
θαηεξγάζαζζαη, πεπνξεπκέλνπο ελ αζειγείαηο, επηζπκίαηο, νηλνθιπγίαηο, 
θψκνηο, πφηνηο, θαί αζεκί ηνηο εηδσινιαηξείαηο, ελ σ μελίδνληαη, κή 
ζπληξερφλησλ πκψλ εηο ηήλ απηήλ ηήο αζσηίαο αλάρπζηλ, βιαζθεκνχληεο, νί 
απνδψζνπζη ιφγνλ ηψ εηνίκσο έρνληη θξίλαη δψληαο θαί λεθξνχο, εηο ηνχην 
γάξ θαί λεθξνίο επεγγειίζζε, ίλα θξηζψζη κέλ θαηά αλζξψπνπο ζαξθί, δψζη 
δέ θαηά Θεφλ πλεχκαηη, Πάλησλ δέ ηφ ηέινο ήγγηθε, ζσθξνλήζαηε νχλ θαί 
λήςαηε εηο ηάο πξνζεπράο, πξφ πάλησλ δέ ηήλ εηο εαπηνχο αγάπελ εθηελή 
έρνληεο, φηη αγάπε θαιχςεη πιήζνο ακαξηηψλ, θηιφμελνη εηο αιιήινπο, άλεπ 
γνγγπζκψλ, έθαζηνο θαζψο έιαβε ράξηζκα, εηο εαπηνχο απηφ δηαθνλνχληεο, 
σο θαινί νηθνλφκνη πνηθίιεο ράξη ηνο Θενχ, εί ηηο ιαιεί, σο ιφγηα Θενχ, εί ηηο 
δηαθνλεί, σο εμ ηζρχνο εο ρνξεγεί ν Θεφο, ίλα ελ πάζη δνμάδεηαη ν Θεφο δηά 
Ηεζνχ Υξηζηνχ, σ εζηηλ ε δφμα θαί ηφ θξάηνο εηο ηνχο αηψλαο ηψλ αηψλσλ. 
ακήλ. 
 

Δηο ηήλ Ληηήλ, ηηρεξά ηδηνκεια.  
Ήρνο α’  

Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ 
Ο Πξσηφθιεηνο Μαζεηήο, θαί κηκεηήο ηνχ πάζνπο, ζπκκνξθνχκελφο ζνη 
Κχξηε, Αλδξέαο ν Απφζηνινο, ηνχο ελ βπζψ ηήο αγλνίαο πιαλσκέλνπο πνηέ, 
ηψ αγθίζηξσ ηνχ ηαπξνχ ζνπ αλειθχζαο, πξνζήγαγέ ζνη, Σαίο πξεζβείαηο 
απηνχ Τπεξάγαζε, ηήλ δσήλ εκψλ εηξήλεπζνλ, θαί ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  

Ο απηφο 
Τκλήζσκελ νη Πηζηνί, Πέηξνπ ηφλ ζχγγνλνλ, Αλδξέαλ ηφλ Υξηζηνχ καζεηήλ, 
νχηνο γάξ ηήλ ζάιαζζαλ, δηθηχνηο εξεπλήζαο πνηέ, ηρζχαο εδψγξεζε, λχλ δέ 
ηήλ νηθνπκέλελ, ηψ θαιάκσ ζαγελεχεη ηνχ ηαπξνχ, θαί ηά έζλε εθ πιάλεο 
επηζηξέθεη ηψ Βαπηίζκαηη, θαί Υξηζηψ παξηζηάκελνο, αηηείηαη ηήλ εηξήλελ ηψ 
θφζκσ, θαί ηαίο ςπραίο εκψλ ηφ κέγα έιενο.  

Ο απηφο 
Σφ πχξ ηφ λνεξφλ ηφ θσηίδνλ δηαλνίαο, θαί θινγίδνλ ακαξηίαο, έλδνλ ιαβψλ 
ελ θαξδία, ν Απφζηνινο Υξηζηνχ θαί καζεηήο, ιάκπεη κέλ ηαίο κπζηηθαίο 



αθηίζη ηψλ δηδαρψλ, ελ ηαίο ηψλ εζλψλ αθσηίζηνηο θαξδίαηο, θιέγεη δέ πάιηλ, 
ηάο θξπγαλψδεηο ηψλ αζεβψλ κπζνπξγίαο, ηφ πχξ γάξ ηνχ Πλεχκαηνο, 
ηνηαχηελ έρεη ηήλ ελέξγεηαλ,  ζαχκα μέλνλ θαί θνβεξφλ! ε πειψδεο γιψζζα, 
ε πειίλε θχζηο, ηφ ζψκα ηφ ρντθφλ, ηήλ λνεξάλ θαί άυινλ ππεδέμαην γλψζηλ, 
Αιι’ ψ κχζηα ηψλ αξξήησλ, θαί ζεσξέ ηψλ νπξαλίσλ, ηθέηεπε θαηαπγαζζήλαη 
ηάο ςπράο εκψλ.  

Ήρνο πι. δ’  
Σφλ πνζνχκελνλ Θεφλ, ελ ζαξθί θαηηδψλ επί γήο βαδίδνληα, ζεφπηα 
Πξσηφθιεηε, ηψ κέλ νκαίκνλη εβφαο αγαιιφκελνο, Δπξήθακελ ψ ίκσλ ηφλ 
πνζνχκελνλ, ηψ δέ σηήξη δαπτηηθψο εθξαχγαδεο, λ ηξφπνλ επηπνζεί ε 
έιαθνο επί ηάο πεγάο ηψλ πδάησλ, νχησο επηπνζεί ε ςπρή κνπ πξφο ζέ 
Υξηζηέ ν Θεφο, ζελ θαί πφζσ πφζνλ πξνζζείο, δηά ζηαπξνχ δηαβαίλεηο, 
πξφο φλ επφζεζαο, σο αιεζήο Μαζεηήο, θαί ζνθφο κηκεηήο γελφκελνο, ηνχ 
δηά ηαπξνχ απηνχ πάζνπο, δηφ θαί ηήο δφμεο θνηλσλφο απηψ γελφκελνο, 
εθηελψο ηθέηεπε, ππέξ ηψλ ςπρψλ εκψλ.  

Γφμα... Ήρνο πι. δ’  
Αλδξένπ Ηεξνζνιπκίηνπ νη δέ, Αλαηνιίνπ 

Σφλ θήξπθα ηήο πίζηεσο, θαί ππεξέηελ ηνχ Λφγνπ, Αλδξέαλ επθεκήζσκελ, 
νχηνο γάξ αλζξψπνπο, εθ ηνχ βπζνχ αιηεχεη, αληί θαιάκνπ, ηφλ ηαπξφλ ελ 
ηαίο ρεξζί δηαθξαηψλ, θαί ψο ζπαξηίνλ ραιψλ ηήλ δχλακηλ, επαλάγεη ηάο 
ςπράο, απφ ηήο πιάλεο ηνχ ερζξνχ, θαί πξνζθνκίδεη ηψ Θεψ δψξνλ 
εππξφζδεθηνλ, Αεί ηνχηνλ πηζηνί, ζχλ ηή ρνξεία ηψλ Μαζεηψλ ηνχ Υξηζηνχ 
επθεκήζσκελ, ίλα πξεζβεχε απηψ, φπσο ίιεσο γέλεηαη εκίλ, ελ ηή εκέξα ηήο 
θξίζεσο.  

Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Γέζπνηλα πξφζδεμαη, ηάο δεήζεηο ηψλ δνχισλ ζνπ, θαί ιχηξσζαη εκάο, απφ 
πάζεο αλάγθεο θαί ζιίςεσο.  
 

Δηο ηφλ ηίρνλ 
ηηρεξά Πξνζφκνηα 

 
Ήρνο πι. α’  Υαίξνηο αζθεηηθψλ 

Υαίξνηο ν ινγηθφο νπξαλφο, δφμαλ Θενχ δηαπαληφο δηεγνχκελνο, φ πξψηνο 
Υξηζηψ θαινχληη, θαζππαθνχζαο ζεξκψο, θαί ακέζσο ηνχησ ζπγγελφκελνο, 
πθ’ νχ ππξζεπφκελνο, θαζσξάζεο θψο δεχηεξνλ, θαί ηνχο ελ ζθφηεη, 
αζηξαπαίο ζνπ εθψηηζαο, αγαζφηεηα, ηήλ απηνχ εθκηκνχκελνο, ζελ ηήλ 
παλαγίαλ ζνπ, ηεινχκελ παλήγπξηλ, θαί ηψλ ιεηςάλσλ ηήλ ζήθελ, πεξηραξψο 
αζπαδφκεζα, εμ ήο αλαβιχδεηο, ζσηεξίαλ ηνίο αηηνχζη, θαί κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
 
Πξψηνλ ηψλ νξεθηψλ επξεθψο, δη’ επζπιαγρλίαλ ηήλ εκψλ πεξηθείκελνλ, 
Αλδξέα ζεφθξνλ θχζηλ, ζπλαλεθξάζεο απηψ, δηαπχξσ πφζσ ηψ ζπλαίκνλη, 
βνψλ, λ εθήξπμαλ, νη Πξνθήηαη, ελ Πλεχκαηη, εχξνκελ δεχξν, ηαίο απηνχ 



σξαηφηεζη, θαηαζέιμσκελ, θαί ςπρήλ θαί δηάλνηαλ, φπσο θσηαγσγνχκελνη, 
απηνχ ηαίο ιακπξφηεζη, λχθηα ηήο πιάλεο θαί ζθφηνο, ηήο αγλσζίαο 
δηψμσκελ, Υξηζηφλ επινγνχληεο, ηφλ παξέρνληα ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  
 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 
Έζλε ηά κή εηδφηα Θεφλ, σο εθ βπζνχ ηήο αγλσζίαο εδψγξεζαο, ζαγήλε ηψλ 
ζψλ ινγίσλ, θαί ζπλ ηαξάζζεηο ζαθψο, αικπξάο ζαιάζζαο, ίππνο άξηζηνο, 
νθζείο ηνχ Γεζπφδνληνο, ηήο ζαιάζζεο ανίδηκε, θαί ζεπεδφλα, αζεταο 
εμήξαλαο, άιαο ηίκηνλ, εκβαιψλ ηήλ ζνθίαλ ζνπ, ήλ πεξ θαί θαηεπιάγεζαλ, 
Απφζηνιε έλδνμε, ηήο κσξαλζείζεο ζνθίαο, νη αλαηδψο αληερφκελνη, Υξηζηφλ 
κή εηδφηεο, ηφλ παξέρνληα ηψ θφζκσ, ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα... Ήρνο γ’  Γεξκαλνχ 
Σφλ ζπλαίκνλα Πέηξνπ, θαί Υξηζηνχ καζεηήλ, ηψλ ηρζχσλ αγξεπηήλ, θαί αιηέα 
ηψλ αλζξψπσλ, ελ χκλνηο Σηκήζσκελ, Αλδξέαλ ηφλ Απφζηνινλ, ηνχ γάξ, 
Ηεζνχ ηα δηδάγκαηα, πάληαο εμεπαίδεπζε ηνίο δφγκαζη, θαί σο δέιεαξ ηρζχζη, 
ηάο ζάξθαο ηνίο αλφκνηο παξέδσθε, θαί ηνχηνπο εζαγήλεπζελ, Απηνχ ηαίο 
ηθεζίαηο Υξηζηέ, παξάζρνπ ηψ ιαψ ζνπ εηξήλελ, θαί ηφ κέγα έιενο.  

Καί λχλ… Ήρνο ν απηφο 
Ησζήθ, εηπέ εκίλ, πψο εθ ηψλ Αγίσλ, ήλ παξέιαβεο Κφξελ, έγθπνλ θέξεηο ελ 
Βεζιεέκ; Δγψ, θεζί, ηνχο Πξνθήηαο εξεπλήζαο, θαί ρξεκαηηζζείο ππφ 
Αγγέινπ, πέπεηζκαη, φηη Θεφλ γελλήζεη, ε Μαξία αλεξκελεχησο, νχ είο 
πξνζθχλεζηλ, Μάγνη εμ Αλαηνιψλ ήμνπζη, ζχλ δψξνηο Σηκίνηο ιαηξεχνληεο, Ο 
ζαξθσζείο δη’ εκάο, Κχξηε δφμα ζνη.  
 

Απνιπηίθηνλ  Ήρνο δ’  
Χο ηψλ Απνζηφισλ Πξσηφθιεηνο, θαί ηνχ Κνξπθαίνπ απηάδειθνο, ηφλ 
Γεζπφηελ ηψλ φισλ Αλδξέα ηθέηεπε, εηξήλελ ηή νηθνπκέλε δσξήζαζζαη, θαί 
ηαίο ςπραίο ε κψλ ηφ κέγα έιενο.  

Γφμα… Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
 

Καί Απφιπζηο 
 

ΔΗ ΣΟΝ ΟΡΘΡΟΝ 
 

Μεηά ηήλ α’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα 
 

Ήρνο α’ Σφλ ηάθνλ ζνπ σηήξ 
Χο ζείνλ Μαζεηήλ, θαί Πξσηφθιεηνλ πάλησλ, Υξηζηνχ ηψλ Μαζεηψλ, 
επθεκνχκέλ ζε πφζσ, Αλδξέα Απφζηνιε, θαί πηζηψο εθβνψκέλ ζνη, ξχζαη 
πνίκλελ ζνπ, ήλ εθ Θενχ επηζηεχζεο, πάζεο ζιίςεσο, θαί αλαγθψλ θαί 
ζθαλδάισλ, θαί πάζεο θαθψζεσο.  
 

Γφμα… Πάιηλ ηφ απηφ 



 
Καί λχλ... Θενηνθίνλ 

Σάο ρείξάο ζνπ ζεκλή, λχλ εθηείλαζα νίθησ, βνήζεηαλ εκίλ, εμ Αγίνπ 
παξάζρνπ, θαί δίδνπ αθίλδπλνλ, ηήλ δσήλ δηαλχζαζζαη, ηνχο δνμάδνληαο, ηφλ 
ζφλπαλάγηνλ Σφθνλ, θαί ζέ Γέζπνηλα, επηγξαθνκέλνπο Κφξε, ειπίδα θαί 
θαχρεκα.  
 

Μεηά ηήλ β’ ηηρνινγίαλ, Κάζηζκα 
 

Ήρνο γ’  Θείαο πίζηεσο 
Πξψηνλ εχξέ ζε, Υξηζηφο κνινχληα κχζηελ άξηζηνλ, Αλδξέα κάθαξ, θαί ηά 
πξνζηάγκαηα απηνχ ηνκψο δηαγγέιινληα, ηή νηθνπκέλε θαζάπεξ ππφπηεξνλ, 
θαηαθσηίδνληα εζλψλ ηά ζπζηήκαηα, Απηφλ σο Θεφλ πακκαθάξηζηε ηθέηεπε, 
δσξήζαζζαη εκίλ ηφ κέγα έιενο.  
 

Γφμα… Πάιηλ ηφ απηφ 
 

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Θεία γέγνλαο, ζθελή ηνχ Λφγνπ, κφλε πάλαγλε, Θενθπήηνξ, ηή θαζαξφηεηη 
Αγγέινπο ππεξάξαζα, ηφλ ππέξ πάληαο εκέ γνχλ γελφκελνλ, ξεξππσκέλνλ 
ζαξθφο πιεκκειήκαζηλ, απνθάζαξνλ, πξεζβεηψλ ζνπ ελζένηο λάκαζη, 
παξέρνπζα ζεκλή ηφ κέγα έιενο.  
 
Μεηά ηφλ Πνιπέιενλ, Κάζηζκα 
 

Ήρνο πι. α’  
Σφλ ζπλάλαξρνλ Λφγνλ 

Σφλ Απφζηνινλ πάληεο αλεπθεκήζσκελ, σο απηφπηελ ηνχ Λφγνπ θαί ζείνλ 
θήξπθα, θαί εζλψλ πλεπκαηηθφλ, ζαγελεπηήλ αιεζψο, φηη πξνζήγαγελ εκάο, 
εηο επίγλσζηλ Υξηζηνχ, Αλδξέαο ν ζεεγφξνο, θαί λχλ πξεζβεχεη αδηαιείπησο, 
είο ηφ ζσζήλαη ηάο ςπράο εκψλ.  

Γνμα… Καί λχλ... Θενηνθίνλ 
Σψλ ελ ζνί ηάο ειπίδαο Παξζέλε άρξαληε, αλελδνηάζησο ερφλησλ ζθέπε 
ππάξρνπζα, εθ πνηθίισλ πεηξαζκψλ θαί πεξηζηάζεσλ, θαί θηλδχλσλ 
ραιεπψλ, ειεπζέξσζνλ εκάο, πξεζβεχνπζα ηψ Τηψ ζνπ, ζχλ ηνίο απηνχ 
Απνζηφινηο, θαί ζψζνλ πάληαο ηνχο αλπκλνχληάο ζε.  
 

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 πι. δ’  
Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. 
ηίρ. Οη νπξαλνί δηεγνχληαη δφμαλ Θενχ πνίεζηλ δέ ρεηξψλ απηνχ αλαγγέιιεη 
ηφ ζηεξέσκα. 
 

Πάζα πλνή, Δπαγγέιηνλ, θαηά Μαηζαίνλ 
Σψ θαηξψ εθείλσ, πεξηπαηψλ φ Ηεζνχο παξά ηήλ ζάιαζζαλ… 
 

Εήηεη Κπξηαθή β’  
 

Ο Ν’ 
 

Γφμα… Σαίο ηνχ Απνζηφινπ. 
Καί λχλ… Σαίο ηήο Θενηφθνπ. 

 
Δίηα ηφ Ηδηφκεινλ   Ήρνο α’  

Ο Πξσηφθιεηνο Μαζεηήο, θαί κηκεηήο ηνχ πάζνπο, ζπκκνξθνχκελφο ζνη 
Κχξηε, Αλδξέαο ν Απφζηνινο, ηνχο ελ βπζψ ηήο αγλνίαο πιαλσκέλνπο πνηέ, 
ηψ αγθίζηξσ ηνχ ηαπξνχ ζνπ αλειθχζαο, πξνζήγαγέ ζνη, Σαίο πξεζβείαηο 
απηνχ Τπεξάγαζε, ηήλ δσήλ εκψλ εηξήλεπζνλ, θαί ζψζνλ ηάο ςπράο εκψλ.  
 

Μεηά ηνχην ιέγνληαη νη Καλφλεο, ν ηήο Θενηφθνπ, θαί ηνχ Απνζηφινπ νη 
δχν.  
 

Ο Καλψλ ηήο Θενηφθνπ 
  

Χδή α’  Ήρνο α’  Ο Δηξκφο 
«Χδήλ επηλίθηνλ, άζσκελ πάληεο, Θεψ ηψ πνηήζαληη, ζαπκαζηά ηέξαηα, 
βξαρίνλη πςειψ, θαί ζψζαληη ηφλ Ηζξαήι, φηη δεδφμαζηαη».  
 
Χο κφλε ηφλ άρξνλνλ, Τηφλ ελ ρξφλσ, ηεθνχζα ζαξθί αγλή, Παλαγία άρξαληε, 
πάληα ηά ρξφληα, ηήο παλαζιίαο κνπ ςπρήο, πάζε ζεξάπεπζνλ.  
 
Σά ηξαχκαηα Πάλαγλε, ηά ηήο ςπρήο κνπ, θαξδίαο ηήλ πψξσζηλ, ινγηζκνχ 
ηήλ ζθφησζηλ, θαί ηνχ λνφο εθηξνπάο, αθάληζνλ σο ζπκπαζήο, ηαίο ζαίο 
δεήζεζηλ.  
 
Σφ θψο ε θπήζαζα, ηφλ Λπηξσηήλ κνπ, ηνχ ζθφηνπο κε ιχηξσζαη, θαί 
βαζάλσλ, Άρξαληε, ηψλ αησλίσλ εθεί, φπσο ζσδφκελνο πκλψ, ηά κεγαιείά 
ζνπ.  
 



Ννφο κνπ Παλάκσκε, ηάο ακαπξψζεηο, θσηί ζνπ απέιαζνλ, ε ηφ θψο 
θπήζαζα, θαί δψξεζαί κνη αγαζή, ηφ θψο πξνζβιέςαη ηφ εθ ζνχ, εμαλαηείιαλ 
εκίλ.  
 

Καλψλ πξψηνο ηνχ Απνζηφινπ 
Πνίεκα Ησάλλνπ Μνλαρνχ 

 
Χδή α’  Ήρνο α’  

«νχ ε ηξνπαηνχρνο δεμηά, ζενπξεπψο ελ ηζρχτ δεδφμαζηαη, αχηε γάξ 
Αζάλαηε, σο παλζζελήο, ππελαληίνπο έζξαπζε, ηνίο, Ηζξαειίηαηο, νδφλ βπζνχ 
θαηλνπξγήζαζα».  
 
Σήλ ηεζνισκέλελ κνπ ςπρήλ, ηψλ ελλνηψλ ηε θαί ιφγσλ εθθάζαξνλ, ηή 
ελζθελσζάζε ζνη θήξπμ Υξηζηνχ, Αλδξέα ζεία ράξηηη, φπσο θαζαξψο ζνη, 
πξνζάμσ χκλνλ επάμηνλ.  
 
Σίκηνλ φ Πξφδξνκνο Υξηζηνχ, ηψλ εαπηνχ Μαζεηψλ αθξνζίληνλ, ν εθ 
ζηεηξεπνχζεο ζε βιαζηφο, ηψ εθ Παξζέλνπ θχληη Υξηζηψ, ηψ δεδνμαζκέλσ, 
Αλδξέα ραίξσλ πξνζήγαγελ.  
 
Έξσηη θαί πφζσ αθιηλεί, ηήο αξεηήο ηψλ βαζκίδσλ αξμάκελνο, θαί ηάο 
αλαβάζεηο αεί κειεηψλ, εμ ακπδξάο δπλάκεσο, πξφο ηήλ αθξνηάηελ, Αλδξέα 
δχλακηλ έθζαζαο.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε ε ηήο ράξηηνο πεγή, Υαίξε ε θιίκαμ θαί πχιε νπξάληνο, Υαίξε ε ιπρλία, 
θαί ζηάκλνο ρξπζή, θαί φξνο αιαηφκεηνλ, ε ηφλ δσνδφηελ, Υξηζηφλ ηψ 
θφζκσ θπήζαζα.  
 

Καλψλ δεχηεξνο ηνχ Απνζηφινπ 
 

Χδή α’  Ήρνο α’  
«Ο δηά ζηχινπ ππξφο θαί λεθέιεο, ηφλ Ηζξαήι νδεγήζαο Θεφο, ηήλ ζάιαζζαλ 
δηέξξεμελ, άξκαηα δέ Φαξαψ εθάιπςελ, Άζσκελ σδήλ επηλίθηνλ, φηη 
δεδφμαζηαη».  
 
Σψ θαιάκσ ηνχ Δπαγγειίνπ, εθ ηνχ βπζνχ ηήο πιάλεο αλειζψλ, Αλδξέα 
πνιπυκλεηε, ζχ εδψγξεζαο ιανχο, σο επεγγείιαην Υξηζηφο, ν ζαγελεχεηλ 
δηδάμαο ζε, αλζξψπνπο σο ηρζχαο δσγξείλ.  
 
Ο ηήο πίζηεσο ζηχινο, ε έδξα ηψλ αιεζηλψλ δνγκάησλ ηνχ Υξηζηνχ, 
Αλδξέαο ν ζεφπλεπζηνο, πάληα ζήκεξνλ θαιεί, ηήο γήο ηά πέξαηα, ενξηήλ 
εηήζηνλ ζπζηήζαζζαη, ζπλέιζσκελ νχλ πάληεο πηζηνί.  
 
Σφ ζαιάζζηνλ θχηνο, δηθηχνηο εξεπλψλ, ηή ηέρλε αιηεχο, ζαγήλε ηή ηνχ 
Πλεχκαηνο, έζλε, θχια θαί ιανχο, δσγξείο ελ Πλεχκαηη, θαί ηφλ άλσ βπζφλ 



πνιπζαχκαζηε, ζαθψο αλαθαιχπηεηο εκίλ.  
 
Μπζηνπφιε, απηφπηα θαί ξήηνξ, ηήο απνξξήηνπ γλψζεσο Υξηζηνχ, ν 
δεμάκελνο άλσζελ Πλεχκα Άγηνλ, ιαινχλ ελ γιψζζαηο θαζήκελνλ, ηψ ππξί 
δηαηξνχλ ηά ραξίζκαηα, ηθέηεπε ζσζήλαη εκάο.  

Γφμα…  
Πξναλάξρνπ Σξηάδνο, Μνλάδα ππεξνπζίσο πίζηεη πξνζθπλψ, νπ ηέκλσλ ηήλ 
ζεφηεηα, έζηη γάξ ελνεηδήο, απιή ακέξηζηνο, ζπλάπησ δέ απηήλ, νπζηφηεηη 
πξνζψπσλ, θαί πηζηψο δηαηξψ.  

Καί λχλ…  
Βξεθνπξγείηαη Θεφο εθ Παξζέλνπ, θαί λενπξγεί ηνχο θζαξέληαο εμ Αδάκ, θαί 
ιχεη ηφ κεζφηνηρνλ, θαί ηήο έρζξαο ηφλ θξαγκφλ, ελ ηή ζαξθί απηνχ, θαηάξαλ 
επινγεί ηήο Πξνκήηνξνο, εμ αρξάληνπ Μεηξφο πξνειζψλ.  

Καηαβαζία 
Υξηζηφο γελλάηαη, δνμάζαηε, Υξηζηφο εμ νπξαλψλ, απαληήζαηε, Υξηζηφο επί 
γήο, πςψζεηε, Άζαηε ηψ Κπξίσ πάζα ε γή, θαί ελ επθξνζχλε, αλπκλήζαηε 
ιανί, φηη δεδφμαζηαη.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή γ’  Ο Δηξκφο 
«ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ, εηο ηφ ζέιεκά ζνπ Υξηζηέ ν Θεφο, ν εθ’ πδάησλ 
νπξαλφλ, ζηεξεψζαο ηφλ δεχηεξνλ, θαί εδξάζαο ελ ηνίο χδαζη, ηήλ γήλ 
παληνδχλακε».  
 
Σήο ζηεηξεπνχζεο δηαλνίαο κνπ, αθαξπίαλ πάζαλ απέιαζνλ, θαί 
θαξπνθφξνλ αξεηαίο, ηήλ ςπρήλ κνπ αλάδεημνλ, Παλαγία Θενηφθε, ηψλ 
πηζηψλ ε βνήζεηα.  
 
Ρχζαί κε πάζεο θαηαθξίζεσο, θαί πνιιψλ ζθαλδάισλ ηνχ φθεσο, ηνχ 
αησλίδνληνο ππξφο, θαί ηνχ ζθφηνπο Παλάκσκε, ε ηφ θψο απνθπήζαζα, εκίλ 
ηφ αλέζπεξνλ.  
 
Σφ απαξαίηεηνλ θξηηήξηνλ, θαί ηφ πχξ εθείλν ηφ άζβεζηνλ, θαί ηήλ απφθαζηλ 
Αγλή, ηήλ θξηθηήλ φισο δέδνηθα, ζπεχζνλ ζψζνλ πξφ ηνχ ηέινπο, αγαζή ηφλ 
νηθέηελ ζνπ.  
 
Δπινγεκέλνο ηήο θνηιίαο ζνπ, ν θαξπφο Παξζέλε παλχκλεηε, ηνχο γάξ 
θζαξέληαο ηψ θαξπψ, δηά μχινπ ηαπξνχ απηνχ, αθζαξηίζαο θαηεζηήζαην, 
θνηλσλνχο ζείαο ράξηηνο.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Ο κφλνο εηδψο 
Πξνζέδξακεο δίςεη νπ θιεζείο, Αλδξέα, αιι’ απζαίξεηνο, ηή ηήο δσήο πεγή 



ψζπεξ έιαθνο, θαί πάζη ηαχηελ επξψλ εθήξπμαο, θαί πηψλ επφηηζαο, 
αθζαξζίαο λάκαηα, θεθκεθφηα ηή δίςεη ηά πέξαηα.  
 
Δπέγλσο ηήο θχζεσο ζεζκνχο, Αλδξέα αμηάγαζηε, θαί θνηλσλφλ ηφλ 
ζχγγνλνλ είιεθαο, βνψλ, Δπξήθακελ ηφλ πνζνχκελνλ, θαί νδνπνηήζαληη, ηήο 
ζαξθφο ηήλ γέλλεζηλ, θαζεγήζσ ηήλ γλψζηλ ηνχ Πλεχκαηνο.  
 
αγήλε ηνχ ιφγνπ εθ βπζνχ, απάηεο εζαγήλεπζαο, ηνχο ινγηθνχο ηρζχαο 
Απφζηνιε, θαί ηή ηξαπέδε Υξηζηνχ νςψληνλ, θαζαξφλ πξνζήγαγεο, 
ιακπξπλζέληαο ράξηηη, ηνχ θαλέληνο ζαξθφο νκνηψκαηη.  

Θενηνθίνλ 
Θεφλ ζπιιαβνχζα ελ γαζηξί, Παξζέλε δηά Πλεχκαηνο, ηνχ Παλαγίνπ έκεηλαο 
άθιεθηνο, επεί ζε βάηνο ηψ λνκνζέηε Μσζεί, θιεγνκέλε άθαπζηα, ζαθψο 
πξνεκήλπζε, ηήλ ηφ πχξ δεμακέλελ ηφ άζηεθηνλ.  
 

Έηεξνλ 
 

ηεξεσζήησ ε θαξδία κνπ 
Λφγσ θαινχληη, Γεχξ’ νπίζσ κνπ, ηψ Υξηζηψ επζχο εθνινχζεζε, ζπλ ηψ 
Αλδξέα θαί Κεθάο, ηφλ γελέηελ εάζαληεο, θαί ηφ ζθάθνο θαί ηά δίθηπα, ψο 
πίζηεσο πξφβνινη.  
 
Σά εηδσιεία κεηεπνίεζαο, εηο λανχο Θενχ Παλζεβάζκηε, θαζηεξψζαο ελ 
απηνίο, ηνχο πηνχο ηνχ Βαπηίζκαηνο, νχο ε ράξηο αλεθαίληζε, δη’ χδαηνο 
Πλεχκαηη.  
 
Σφλ καξγαξίηελ ηφλ πνιχηηκνλ, κπζηηθψο ηψ θφζκσ πξνεχξεθαο, ηψ ηήο 
θαξδίαο ζνπ αγξψ, θεθξπκκέλνλ Απφζηνιε, φλ ηή πίζηεη εζεζαχξηζαλ, ηά 
έζλε επξάκελα.  
 
Χο ζεζαπξφλ ηφ Δπαγγέιηνλ, ελ ρεξζί ιαβψλ Πνιπυκλεηε, πάζαλ επινχηηζαο 
ηήλ γήλ, ηνχ ελζένπ θεξχγκαηνο, δηφ ζνπ ηά κλεκφζπλα, ηηκά ζχλ ηνίο άζινηο 
ζνπ.  

Γφμα...  
Σήλ ελ Σξηάδη κίαλ δχλακηλ, νξζνδφμσο πάληεο πκλήζσκελ, άλαξρνλ 
άθηηζηνλ Θεφλ, νκννχζηνλ ζχλζξνλνλ, ηξηζππφζηαηνλ ηξηζήιηνλ, απηήλ 
αλακέιπνληεο.  

Καί λχλ...  
Πάζα κέλ κήηεξ γφλνλ ηίθηνπζα, παξζελεχεηλ έηη νχ δχλαηαη, ζχ δέ ηεθνχζα 
ηφλ Υξηζηφλ, Μεηξνπάξζελνο πέθελαο, γαινπρνχζα ηήλ δσήλ εκψλ, Αγλή 
δηακέλνπζα.  

Καηαβαζία 
Σψ πξφ ηψλ αηψλσλ, εθ Παηξφο γελλεζέληη αξξεχζησο Τηψ, θαί επ’ εζράησλ 
εθ Παξζέλνπ, ζαξθσζέληη αζπφξσο, Υξηζηψ ηψ Θεψ βνήζσκελ, Ο 
αλπςψζαο ηφ θέξαο εκψλ, Άγηνο εί Κχξηε.  



 
Κάζηζκα  Ήρνο πι. δ’  
Σήλ νθίαλ θαί Λφγνλ 

Χο πξσηφθιεηνλ πάλησλ ηψλ Μαζεηψλ, θαί απηφπηελ ηνχ Λφγνπ θαί 
ππνπξγφλ, Αλδξέα Απφζηνιε, θαηά ρξένο ηηκψκέλ ζε, ηψ γάξ Ακλψ ηψ 
αίξνληη, ηνχ θφζκνπ ηά πηαίζκαηα, αδηζηάθησ πφζσ, ζεξκψο εθνινχζεζαο, 
φζελ θαί ηνχ πάζνπο, θνηλσλφο αλεδείρζεο, ηνχ ζαξθί ππνκείλαληνο, 
εθνπζίσο ηφλ ζάλαηνλ, Γηά ηνχην βνψκέλ ζνη, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ 
πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ 
ζνπ.  

Γφμα… Έηεξνλ, φκνηνλ 
Σψλ εηδψισλ ηά ζξάζε θαηαβαιψλ, ηνχ σηήξνο ηά πάζε επηπνζψλ, Αλδξέα 
καθάξηε, αλεδείρζεο Απφζηνινο, νπξαλφζελ πάζη, πεγάδσλ ηά ζαχκαηα, θαί 
εζλψλ εγέλνπ, πακκάθαξ Γηδάζθαινο, φζελ ζνπ ηήλ κλήκελ, επαμίσο 
ηηκψληεο, ελ χκλνηο δνμάδνκελ, θαί πηζηψο κεγαιχλνκελ, ηνχ Κπξίνπ 
Απφζηνιε, Πξέζβεπε Υξηζηψ ηψ Θεψ, ηψλ πηαηζκάησλ άθεζηλ δσξήζαζζαη, 
ηνίο ενξηάδνπζη πφζσ, ηήλ αγίαλ κλήκελ ζνπ.  

Καί λχλ… Θενηνθίνλ 
Υαίξε ζξφλε ππξίκνξθε ηνχ Θενχ, Υαίξε Κφξε θαζέδξα βαζηιηθή, θιίλε 
πνξθπξφζηξσηε, ρξπζνπφξθπξε ζάιακε, ριακχο αινπξγφρξνε, 
ηηκαιθέζηαηνλ ηέκελνο, αζηξαπεθφξνλ άξκα, ιπρλία πνιχθσηε, Υαίξε 
Θενηφθε, δσδεθάηεηρε πφιηο, θαί πχιε ρξπζήιαηε, θαί παζηάο αγιαφκνξθε, 
αγιαφρξπζε ηξάπεδα, ζενθφζκεηνλ ζθήλσκα, Υαίξε έλδνμε Νχκθε 
ειηνζηάιαθηε, Υαίξε κφλε ςπρήο κνπ εππξέπεηα.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή δ’  Ο Δηξκφο 
«Πλεχκαηη πξνβιέπσλ, Πξνθήηα Αββαθνχκ, ηήλ ηνχ Λφγνπ ζάξθσζηλ, 
εθήξπηηεο βνψλ, Δλ ηψ εγγίδεηλ ηά έηε επηγλσζζήζε, ελ ηψ παξείλαη ηφλ 
θαηξφλ αλαδεηρζήζε, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ Κχξηε».  
 
Παξζέλε Παλαγία, ακφιπληε ζθελή, κνιπλζέληα πηαίζκαηη, θαζάξηζνλ κε λχλ, 
ηψλ νηθηηξκψλ ζνπ ξαλίζη θαζαξσηάηαηο, θαί δφο κνη ρείξα βνεζείαο, ίλα 
θξάδσ, Γφμα ζνη Αγλή ζενδφμαζηε.  
 
Ναφο εγηαζκέλνο, εδείρζεο ηνχ Θενχ, ηνχ ελ ζνί νηθήζαληνο, Παξζέλε ππέξ 
λνχλ, απηφλ δπζψπεη, ακαξηηψλ εκάο ξχπνπ απνθαζάξαη, φπσο νίθνο 
γλσξηζζψκελ, θαί θαηνηθεηήξηνλ Πλεχκαηνο.  
 
Διέεζνλ κε κφλε, ειένπο ηήλ πεγήλ, Θενηφθε ηέμαζα, θαί ιχζνλ ηήλ δεηλήλ, 
ηήο ςπρήο κνπ λφζνλ, θαί πφξσζηλ ηήο θαξδίαο, δαθξχσλ ξείζξα θαί 
θαηάλπμηλ πξφ ηέινπο, ζείαλ δσξνπκέλε πξεζβείαηο ζνπ.  
 
Ννήζαο ν Πξνθήηεο, ελ Πλεχκαηη Θενχ, ξνο ζε πξνέγξαςε, θαηάζθηνλ 



Αγλή, ηνχο γάξ θινγκψ ηψλ εγθιεκάησλ εθηαθέληαο, απνθαζαίξεηο κεζηηείαηο 
ζνπ Παξζέλε, κφλε ηψλ βξνηψλ ε αλφξζσζηο.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

ξνο ζε ράξηηη ηή ζεία 
Ζ ζεία εμαλαισηηθή ηε ηνχ ρείξνλνο, ηνχ παληνπξγνχ θαί θσηαπγνχο, 
Πλεχκαηνο δχλακηο ελ ζνί, Αλδξέα νηθήζαζα, ζενπξεπψο ππξίλεο γιψηηεο 
ελ ζρήκαηη, ηψλ απνξξήησλ αλέδεημε Κήξπθα.  
 
Οπρ φπια πξφο άκπλαλ, αλείιεην ζάξθηλα, θαί πξφο θαζαίξεζηλ δεηλψλ, 
νρπξσκάησλ ηνχ ερζξνχ, Αλδξέαο ν πάληηκνο, αιιά Υξηζηψ θξαμάκελνο 
πξνζελήλνρελ, αηρκαισηίζαο ηά έζλε ππήθνα.  
 
Σνχο πφζσ ηεινχληάο ζνπ, ηήλ κλήηκελ ελ άζκαζηλ, εθ ηήο αθζφλνπ δσξεάο 
ηνχ Γηδαζθάινπ ζνπ Υξηζηνχ, Αλδξέα παλφιβηε, πλεπκαηηθήο αγαιιηάζεσο 
λάκαηα, αλαπηκπιψλ κή ειιίπεο πξεζβείαηο ζνπ.  

Θενηνθίνλ 
Τκλνχκελ ηφ κέγα, θαί θξηθηφλ ζνπ κπζηήξηνλ, ππεξθνζκίνπο γάξ ιαζψλ, 
ηαμηαξρίαο επί ζέ, ν λ θαηαβέβεθελ, ψο πεηφο επί πφθνλ Παλχκλεηε, εηο 
ζσηεξίαλ εκψλ θαί αλάπιαζηλ.  
 

Έηεξνο 
 

Δλ πλεχκαηη πξνβιέπσλ 
Σά δίθηπά ζνπ ξίςαο, θαί άξαο ηφλ ζηαπξφλ, δξφκσ εθνινχζεζαο, θαινχληη 
ηψ Υξηζηψ, θαί ηήλ ζαγήλελ ηνχ Πλεχκαηνο πθαπιψζαο, αληί ηρζχσλ ηνχο 
αλζξψπνπο ζαγελεχεηο, Γφμα ηψ δνζέληη ζνη Πλεχκαηη.  
 
Σνχ Πλεχκαηνο ηήλ θιφγα, ηή γιψζζε πξνζιαβψλ, γέγνλαο Απφζηνιε, 
ζεφιεπηνο αλήξ, ηψλ νπξαλίσλ ηά θάιιε πεξηπνιεχσλ, θαί ηά ελ ηνχηνηο 
λνεηά θαηακαλζάλσλ, θάιιε θαί εκίλ εθθαιχπησλ απηά.  
 
Σήλ έξεκνλ δηςψζαλ, επφηηζαο νθέ, ηνίο ελζένηο ιφγνηο ζνπ, θαί έδεημαο 
απηήλ, πνιπγνλνχζαλ ηά ηέθλα ηήο Δθθιεζίαο, θαξπνθνξνχληα ηνχ 
θεξχγκαηνο ηφλ ζπφξνλ, Γφμα ηψ δνζέληη ζνη Πλεχκαηη.  
 
Σφ άθξαζηφλ ζνπ θάιινο, Αλδξέαο πξντδψλ, Ηεζνχ, ηφλ ζχγγνλνλ, εθψλεζε 
ιακπξψο, Πέηξε νκαίκνλ, επξήθακελ ηφλ Μεζζίαλ, ηφλ ελ ηψ λφκσ θαί 
Πξνθήηαηο θεξπρζέληα, δεχξν θνιιεζψκελ ηή φλησο δσή.  

Γφμα...  
Σξηάδα ελ Μνλάδη, πκλήζσκελ πηζηνί, ελ κηά ζεφηεηη, Παηέξα θαί Τηνλ, θαί 
Πλεχκα ζείνλ, νπζίαλ κίαλ θαί θχζηλ, αδηαηξέησο αρσξίζησο, ακεξίζησο, είο 
γάξ ελ Σξηάδη πξνζψπσλ Θεφο.  

Καί λχλ…  



Σφλ έλα ηήο Σξηάδνο, αθξάζησο ελ γαζηξί, ζπιιαβνχζα ηέηνθαο, αθζφξσο 
σο Τηφλ, θαί ε Σξηάο κέλ πξνζζήθελ φισο νπθ έζρε, ε δέ αγλεία, ψζπεξ ήλ 
θαί πξφ ηνχ ηφθνπ, ζψα Θενκήηνξ δηέκεηλελ.  

Καηαβαζία 
Ράβδνο εθ ηήο ξίδεο Ηεζζαί, θαί άλζνο εμ απηήο Υξηζηέ, εθ ηήο Παξζέλνπ 
αλεβιάζηεζαο, εμ φξνπο ν αηλεηφο, θαηαζθίνπ δαζένο, ήιζεο ζαξθσζείο εμ 
απεηξάλδξνπ, ν άπινο θαί Θεφο, Γφμα ηή δπλάκεη ζνπ, Κχξηε.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ε’ ν Δηξκφο 
«Σήλ ζήλ εηξήλελ δφο εκίλ, Τηέ ηνχ Θενχ, άιινλ γάξ εθηφο ζνπ, Θεφλ νπ 
γηλψζθνκελ, ηφ φλνκά ζνπ νλνκάδνκελ, φηη Θεφο δψλησλ, θαί ηψλ λεθξψλ 
ππάξρεηο».  
 
Σάο θφξαο ηήο θαξδίαο κνπ, δηάλνημνλ Αγλή, βιέπεηλ κε ηξαλψο, ηήλ ζείαλ 
ιακπξφηεηα, θαί ηήλ ζήλ δφμαλ ηήλ αλέθθξαζηνλ, φπσο ειένπο ηχρσ, θαί 
αησλίνπ δφμεο.  
 
Δλ δχν ηαίο ζειήζεζη, ηφλ έλα ηήο ζεπηήο, ηέηνθαο Σξηάδνο Παλάρξαληε, 
θέξνληα κίαλ ηήλ ππφζηαζηλ, φλ εθηελψο δπζψπεη, πάληαο εκάο ζσζήλαη.  
 
Παλάρξαληε σο ηέμαζα, σηήξα θαί Θεφλ, πξέζβεπε εθ πάζεο κε ζιίςεσο, 
θαί λνζεκάησλ θαί θαθψζεσο, ζψνλ ζπληεξεζήλαη, ηφλ ζφλ αρξείνλ δνχινλ.  
 
Γπζψπεζνλ φλ έηεθεο, Παξζέλε ππέξ λνχλ, ζψδεζζαη ηνχο πίζηεη ζνη 
θξάδνληαο, Υαίξε Παξζέλε παλακψκεηε, επινγεκέλε κφλε, ηνχ θφζκνπ 
πξνζηαζία.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Ο θσηίζαο ηή ειιάκςεη 
Απείιεθαο φλ επφζεηο, Αλδξέα Απφζηνιε, ελ αθζάξηνηο ζχλ απηψ θαηαιχζαο 
ζθελψκαζη, θαί ηψλ πφλσλ δξάγκαηα, ηψλ ζψλ δξεςάκελνο αμίσο, φζελ ζε 
χκλνηο δνμάδνκελ.  
 
Δπφζεζαο ηφλ Γεζπφηελ, θαί ηνχηνλ εδίσμαο, ηνίο ίρλεζη ηνίο απηνχ πξφο 
δσήλ πνδεγνχκελνο, θαί ηά ηνχηνπ πάζε, αςεπδψο ππέξηηκε Αλδξέα, κέρξη 
ζαλάηνπ κηκνχκελνο.  
 
Δληείλαο ζε δπλαηφλ, ψζπεξ βέινο Μαθάξηε, επαθήθελ εηο ηφλ ζχκπαληα 
θφζκνλ ν Κχξηνο, ηξαπκαηίδσλ δαίκνλαο, θαί δπζζεβεία ηνχο αλζξψπνπο, 
ηξαπκαηηζζέληαο ηψκελνο.  

Θενηνθίνλ 
Δπθξαίλνληαη νπξαλψλ, αη δπλάκεηο νξψζαί ζε, αγάιινληαη ζχλ απηαίο ηψλ 



βξνηψλ ηά ζπζηήκαηα, ηψ γάξ ηφθσ ήλσληαη ηψ ζψ, Παξζέλε Θενηφθε, ζέ 
επαμίσο δνμάδνληα.  
 

Έηεξνο 
 

Καηαχγαζνλ εκψλ 
Πνζήζαο ηφλ ζηαπξφλ Υξηζηνχ Μαζεηά, επνξίζσ ηψ ζηαπξψ ζνπ, ηήλ 
αθήξαηνλ βαζηιείαλ, ψλ ν πάληαο ειθχζαο ζηαπξψ ηνχο ζενκχζηαο, 
θιεξνδνηήζεη πκίλ, ηνίο ζενιφγνηο απηνχ.  
 
Δδήηεζαο Υξηζηφλ ηήλ φλησο δσήλ, θαί δεηήζαο πξψηνο εχξεο, θαί επξψλ 
κπζηηθψο εδξάμσ, θαί έιαβεο απηήλ ελ απηψ ηψ δεδσθφηη, θαί γέγνλαο 
ζεζαπξφο, δσήο αθαηαιχηνπ.  
 
Σά ξήκαηα ηψλ ζψλ ελζέσλ βξνληψλ, δηερήζε ελ ηψ θφζκσ, θαί απ’ άθξσλ 
εηο άθξα γήο ήιζελ, εθχθισζαλ γάξ ψζπεξ ηξνρφο, θαί εθαλάλ ζνπ αη 
αζηξαπαί, ψο θεζη Γαπτδ ηή νηθνπκέλε.  
 
Μλεκφλεπε εκψλ Υξηζηνχ Μαζεηά, ηψλ ηεινχλησλ ζνπ ηήλ κλήηκελ θαί 
ηηκψλησλ, ηά ιείςαλά ζνπ, δεήζεηη αεί εθηελψο πεξί ηήο Πνίκλεο, ήο γέγνλαο 
απ’ αξρήο, θχιαμ θαί ζσηεξία.  

Γφμα...  
Παηέξα θαί Τηφλ θαί Πλεχκα Θεφλ, αδηαίξεηνλ Σξηάδα, Σξηζππφζηαηνλ 
Βαζηιείαλ, δνμάζσκελ ζπκθψλσο πηζηνί, αθαηαπαχζηνηο ζενινγίαηο, απηήλ 
Πηζηψο πκλνινγνχληεο.  

Καί λχλ…  
Δγέλλεζαο ηφ θψο, κή γλνχζα ηφ πψο, ε νιφθσηνο ιπρλία, ηνχ ειίνπ 
ιακπαδεθφξε, θαί γέγνλαο αυινπ θσηφο θαηλφλ δνρείνλ, πεγάδνλ πάζε ηή 
γή, ζενγλσζίαο απγάο.  

Καηαβαζία 
Θεφο ψλ εηξήλεο, Παηήξ νηθηηξκψλ, ηήο κεγάιεο Βνπιήο ζνπ ηφλ Άγγεινλ, 
εηξήλελ παξερφκελνλ, απέζηεηιαο εκίλ, φζελ ζενγλσζίαο, πξφο θψο 
νδεγεζέληεο, εθ λπθηφο νξζξίδνληεο, δνμνινγνχκέλ ζε, Φηιάλζξσπε.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ζη’ Ο Δηξκφο 
«Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ, εθκηκνχκελνο βνψ, Σήλ δσήλ κνπ Αγαζέ, 
ειεπζέξσζνλ θζνξάο, θαί ζψζφλ κε, σηήξ ηνχ θφζκνπ, θξάδνληα, Γφμα 
ζνη».  
 
Μνιπλζέληα κε πνιιαίο, ακαξηίαηο δπζσπψ, ζέ ηήλ φλησο αγαζήλ, θαί 
ακφιπληνλ θελήλ, Απφπιπλνλ, παληνίνπ ξχπνπ, ηή κεζηηεία ζνπ.  
 
Κπβεξλήηεο κνη γελνχ, ζαιαηηεχνληη αεί, ελ πειάγεη ηψλ δεηλψλ, ηψλ ηνχ βίνπ 



πεηξαζκψλ, θαί ζψζφλ κε, πξφο ζσηεξίαο, φξκνλ ηζχλαζα.  
 
Σξηθπκίαη ινγηζκψλ, θαί παζψλ επαγσγαί, θαί βπζφο ακαξηηψλ, ηήλ αζιίαλ 
κνπ ςπρήλ, ρεηκάδνπζη, βνήζεζνλ κνη, Αγία Γέζπνηλα.  
 
Μεγαιείά ζνη αεί, επνηήζαην Υξηζηφο, φλ ηθέηεπε αεί, κεγαιχλαη επ’ εκνί, ηά 
πινχζηα, απηνχ ειέε, Θενραξίησηε.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Δθχθισζελ εκάο 
Σήλ ζάιαζζαλ ηνχ βίνπ πεξαηνχκελνο, ελ ζθάθεη ηψ ηνχ ζψκαηνο, ηφλ ηά 
ζχκπαληα δηέπνληα Υξηζηφλ, εχξεο θπβεξλήηελ πακκαθάξ ηζηε, θαί πξφο 
απηφλ κάθαξ Αλδξέα, ραίξσλ πξνζήλεμαη.  
 
Σά πλεχκαηα ηψ ιφγσ θπγαδεχνληαη, αη λφζνη δξαπεηεχνπζη, ςπρηθψλ ηε 
παζεκάησλ ν εζκφο, πφξξσ ηψλ λνζνχλησλ απειαχλνληαη, ηή εθ Θενχ ζνη 
δεδνκέλε, Αλδξέα ράξηηη.  
 
Χο θχκα γαιελφλ πξαέη πλεχκαηη, θηλνχκελνλ Μαθάξηε, απεμήξαλαο 
ζαιάζζαο πνλεξάο, ηήο πνιπζεταο ζείνηο ξεχκαζη, θαί πνηακνχο 
ζενγλσζίαο, πάζηλ εμέβιπζαο.  

Θενηνθίνλ 
Δπθξαίλνληαη ελ ζνί Παξζέλε άρξαληε, ηνχ γέλνπο νη Πξνπάηνξεο, ηήλ Δδέκ 
απνιαβφληεο δηά ζνχ, ήλ εθ παξαβάζεσο απψιεζαλ, ζχ γάξ Αγλή, θαί πξφ 
ηνχ ηφθνπ θαί κεηά γέλλεζηλ.  
 

Έηεξνο 
 

Σφλ Πξνθήηελ Ησλάλ 
Ο εθ ηήο Βεζζατδά, θαηαγφκελνο εκάο, ενξηάζαη ζπγθαιεί, ηήλ παλήγπξηλ 
απηνχ, πξνζείο εκίλ, ηάο αξηζηείαο, ηψλ παιαηζκάησλ απηνχ.  
 
Ο ηή ηέρλε αιηεχο, θαί ηή πίζηεη καζεηήο, σο βπζφλ δηεξεπλψλ, ηάο θαξδίαο 
ηψλ πηζηψλ, ηφ άγθηζηξνλ, ραιά ηνχ ιφγνπ, θαί ζαγελεχεη εκάο.  
 
Σήο αγάπεο ηνχ Υξηζηνχ, ελ θαξδία ζνπ ηφ πχξ, πεξηθέξσλ Μαζεηά, 
θαηεβφαο ηψλ εζλψλ, Ζ θιφμ πκψλ, εζβέζζε φλησο, επηθαλέληνο Υξηζηνχ.  
 
Οη ηψ άιαηη ηφλ λνχλ, αξηπζέληεο ηνχ Υξηζηνχ, ηά νςψληα πκψλ, 
θαηεγιχθαλαλ εκίλ, ηά δφγκαηα, ηήο νπξαλίνπ, θαί αθεξάηνπ ηξπθήο.  

Γφμα…  
Σφλ Παηέξα θαί Τηφλ, θαί ηφ Πλεχκα ηφ επζέο, πξνζθπλήζσκελ πηζηνί, 
ηξηζππφζηαηνλ θχζηλ, ακέξηζηνλ, βνψληεο, Γφμα, ηψ ελ Σξηάδη Θεψ.  

Καί λχλ…  



Δπδνθία ηνχ Παηξφο, εζαξθψζε ν Τηφο, δηά Πλεχκαηνο Θενχ, ελ ηή κήηξα 
ζνπ Αγλή, θαί έζσζε, ηήλ πξίλ εηθφλα, Θενθπήηνξ ζαθψο.  

Καηαβαζία 
πιάγρλσλ Ησλάλ, έκβξπνλ απήκεζελ, ελάιηνο ζήξ, νίνλ εδέμαην, ηή 
Παξζέλσ δέ, ελνηθήζαο ν Λφγνο θαί ζάξθα ιαβψλ, δηειήιπζε θπιάμαο 
αδηάθζνξνλ, ήο γάξ, νπρ ππέζηε ξεχζεσο, ηήλ ηεθνχζαλ, θαηέζρελ 
απήκαληνλ.  
 

Κνληάθηνλ  Ήρνο β’ 
Σήλ ελ πξεζβείαηο 

Σφλ ηήο αλδξείαο επψλπκνλ ζεεγφξνλ, θαί καζεηψλ ηφλ πξσηφθιεηνλ ηνχ 
σηήξνο, Πέηξνπ ηφλ ζχγγνλνλ επθεκήζσκελ, φηη σο πάιαη ηνχησ θαί λχλ 
εκίλ εθέθξαγελ, Δπξήθακελ δεχηε ηφλ πνζνχκελνλ.  

Ο Οίθνο 
Άλσζελ κέλ Γαπίδ αλαζηέιιεη ακαξησιφλ, ψο εκέ, δηεγείζζαη Θενχ επιφγσο 
ηά δηθαηψκαηα, φκσο πξφο πίζηηλ δηδάζθεη πάιηλ, θαί ελ δάθξπζη πιείζηνηο 
εμαγνξεχεη, ήκεξνλ γάξ ηήο θσλήο απηνχ εάλ αθνχζεηε, θαξδίαο κή 
ζθιεξπλζήηε, ψο πνηε Ηζξαήι παξεπίθξαλελ, Δπάγεη νχλ ηψ εμήο Φαικψ, 
Σψ Κπξίσ ε ζχκπαζα γή άζαηε, Δπξήθακελ δεχηε ηφλ πνζνχκελνλ.  
 

πλαμάξηνλ 
Σή Λ’ ηνχ απηνχ κελνο, Μλήκε ηνχ Αγίνπ ελδφμνπ θαί παλεπθήκνπ 

Απνζηφινπ, Αλδξένπ ηνχ Πξσηνθιήηνπ.  
ηίρνη 

Αληίζηξνθνλ ζηαχξσζηλ Αλδξέαο θέξεη,  
Φαλείο αιεζψο νχ ζθηψδεο αληίπνπο.  
ηαπξφλ θαθθεθαιήο ηξηαθνζηή Αλδξέαο έηιε.  
 

Σή απηή εκέξα, Μλήκε ηνχ Οζίνπ Παηξφο εκψλ Φξνπκεληίνπ, 
Δπηζθφπνπ Ηλδίαο.  

ηίρνη 
Φξνπξνχκελνο ράξηηη εΗnflο Σξηάδνο,  
Φξνπκέληηνο δέδεηρε θξνχδνλ ηήλ πιάλελ.  
 

Σαίο ηψλ Αγίσλ ζνπ πξεζβείαηο, ν Θεφο, ειέεζνλ εκάο. Ακήλ.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή δ’ Ο Δηξκφο 
«Σνχο ελ θακίλσ Παίδάο ζνπ σηήξ, νπρ ήςαην, νπδέ παξελψριεζε ηφ πχξ, 
ηφηε νη ηξείο σο εμ ελφο ζηφκαηνο, χκλνπλ θαί επιφγνπλ ιέγνληεο, Δπινγεηφο 
ν Θεφο, ν ηψλ Παηέξσλ εκψλ».  
 
Σήλ κηαλζείζαλ άρξαληε ςπρήλ, αγίαζνλ, πάληνηε ηνχ δνχινπ ζνπ Αγλή, θαί 
ηνχ λνφο δεηλάο αηρκαισζίαο, θαί θαξδίαο πψξσζηλ, θαί ηψλ δαηκφλσλ 



νξκάο, ηάρνο αθάληζνλ.  
 
Νελεθξσκέλνλ πάζεζη ζαξθφο, Παλάκσκε, δψσζνλ ηφλ λνχλ κνπ θαί Θεψ, 
ηά αξεζηά επηηειείλ ελίζρπζφλ κε, ίλα κεγαιχλσ ζε, ίλα δνμάδσ αεί, ηήλ 
αγαζφηεηα ζνπ.  
 
Νεθξσζφλ κνπ Γέζπνηλα αγλή, Σά ηήο ζαξθφο πάζε, θαί ςπρήο κνπ 
Σαπεηλήο ξχπνλ, δεηλφλ ελαπνζκήρνπζα Παξζέλε, θαί ινγνζεζίνπ κε, ηψλ 
ανξάησλ ερζξψλ, ξχζαη θαί ζψζφλ κε.  
 
νί Παλαγία άρξαληε αγλή, νη δνχινί ζνπ, πάληνηε εκέξαο θαί λπθηφο, 
πνζπίπηνκελ ζπληεηξηκκέλε δηαλνία, δπζσπνχληεο ιχηξσζηλ, ακαξηεκάησλ 
επξείλ, ηαίο ηθεζίαηο ηαίο ζαίο.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

έ λνεηήλ Θενηφθε 
Ζ αςεπδήο, εκθαλψο πεπιήξσηαη, επαγγειία ζνπ Υξηζηέ, ηψ γάξ ζάισ ν 
θνηηεηήο, ζνχ ν ελΘεψηαηνο, ιφγσ εκβξηκψκελνο, πξφο ηιαξάλ γαιήλελ 
κεηέβαιελ, Ο αηλεηφο αλακέιπσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
Σψ λνεηψ, ηήο ηψλ Απφζηνιε, πξνβήλαη φξεη θειεπζζείο, ζσηεξίνπ ηε 
εηιεθψο, ραίξσλ ηφ πνηήξηνλ, έδεο πνξζκεπφκελνο, δηά ζαλάηνπ πξφο ζείαλ 
δσήλ, έλζα Υξηζηφο ηψλ απάλησλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 
χ γεγελήο, πεθπθψο Απφζηνιε, ππεξθπψο ηεξαηνπξγείο, δη’ αγάπεο γάξ 
ζπγθξαζείο, ηνχησ εθνινχζεζαο, Υξηζηψ ηψ ζέ αγαπήζαληη, Ο αηλεηφο 
αλακέιπσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  

Θενηνθίνλ 
Υαίξε ζεκλή, ηνχ Αδάκ ηφ θψδηνλ, εμ νχ πξνήιζελ ν Πνηκήλ, ελδπζάκελνο 
αιεζψο, ν ππεξπςνχκελνο, φινλ κε ηφλ άλζξσπνλ, ελ ηή γαζηξί ζνπ 
αλέπιαζελ, ν αηλεηφο ηψλ Παηέξσλ, Θεφο θαί ππεξέλδνμνο.  
 

Έηεξνο 
 

Σνχο ελ θακίλσ Παίδάο ζνπ 
Σνχ Παλαγίνπ Πλεχκαηνο ηφ πχξ, ζπαζάκελνο, άλσζελ Απφζηνιε Υξηζηνχ, 
γιψζζαηο θαηλαίο, αίο κεδακνχ εθζέγμσ, ηνίο ηνχ θφζκνπ πέξαζη, 
δηεθειεχζζεο ιαιείλ ηά κεγαιεία απηνχ.  
 
Τπεξεθπιήηηεη πάληα ινγηζκφλ, ηφ θήξπγκα, φπεξ εζαιπίζαηε ηή γή, κχζηαη 
Υξηζηνχ, θαί ζεσξνί ηψλ άλσ, φηη κφλνη δψδεθα φληεο, ηάο κπξηάδαο ηήο γήο 
θαηεθσηίζαηε.  
 
Δζαπκαζηψζε Γέζπνηα Υξηζηέ, ε ράξηο ζνπ, ελ ηνίο ζενζφθνηο Μαζεηαίο, φηη 



κηθξνί θαί ηδηψηαη φληεο, πάζαλ γήλ δηέδξακνλ, απφ ηψλ άθξσλ απηήο έσο 
πεξάησλ απηήο.  
 
Σί ηφ δηδάμαλ νχησ ζε ιαιείλ, Απφζηνιε ηί ηφ θαηαιάκςαλ ζνπ ηφλ λνχλ, 
βιέπεηλ ηξαλψο, ηήο απξνζίηνπ δφμεο, ηήλ απγήλ ηήλ ιάκςαζαλ, ηήο 
αιεζείαο ηφ θψο ελ ηαίο θαξδίαηο εκψλ; 

Γφμα… 
Σξηαδηθψο πκλήζσκελ πηζηνί, δνμάδνληεο, άλαξρνλ Παηέξα θαί Τηφλ, Πλεχκα 
επζέο, κνλαδηθήλ νπζίαλ κίαλ, ήλ ηξηζζψο πκλήζσκελ. Άγηνο, άγηνο, άγηνο εί, 
εηο ηνχο αηψλαο. Ακήλ.  

Καί λχλ… 
Χο ηήο Σξηάδνο έλα ζε Υξηζηέ, δνμάδνκελ, φηη εθ Παξζέλνπ ζαξθσζείο, δίρα 
ηξνπήο, αλζξσπηθψο πάληα ελέζρνπ, κή εθζηάο ηήο θχζεσο, ηήο παηξηθήο, 
Ηεζνχ, εη θαί ελψζεο εκίλ.  

Καηαβαζία 
Οη Παίδεο επζεβεία ζπληξαθέληεο, δπζζεβνχο πξνζηάγκαηνο 
θαηαθξνλήζαληεο, ππξφο απεηιήλ νπθ επηνήζήζαλ, αιι’ ελ κέζσ ηήο 
θινγφο, εζηψηεο έςαιινλ, Ο ηψλ Παηέξσλ Θεφο επινγεηφο εί.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ε’  Ο Δηξκφο 
«Ολ θξίηηνπζηλ Άγγεινη, θαί πάζαη ζηξαηηαί, ψο Κηίζηελ θαί Κχξηνλ, πκλείηε 
ηεξείο, δνμάζαηε παίδεο, επινγείηε ιανί, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο 
αηψλαο».  
 
αξθνχηαη ν άζαξθνο, εθ ζνχ ζενπξεπψο, φλ αίηεζαη Πάλαγλε, ηά πάζε ηήο 
εκήο, ςπρήο ζαλαηψζαη, θαί δσψζαη απηήλ, λεθξσζείζαλ πάιαη, θαθίζηε 
ακαξηία.  
 
Ηάζσ ηφ ζχληξηκκα, Αδάκ ηνχ ρντθνχ, σηήξα θπήζαζα, Παλάρξαληε Θεφλ, 
απηφλ εθδπζψπεη ηάο πιεγάο ηήο εκήο, ςπρήο ζεξαπεχζαη, αλίαηα λνζνχζεο.  
 
Αλάζηεζνλ θείκελνλ, εηο βάζε κε θαθψλ, ηνχο λχλ πνιεκνχληάο κε, 
πνιέκεζνλ ερζξνχο, ηξσζέληα αηφπνηο, εδνλαίο ηήλ ςπρήλ, Αγλή κή 
παξίδεο, αιι’ νίθηεηξνλ θαί ζψζνλ.  
 
Ηάηξεπζνλ Άρξαληε, ηά πάζε ηήο εκήο, θαξδίαο θπήζαζα, ηφλ πάλησλ Ηαηξφλ, 
θαί ηήο ηψλ Γηθαίσλ δείμνλ κέηνρνλ, Παξζέλε κεξίδνο, Υξηζηφλ 
εθδπζσπνχζα.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Δλ θακίλσ Παίδεο 
Φσηνθφξνο θαί επθξαληηθή, αθηίλαο ηακάησλ, Αλδξέα Υξηζηνχ Απφζηνιε, λχλ 



εμέιακςελ εκίλ, ε έλζενο κλήκε ζνπ, ηνίο βνψζη, Πάληα ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ 
Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Αλζξσπίλεο θχζεσο ιαρψλ, ηνχο ηαχηεο ππεξέβεο, ζεζκνχο θαί πξφο ηήλ 
Αγγέισλ, κεηαβέβεθαο ζθελήλ, Αλδξέα Απφζηνιε, θαί θξαπγάδεηο, πάληα ηά 
έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Ζ εμ χςνπο Πλεχκαηνο Θενχ, πλνή ζε εθππξψζαζα, Ρήηνξα ζεεγφξνλ, 
αλαδείθλπζη ζεξκφλ, βνψληα Απφζηνιε ηψ Υξηζηψ ζνπ, Πάληα ηά έξγα 
Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Φεγγνβφινο ψζπεξ αζηξαπή, εηο θψο εζλψλ εμήιζεο, ηφ ζθφηνο ηήο 
αγλσζίαο, εθδηψθσλ θαί πηζηνπο, θσηίδσλ θξαπγάδνληαο, Δπινγείηε, πάληα 
ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  

Θενηνθίνλ 
Σήλ αζπφξσο θαί ππεξθπψο, εμ αζηξαπήο ηήο ζείαο, ηεθνχζαλ ηφλ 
καξγαξίηελ, ηφλ πνιχηηκνλ Υξηζηφλ, πκλήζσκελ άπαληεο εθβνψληεο, Πάληα 
ηά έξγα Κπξίνπ, ηφλ Κχξηνλ πκλείηε, θαί ππεξπςνχηε εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Έηεξνο 
 

Σφλ ελ ηλά ηήλ βάηνλ 
Σή ηέρλε ηήο αιηείαο, εθ ζαιάζζεο ήγξεπζαο ηρζχαο Πάλζνθε, λχλ δέ ηή 
πίζηεη, αλζξψπνπο ζαγελεχεηο Υξηζηψ, εθ πιάλεο ηνχ ερζξνχ, βπζφο γάξ ήλ 
ε πιάλε πνηέ, βπζίδσλ ηά έζλε, ηή δάιε ηήο αγλνίαο.  
 
Σφλ λνεηφλ ηνχ βίνπ, αθπκάλησο έπιεπζαο βπζφλ Απφζηνιε, δηαπεηάζαο, ηφ 
ηζηίνλ ηνχ Πλεχκαηνο, ηή πίζηεη ηνχ Υξηζηνχ, δηφ θαί εηο ιηκέλα δσήο 
θαηήληεζαο ραίξσλ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 
Σνχ λνεηνχ Ζιίνπ, επί μχινπ δχλαληνο απηεμνπζίσ βνπιή, ν ηνχ ειίνπ 
θσζηήξ ζπλαλαιχζαη δεηψλ, θαί δχλαη εηο Υξηζηφλ, ελ μχισ εθξεκάζζε 
ζηαπξνχ, Αλδξέαο ν κέγαο, ιακπηήξ ηήο Δθθιεζίαο.  
 
Χκαζεηά θαί θίιε, ηνχ Υξηζηνχ θαί ζχκςεθε ηψλ Απνζηφισλ απηνχ, φηαλ ελ 
ζξφλσ, θάζεηαη Κξηηήο ζχλ εκίλ, ηνίο δψδεθα θξίλαη, σο ε επαγγειία θεζί, 
γέλνηζζε ηφηε εκίλ, θηιαλζξσπίαο ηείρνο.  

Γφμα… 
Σξηζζνθαή Μνλάδα, θαί Σξηάδα ζχλζξνλνλ δνμνινγήζσκελ, νχ δηαηξνχληεο, 
ελνχληεο δέ απηήλ ζπκθπψο, σο κίαλ αιεζψο, νπζίαλ ελσκέλελ, ελ 
πξνζψπνηο ηξηζίλ, νχ ζπλαιεηθνκέλελ.  

Καί λχλ… 
Σφλ ηήο Σξηάδνο έλα, ζπιιαβνχζα ηέηνθαο ζεζαξθσκέλνλ εθ ζνχ, 
θαηλνηνκνχληα, ηνχο λφκνπο ηνχο ηήο θχζεσο, ηψ ηφθσ ζνπ Αγλή, Απηφλ 
ππέξ εκψλ, σο Θεφλ αεί δπζσπνχζα, κή παχζε Θενηφθε.  



Καηαβαζία 
ζαχκαηνο ππεξθπνχο ε δξνζνβφινο, εμεηθφληζε θάκηλνο ηχπνλ, νπ γάξ νχο 
εδέμαην θιέγεη Νένπο, ψο νπδέ πχξ ηήο ζεφηεηνο, Παξζέλνπ ήλ ππέδπ λεδχλ, 
δηφ αλπκλνχληεο αλακέιςσκελ, Δπινγείησ ε Κηίζηο πάζα ηφλ Κχξηνλ, θαί 
ππεξπςνχησ, εηο πάληαο ηνχο αηψλαο.  
 

Σήο Θενηφθνπ 
 

Χδή ζ’  Ο Δηξκφο 
«Σήλ θσηνθφξνλ λεθέιελ, ελ ή ν πάλησλ Γεζπφηεο, ψο πεηφο εμ νπξαλνχ, 
επί πφθνλ θαηήιζε, θαί εζαξθψζε δη’ εκάο, γελφκελνο άλζξσπνο, ν άλαξρνο, 
κεγαιχλσκελ πάληεο, ψο Μεηέξα ηνχ Θενχ εκψλ αγλήλ».  
 
Φηιακαξηήκσλ ππάξρσλ, ελ ακειεία δηάγσ, θαί ηφ θξηηήξηνλ Αγλή, ηφ 
αδέθαζηνλ ηξέκσ, ελ ψ κε ηήξεζνλ ηαίο ζαίο, αγίαηο δεήζεζη, Θεφλπκθε, 
αθαηάθξηηνλ φπσο, σο πξνζηάηηλ καθαξίδσ ζε αεί.  
 
Φξίηησ ηφ βήκα Παξζέλε, θαί ηφ αιάζεηνλ φκκα, ηνχ ζνχ Τηνχ πξάμεηο 
αηζρξάο, επί γήο εθηειέζαο, θαί δηά ηνχηφ ζνη βνψ, Παλεχζπιαγρλε Γέζπνηλα 
βνήζεη κνη, θαί ηήο ηφηε αλάγθεο, εμεινχ κε θαί δηάζσζνλ Αγλή.  
 
Χο θνβεξά ε εκέξα, ηήο εμεηάζεσο Κφξε! ψο ε απφθαζηο θξηθηή! ψο δεηλή ε 
αηζρχλε! ηίο ππνζηήζεηαη ινηπφλ, παλάρξαληε Γέζπνηλα ειέεζνλ, ηήλ αζιίαλ 
ςπρήλ κνπ, θαί πξφ ηέινπο δφο κνη άθεζηλ Αγλή.  
 
Φψο ε ηεθνχζα ηφ ζείνλ, εζθνηηζκέλνλ κε πάζαηο, ηαίο πξνζβνιαίο ηνχ 
πνλεξνχ, θαί θαθίαηο απάζαηο, θαί παξνξγίδνληα Θεφλ, Παλάκσκε θψηηζνλ, 
νδεγνχζα πξνο θαιάο εξγαζίαο, σο αηηία νχζα πάλησλ ηψλ θαιψλ.  
 

Σνχ Απνζηφινπ 
 

Σχπνλ ηήο αγλήο 
Οία θνηηεηήο παλάξηζηνο, ηνχ ηψ ζηαπξψ βνπιήζεη πξνζνκηιήζαληνο, ηψ 
Γεζπφηε ζνπ κέρξη ζαλάηνπ επφκελνο, αλειήιπζαο ραίξσλ εηο χςνο 
ζηαπξνχ, ζηειιφκελνο πνξείαλ, πξφο νπξαλνχο κάθαξ Απφζηνιε.  
 
Πχιε ηήο Δδέκ ζνη ήλνηθηαη, θαί πξνζεηέζε θιίκαμ ε επνπξάληνο, θαί εδέμαλην 
ηψλ νπξαλψλ ηά ζθελψκαηα, θαί παξέζηεθαο ραίξσλ Απφζηνιε, Υξηζηψ ηψ 
δσνδφηε, ππέξ ηνχ θφζκνπ πξέζβπο άξηζηνο.  
 
Ίζνηο εδνμάζζεο πάζεζη, ηνχ Γηδαζθάινπ κάθαξ Αλδξέα πάλζνθε, δηά γάξ 
ζηαπξνχ ηφ ζείνλ ηέινο απείιεθαο, θαί κεζέμεη Θεφο ερξεκάηηζαο, δηφ ζε 
δπζσπνχκελ, ππέξ εκψλ αεί ηθέηεπε.  
 
Υαίξνηο μπλσξίο παλάξηζηνο, ελ νπξαλνίο ιαρνχζα λχλ ηφ πνιίηεπκά, 



επνπηεχνηο ηε, ηψλ πκλεηψλ ηήλ πξναίξεζηλ, εαπηψλ εθληθψζαλ ηήλ δπλακηλ, 
θαί ζείσλ ραξηζκάησλ, θαηαγιατδνηο ηή ιακπξφηεηη.  

Θενηνθίνλ 
Ρίδεο εθ Γαπτδ εβιάζηεζαο, πξνθεηηθήο Παξζέλε θαί ζενπάηνξνο, αιιά θαί 
Γαπτδ σο αιεζψο ζχ εδφμαζαο, σο ηεθνχζα ηφλ πξνθεηεπφκελνλ, ηφλ 
Κχξηνλ ηήο δφμεο, φλ επαμίσο κεγαιχλνκελ.  
 

Έηεξνο 
 

Σήλ θσηνθνξνλ λεθέιελ 
Ο ηήλ ζαγήλελ απιψζαο, ηήο κπζηηθήο ζεσξίαο, θαί ψο ηρζπαο ελ απηή, 
ζαγελεχζαο ηά θάιιε, ηψλ νπξαλίσλ ελλνηψλ, ηθέηεπε Άγηε, ηήλ Αγίαλ Σξηάδα, 
ηνχ πεγάζαη θαί εκίλ ηφλ ηιαζκφλ.  
 
Δπραξηζηνχκελ ηά έζλε, ηά δηά ζνχ θσηηζζέληα, θαί απφ γήο εηο νχξαλνπο, 
δηά ζνχ αλαρζέληα, ηήο γάξ ιαηξείαο ηνχ ερζξνχ, εθζηάληεο γεγφλακελ 
ζπκκέηνρνη, ηψλ Αγίσλ Αγγέισλ, ηνχ Κπξίνπ ηε ηήο δφμεο θνηλσλνί.  
 
Σψλ απνξξήησλ απηφπηαη, θαί ππεξέηαη ηνχ Λφγνπ, κπζηαγσγνί θαί ζεσξνί, 
ηψλ αλεμηρληάζησλ, ζπγθιεξνλφκνπο θαί εκάο, γελέζζαη δεήζεηε Απφζηνινη, 
ηήο Υξηζηνχ βαζηιείαο, θαί κεηφρνπο ηήο ζεφηεηνο απηνχ.  
 
Γεζκείλ θαί ιχεηλ ιαβφληεο, παξά Υξηζηνχ εμνπζίαλ, ιχζαηε πάληαο ηψλ 
δεζκψλ, ηψλ πνιιψλ εγθιεκάησλ, φηη ειεχζεηαη Υξηζηφο, θαί πάληεο 
θαζήζεζζε νη Γψδεθα, επί ζξφλνηο ηνζνχηνηο, θξίλαη πάζαο, ηάο θπιάο ηνχ 
Ηζξαήι.  

Γφμα…  
Σήλ ηξηζππφζηαηνλ Φχζηλ, θαί αδηαίξεηνλ δφμαλ, ηήλ ελ ζεφηεηη κηά, 
πκλνπκέλελ απαχζησο, ελ νπξαλψ θαί επί γήο, Σξηάδα αρψξηζηνλ 
δνμάζσκελ, ζχλ Τηψ ηφλ Παηέξα, θαί ηφ Πλεχκα πξνζθπλνχληεο επζεβψο.  

Καί λχλ…  
Τπφ ηήλ ζήλ επζπιαγρλίαλ, ηνχο θαηαθεχγνληαο πίζηεη, θαί πξνζθπλνχληαο 
επζεβψο, ηφλ Τηφλ ζνπ Παξζέλε, Θενγελλήηνξ σο Θεφλ, ηνχ θφζκνπ θαί 
Κχξηνλ ηθέηεπε, εθ θζνξάο θαί θηλδχλσλ ιπηξσζήλαη, θαί παληνίσλ 
πεηξαζκψλ.  

Καηαβαζία 
Μπζηήξηνλ μέλνλ, νξψ θαί παξάδνμνλ! νπξαλφλ ηφ πήιαηνλ, ζξφλνλ 
Υεξνπβηθφλ, ηήλ Παξζέλνλ, ηήλ θάηλελ ρσξίνλ, ελ ψ αλεθιήζε ν αρψξnηνο, 
Υξηζηφο ν Θεφο, φλ αλπκλνχληεο κεγαιχλνκελ.  
 

Δμαπνζηεηιάξηνλ 
Δλ Πλεχκαηη ηψ Ηεξψ 

Ο Λφγνο ν πξνάλαξρνο, επξεθψο ζε πακκάθαξ, Πξσηφθιεηνλ αλέδεημε, 
πάλησλ ηψλ Απνζηφισλ, Αλδξέα παλανίδηκε, θαί ηνίο ηνχηνπ ίρλεζηλ, 
επφκελνο αλεδείρζεο, νδεγφο πιαλσκέλσλ, πξφο νπξάληνλ απηνχο, αλάγσλ 



ζείαλ πνξείαλ.  
Έηεξνλ   Γπλαίθεο αθνπηίζζεηε 

Σνχ Πέηξνπ, ηφλ ζπλαίκνλα, ηψλ καζεηψλ ηφλ πξψηηζηνλ, απηφπηελ θαί 
ππεξέηελ, γελφκελνλ ηφλ ηνχ Λφγνπ, Αλδξέαλ ηφλ Απφζηνινλ, ελδφμσο 
επθεκήζσκελ, ηά έζλε γάξ εθψηηζε, θαί ζηαπξσζείο ηειεηνχηαη, ψο Μαζεηήο 
ηνχ Γεζπνηνπ.  

Θενηνθίνλ, φκνηνλ 
Θεφλ φλ πεξ εγέλλεζαο, Παξζέλε παλακψκεηε, ηθέηεπε ππέξ πάλησλ, ηψλ 
επζεβψλ ζε ηηκψλησλ, ζχλ ηψ θιεηλψ Απνζηφισ, ηπρείλ ζείαο ειιάκςεσο, 
ηνχ ζνχ Τηνχ θαί ζηάζεσο, ηψλ εθιεθηψλ θαί Αγίσλ, φζα γάξ ζέιεηο ηζρχεηο.  
 
Δηο ηνπο Αίλνπο, ηζηψκελ ηίρνπο δ’ θαί ςάιινκελ ηηρεξά Πξνζφκνηα.  
 

Ήρνο α’  Σψλ νπξαλίσλ 
Βεζζατδά λχλ αγάιινπ, ελ ζνί γάξ ήλζεζαλ, εθ κπζηηθήο ιηβάδνο, 
επσδέζηαηα θξίλα, Πέηξνο θαί Αλδξέαο, θφζκσ παληί, ηφ ηήο πίζηεσο 
θήξπγκα, επσδηάδνληεο ράξηηη ηνχ Υξηζηνχ, νχ θαί ηά πάζε εκηκήζαλην.  
 
Αλδξέα ραίξε θαί ζθίξηα, φηη εδέμσ ζαθψο, ελ ηή ηνχ Λφγνπ ιάκςεη, ηφλ 
Ήιηνλ ηήο δφμεο, Υξηζηφλ ηφλ δσνδφηελ, φλ θαί θξαηψλ, ελ ηή πίζηεη 
εθήξπμαο, ηνχηνλ δπζψπεη απαχζησο ππέξ εκψλ, ηψλ ελ πίζηεη 
αλπκλνχλησλ ζε.  
 
Ο κπζηνιέθηεο ηήο ζείαο, νηθνλνκίαο Υξηζηνχ, ν εθιερζείο ελ πξψηνηο, 
καζεηεχζαη ηψ Λφγσ, Αλδξέαο ν ζεφπηεο, εβφα θεζί, ηφλ ζπλαίκνλα Πέηξνλ 
ηδψλ, Δπξήθακελ ηφλ Μεζζίαλ φλ ε Γξαθή, θαί Πξνθήηαη πξνεθήξπμαλ.  
 
Ζ ηψλ Παηξέσλ ζε πνιηο, Πνηκέλα θέθηεηαη, θαί πνιηνχρνλ ζείνλ, θαί 
θηλδχλσλ παληνίσλ, ξχζηελ θαί θξνπξφλ ζε, Αλδξέα ζνθέ, επραξίζησο 
ηηκψζά ζε, Αιι’ εθδπζψπεη απαχζησο ππέξ απηήο, δηαζψδεζζαη αιψβεηνλ.  

Γφμα… Ήρνο πι. δ’  
Σφλ θήξπθα ηήο πίζηεσο, θαί ππεξέηελ ηνχ Λφγνπ, Αλδξέαλ επθεκήζσκελ, 
νχηνο γάξ ηνχο αλζξψπνπο, εθ ηνχ βπζνχ αιηεχεη, αληί θαιάκνπ ηφλ ζηαπξφλ, 
ελ ηαίο ρεξζί δηαθξαηψλ, θαί ψο ζπαξηίνλ ραιψλ ηήλ δχλακηλ, επαλάγεη ηάο 
ςπράο, απφ ηήο πιάλεο ηνχ ερζξνχ, θαί πξνζθνκίδεη ηψ Θεψ δψξνλ 
εππξφζδεθηνλ, Αεί ηνχηνλ πηζηνί, ζχλ ηή ρνξεία ηψλ Μαζεηψλ ηνχ Υξηζηνχ 
επθεκήζσκελ, ίλα πξεζβεχε απηψ, φπσο ίιεσο γέλεηαη εκίλ, ελ ηή εκέξα ηήο 
θξίζεσο.  

Καί λχλ… Ήρνο ν απηφο 
Τπφδεμαη Βεζιεέκ, ηήλ ηνχ Θενχ Μεηξφπνιηλ, θψο γάξ ηφ άδπηνλ, επί ζέ 
γελλήζαη ήθεη, Άγγεινη ζαπκάζαηε ελ νπξαλψ, άλζξσπνη δνμάζαηε επί ηήο 
γήο, Μάγνη εθ Πεξζίδνο, ηφ ηξηζζφθιενλ δψξνλ πξνζθνκίζαηε, Πνηκέλεο 
αγξαπινχληεο, ηφλ Σξηζάγηνλ χκλνλ κεισδήζαηε, Πάζα πλνή, αηλεζάησ ηφλ 
παληνπξγέηελ.  
 



Γνμνινγία Μεγάιε 
 

Δηο ηήλ Λεηηνπξγίαλ, ηά Σππηθά, θαί εθ ηψλ Καλφλσλ ηνχ Απνζηφινπ, ε 
γ’ θαί ο’ Χδή.  

 
Κνηλσληθφλ 

Δηο πάζαλ ηήλ γήλ εμήιζελ ν θζφγγνο απηψλ, θαί εηο ηά πέξαηα ηήο 
νηθνπκέλεο ηά ξήκαηα απηψλ. Αιιεινχτα.  


